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PRIEKŠVĀRDS

Vēstures īpašo sociālo nozīmi sabiedrībā nosaka orga-
niskā saikne starp pagātni, tagadni un nākotni. Pagātne ir tas

reālais pamats, uz kura balstās tagadne un līdz ar to

balstīsies arī nākotne. Tā ir ikvienas paaudzes materiālā un

garīgā bāze. Tāpēc vēstures izzināšana kalpo ne tik vien

cilvēciskas zinātkāres apmierināšanai, bet gan mūsdienu

situācijas dziļai izpratnei un tālākā ceļa pareizai izvēlei.

Vēstures uzdevums nav tikai apkopot un popularizēt

Latvijas panākumus un sasniegumus un atmaskot kļūdainas
un melīgas tēzes, interpretācijas republikas vēsturē.

Galvenais — atrast un parādīt notikumu un parādību cēloņsa-
karības, kritiski izvērtēt noieto ceļu, līdz ar to skaidri

iezīmējot vēstures procesu attīstības objektīvo ainu.

Sā rakstu krājuma autori izgaismo vairākas līdz šim

mazizpētītas un maziztirzātas norises Latvijas vēsturē laikā

no 1917. gada līdz 1950. gadam.
Neiedziļinoties atsevišķos rakstos, gribas piebilst dažus

vārdus par notikumiem Latvijā 1939.—1940.gadā, kurus šajā

krājumā aplūko vēsturnieki I.Feldmanis, O. Niedre,

A. Stranga un M. Virsis. Sie notikumi nav jāskata izolēti, bet

Eiropas notikumu kontekstā.

Sajā sakarā citēsim toreizējā Latvijas valsts un ministru

prezidenta K. Ulmaņa runu valsts saimniecības un kultūras

padomes kopsēdē, kura publicēta presē 1939. gada 13. ok-

tobrī. Runā sniegta starptautisko notikumu koncentrēta uz-

skaite:



«Ir pagājušas tikai nedaudz nedēļas kopš dienas, kad

sākās svarīgu līgumu virpulis. Bez panākumiem tapa pār-

trauktas Anglijas, Francijas, Krievijas līgumu sarunas, tad

19. augustā sekoja vācu — krievu saimnieciskā vienošanās,

tad 23. augustā Maskavā tapa izstrādāts vācu — krievu neuz-

brukšanas un sazināšanās pakts. 1. septembrī sākās Vācijas

un Polijas karš, tam sekoja kara darbība Rietumu frontē pret

Franciju, Angliju un Vāciju: tam sekoja Baltijas jūras noslēg-
šana un gandrīz pilnīga tālsatiksmes pārtraukšana. 17. sep-

tembrī Padomju Savienības karaspēks iesoļoja Polijā, 20. sep-

tembrī demarkācijas līnija starp Vāciju un Padomju Savie-

nību. 28. septembrī sekoja jauns Vācijas un Padomju Savienī-

bas līgums, tiek nospraustas robežas uz Polijas bijušās

teritorijas. Polija, mūsu lielais kaimiņš dienvidos, izbeiguši
būt spēka samērs Austrumeiropā. Nospraustas robežas mūsu

lielo austrumu un rietumu kaimiņu — Vācijas un Padomju
Savienības — interešu izplatījumam. Un 6.—7. oktobrī no

Berlīnes nāk rīkojums Baltijas valstīs dzīvojošiem vāciešiem

izbraukt uz Lielvāciju, kas līdzinās paziņojumam, ka iz-

beidzas Vācijas tautiskās intereses šinīs valstīs. 28. septem-
brī parakstīts Igaunijas un Padomju Savienības savstarpējās
palīdzības pakts, kam 5. oktobrī seko līdzīgs pakts starp
mūsu valsti un Padomju Savienību. (Atzīmēsim, ka kopš
1932. gada pastāvēja neuzbrukšanas pakts starp Latviju un

Padomju Savienību, kurš 1934. gadā tika pagarināts uz

desmit gadiem.) 10. oktobrī nāca Lietuvas un Padomju
Savienības pakts, bet 11. oktobrī Maskavā ierodas Somijas
valdības pilnvarotais politiskām un saimnieciskām sarunām.»

(«Valdības Vēstnesis», 1939. gada 13. oktobrī.)
1939. gada 31. oktobrī raksturojot augstāk minētos

paktus, PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs V. Mo-

lotovs Augstākās Padomes sesijā apgalvoja:
«īpaši minēto savstarpējās palīdzības paktu raksturs

nebūt nenozīmē iejaukšanos šo valstu iekšējās lietās. Gluži

pretēji—visi šie savstarpējās palīdzības pakti cieši atrunā

līgumslēdzēju pušu suverenitātes neaizskaramību un

neiejaukšanos citu valstu iekšējās lietās. Sie pakti izriet no

savstarpējās cieņas pret otrās puses valsts sociālo un ekono-

misko struktūru un tiem jāapstiprina mierīgas kaimiņattiecī-
bas.»

Varbūt Baltijas valstis nepildīja līgumus? Pildīja.
1940. gada 29. martā V. Molotovs PSRS Augstākās Padomes

sesijā atzina, ka Baltijas valstis godīgi pilda savas līgumsaistī-
bas.
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Taču jau pēc divarpus mēnešiem Padomju Savienības

valdība savā 1940. gada 16. jūnija paziņojumā (notā) Latvijas
valdībai apgalvo pilnīgi pretējo, izvirza pret Latviju nepama-

totas apsūdzības un pieprasa: «.
. .

bez kavēšanās nodroši-

nāt padomju karaspēka daļu brīvu ielaišanu Latvijas teritorijā,
lai tās novietotu Latvijas svarīgākajos centros tādā skaitā, lai

nodrošinātu PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības pakta
realizēšanas iespēju.» (Laikraksts «Rīts», 1940. gada 18. jū-

nijā.)
Rezultātā ar Latvijas valdības piekrišanu 1940. gada

17. jūnijā Latvijā ienāca Sarkanās Armijas neierobežots pa-

pildkontingents.
Krājumā ievietotie raksti nepretendē uz galīgo patiesību.

Tie atspoguļo vēsturnieku domas, secinājumus noteiktā

darba posmā. Pētījumi turpinās.
Daudzi jautājumi vēl nav skarti. Tie prasa ļoti rūpīgu,

objektīvu un dziļu izpēti, konsekventu un principiālu pieeju.
Taču krājumā ievietotie raksti dod ikvienam no mums bagā-

tīgu faktu materiālu, it sevišķi par Latvijas likteņgadiem
(1917.—1920. un 1939.—1940.), par atsevišķām dramatiskām

republikas vēstures lappusēm. Tas ļaus ikvienam lasītājam

spriest, vērtēt, salīdzināt, analizēt, labāk iepazīt un izprast
savas republikas vēsturi visā tās sarežģītībā un daudzvei-

dībā.

Sastādītājs



6

L. DRIBINS,

vēstures zinātņu doktors

LATVIJA 1917. GADĀ

Tauta pati, pamatšķira
Dzimteni sev izcīnīja,

Jau kopš liela piektā gada
Celdamās pret svešo jūgu

Rainis1

Smagi sākās 1917. gads Latvijā. Jaungada svētkus te

aptumšoja satraucoša neziņa — kas turpmāk notiks ar zemi,
tās tautu?

Pasaules karš bija novedis latviešu nāciju pie ekonomiska

un nacionāla sabrukuma sliekšņa. Divu lielvalstu — Vācijas
un Krievijas — frontes dzeloņstieples un ierakumi līnijā
Sloka — Ķekava — Stukmaņi (Pļaviņas)— Jēkabpils — Dau-

gavpils šķēla Latviju divās karojošās daļās.
760 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija devušies bēgļu

gaitās vai aizbraukuši sakarā ar rūpniecības uzņēmumu

evakuāciju uz lekškrieviju. 120—140 tūkstoši latviešu tika

mobilizēti cariskās Krievijas armijā.
2 35 tūkstoši no viņiem

krita kaujas laukos. Latvijas ekonomika bija izpostīta. Ja

pirms kara Rīgā un Vidzemē skaitījās vairāk nekā 100

tūkstoši rūpniecības strādnieku, tad 1916. gada augustā vairs

tikai —2,1 tūkstotis.
3

Daudzi lauki palika neapsēti. Pilsētās

bieži radās pārtraukumi iedzīvotāju apgādē ar pārtiku.
1916. gadā izplatījās ziņas, ka cars Nikolajs II sācis

slepenas sarunas ar Vāciju par miera noslēgšanu un ir gatavs

piekāpties Berlīnes prasībai atdot Kurzemes guberņas (Kur-

zeme, Zemgale) un Lietuvas teritoriju Vācijas ķeizarvalsts

Rainis J. Kopoti raksti
— R., 1981.—12. sēj.—4sB. Ipp.

7

Bērziņš V. Latvija pirmā pasaules kara laikā.— R., 1986.—255. Ipp.
3

OwepKn 3KOHOMMMecKOM MCTopnM JIaTBMM (1900—1917).— Pura,
1968.—C. 292.



pārziņā.1 Tas nozīmētu Latvijas sašķelšanu, Krievijā izklīdušo

bēgļu galīgu atraušanu no dzimtās zemes un nākotnē —

nenovēršamu Kurzemes pārvācošanu.

Lūk, kādēļ Rainis, šo ziņu satraukts, raksta dzejoli «Mēs

un mūsu vienotā zeme» —

«Daugav's — abas malas

Mūžam nesadalās;

I Kurzeme, i Vidzeme,

I Latgale mūsu.»"

Notikumu attīstība pierādīja, cik pareiza bijusi Latvijas

Sociāldemokrātijas noraidošā attieksme pret karu un tās

ieteikums darbaļaudīm neatstāt savu dzimto zemi, pierādīja,
cik nācijai kaitīgi un tuvredzīgi ir pilsonisko politiķu J. Gold-

maņa, J. Zālīša un citu aicinājumi aktīvi iekļauties karā, «uz

ežiņas galvu likt», lai panāktu cariskās impērijas uzvaru, bet,

pretinieka armijai iebrūkot, doties projām no dzimtās puses.
*

Smagus zaudējumus latviešu tautai cirta Ziemassvētku

kaujas (1916. g. 23. decembrī —1917. g. 2. janvārī).
1 Vēl

1917. g. 1. janvārī Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomi-

tejas (vad. V. Olavs un J. Čakste) orgāns «Baltija» (Petro-

gradā) savā ievadrakstā, slavējot latviešu strēlnieku varo-

nību, rakstīja: «Mūsu pašu dēli un brāļi iet pirmās rindās un

izrauj no ienaidnieka ķetnām mūsu tēvu zemi.» Gaidīja

Kurzemes atbrīvošanu, bet XII armijas pavēlniecība bija tik

slikti gatavojusi uzbrukumu, ka tas ātri saplaka. Neveiksmī-

gas bija arī kaujas janvārī. Mēneša laikā tikai latviešu

strēlnieku pulki vien zaudēja 9 tūkstošus kritušo, bez vēsts

pazudušo un ievainoto jeb apmēram 37,5 % no sava aktīvā

sastāva.' legūti bija tikai daži kvadrātkilometri šāviņu uzvan-

dītas un līķiem pārklātas zemes. Kurzeme palika vācu varā.

' Sk.: KacsMHos M. K. /ļßaAu.aTb Tpn CTvneHH bhm3.— M., 1987.— C.

279—285.
'

Jaunais Vārds.—l9l7.—l2. marts; Rainis i. Kopoti raksti.—l2.

sēj.—477. Ipp.
3

Vēsturnieks E. Andersons rakstīja: «Latviešu vadītāji [. .] neprata
politiski kalkulēt [. .] Latviešu masveida evakuācija no Kurzemes un

Zemgales bija drausmīga kļūda, ko par nelabojamu varētu padarīt
eventuāla Vācijas uzvara.» (Andersons E. Latvijas vēsture 1914—

t92o.—Stokholma, 1967.—173. Ipp.)
4

Visi datumi 1917. gada notikumiem norādīti pēc vecā stila.— Red.

5
Latviešu strēlnieku vēsture (191 5—1920).— R., 1970.—58. Ipp.
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šie asiņainie notikumi radīja Latvijas iedzīvotājos lielu

satraukumu, izkliedēja ilūzijas un palīdzēja īstajā gais-

mā saskatīt kara būtību un carisma prettautisko po-

litiku.

Tādēļ, kad Latvijā pienāca pirmās ziņas par Februāra

revolūciju Petrogradā, tautas masas jūsmīgi atbalstīja patval-
dības gāšanu. 4. martā Rēzeknē kareivji un strādnieki atbru-

ņoja policiju un atbrīvoja politiskos apcietinātos.

5. martā Rīgā, Valmierā, Cēsīs un Daugavpilī notika

kareivju masu demonstrācijas. Tajā pašā dienā Valmierā

sanāca latviešu strēlnieku rotu pārstāvju sapulce, kas ievēlēja
savus pārstāvjus Petrogradas Strādnieku un kareivju depu-
tātu padomē — LSD biedrus K.Gaili, J. Vilku, J. Larozi un

A. Anskinu. leradušies Krievijas galvaspilsētā, viņi nodibi-

nāja tiešus sakarus ar P. Stučku, kas kā LSD pārstāvis bija

iekļauts Petrogradas padomes izpildkomitejā un kooptēts arī

KSDS(b)P Pēterburgas komitejas sastāvā. P. Stučkas padomi
lieti noderēja, sākot revolucionāro organizāciju legalizēšanu
un padomju veidošanu Latvijā,

Rīgas Strādnieku deputātu padome tika ievēlēta 150

pilsētas darbaļaužu kolektīvu pārstāvju sapulcē, kas notika

1917. g. 7. martā. Tās pirmajā sastāvā bija 46 deputāti. Par

padomes priekšsēdētāju sākumā ievēlēja A. Zeibotu, bet

pēc dažām dienām — partijas biedru no 1902. gada R. En-

drupu, ievērojamu LSD darbinieku. 10. martā Rīgas padomes
vadībā notika masu demonstrācijas, kas sveica revolūcijas

uzvaru. Matīsa kapos pulcējās liels mītiņš, veltīts Piektā

gada varoņu piemiņai. Demonstrācijas todien notika arī

Cēsīs, Biržos (Madonā), Vecpiebalgā un citur.

Grandioza masu demonstrācija Rīgā notika arī 23. martā,
kad visā Krievijā godināja kritušos Februāra revolūcijas

cīnītājus. Gājienā no Esplanādes (tagad Komunāru) laukuma

uz Matīsa kapiem piedalījās vairāki desmiti tūkstošu cilvēku.

No šā brīža Esplanāde kļuva par dažādu revolucionāru

pasākumu vietu.

Rīgas padome no paša darbības sākuma rīkojās kā

revolucionāras varas orgāns. Tā pieņēma lēmumu par 8

stundu darbadienas noteikšanu, strādnieku komiteju ievēlē-

šanu uzņēmumos, policijas atlaišanu un strādnieku milicijas
izveidošanu.

Tautā tobrīd valdīja liela sajūsma. Likās — pēc carisma

sagrāves tiešām atausis īstas brīvības rīts, sāksies demokrā-

tiska sabiedriska dzīve. Kurš ir par patiesu demokrātiju un

kurš tikai par mantīgo šķiru interešu aizsardzību — to vien-



kāršais cilvēks tobrīd vēl nesaprata. Uzticējās vārdiem,

solījumiem, bet ar tiem Krievijas tālaika politiķi neskopojās.
Masas gaidīja, ka Pagaidu valdība veiks plašus pārkārtoju-

mus. Armija nodeva tai uzticības zvērestu. 11. martā to darīja

arī latviešu strēlnieku pulki. Daļa no tiem zvērēja Rī-

gas laukumos domnieku J. Zālīša un J. Goldmaņa klāt-

būtnē.1

Izmantojot darbaļaužu uzticību, valdība veidoja savu

pārvaldes sistēmu. Radās stāvoklis, kuru sauc par divvaldību.

Rīgā blakus padomei pastāvēja no carisma mantotā pilsētas

dome, kas savā sēdē 3. martā ar trīskārtēju «urā» sveica

Pagaidu valdības izveidošanos. Domi vadīja pilsētas galva
advokāts A. Krastkalns.

8. martā pēc liberālo buržuāzisko un sīkburžuāzisko

darbinieku ierosmes tika nodibināta Rīgas sabiedrisko orga-

nizāciju padome, kurā redzamākā loma bija darbiniekiem

F. Rudzim, A. Zēbergam un LSD biedram M. Skujeniekam.
2

Šis apvienojums sākumā mēģināja ieņemt viduspozīciju starp
Strādnieku padomi un pilsētas domi. Taču tas neizdevās. Bija

jāatzīst Rīgas padomes vadošā autoritāte. 20. martā Rīgas

padomes izpildkomiteja pieņēma revolucionāru lēmumu at-

laist veco domi un līdz demokrātiskām municipāldomes
vēlēšanām izveidot pagaidu domi. šajā jautājumā tika

panākta vienošanās ar Sabiedrisko organizāciju padomi.' šā

kompromisa rezultātā pilsētas pagaidu domē nozīmēja 65

cilvēkus, lielākoties buržuāziskus darbiniekus (A. Bergu,
A. Butuli, S. Biti, S. Paegli v. c). Rīgas strādnieki sūtīja uz to

10 pārstāvjus kontroles nolūkā.4
Par pilsētas pagaidu galvu

ievēlēja advokātu G. Zemgaļu, kas bija pilsonisko politiķu
liberālā spārna pārstāvis.

Vēlāk LSD vadība atzina, ka tas bijis kļūdains solis.

Vajadzējis pārņemt visu pilsētas pašpārvaldi savās rokās.

Tobrīd Rīgas padome sekoja Petrogradas un citu Krievijas
lielāko centru padomju piemēram un nodarbojās tikai ar

revolucionāro pārveidojumu veikšanu un aizsargāšanu.
Tiesa — pilsētas pagaidu domes funkcijās faktiski palika tikai

komunālās saimniecības jautājumi. Tā tas praktiski bija arī

citās Vidzemes un Latgales pilsētās.

Jaunākās Ziņas.—1917.—12. marts.
2

Turpat.
3

Turpat.—2l. marts.
4

Oktobra cīņu liesmās: Rakstu krājums.— R., 1977.—92. Ipp.
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šādos apstākļos notika Latvijas Sociāldemokrātijas legali-

zācija, pāreja uz atklātu darbību. Marta sākumā Maskavā

konstruējās pirmā legālā LSD CX: J. Lencmanis, J. Danišev-

skis, R. Endrups. CX nozīmēja R. Endrupu par savu pilnva-

roto pārstāvi Latvijā un komandēja viņu uz Rīgu. Maskavā

tobrīd pulcējās daudzi no Latvijas evakuētie strādnieki. Tur

no 7. marta izdeva arī LSD avīzi «Sociāldemokrāts»; tajā

pašā dienā Petrogradā P. Stučkas vadībā atkal sāka iznākt

«Cīņa», kuras iespiešana bija pārtraukta pasaules kara laikā.

Pirmais sociāldemokrātiskais laikraksts Latvijā bija Rīgas

padomes «Ziņotājs», kura 1. numurs nāca klajā 15. martā. Šis

orgāns pauda arī Rīgas padomes nostāju.
20. martā pilnīgi legalizējās LSD Rīgas organizācija, kas

tobrīd apvienoja ap 300 biedru. Tās priekšgalā bija J. Jūrmal-

nieks, A. Helmanis, J. Vilks, E. Vīksniņš, N. Allens, V. Jan-

bergs. 26. martā izveidojās LSD organizācija latviešu strēl-

nieku pulkos. Tai bija liela ietekme jau latviešu strēlnieku

pulku delegātu I kongresā 27.—29. martā, kur noformējās
Latviešu strēlnieku pulku apvienotā padome un tās izpildko-

miteja (Iskolastrels), kuras pirmais priekšsēdētājs bija štāba

kapteinis V. Ozols. Viena trešdaļa no šā orgāna locekļiem

bija LSD biedri.

Aprīļa sākumā LSD apvienoja jau ap 1000 biedru, bet

latviešu lielinieku grupās, kas darbojās lekškrievijā vietējo

partijas organizāciju sastāvā, — ap 2000 biedru. īpaši spēcī-

gas bija latviešu grupas (rajoni) Petrogradas, Maskavas,
Harkovas, Ņižņijnovgorodas, Samaras, Saratovas, Odesas,
Rostovas pie Donas un Jekaterinburgas boļševiku organizā-
ciju rindās. Tās uzturēja sakarus ar Latviju, palīdzēja LSD gan

materiāli, gan idejiski.
Kad 1917. g. 3. aprīlī V. I. Ļeņins atgriezās Krievijā no

ilgās emigrācijas, Petrogradā viņa pirmo sagaidītāju vidū

bija daudzi no Latvijas evakuētie strādnieki. Ļeņina pirmo
legālo partijas biedra karti izrakstīja Ella Marta Lie-

piņa (2. Jegorova)—toreiz Viborgas rajona komitejas sek-

retāre.

Ar V. I. Ļeņinu bieži tikās P. Stučka, M. Lācis un J. Ģipslis
(E. Pētersons), veicot atbildīgu partijas darbu galvaspilsētā.
V. I. Ļeņina izstrādātās Aprīļa tēzes 9. aprīlī izklāstīja

«Cīņa», vēstot latviešu lasītājiem, ka, pēc Ļeņina domām,
revolucionārā cīņa jāturpina līdz valsts varas nonākšanai

strādnieku šķiras rokās, jāpāriet uz sociālistisku revolūciju.
Ar Aprīļa tēzēm Latvijā nonāca arī lozungs «Visu varu

padomēm!», domapar Padomju republikas nodibināšanu.
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Aprīļa tēzes pilnīgi atbalstīja LSD XIII konference, kas

notika Maskavā no 19. līdz 22. aprīlim Politehniskā muzeja
un šaņavska Tautas universitātes telpās.

Tajā piedalījās 60 delegāti, kas pārstāvēja 1837 LSD

biedrus, un 27 delegāti, kas pārstāvēja KSDS(b)P vietējo

organizāciju latviešu grupu 2375 biedrus. Referēja P. Stučka,

J. Daniševskis, K. Pečaks. Konference izteicās pret jebkādu
atbalstu Krievijas Pagaidu valdībai, uzdeva visām latviešu

revolucionāro sociāldemokrātu organizācijām izplatīt darba-

ļaudīs pārliecību, ka varai jāpāriet strādnieku un kareivju

deputātu padomju rokās. Rezolūcijā par Latvijas autonomiju

bija izvirzīta prasība mainīt Baltijas administratīvo iedalī-

jumu, izveidot vienotu Latviju, kas aptvertu Vidzemi, Kur-

zemi un Latgali un būtu autonoma Krievijas sastāvdaļa ar

plašu pašpārvaldi. LSD vēlējās veidot Latvijas valstiskumu,

kas paustu darba tautas gribu, aizstāvētu latviešu tautas

vairākuma sociālās un nacionālās intereses. Rezolūcijas
autors bija P. Stučka. Pēc viņa referāta tika pieņemta arī

rezolūcija agrārā jautājumā, kas par cīņas mērķi stādīja
zemes nacionalizāciju un visu muižnieku zemju konfiskāciju.
Atsaucoties uz V. I. Ļeņina ieteikumu laukos organizēt īpa-
šas laukstrādnieku padomes, konference ieteica katrā Latvi-

jas pagastā dibināt bezzemnieku padomes, bet apriņķos un

centrā apvienot tās ar strādnieku un kareivju padomēm.

Tā tika likts pamats visas Latvijas darbaļaužu šķiras un

slāņus aptverošas padomju sistēmas izveidošanai.

Pēc KSDS(b)P VII (Aprīļa) konferences (24.-29. aprīlī),
kas apstiprināja Aprīļa tēzes par partijas cīņas ģenerāllīniju
tuvākajam darbības

posmam, izsakoties par mierīgu pāreju
uz proletārisko revolūciju, LSD izvērsa plašu darbību, lai

pulcētu masas zem V. I. Ļeņina izvirzīto cīņas lozungu
karoga.

Darbība kļuva īpaši intensīva pēc tam, kad 1917. g. maija
sākumā LSD Centrālā Komiteja pārcēlās uz Rīgu, kur no

13. maija sāka iznākt arī «Cīņa». LSD CX Rīgā vadīja
J. Daniševskis, J. Lencmanis, J. Bērziņš (Andersons) v. c.

Sakaru uzturēšanai ar latviešu lielinieku grupām Krievijā
izveidoja LSD CX birojus Petrogradā (vad. P. Stučka) un

Maskavā (vad. R. Bauze).

LSD CX vadībā darbojās plašs propagandistu kolēģiju
tīkls, kurā vadošā loma bija Centrālajai propagandistu kolēģi-
jai (ap 50 propagandisti lektori). Populārākie runātāji masu

sapulcēs un mītiņos bija J. Daniševskis, J. Peterss, O. Kārkliņš,
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J. Krūmiņš (Pilāts), R. Eihe, J. šilfs (Jaunzems), A. Penness,

E. Eferts (Klusais) v. c. talantīgi oratori.
1

Tāpat kā visā Krievijā, arī Latvijā 1917. gadā norisa asa

politiska un ideoloģiska cīņa starp dažādām partijām un

partiju grupām. Konfrontācijas centrā bija jautājums par

nākotni —uz kapitālismu vai sociālismu; uz buržuāzisku

republiku vai Padomju valsti; saglabāt stingri centralizētu

unitāru valsti vai pārvērst Krieviju par visu tās tautu daudzna-

cionālu valstisku demokrātisku apvienību?

Rīgā un Vidzemē gandrīz visas darbaļaužu ievēlētās

strādnieku un bezzemnieku padomes jau 1917. g. pavasarī

atbalstīja boļševiku partiju, bija par tās lozungu —«Visu

varu padomēm!», ceļu uz sociālismu. Citādi bija lekškrievijā,

kur pārsvaru guva sīkburžuāziskās partijas.

Latvijas lieliniekiem bija asi jācīnās ar eseru un meņše-
viku organizācijām, kuras 1917. g. pavasarī guva vairākumu

Ziemeļu frontes XII, I un V armijas kareivju komiteju un

padomju vēlēšanās, šo armiju padomju izpildkomitejas (Isko-
soli XII, I un V) kļuva par sīkburžuāzisko partiju galvena-

jiem atbalsta punktiem Latvijā. Eseri un mazinieki uzskatīja,
ka Krievijai jāvirzās pa kapitālisma attīstības ceļu, tās

priekšgalā jābūt buržuāziskai valdībai, bet padomēm jāpa-
liek par vietējas nozīmes darbaļaužu sabiedriskas pašdarbī-
bas orgāniem, kuri uz zināmiem noteikumiem gan sadarbo-

tos ar buržuāzisko valsts varu, gan ieņemtu pret to demokrā-

tiskas opozīcijas stāvokli. Viņi uzskatīja opozīciju par sev

visizdevīgāko stāvokli, jo baidījās uzņemties atbildību par
valsti.

Sākumā sīkburžuāziskās partijas bija vadošās arī Latgales
padomēs un pagastu zemnieku komitejās. Latgale, kas jopro-

jām atradās Vitebskas guberņas sastāvā, tolaik bija ekonomi-

kas un kultūras jomā atpalicis novads; darbaļaudis pārsvarā

bija nabadzīgie sīkražotāji, uz kuru prātiem proletariāta

ideoloģija vēl nebija atradusi plašu ceļu.
Eseru un meņševiku aicinājumi atbalstīt Pagaidu valdību

un gaidīt Krievijas Satversmes sapulces sasaukšanu, kas tad

arī demokrātiski lemšot par nākotni, daudziem likās visparei-
zākais ceļš.

Rīgā un Vidzemē eseriem un maziniekiem bija maza

ietekme. Latviešu mazinieku grupas tobrīd izveidojās
galvenokārt ārpus Latvijas, evakuēto iedzīvotāju vidū. Šo

1 Sk.: Oktobra cīņu liesmās.—4l. Ipp.
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grupu centrs atradās Petrogradā, kur iznāca mazinieku

«Strādnieku Avīze» (vad. A. Rudēvics, P. Pekmanis,

K. Bungšs v. c). Latvijā aktīvi darbojās tikai mazinieku grupa

Valkā.

Latviešu eseru — Revolucionāro sociālistu — partijai

(vad. E. Traubergs, E. Skubiķis v. c.) bija liela ietekme Cēsīs,

tās grupas pastāvēja arī Valkā un Rīgā, kur iznāca viņu avīze

«Darba Tauta».

Valkā un Cēsīs eseriem un maziniekiem izdevās gūt
vairākumu šo pilsētu padomēs, kamēr apriņķu padomes bija
lielinieciskas.

Valsts varas jautājumos latviešu eseri un meņševiki bija
solidāri ar saviem krievu domubiedriem. Bet Latvijas autono-

mijas jautājumā vini atbalstīja latviešu buržuāzijas vie-

dokli.

Jāuzsver — atšķirībā no'Krievijas, kur boļševiku galvenie

pretinieki cīņā par ietekmi tautā bija eseri un meņševiki,
Vidzemē un Rīgā lielinieku galvenais pretinieks bija buržuā-

zija.
Februāra revolūcijas dienās tā bija politiski pasīva. Nedar-

bojās neviena tās partija. K.Ulmanis 26. februārī Valkas

lauksaimniecības biedrībā lasīja referātu «Tuvākie uzdevumi

mūsu lopkopībā un viņu izvešana», kurā runāja tā, it kā

nebūtu ne kara, ne Latvijas sašķelšanas, ne revolūcijas. 1
Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības orgāns «Līdums»

(red. O. Nonācs) tajā pašā dienā apgalvoja: «Patlaban

latvieši ir ieņēmuši tādu izcilu stāvokli kā vēl nekad [. .]»

Turpat redakcija «apgāza melus», ka patvaldība nevarot

uzticēties latviešiem. 1. martā avīze jau dēvēja stāvokli valstī

par «tumšo brīdi».*Kad"Krievijas Dome, revolūcijas spiesta,
sāka apspriest jautājumu par varu valstī, valsts domnieki

J. Goldmanis un J. Zālītis uz sēdēm neieradās.
2

Latviešu pilsoniskie politiķi krasi mainīja savu nostāju pēc
3. marta, kad cars Nikolajs 11 bija atteicies no troņa. Jau

minētais «Līdums» 4. martā jūsmīgi apsveica Pagaidu valdī-

bas nodibināšanos un paredzēja «gaiša un laimīga»' Krievijas
vēstures posma sākšanos. 7. martā avīze rakstā «Tagadējā
brīdī» aicināja lasītājus nesajaukt 1905. un 1917. gada notiku-

mus, izbeigt jebkuru graušanas darbu un uzcītīgi darboties

kapitālistiskās iekārtas celšanā. To pašu vēl skaļāk izteica

' Līdums.—l9l7.—2. marts.
2

Jaunā Dienas Lapa.—l9l7.—l6. marts: Dzimtenes Atbalss.—l9l7

12. apr. v. c.
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domnieku J. Goldmaņa un J. Zālīša uzsaukums «Latvieši»,

kas aicināja «uzturēt mieru pilsoņu starpā», strēlniekiem —

ievērot visstingrāko disciplīnu, visiem latviešiem —«nezau-

dēt līdzsvaru», bet «strādāt ikdienas sūro un radošo darbu

l .]» '.

Buržuāziskie politiķi ar Pagaidu valdības atbalstu

steidzās ieņemt vadošus posteņus valdības nozīmētos pārval-
des orgānos. Par Vidzemes gube-ņas pārvaldnieku (komi-

sāru) valdība 6. martā nozīmēja Rīgas pilsētas galvu A.'Krast-

kalnu, kas tūlīt piedraudēja, ka demonstrantus un mītiņu

dalībniekus nodos lauka kara tiesai." Taču kareivji jau bija

nostājušies darbaļaužu pusē, un viņš šos draudus nevarēja

realizēt. Rīgas darbaļaudis klausīja savai padomei, un tā

pasludināja A: Krastkalnu par kontrrevolucionāru. Pilsētas

milicija arestēja viņu un nosūtīja uz Petrogradu. Par guber-

ņas komisāru padome ieteica nozīmēt LSD biedru ārstu

A. Priedkalnu, 111 Valsts domes (1 907.—191 2. g.) deputātu.
A. Priedkalna kandidatūru atbalstīja Petrogradas padomes

izpildkomiteja, Rīgas sabiedrisko organizāciju padome v. c.

orgāni. Pagaidu valdība pēc zināmas vilcināšanās bija
spiesta piekāpties, un 1917. g. maijā A. Priedkalns stājās pie

savu pienākumu pildīšanas. Par guberņas komisāra vietnieku

nozīmēja 'K. Ulmani. Apriņķu komisariātos vadošās vietās

bija daudzi LSD biedri. Par apriņķu pagaidu komisāriem pēc

Rīgas padomes ieteikuma nozīmēja LSD biedrus: J. Ģirup-
nieku — Cēsīs, E.'Karpovicu — Valmierā, J. Grikevicu —

Valkā, E. Ozoliņu — Rīgas apriņķī. Arī vēlāk šajos posteņos

bija LSD ieteiktie kandidāti.* Tādēļ viņu vadītās iestādes

lielākoties darbojās padomju, nevis Pagaidu valdības lē-

mumu garā.
Pagaidu valdības varu Latvijā galvenokārt pārstāvēja

militārās iestādes — armiju un divīziju štābi, kuros pulcējās
pret revolucionāro kustību naidīgi noskaņoti ģenerāļi un

virsnieki. Ar viņiem cieši sadarbojās Pagaidu valdības atsūtī-

tie frontes un armijas komisāri — eseri un meņševiki

(G. Mincs, V. Voitinskis, V. Stankevičs v. c).

Komplicēta bija situācija laukos, kur stipras pozīcijas bija
latviešu lauku buržuāzijai. 12. martā ar Pagaidu valdības

sankciju Lauksaimniecības centrālbiedrības biedri izveidoja

' Jaunākās Ziņas.—1917.—12. marts.
2

Rīga 1860.—1917.— R., 1978.—299. Ipp.
1 Sk.: Greii'ļēne R. Vidzemes bezzemnieku padomju darbība. 1917. g

marts—l9lB. g. februāris.—R., 1986.—113. Ipp.
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tā saucamo Vidzemes Pagaidu zemes padomi un pēc tam

apriņķu zemju pagaidu padomes, kuras uzņēmās municipālo

orgānu funkcijas. Tās gan zināmā mērā demokratizēja lauku

dzīvi, bet galvenokārt centās nostiprināt lielsairnnieku stā-

vokli; no vienas puses — administratīvi pilnīgi nobīdot pie

malas to vecuvecos konkurentus — vācu muižniekus, no

otras — atturot darbaļaudis no šo muižnieku īpašuma aizskar-

šanas.

Taču Pagaidu zemes padomei neizdevās gūt noteicošo

lomu Vidzemes dzīvē. Pēc LSD ierosmes 1917. g.

16.—18, aprīlī Valmierā sapulcējas uz savu kongresu Vidze-

mes guberņas1 bezzemnieku (laukstrādnieku, kalpu, zemes

rentnieku v. c, kam nebija zemes īpašumu) pārstāvji. Viņi

reprezentēja 70 procentus no guberņas iedzīvotājiem. Bez-

zemnieki atzina LSD par savu vienTgo idejisko vadītāju,

atbalstīja tās politisko darbību un kategoriski norobežojās
no Vidzemes Zemes padomes, kvalificēja to tikai par man-

tīgo šķiru interešu paudēju.
2

Kongress ievēlēja Vidzemes

Bezzemnieku padomi, kuras vadībā no maija mēneša darbo-

jās 239 pagastos ievēlētās vietējās bezzemnieku padomes.
Vidzemes Pagaidu zemes padomes vadība (priekš.

V. Skubiņš) drīz konstatēja, ka lauku iedzīvotāju lielum lielā

daļa klausa tikai bezzemnieku padomēm. Tādēļ tā griezās
pie Vidzemes Bezzemnieku padomes ar priekšlikumu nosūtīt

savus pārstāvjus Zemes padomē. 1917. g. 3. maijā guberņas
Bezzemnieku padome nolēma to darīt, un tās 45 deputāti
kļuva par Pagaidu zemes padomes locekļiem. Pavisam Ze-

mes padome sastāvēja no 93 personām.
Tika nodibināta padomju kontrole pār šo pašvaldības

orgānu, kas zināmā mērā paralizēja tā šauri buržuāziskos

centienus. Zemes padome bija spiesta atbalstīt to muižu

konfiskāciju, kuru īpašnieki nepildīja laukstrādnieku pamato-
tās prasības; aizliegt pusgrauda nomas līgumus; izsacīties

par visu mežu pāriešanu sabiedrības lietošanā v. c. Bet

jautājumā par pašvaldību vēlēšanu tiesībām virsroku ņēma

buržuāzija. Zemes padome nedeva šīs tiesības jauniešiem
līdz 20 gadiem.

4

' No 1917. g* 30. marfa Vidzemes guberņā administratīvi bija

apvienota tikai latviešu apdzīvotā teritorija (Rīga, Rīgas, Cēsu, Valmieras

un Valkas apriņķi). Dienvidigaunijas apriņķi, kas līdz tam ietilpa Vidzemes

guberņā, tika iekļauti apvienotās Igaunijas guberņas sastāvā.— Aut.
2 Oktobra cīņu liesmās.—108. Ipp.
3

Greifjāne R. Vidzemes bezzemnieku padomju darbība.—ll7 Ipp.
4

Turpat.—llB. Ipp.
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Tieši attieksme pret nacionālā jautājuma risināšanu visai

krasi dalīja latviešu politiskos spēkus 1917. gadā.

LSD internacionālistiskajai nostājai, kuru formulēja tās

XIII konference, pretstatā bija latviešu buržuāzijas lielākās

partijas—l9l7. g. maijā nodibinātās Zemnieku savienības

(līderi K.Ulmanis, Z. Meierovics, A. Klīve v. c.)—pozīcija.
Šī partija uzskatīja, ka Latvijai jākļūst par autonomu valstisku

veidojumu, kas ar Krieviju atrodas federatīvās attiecībās, pie

tam ar atsevišķu Latvijas parlamentu, prezidentu, naudu,

karaspēku, nacionālo banku.

1917. g. martā izveidojusies Radikāli demokrātiskā partija

(līderi G. Zemgals, J. Zālītis, K. Kasparsons v. c), kas pārstā-

vēja pilsētu buržuāziju, kā arī Nacionāli demokrātiskā partija

(līderi J. Lapiņš, A. Ķēniņš, J. Bankavs v. c.) un Demokrātiskā

partija (līderi P. Zālīte, G. Bite, E. Zeltiņš v. c), kuras bija
sīkburžuāziskās inteliģences apvienības, arī izvirzīja Latvijas
federatīvas atdalīšanās ideju, prasīja ar likumu noteikt

latviešu valodu par valsts valodu Latvijā.
2

Nacionāldemo-

krātu laikraksts «Dzimtenes Atbalss» 10. maija rakstā «Laik-

metu maiņā» aicināja latviešus neņemt dalību Krievijā iesāku-

šās cīņās, bet koncentrēt visas savas pūles nacionālo lietu

kārtošanai savā novadā.

Visas šīs partijas orientēja latviešu tautu uz kapitālistisku
attīstību buržuāziski demokrātiskā valsts iekārtā Krievijas

sastāvā, dodot priekšroku tās federatīvajai uzbūvei. Šāda

orientācija izrietēja no Latvijas buržuāzisko slāņu sociālajām
interesēm. Bet tās nesaskanēja ar latviešu darbaļaužu lielākās

daļas centieniem un gribu. Latvijas proletariāts vēlējās ne

tikai politiskas pārmaiņas, bet arī sociālās iekārtas no-

maiņu.

LSD prese, propagandisti un aģitatori aicināja Latvijas

darbaļaudis kopā ar visas Krievijas proletariātu cīnīties par

sociālistisku Latviju un sociālistisku Krieviju, reizē radot

priekšnoteikumus arī sava nacionālā valstiskuma veidošanai.

Viņi izskaidroja, ka nacionālo jautājumu varēs sekmīgi
atrisināt tikai kopā ar visas Krievijas revolucionāru sociālu

pārveidošanu. Citādi tur uzvarēs šovinistiskā reakcija, kura

nepieļaus, ka latviešu tauta izveido savu valsts varu.

Par Oktobra
uzvaru: Raksti un atmiņas par Latvijas komunistu cīņu

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas un pilsoņu kara laikā

1917—1919.— R., 1967.—136., 137. Ipp.
2

Dzimtenes Atbalss.—l9l7.—2l jūn.



Nacionālisma kritikā liela loma bija P. Stučkas rakstiem

«Vai tikai latviski?»1
,

«Latvija un' Krievija», «Federāciju vai

demokrātisku pašvaldību?», «Vēlreiz Latvijas autonomija»,

«Latvijas autonomijas lietā» v. c.
2

Tajos viņš centās pierādīt,
ka Latvijas darbaļaudīm savienība ar visas Krievijas revolu-

cionārajiem spēkiem ir nepieciešama savas nākotnes vārdā

un ka nacionālo brīvību Latvija var gūt, tikai respektējot visu

nacionalitāšu un valodu vienlīdzības principu, bet ne radot

lokālas nacionālas privilēģijas uz minoritāšu rēķina. Šis ceļš
tikai radītu jaunu nacionālu nevienlīdzību, reizē ar to

cēloņus asām nacionālām pretrunām un sadursmēm.

P. Stučka bija pārliecināts, ka internacionālo un nacionālo ar

gudras politikas palīdzību var harmoniski savienot.

Latvijas Sociāldemokrātija izcīnīja lielu uzvaru pār bur-

žuāziskās valsts iekārtas aizstāvjiem latviešu strēlnieku depu-
tātu II kongresā Rīgā 1917. g. 12.—17. maijā. Tur notika īsta

pretējo domu divkauja, kurā sastapās Pagaidu valdības

piekritēji — XII armijas pavēlnieks ģenerālis Radko Dmitri-

jevs, pulkvedis K. Gopers, rakstnieks J. Akuraters v. c.— no

vienas puses un lielinieki J. Daniševskis, P. Stučka, T. Drau-

diņš, E. Vikmanis, P. Bārda, V. šteinharts, P. Bruņinieks — no

otras. 17. maijā kongress pieņēma vēsturisko rezolūciju, ar

kuru latviešu strēlnieki pārgāja boļševiku partijas pusē,
atzina V. I. Ļeņinu par savu idejisko vadoni un apsolīja
cīnīties par visas valsts varas pāreju padomju rokās. Rezolū-

cija tika pieņemta gandrīz vienbalsīgi. Tā pauda strēlnieku

demokrātiski izteikto gribu.

Latvijas pilsoniskās partijas līdz tam bija deklarējušas
gatavību respektēt tautas nostāju. Bet pēc 17. maija tās sāka

asu aģitācijas kampaņu pret strēlnieku lēmumu, saucot strēl-

niekus par nodevējiem, dezertieriem, vācu aģentu uzpir-
ktiem salašņām, prasīja pārtraukt viņus apgādāt ar pārtiku,
apģērbu un ieročiem.

Tas tika darīts laikā, kad strēlnieki stingri pildīja savu

dienestu frontē; kā agrāk — kopā ar sibīriešu strēlniekiem —

palika XII armijas kaujasspējīgākais karaspēks.
Viena buržuāzisko politiķu daļa apgalvoja, ka strēlnieku

lēmums bijis nejaušs, šādu viedokli pauda arī XII armijas
padomes eseriski meņševistiskā izpildkomiteja. Lai apgāztu

Sk.: Stučka P Cīņā par Oktobri: Rakstu izlase. — R., 1957.—9.—11

IPP-
Sk.: Stučka P Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts//Darbu

izlase. 1906—1930.— R., 1972. — 134—159. Ipp.
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šo priekšstatu, pēc LSD CX ierosinājuma 27.—30. maijā

sanāca strēlnieku deputātu 111 kongress, kurā bija pārstāvēti

arī visi virsnieki un aizmugures daļas. Ar 185 balsīm pret 75

tika vēlreiz apstiprināta 17. maija rezolūcija. 1
Latvijas boļsevizēšanās stabilitāti apliecināja arī darba-

ļaužu noskaņojums 1917. g. jūnija un jūlija politiskās krīzes

dienās. 18. jūnijā Rīgā notika 60 tūkstošu cilvēku politiska

demonstrācija LSD vadībā ar lozungiem: «Nost 10 ministrus

kapitālistus!», «Visu varu strādnieku, kareivju un bezzem-

nieku padomēm!», «Tautām — tiesības uz pašnoteikšanos!»,
«Mieru — bez kontribūcijām un aneksi/ām!».

2
Demonstrācijā

Valmierā piedalījās 10 tūkstoši cilvēku-, ar padomju varas

lozungu darbaļaudis izgāja ielās Cēsīs, Valkā, Rūjienā,

Strenčos, Lubānā, Jaunlaicenē, Piebalgā, Rankā, Cesvainē un

citās apdzīvotās vietās.1
Notikumi Latviļa, tāpat kā Petrogradā, liecināja, ka

Pagaidu valdība zaudē tautas uzticību.

Pēc tam kad šīs valdības kalpi ar eseru un meņševiku
atbalstu bija varmācīgi apspieduši 500 tūkstošus lielo masu

demonstrāciju Petrogradā 1917. g. 3. un 4. jūlijā, kontrrevolū-

cija mēģināja pāriet uzbrukumā arī Latvijā. Naktī no 5. uz

6. jūliju īpaši izveidotais, buržuāzijas varai fanātiski uzticī-

gais XII armijas «nāves bataljons» Rīgā uzbruka boļševistiski
noskaņotā 3. Kurzemes pulka apmetnei. Tā bija provokācija,
lai izraisītu asiņainas sadursmes starp latviešu un krievu

karavīriem. Tikai latviešu strēlnieku aukstasinība un discipli-
nētība neļāva kontrrevolucionāriem to izdarīt. «Nāviniekus»

zibensātri aplenca un iedzina atpakaļ viņu kazarmās, kas

zināmu laiku tika turētas ielenkumā strēlnieku ložmetēju
stobru kontrolē.

LSD CX, Rīgas komiteja un Iskolastrels aicināja strēlnie-

kus un strādniekus ievērot maksimālu modrību, atturēties no

neorganizētām darbībām un akcijām.

Sajā laikā par Krievijas Pagaidu valdības priekšsēdētāju

kļuva bijušais esers A. Kerenskis, kas bija īpaši naidīgi

noskaņots pret Latvijas darbaļaudīm. Pēc viņa norādījuma
«nāvinieki» un kazaki 21. jūlijā iebruka Rīgas tautas milicijas
namā, izdemolēja avīžu «Cīņa» un «Okopnaja pravda» re-

dakcijas. Cīņai pret revolūciju 1917. g. jūlijā nodibināja

Latviešu strēlnieku vēsture.—lol. Ipp.
2

Cīņ*.—l9l7.—2o. jūn.
3

Turpat.—4. jūl.
4

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi.— R.,
1961.— 1d.—310. Ipp.



«Latvju kareivju nacionālo savienību», kura apvienoja

galvenokārt virsniekus (vad. A. Kroders, A. Plensners v. c).

Tie sāka gatavot akcijas pret latviešu lieliniekiem.

Tāpat kā visā' Krievijā, arī Latvijā divvaldības un revolūci-

jas mierīgas attīstības periods bija beidzies. Nu vajadzēja

gatavoties uz bruņotu cīņu pret buržuāzisko valsts varu, kas

bija sākusi varmācīgu tautas apspiešanu.

Lozungs «Visu varu padomēm!» uz laiku zaudēja savu

revolucionāro nozīmi, jo Viskrievijas mērogā padomes va-

dīja eseri un meņševiki, kas labprātīgi atdeva visu valsts

varu A. Kerenska valdībai.

V. I. Ļeņins izskaidroja stāvokli savos darbos «Politiskais

stāvoklis» un «Par lozungiem», kurus uzrakstīja 1917. g.

jūlijā. Taču kontrrevolucionāru vajāts viņš bija nogājis

pagrīdē, «Pravdu» un citas boļševiku avīzes Pagaidu val-

dība slēdza. Tādēļ Ļeņina domas kļuva KSDS(b)P biedriem

zināmas tikai pēc 20. jūlija.
šādā situācijā 1917. g. 9. — 19. jūlijā sapulcējās LSD

V kongress. Tas notika legāli — Rīgas pilī, latviešu un

sibīriešu strēlnieku apsardzībā; Pagaidu valdība pret to

nevarēja vērst sankcijas, jo guberņas komisārs A. Priedkalns

bija devis piekrišanu tā sanākšanai pils telpās.
Tas bija pirmais legālais latviešu revolucionāro sociālde-

mokrātu kongress.
120 delegāti, kas pārstāvēja 7672 LSD biedrus, un 32

pārstāvji no KSDS(b)P vietējo organizāciju latviešu grupām,
kurās bija 6427 partijas biedri, sāka kongresu, dziedot «Ar

kaujas saucieniem uz lūpām», godinot cīņās pret carismu

kritušos revolucionārus.

Kongresa prezidiju vadīja J. Daniševskis, par paveikto

referēja LSD CX locekļi J. Lencmanis un J. Šilfs (Jaunzems),

par politisko un saimniecisko stāvokli — J. Hermanis (Ausek-

lis), par attiecībām pret Pagaidu valdību — J. Krūmiņš (Pi-

lāts), par agrāro un nacionālo jautājumu — J. Daniševskis. šā

referāta autors bija P. Stučka, kurš sakarā ar saslimšanu

nebija varējis kongresā ierasties.

Cauri visiem referātiem vijās ļeņiniskā ideja, ka no

ieilgušā kara izraisītās smagās krīzes ir tikai viena—revolu-

cionāra izeja un tā ir sociālistiska revolūcija, proletariāta
diktatūras nodibināšana. J. Lencmanis stāstīja delegātiem par

V. I. Ļeņina runu Viskrievijas I padomju kongresā 1917. g.

4. jūnijā, kurā bija apliecināta boļševiku partijas gatavība

ņemt valsts varu savās rokās, uzņemties atbildību par

19
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Krievijas turpmāko attīstību, vest to pa sociālā progresa ceļu.

J. Lencmanis uzsvēra: «Mēs no varas nebaidāmies.»
1

Pret kursu uz sociālistisko revolūciju kongresā uzstājās
latviešu mazinieki internacionālisti, kurus pārstāvēja 10 dele-

gāti.
2

Viņu runātāji P. Kalniņš, F. Menders, K. Eliass un A. Petrē-

vics centās pierādīt, ka Krievijas strādnieku šķira nav spējīga

pārvaldīt zemi un tādēļ jāaprobežojoties ar buržuāziski

demokrātiskas revolūcijas uzdevumu īstenošanu.

F. Mendera izvirzīto rezolūcijas projektu atbalstīja tikai

četri delegāti, tātad pat ne visi mazinieki internacionālisti

kongresā.
LSD V kongress noteikti izsacījās par gatavošanos izšķiro-

šai kaujai par valsts varu. Lielinieku rezolūciju par politisko
stāvokli un proletariāta uzdevumiem pieņēma ar 80 balsīm,

pret 5, četriem atturoties, rezolūciju par attiecībām pret

Pagaidu valdību, kas prasīja tās gāšanu un revolucionāras

valdības nodibināšanu, — gandrīz vienbalsīgi (sešiem atturo-

ties).
3

Kongress nolēma veikt pasākumus, lai pretstatā Pagaidu
valdības šovinistiskajai politikai sāktu īstenot autonoma

Latvijas valstiskuma veidošanu. Jau 1917. g. 21. maijā LSD

CX bija akceptējusi P. Stučkas priekšlikumu nodibināt apvie-
notu Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un kareivju deputātu

padomi, kas liktu pamatus demokrātiskai valsts iekārtai

Latvijā.
4

LSD V kongress nolēma tūlīt pat realizēt šo

uzdevumu, kas arī tika izpildīts. 29. jūlijā Rīgas pilī jau

sapulcējās Rīgas un Vidzemes padomju pilnvarotie 69 dele-

gāti, kas nodibināja Latvijas padomi un ievēlēja tās izpildko-

miteju— Iskolatu 27 cilvēku sastāvā (23 lielinieki un

4 mazinieki internacionālisti). Par Iskolata priekšsēdētāju
31. jūlijā ievēlēja Oto"Kārkliņu, profesionālu revolucionāru,

partijas biedru no 1902. gada. No šā brīža Latvijas revolucio-

nārajām padomēm bija savs centrs, kas LSD CX vadībā

mobilizēja darbaļaudis cīņai par sociālu un nacionālu brī-

vību.

1 LKP CX Partijas vēstures institūta Partijas arhīvs (turpmāk LKP CX

PVI PA). —1 f —4. apr.—8.1.
— 17. Ipp.

No LSD rindām 1915. g. izslēdza tikai tos meņševikus, kas atbalstīja
imperiālistisko karu. Meņševiki internacionālisti bija kara pretinieki, cīnījās
par carisma gāšanu.—Aut.

3 Sk.. Oktobra cīnu liesmās. —> 57. Ipp.
*

LKP CX PVI PA. —I.f.— 4. apr.— 21. I. —8. Ip.
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LSD V kongress apsprieda arī jautājumu par darbību

jaunatnes vidū. LSD vadībā auga un nostiprinājās 1917. g.

jūnijā nodibinātā LSD Jaunatnes Savienība, kurā tobrīd bija

ap 1200 biedru.1
Par šo jautājumu referēja mazinieks interna-

cionālists B. Kalniņš.
2

Viņš pieņēma LSD vadītāju (J. Danišev-

ska, J. Lencmaņa v.c.) norādījumus un piezīmes, par ko arī

paziņoja savā galavārdā.
LSD Jaunatnes Savienība iekjāvās partijas cīņā par prole-

tārisko revolūciju.
Par LSD CX locekjiem kongress ievēlēja P. Stučku, J. Dani-

ševski, J. Lencmani, K. Krastiņu, R. Eihi, K. Kauliņu, R. Bauzi,

J. šilfu (Jaunzemu), J. Petersu, J. Bērziņu (Ziemeli), J. Bērziņu
(Andersonu), J. Krūmiņu (Pilātu), K. Gaili. Pirmajā CX sēdē

20. jūlijā par CX sēžu priekšsēdētāju ievēlēja J. Daniševski,

par sekretāru —J. šilfu (Jaunzemu), par LSD CX pārstāvi
KSDS(b)P CX — P. Stučku. Par CX locekļu kandidātiem ievē-

lēja E. Zandreiteru, O. Kārkliņu, F. Lindi, K. Ceikelu un

A. Pennesu. Ar padomdevēja tiesībām CX sēdēs piedalījās
arī B. Kalniņš kā LSD JaunatnesSavienības priekšsēdētājs.

Tāda bija Latvijas Sociāldemokrātijas vadība, kas veda to

uz cīņu par proletariāta valsts varas nodibināšanu. Protams —

tā bija grūta cīņa.
Kad no mazinieku internacionālistu puses izskanēja brīdi-

noši padomi «neriskēt», J. Daniševskis, kongresu slēdzot,

sacīja: «Kaut arī nākošais — 6. kongress būtu jānotur mežā

zem eglēm, cīņas lauku mēs neatstāsim, cīņu turpināsim, lai

kur un kādos apstākļos atrādīsimies.»
4

LSD delegāti KSDS(b)P VI kongresā (26. jūlijā —

3. augustā Petrogradā) visā pilnībā atbalstīja jauno boļše-
viku partijas kursu uz bruņotu sacelšanos, lai gāztu kontrrevo-

lucionārās buržuāzijas valdību un nodibinātu proletariāta
diktatūru.

Kongresā ievēlētās KSDS(b)P CX sastāvā bija arī LSD

pārstāvis J. Bērziņš (Ziemelis), kas 1906.—1907.g. bija parti-
jas Pēterburgas komitejas loceklis un sekretārs, bieži bija
ticies ar V. I. Ļeņinu.

Cīņā pret Pagaidu valdību pakāpeniski veidojās sacelša-

nās bruņotie spēki. 1917. g. jūlijā XII armijā pēc LSD

'
XpoHHKa MCTopMM Kfl JIaTBMH.— Pnra

(
1986.—T. 3.— C.56.

2
Vēlāk viens no reformistiskās Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas

līderiem, no 1945.g. emigrācijas politisks darbinieks, Sociālistiskās Interna-

cionāles goda priekšsēdētājs.— Aut.
3 Sk.: Drīzulis A. Lielais Oktobris Latvijā.—R., 1987.—180. Ipp.
4

Krievijas Cīņa.—1918.— 1 aug.



22

iniciatīvas tika nodibināta revolucionāra apvienība — Krei-

sais bloks, kurā augusta sākumā ietilpa 9 latviešu strēlnieku

pulki, 9 krievu kājnieku un 10 sibīriešu strēlnieku pulki. To

vadīja Kreisā bloka birojs. Bloka priekšgalā bija 2000 lat-

viešu un 1800 krievu boļševiku.' šī apvienība nepieļāva

represijas pret revolucionārajiem kareivjiem, revolucionāri

noskaņoto daļu izformēšanu, modri sekoja armijas pavēlniecī-

bas rīcībai, deva prettriecienus provokatoriem. Augusta

sākumā, pēc tam kad bija notikušas jaunas bruņotas sadur-

smes, Kreisais bloks panāca «nāves bataljona» izvešanu no

Rīgas.

Pakāpeniski valdība zaudēja ietekmi XII armijā. Tās

durkļi pavērsās pret buržuāzisko varu. 1917. gada vasarā jau

bija skaidri saskatāma buržuāziski demokrātiskās iekārtas

krīze Krievijā, impērijas sabrukums. Tādēļ katrai politiskai

partijai bija jāizšķiras, ko darīt, kad šis sabrukums būs noticis.

Latviešu buržuāzijas nostāju pēc jūlija politiskās krīzes

uzskatāmi raksturoja Zemnieku savienības kongress, kas

notika Valkā no 14. līdz 16. jūlijam. Krievijas kopējās problē-
mas tur tikpat kā neapskatīja. Uzmanības lokā bija cīņa pret

LSD par ietekmi Latvijā, sagatavošanās Vidzemes Zemes

padomes un apriņķu zemju padomju vēlēšanām, mērķis iegūt
vadošo lomu šajā pašpārvaldes sistēmā, lai pārvērstu šos

orgānus par savu varu." Zemnieku savienība prasīja to atzīt

par visas latviešu tautas kultūras politisko pārstāvi, ar kultūru

saprotot pirmkārt lauku saimnieku nacionālās paražas un

tradīcijas, viņu gaumi un prasības garīgās dzīves jomā.

Kongresā partijas ideologa M.Valtera referātā tika slavēts

zemnieka individuālisms, noraidīta kolektīvisma ideja.

Pilsoniskā prese tolaik sāka pastiprināti propagandēt tēzi,
ka latviešiem pietiekot savu iekšējo rūpju un problēmu, tādēļ

jāatturoties no dalības visas Krievijas lietu kārtošanā. Buržuā-

ziskie politiķi nu ieņēma visai rezervētu nostāju pret A. Ke-

renska Pagaidu valdību. To acīmredzot izsauca Pagaidu
valdības krasi noraidošā attieksme pret pilsonisko partiju
federācijas projektiem, nevēlēšanās atzīt latviešu buržuāziju

par patstāvīgu un respektējamu politisku spēku. Bez tam

laukos zemniecību sāpīgi skāra arī biežās labības rekvizīci-

jas armijas vajadzībām. Pēdējais mēģinājums atrast kaut

kādu kompromisu ar A. Kerenski notika tikšanās reizē

1917. g. septembrī Ziemas pilī, uz kuru ieradās V. Zamuels,

Latviešu strefnieku vēsture. — 114., 115. Ipp.
2

Līdums. — 1917.
— 15., 16., 18., 19., 20. jūl., 8. aug.
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Z. Meierovics, Ā. Klīve v. c.1 Uz tikšanos kā Vidzemes

Zemes padomes pārstāvis ieradās arī LSD darbinieks O. Kār-

kliņš, lai protestētu darbaļaužu vārdā pret valdības varmā-

cīgo politiku. Taču A.'Kerenskis nevēlējās uzklausīt ne vienu

ne otru. Viņš noraidīja visas apsūdzības, pats nikni «ap-

sūdzēja» visus latviešus boļševismā vai simpātijās pret to,

īpaši asi izsacīdamies par strēlniekiem. Neuzklausījis līdz

galam pārstāvju runas, premjers piecēlās un aizgāja no sava

darba kabineta, paskaidrodams, ka jākārto «steidzamās darī-

šanas». Visai krasi pret A. Kerenska valdību šajā laikā

nostājās latviešu Nacionāli demokrātiskā partija, kas sāka

propagandēt ideju par Latvijas pilnīgu afdalīšanos no Krievi-

jas, neatkarīgas valsts nodibināšanu. To īpaši pauda J. Ban-

kava un E. Blanka raksti avīzē «Dzimtenes Atbalss». Tā

26. augusta numura rakstā «Ko darīt?» bija uzsvērts: «Mums

latviešiem jāpieradinās pie domām, ka nākotnē mūsu tauta

un mūsu zeme nebūs ar Krievijas likteni saistīta
..

.»

Pretrunas starp A. Kerenska valdību un latviešu pilso-
nību šķēla pretrevolucionāros spēkus Latvijā. Šī bija viena

no tām parādībām, kas raksturoja krīzes galīgu nobriešanu.

Ciņa par masām Latvija bija īpaši spraiga 1917. g.

augustā, kad notika pašvaldības orgānu vēlēšanas.

Mēneša sākumā izvērsās Rīgas domes vēlēšanu kampaņa.
LSD uzstādīja savu sarakstu, kurā pirmais kandidāts bija
P. Stučka. LSD CX nolēma: ja vēlēšanās gūs uzvaru, P. Stučku

izvirzīs par pilsētas galvu. Tam bija politiski svarīga nozīme,

jo Rīga varēja kļūt par briestošās revolūcijas centru Latvijā.
Neskatoties uz Rīgas iedzīvotāju sociālā sastāva būtisku

izmaiņu kara laikā, LSD vēlēšanu mītiņi bija visiespaidīgākie,
uz tiem nāca tūkstošiem vienkāršo ļaužu, karavīri, progresīvā

inteliģence, arī daļa sīko īpašnieku. Kontrrevolucionāri

centās izjaukt šos mītiņus. 12. augustā viņu bruņotās vienī-

bas uzbruka, lai tos izklīdinātu. Latviešu un sibīriešu strēl-

nieki ar durkļiem padzina uzbrucējus. Sākās apšaude, šau-

teņu zalves un ložmetēju kārtas «piebalsoja» oratoru runām

vēlēšanu priekšvakarā.
Vēlēšanās, kuras notika 13. augustā, LSD guva pirmo

vietu starp 12 vēlēšanu sarakstiem, gūstot 41,2% visu

nodoto balsu un 49 no 120 domnieku vietām. Otrajā vietā

1 Sk.: Līgofņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana.— R., 1925. — 40., 41.

Ipp.
P. Stučka deva savu piekrišanu un gatavojās atgriezties uz dzīvi

Latvijā. LKP CX PVI PA. — 1. f. —4. apr.
— 21. I.

—
46. Ip.
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bija reakcionārais vācu buržuāzijas grupējums (19 vietas),

trešajā — meņševiku, eseru un bundistu bloks (18 vietas, no

tiem vairākums bija internacionālisti, ar kuriem LSD varēja

nolīgt vienošanos domē), 9 vietas guva Latvijas demokrātu

partija, 4 — Zemnieku savienības un nacionāldemokrātu

bloks, bet reakcionārās Republikāņu (A. Krastkalns) un «Tau-

tas» (F. Veinbergs) partijas — tikai pa vienai vietai katra.

Tā bija latviešu pilsonisko partiju neveiksme.

20. augustā Vidzemes Zemes padomes vēlēšanās par

LSD kandidātiem balsoja 61 % vēlētāju, par Zemnieku

savienības sarakstu—3s %, eseru—3 % un nacionāldemo-

krātu— mazāk nekā 1%.N0 40 padomes locekļiem LSD

pārstāvjiem bija 24, zemnieksavienībniekiem—ls, ese-

riem —1 vieta. Pirmajā Zemes padomes sēdē par tās priekš-

sēdētāju ievēlēja Iskolata priekšsēdētāju O. Kārkliņu, kas

turpmāk vienā personā apvienoja gan Latvijas padomju, gan

municipālā centra vadību.

LSD vēl vairāk nostiprināja savu ietekmi pašvaldības
sistēmā 1917. g. augusta beigās — septembrī notiekošajās
apriņķu zemes padomju vēlēšanās, kad par LSD balsoja:
Cēsu apriņķī —67 %, Valkas—7l % un Valmieras—77 %

no vēlēšanu dalībniekiem. Kopumā LSD šajās vēlēšanās

guva 72 % balsu.1
Trijos Vidzemes apriņķu municipālos orgānos LSD bija 73

deputātu vietas, Zemnieku savienībai —33 vietas, latviešu

eseriem — 3 vietas, nacionāldemokrātiem— 1 vieta.
2

Par Valmieras apriņķa Zemes padomes priekšsēdētāju

ievēlēja V. Jansonu, par Cēsu apriņķa — F. Silarāju, Valkas

apriņķa — J. Birkenfeldu. Viņi visi bija LSD biedri.

Tā Zemnieku savienība nonāca opozīcijas stāvoklī pašas
sākotnēji izveidotos pašvaldības orgānos. Tās deputātu
mazākums nevēlējās pakļauties vairākumam un visādi centās

kavēt zemes padomju darbu. Kad arī tas neveicās, vēlētie

Zemnieku savienības pārstāvji 10. oktobrī no Vidzemes

Zemes padomes izstājās. Viņi aizgāja arī no Valkas apriņķa
Zemes padomes.

3

1

3neMennc C. B. rio6eAa jishmhm3m3 b pa6oMeM fIBMM<eHMM Jlarsnn

b nepMOA Tpex poccmmckmx peBO/irOU,nM (1905—1917).— Pnra
(

1980.—

C. 232.
2

Greifjāne R. Vidzemes bezzemnieku padomju darbība. —
136. Ipp.

3
Latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks A. Ezergailis raksta, ka 1917. g.

latviešu buržuāzija nav spējusi izveidot opozīciju pret LSD. Sk.: Ezergailis
A. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution.—New York, 1983.—

P. 92.
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1917. gada augustā vislielākās briesmas revolūcijai Lat-

vijā draudēja no vācu imperiālisma.

Jau jūlijā pienāca izlūkošanas ziņas, ka vācu 8. armija

gatavojas uzbrukumam Rīgai. Tas nebija noslēpums arī LSD

vadībai, šādā situācijā īpaši lielas briesmas radīja kontrrevo-

lucionāru mēģinājumi sašķelt kareivjus, izprovocēt viņu

starpā bruņotas sadursmes. Tādēj 26. jūlijā LSD CX, Iskola-

strels un Rīgas padomes izpildkomiteja pievienoja savus

parakstus XII armijas padomes izpildkomitejas uzsaukumam

kareivjiem, aicinot tos nostiprināt disciplīnu, pildīt kaujas

pavēles. Toties ne visi LSD darbinieki izprata šādas rīcības

motīvus, bija pat pārmetumi LSD CX, apvainojumi oportū-
nismā."

Turpmākie notikumi pierādīja, cik savlaicīga bija šāda

nostāja. Ziemeļu frontes un XII armijas pavēlniecība neveica

nepieciešamos pasākumus Rīgas aizsardzības nostiprināša-
nai. Bet armijas virspavēlnieks ģenerālis L. Korņilovs
13. augustā, uzstājoties t. s. Valsts apspriedē Maskavā (kur

sapulcējās galvenokārt kontrrevolūcijas pārstāvji), lika

noprast, ka Rīga var krist un tad radīsies tieši draudi

Petrogradai.
2

Kontrrevolūcija bija ieinteresēta, lai tas notiktu,

jo tad varētu evakuēt Petrogradas rūpniecību un tās strādnie-

kus, tā likvidējot Krievijas revolūcijas centru. Rīgai draudēja
briesmas.

19. augustā agri no rīta vācu 8. armijas artilērija (ap 600

lielgabalu) šaurā frontē atklāja viesuļuguni, šaujot ar ķīmis-
kām granātām. Daugavas krastus ietina dzeltenbrūni indīgās

gāzes mākoņi. Kad tie izklīda, 3 vācu divīzijas, neciešot

tikpat kā nekādus zaudējumus, pārcēlās pāri Daugavai pie
Bērzmentes un Ikšķiles. XII armijas pavēlniecība sākumā

bija it kā paralizēta, prettriecieni gandrīz izpalika. Vācu

nolūks bija, virzoties uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem,
ielenkt XII armiju un piespiest to padoties, ieņemt Rīgu un

atvērt ceļu tālākam uzbrukumam virzienā uz Petrogradu.

šajā kritiskajā brīdī LSD CX izdeva uzsaukumu

«Biedri —12. revolucionārās armijas kareivji!», aicinot stāties

pretī uzbrucējiem, neļaut sagrābt Latviju un uzbrukt Petro-

gradai. Varonības paraugu rādīja 2. latviešu strēlnieku bri-

gāde (5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras

1
Tādu kritiku, piemēram, piekopa Petrogradas boļševiku rajona

«Prometejs» komitejas vadītājs R. Salna un citi latviešu boļševiku grupu

darbinieki Krievijā, kas nepārzināja apstākļus Latvijā. —
Aut.

2

Mhhu, H. H. McTopMfl BeflMKoro OKTjj6pti. — M., 1968. — C. 719.
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pulks), kas ieņēma pozīcijas pie Mazās Juglas. 26 stundas tā

sekmīgi atvairīja ienaidnieka pārspēka uzbrukumus. Cīņas
bieži pārgāja durkļu kaujās. Pretinieks nespēja salauzt strēl-

nieku rindas.

1. strēlnieku brigāde aizturēja vācu spēkus pie Ulbrokas.

Vācu vieglajiem karakuģiem, kas bija iebrukuši Rīgas

jūras līcī, tālāko ceļu aizsprostoja Daugavgrīvas cietokšņa
krasta artilērijas uguns.

Pateicoties latviešu un sibīriešu strēlnieku varonībai, XII

armija, kaut arī ģenerāļu pamesta, spēja organizēti atkāpties.
lelenkuma draudi tika novērsti. Bet Rīgu aizsargāt vairāk

nebija iespējams. 20. augustā krievu armijas kolonnas atstāja

vācu artilērijas apšaudīto pilsētu (granātas krita jau pilsētas
centrā). Fronte stabilizējās ziemeļos no Rīgas. Turpināt
uzbrukumu pretinieks vairs nespēja.

Dramatisko notikumu dienās gan LSD, gan Zemnieku

savienība aicināja Latvijas iedzīvotājus neatstāt savas dzim-

tās vietas, jo viņu aiziešana nāktu par labu tikai iebrucējiem,
kas gribēja pārvērst Latviju par «vācu zemi». LSD CX nolēma,
ka septiņi tās locekļi — J. Daniševskis, J. Lencmanis, J. Bēr-

ziņš (Andersons) v. c. — paliks Rīgā un no pagrīdes vadīs

cīņu pret okupantiem, pārējie evakuēsies uz Valmieru. LSD

Rīgas komiteja visa nogāja pagrīdē.1
21. augustā, kamēr vācu karaspēks vēl nebija ienācis,

sapulcējās tikko ievēlētā Rīgas pilsētas dome. Sprieda, ko

darīt, lai pasargātu no izlaupīšanas pārtikas noliktavas. Lat-

viešu un krievu domnieki neslēpa savu nomākto garastāvokli,
bažas par drūmo rītdienu, vācu buržuāzijas pārstāvji — tik

tikko noturējās, lai skaļi negavilētu. Vakarpusē atdarījās sēžu

zāles durvis un parādījās zilganpelēkie mundieri ar jauniņu
leitnantu priekšgalā. Kāds no vācu frakcijas steidzās tam

pretī, apkampa un sveica vārdiem: «Mēs jūs gaidījām 700

gadus.» Dome tika atlaista. Rīgas padome — aizliegta.
Tās bija tumšas dienas Latvijas vēsturē.

Jānis Sudrabkalns savā dzejolī «Latvijai» tolaik jautāja:

«Ciešanās Latvija ļauna vai taps,
Druvām liks atzaļot brīvības blāzmā,

Spārni vai celsies tai likteņa brāzmā,
Dūmos un liesmās vai veras tai kaps?»

2

1 XpoHH«a MCTopuM K("l JlaTBMn. —T. 3. — C. 70.
2 Brīvais Strēlnieks.

— 1917. — 15. sept.
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Latvijas revolucionārie speķi nebija sagrauti.

Savienībā ar visas Krievijas darbaļaužu avangardu viņi

turpināja cīņu par sociālo un nacionālo brīvību. Rīgā

(nelegāli) un Valmierā turpināja darboties LSD Centrālā

Komiteja. Iskolats pārcēlās vispirms uz Valmieru, tad uz

Valku, kas kļuva par Latvijas padomju centru. Iskolastrela

mītne bija Cēsīs.

Korņilova kontrrevolucionārā dumpja dienās strēlnieki,

tāpat kā citi XII armijas Kreisā bloka pulku kareivji, bija

kaujas gatavībā, lai dotu triecienu dumpinieku aizmugurē.

Strēlnieku rezerves pulks nosūtīja telegrammu Viskrievijas
Centrālajai Izpildu Komitejai: «Izmantojiet mūsu durkļus

cīņai pret kontrrevolūciju.»
1

Zīmīgi, ka tieši šā dumpja laikā A. Kerenska valdība

izdeva rīkojumu slēgt avīzes «Cīņa» un «Brīvais Strēlnieks»,

kaut gan tieši tās bija visu laiku atmaskojušas nodevīgos
kontrrevolucionārus korņiloviešus.

LSD reaģēja momentāni. 27. augustā Cēsīs sāka iznākt

«Latvju Strēlnieks», kas turpināja sēt revolucināros vārdus.

Kad kļuva zināms, ka Petrogradas padome 31. augustā

pieņēmusi boļševiku ierosināto rezolūciju «Par varu», Iskola-

strels nosūtīja tai apsveikuma vēstījumu, apsolot savu atbal-

stu cīņā par šā lēmuma īstenošanu.
2

Korņilova dumpja dienās krasi naidīgi nodatījās strēl-

nieki un tie virsnieki, kas atklāti simpatizēja kontrrevolucionā-

rajiem sazvērniekiem vai pat gaidīja monarhijas atjaunošanu.

Viņu priekšgalā bija pulkveži K. Gopers un F. Briedis. Pēdē-

jais dibināja t. s. «dzelzs rotu», kurā iesaistīja viņam uztica-

mus pretrevolucionārus elementus. Iskolastrels ieteica atcelt

no amatiem un izraidīt no latviešu strēlnieku pulkiem visus,

kas bija atbalstījuši korņiloviādi. Atsaucoties uz šo ieteikumu,

strēlnieku pulku un rotu komitejas vai strēlnieki tieši savās

sapulcēs apsprieda virsnieku darbību un politisko stāju. Tā

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka komiteja 2. septem-
brī izteica neuzticību 1. latviešu strēlnieku brigādes koman-

dierim K. Goperam un pieprasīja viņa arestēšanu. Armijas

pavēlniecība bija spiesta Goperu atcelt. Tāds pats liktenis

1 Latviešu strēlnieku vēsture. — 131. Ipp.
" Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā 1917. — R.,

1957.
—

277. Ipp.
3

Kaimiņi J. Latviešu strēlnieki cīnā par Oktobra revolūcijas uzvaru.—

R., 1957. — 270., 271. Ipp.
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piemeklēja arī citus galēji kontrrevolucionāri noskaņotus
virsniekus.

Kopš 1917. gada septembra sākuma Iskolastrels un citas

strēlnieku komitejas nodibināja kontroli pār komandējošo
sastāvu savās daļās. Politiskās kontroles nolūkā visos pulkos
tika nozīmēti komisāri. Iskolastrels nolēma, ka jānodibina arī

visu strēlnieku pulku komisāra postenis, izvirzot tajā politiski

pieredzējušu personu. Iskolastrels griezās pie KSDS(b)P CX

un Petrogradas padomes ar lūgumu atsūtīt šādu darbinieku

no galvaspilsētas. Tika rekomendēts S. Nahimsons, boļševiku

Petrogradas organizācijas darbinieks, kas bija dzimis un

audzis Liepājā, prata latviešu valodu, piedalījies Piektā gada

cīņās Latvijā. Latviešu strēlnieku pulku padomes plēnums

viņu vienbalsīgi ievēlēja par pulku komisāru. 1

Redzot strēlnieku stingro revolucionāro stāju, XII armijas

pavēlniecība sāka plānot viņu pulku atbruņošanu un izformē-

šanu. 2. brigādi paredzēja pārsviest uz Hāpsalas — Tallinas

rajonu, it kā cīņai pret iespējamo vācu desantu, lai tādējādi
nošķirtu to no 1. brigādes.

2

Iskolastrels organizēja aktīvu pretdarbību šiem plāniem
un 5. oktobrī pieņēma rezolūciju, kas brīdināja armijas
pavēlniecību, ka strēlnieki izrādīs bruņotu pretestību jebku-

ram izformēšanas mēģinājumam. Strēlniekus atbalstīja
daudzi krievu, sibīriešu pulki. Kontrrevolucionāri neuzdroši-

nājās īstenot savus plānus.

Latvija gāja pretī Lielajam Oktobrim.

šinī laikā boļševiku partija pēc V. I. Ļeņina ieteikuma

atkal izvirzīja lozungu «Visu varu padomēm!». Tagad tas

sauca uz bruņotu cīņu pret buržuāzisko Pagaidu valdību,

prasīja varas pāreju boļševistisko padomju rokās, proleta-
riāta valsts nodibināšanu.

Septembrī Vidzemē notika simtiem darbaļaužu un ka-

reivju sapulču, kas izteicās par varas pārņemšanu. LSD XIV

konference (Valkā 23.—24. septembrī) uzsvēra nepiecieša-
mību visu revolucionāro rīcību veikt saskaņoti ar notikumiem

Petrogradā, vadīties no KSDS(b)P Centrālās Komitejas norā-

dījumiem, lai Latvijas darbaļaudis ciešāk iekļautos briesto-

šajā proletāriskajā revolūcijā.
3 Tika nolemts organizatoriski

1 LKP CX PVI PA. — 42. f.—1. apr. — 7.1. — 21. Ipp. Pēc Oktobra

bruņotās sacelšanās S. Nahimsonu ievēlēja par 12. armijas padomes

izpildkomitejas priekšsēdētāju. — Aut.
2

Kaimiņi J. Latviešu strēlnieki cīnā . . .
— 246. Ipp.

3 LKP Oktobra revolūcijā 1917.—304. Ipp.
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apvienot visus Latvijas teritorijā esošos krievu un latviešu

revolucionāros kareivjus, lai te būtu internacionāli saliedēta

trieciendūre, kas pēc pirmā boļševiku partijas aicinājuma var

sākt darboties.

1917. g. septembrī — oktobrī notika radikāls politisks

pavērsiens Latgales darbaļaužu noskaņojumā. Lielinieki izstā-

jās no līdz tam apvienotās (lielinieki un mazinieki) KSDSP

Daugavpils organizācijas un nodibināja savu atsevišķu orga-

nizāciju, kas darbojās ļeņinisko ideju garā.' Pēc darbaļaužu

pieprasījuma notika Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas

padomju pārvēlēšanas, kurās pārliecinošu balsu vairākumu

guva KSDS(b)P kandidāti. Tika pārvēlētas arī pagastu zem-

nieku komitejas un zemstes, kas nonāca laukstrādnieku un

nabadzīgo zemnieku pārstāvju rokās. Mazinieki, eseri, bun-

disti un Latgales separātiskā «Darba ļaužu partija» (līderis
F. Kemps) bija cietuši smagu politisku sakāvi. Pārmaiņas
notika arī Latgalē dislocētajā V armijā. 9. oktobrī nodibinā-

jās tās boļševiku kara organizācijas birojs, kura priekšgalā

bija E. Skļanskis, A. Sedjakins, I. Krīgers, N. Sobakins v. c.

Birojs veica spraigu, pārliecinošu izskaidrošanas darbu un

18.—22. oktobrī Daugavpilī notiekošajā V armijas padomju

kongresā guva pārsvaru pār eseriem un maziniekiem. Armi-

jas izpildkomitejā ievēlēja 28 lieliniekus, 8 kreisos un 15

labējos eserus, 7 maziniekus internacionālistus un 2 mazinie-

kus aizsardzībniekus (kara piekritējus).
3 Lieliniekiem kopā ar

kreisajiem eseriem, kas arī atbalstīja ideju par varas pāreju

padomēm, bija izteikts vairākums. E. Skļanski ievēlēja par

V armijas padomju izpildkomitejas priekšsēdētāju.
Notikumu attīstība kļuva īpaši strauja pēc tam, kad

boļševiku partijas Centrālā Komiteja 1917. g. 10. oktobrī

pieņēma V. I. Ļeņina izstrādāto rezolūciju par bruņoto sacel-

šanos.

Uz to orientēja arī 10.—13. oktobrī Petrogradā notikušais

Ziemeļu apgabalu padomju kongress, kurā piedalījās plaša

delegācija no Latvijas.

Kongresa sagatavošanā liela loma bija'KSDS(b)P Somijas

organizācijas priekšsēdētājam I. Smilgām. Nozīmīgs bija

viņa raksts avīzē «Rabočij putj» («Pravda») 8. oktobrī, kas

vēstīja par kongresa drīzu sapulcēšanos (meņševistiski ese-

1 M3BecTMfl AH JlaTB CCP. — 1936.—N° 11. —C. 11.

2
Benunasi OKTj>6pbCKan cou,nanncTkmecKaa peßontonnn: 3Hu,MK;ione-

flMsļ. — M.,1987.—C. 428.
3

Pa6oHMM nyTb. — 1917. — 19, 24 okt.
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riskā VCIK centās aizkavēt šo pasākumu) un norādīja:
«Krīze pieaug ar ārkārtīgu ātrumu. Tagadējais statuss — tikai

dažām dienām. Vai nu jauns kontrrevolūcijas uzbrukums (par
to liecina neapstrīdami fakti)1,

vai arī revolūcija sper soli uz

priekšu un valsts varu pārņem padomes.»

Kongresā spilgtu runu teica LSD darbinieks, latviešu

strēlnieku pulku delegāts K. Pētersons, kurš apliecināja, ka 40

tūkstoši latviešu strēlnieku atbalstīs Petrogradas darbaļaudis

cīņā par padomju valsts nodibināšanu.

P. Stučka, kas bija kongresa prezidija loceklis, nolasīja

paziņojumu, ka Baltijas darbaļaudis un Ziemeļu frontes

kareivju vairākums ir gatavi pēc pirmā boļševiku partijas

aicinājuma doties cīņā par padomju uzvaru." Kongress

ievēlēja P. Stučku Ziemeļu apgabala padomes izpildkomitejā,
kurai bija svarīga nozīme Oktobra bruņotās sacelšanās

sagatavošanā.

Lai saprastu vācu neokupētās Latvijas daļas iedzīvotāju

noskaņojumu, jāzina: šinī laikā krasi pasliktinājās apgāde ar

pārtiku un citām pirmās nepieciešamības precēm. Dzelzceļa

transports bija dezorganizēts, pastiprinājās noliktavu izlaupī-

šana, plaši zēla spekulācija, par ļoti augstām cenām varēja

iegūt visu, ko sirds vēlējās. Armijas intendanti gandrīz vai

neslēpjoties izpārdeva valsts mantu. Virsnieki skaļi uzdzī-

voja krogos un restorānos, plauka prostitūcija. Armijas un

flotes pavēlniecība nodevīgi novājināja fronti, lai vācu

imperiālisti varētu no jauna sākt uzbrukumu Petrogradai. Uz

visa šā fona smieklīgi bija A. Kerenska ikdienas paziņojumi,
ka viņš «ar stipru roku» nodibinās kārtību valstī.

Bez reāla atbalsta spēka palika eseri un meņševiki, kuru

enerģija izpaudās daudzās rezolūcijās un aicinājumos «attu-

rēties no varmācības», pacietīgi gaidīt nākotni, par kuras

saturu viņiem pašiem bija visai neskaidrs priekšstats.
LSD pozīcijas šajā laikā bija spēcīgas. Tās 6500 biedriem

sekoja gandrīz trīs ceturtdaļas no Vidzemes iedzīvotājiem,
vairāk nekā puse no XII armijas kareivjiem, gandrīz visi

(96 %) latviešu strēlnieki. Lielinieciska bija kļuvusi arī Lat-

gale, un KSDS(b)P lozungiem sekoja vairāk nekā puse

V armijas kareivju, pilsētu un lauku ļaužu.' Ziemeļos bija

1 A. Kerenskis gatavoja sev uzticīgo karaspēka daļu uzbrukumu

Petrogradai. — Aut.
2

Orīzufis A. Lielais Oktobris Latvijā. — 233. Ipp.
Sī aplēse izdarīta pēc Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātiem

Vidzemē, Latgalē un Ziemeļu frontē (191 7. g. novembrī). — Aut.
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Igaunijas boļševiki, kas bija guvuši vairākumu padomēs un

lielāko pilsētu (Tallina, Narva v. c.) domēs.1
Latvijas buržuāzijas ietekme turpināja mazināties. Satver-

smes sapulces vēlēšanās tā savāca Vidzemē vairs tikai 23 %

balsu. Latgalē krievu, ebreju un latviešu (latgaliešu) buržuā-

ziskie grupējumi guva tikai nedaudz vairāk par 16 % vēlē-

tāju atbalstu/

Taču latviešu buržuāzija palika politiski ļoti aktīvs spēks.
1917. g. septembrī — oktobrī tā meklēja politisku alterna-

tīvu LSD izvēlētajam ceļam uz proletārisko revolūciju.
Nacionāldemokrātu un demokrātu partijas paredzēja, ka

Krievijas impērija sabruks no revolūcijas trieciena, un ieteica

buržuāzijai nekavējoties izteikties par Latvijas atdalīšanos,
savas valsts nodibināšanu Antantes un ASV aizsardzībā.3

Dala šo partiju darbinieku (E. Blanks, J. Šiliņš, E. Ramats

v. c.) atbalstīja Lietuvas buržuāziskā poTitiķa J. Sļupasa ideju
nodibināt Lietuvas — Latvijas federatīvu buržuāzisku valstis-

kumu.

Zemnieku savienības vadība domāja, ka' Krievijā virsroku

ņems kontrrevolūcija.' K. Ulmanis, Z. Meierovics, V. Skubiņš
v. c. tobrīd kategoriski izteicās pret pilnīgas neatkarības

prasību, palika pie federācijas pozīcijas, cerot panākt
vienošanos ar krievu buržuāziju.

Pilsoniskos politiķus vienoja bailes par savu likteni, kā arī

par nācijas nākotni. Viņi vienojās izdarīt kopēju politisku
manevru. Pēc Zemnieku savienības ierosmes Petrogradā
esošā Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja (vad.
i. Čakste) 1917. g. septembrī uzaicināja visu latviešu poli-
tisko partiju, organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjus
1. oktobrī ierasties' Krievijas galvaspilsētā uz apspriedi, laf

sagatavotu visas latviešu tautas pārstāvju kongresu, kas

ievēlētu Nacionālo padomi — augstāko nācijas pārstāvnie-
cību. 6

1
Igaunijā boļševikiem sekoja vairāk nekā 40 % politiski aktīvo

iedzīvotāju, buržuāziskajām partijām — attiecīgi 31 %, sīkburžuāziska-

jām—2B %. Sk.: KaxK fO., K. McTopnn 3cTOHCKotī CCP:

rionvnsipHbiM — TannuH, 1987. —C. TO6.
2

Ziemelis S. Ļeņinisma uzvara Latvijas strādnieku kustībā. —

R.,1977. —
197. Ipp.

3 Dzimtenes Atbalss. — t9t7
—

26. aug.; Zālīte P. Kā Latvija

tapa. — R., 1928. — 51. Ipp.
"

Dzimtenes Atbalss.
—

1917. —8. jūl., 20. sept.; Līdums. — 1917. —

8. okt.
5

Zālīte P. Kā Latvija tapa. — 53., 54. Ipp.
6

Proletariāta Cīna. — 1917. — 24. sept.
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LSD un latviešu lielinieku grupas Krievijā, padomes un

Vidzemes Zemes padome, kā arī citi tautas pārstāvniecības

orgāni noraidīja šo priekšlikumu. Zemes padomes atbildē

bija teikts, ka šāds centrs var būt tikai pašas tautas tieši vēlēts

un tam jāatrodas Latvijas teritorijā.
1
Avīze «Proletariāta Cīņa»

paziņoja: «Mūsu cīņa par brīvo Latviju ir reizē cīņa pret visu

zemju buržuāziju. Mēs saucam uz vispārēju šķiru karu, mēs

paceļam sociālisma karogu [. .]»
2

Latviešu boļševiki uzaici-

nāja darbaļaudis boikotēt buržuāzijas sasauktās apsprie-
des.

1. oktobrī Petrogradā uz plānoto «nacionālo apspriedi»
ieradās tikai neliela buržuāzisko un sīkburžuāzisko politiķu

grupa no Zemnieku savienības, radikāldemokrātu, nacionāl-

demokrātu partijām un 2 novērotāji no latviešu mazinieku

Petrogradas grupas.
3

Otra, arī mazskaitlīga buržuāzisko

aprindu apspriede notika Petrogradā 18.—21. oktobrī, kur

tās dalībnieki nolēma sastādīt «Latviešu pagaidu nacionālo

padomi». Tā pirmoreiz sapulcējās Valkā 1917. g. 17. novem-

brī, spriežot, kā pretoties jau uzvarējušās padomju varas

pasākumiem Latvijā. «Nacionālās padomes» vadībā bija tādi

buržuāzijas politiķi kā J. Goldmanis, A. Klīve, Z. Meierovics,
A. Bergs, V. Rubulis, K. Pauļuks v. c.

4

Tā 1917. g. rudenī latviešu buržuāzija noformējās kā

separāts nacionāls spēks.
Latvijas darbaļaudis LSD vadībā iekļāvās cīņā par Lielās

Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaru.

Oktobra bruņotās sacelšanās sagatavošanā liela nozīme

bija LSD Ārkārtējai konferencei, kas notika Valkā 16. oktobrī.

Tā atbalstīja KSDS(b)P CX 1917. g. 10. oktobra lēmumu par

sacelšanos un savā rezolūcijā apsolīja: «Uzturēt visciešāko

vienību ar revolucionārās Pēterpils un Maskavas strādnie-

kiem, stādot par savu uzdevumu viscaur, visiem spēkiem un

līdzekļiem atbalstīt Krievijas proletariāta cīņu par valsts

varu.»'

No 19. oktobra Cēsīs sāka darboties 12. armijas Kara

revolucionārā komiteja — J. Krūmiņš (Pilāts), K. Gailis, S. Na-

himsons, A. Vasiļjevs, J. Cariņš, F. Markuss v. c. Tās uzde-

1Lrgofņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana. R., 1925. — 42. Ipp.
2 Proletariāta Cīņa. —

1917.
—

24. sept.
J

Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana.— 44. Ipp.
* Latviešu konversācijas vārdnīca.—R.

f
1934.— 1935.— 11. sēj.—

21348.—21353. sleja. K.Ulmanis palika vācu ieņemtajā Rīgā.—Auf.
5

Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā -1917 — 344. Ipp.
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vums bija — tūlīt pēc sacelšanās sākuma Petrogradā ieņemt
visus vietējos stratēģiskos punktus, nepieļaut, lai XII armijas
štābs nosūtītu A. Kerenskim palīgā valdībai uzticamas kara-

spēka daļas.
Tika nodibinātas arī teritoriālas Valmieras un Valkas KRK

(vad. K. Kauliņš un A. Dille).'
LSD organizācijas, KRK un avīze «Latvju Strēlnieks»

veica lielu izskaidrošanas darbu, lai strādnieki un kareivji

saprastu tūlītējas sacelšanās nepieciešamību. Divi strēlnieku

pulki tika sagatavoti arī iespējamai pārsviešanai uz Petro-

gradu, ja vajadzētu iet palīgā galvaspilsētas darbaļaudīm.
2

Sacelšanās plānā, ko izstrādāja XII armijas KRK, redzama

loma bija paredzēta 5. Zemgales pulkam. Vajadzēja uzzināt

tā komandiera — strēlniekos populārā pulkveža J. Vācieša

nostāju. Bija zināms, ka viņš 1917. g. pavasarī iestājies
nacionāldemokrātu partijā. Tagad bija jāizšķiras . .

Uz strēl-

nieku jautājumu, vai viņš izpildīs KRK pavēles, pulkvedis
nosvērti atbildēja: «Es vienmēr esmu bijis un būšu kopā ar

zemgaliešiem, kur ies viņi, tur iešu arī es.»
3

Tā bija īsta savas

tautas dēla, Latvijas patriota atbilde.

KRK nolēma uzticēt J. Vācietim strēlnieku 2. brigādes

(5. Zemgales, 6. Tukuma un 7. Bauskas pulks) vadību bruņo-
tās sacelšanās realizēšanā.

2. brigādē 7. Bauskas pulka komandieris pulkvedis
G. Mangulis pilnībā pakļāvās Kara revolucionārajai komite-

jai. Pretēju nostāju ieņēma 6. pulka komandieris pulkvežleit-
nants K. Berķis. KRK viņu atcēla un par pulka komandieri

nozīmēja LSD biedru praporščiku R. Kirhenšteinu.
4

Jaunieceltais 1. latviešu strēlnieku brigādes (1. Daugav-

grīvas, 2. Rīgas, 3. Kurzemes un 4. Vidzemes pulks) koman-

dieris pulkvedis M. Peniķis
5 tobrīd izpildīja KRK norādīju-

mus un pat ņēma dalību sacelšanās pavēles izstrādāšanā.
6

Kopumā ne tikai strēlnieki, bet arī daudzi virsnieki

iekļāvās sacelšanās sagatavošanas pasākumos.
Latvijā vēsts par sacelšanās uzvaru Petrogradā pienāca

naktī uz 26. oktobri. Tūlīt tika izdots XII armijas KRK

Oktobra cīnu liesmas. — 130. Ipp.
2 1917. gads Latvijā. — R., 1957.— 263., 264. Ipp.; Kaimiņi i. Latviešu

strēlnieki cīņā ...
— 299. Ipp.

3
Turpat.— 265. Ipp.

4
Latviešu strēlnieku vēsture. — 143. Ipp.

5
1928. — 1934. g. Latvijas armijas komandieris. — Auf.

6 LKP CX PVI PA. — 45. f — I.apr. —
13. I. — 34. Ip.
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manifests — «Biedri kareivji un strādnieki! Ir situsi likteņa

stunda!», kas aicināja atbalstīt Petrogradas lielo ierosmi.

Strēlnieku un citu revolucionāro pulku daļas bija kaujas

gatavībā.
27. oktobrī pulksten 2—3 naktī pulkos tika saņemta

telegramma ar KRK pavēli N2 2 — sākt bruņotu cīņu pret

Pagaidu valdību.1 Sacelšanās Latvijā sākās 27. oktobrī pulk-

sten 6 rītā, kad 1. strēlnieku brigādes 1. Daugavgrīvas un

3. Kurzemes pulks izgāja no savām apmetnēm pie Siguldas

un, pretestību nesastapis, 27. oktobrī ieņēma Cēsis. 6. Tu-

kuma un 7. Bauskas pulks no Limbažiem un Ainažiem virzījās

uz Valmieru, ko ieņēma 29. oktobrī. Visa vara abās pilsētās

nonāca revolucionāro padomju rokās. Pēdējā kontrrevolucio-

nāru ligzda Latvijā bija XII armijas štābs Valkā. Pēc armijas

pavēlnieka ģenerāļa J. Juzefoviča pavēles pie pilsētas tika

koncentrēta 17. kavalērijas divīzija, kura bija palikusi uzti-

cīga Pagaidu valdībai. Valkā patrulēja kontrrevolucionāri

noskaņoti virsnieki un kareivji, pie ielu krustojumiem un uz

namu jumtiem uzstādīja ložmetējus. Ar XII armijas padomes
eseriski mazinieciskās izpildkomitejas dalību te tika nodibi-

nāta pretlielinieciskā «Dzimtenes un revolūcijas glābšanas
komiteja», kurā iesaistījās arī Zemnieku savienības darbi-

nieki un Latvju kareivju nacionālā savienība, šī savienība

organizēja virsnieku dezertēšanu no strēlnieku pulkiem, lai

atstātu tos bez komandējošā sastāva.
2

XII armijas Kara revolucionārā komiteja nolēma ieņemt
Valku ar 6. Tukuma pulka un 436. Novoladogas pulka
spēkiem, pievienojot tiem arī 42. smagās artilērijas divizionu.

Uzbrukuma plānu izstrādāja pulkvedis J. Vācietis. Izpil-
dot to, revolucionārie spēki devās uzbrukumā. Taču kauja
nenotika, jo Valkas garnizons nolēma nepretoties. 7. novem-

brī strēlnieki iesoļoja Valkā slēgtās rindās ar sarkaniem

karogiem un orķestri priekšgalā. Kontrrevolucionārie ģene-
rāļi aizbēga. Tā krita A. Kerenska valdības pēdējais atbalsta

punkts Latvijā.

Padomju vara ātri uzvarēja arī Latgalē. Līdzko bija

saņemta ziņa par-bruņoto sacelšanos Petrogradā, V armijas

padomju izpildkomiteja nodibināja Kara revolucionāro komi-

teju, kas pakļāva savai kontrolei valsts iestādes un karaspēka

1 Oa6pHnnyc $?. cj>. JlaTbiuīcKue crpe/iKM noßopam4sa»oT py>«bsi.

OKTji6pb Ha (|>poHTe: BocnoMMHaHH». — M., 1967. —C. 68; Kaimiņš i.

Latviešu strēlnieki cīņā...— 314., 315. Ipp.
2

Kaimiņš i Latviešu strēlnieki cīņā .. .
—

328. Ipp.
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daļas. KRK nodibināja arī apriņķu pilsētās — Ludzā, Rē-

zeknē un Daugavpilī. Tās nodrošināja visas varas pāreju
padomju rokās.

30. oktobrī Rēzeknē no Daugavpils ieradās V armijas
revolucionāro kareivju vienība, ieņēma dzelzceļa staciju un

atbruņoja tur esošo bruņuautomobiļu divizionu, ko V armijas
kontrrevolucionārā pavēlniecība bija gribējusi sūtīt palīgā

ģenerālim Krasnovam cīņai pret padomju valdību.

Sacelšanās Latvijas neokupētajā daļā tik ātri, turklāt bez

cilvēku upuriem varēja uzvarēt tāpēc, ka revolucionāriem

spēkiem te bija ļoti liels pārsvars pār kontrrevolucionāriem.

Tas bija lielinieku propagandas un aģitācijas darba rezultāts.

Latvijas darba tauta sveica Viskrievijas Strādnieku un

kareivju deputātu padomju II kongresa vēsturiskos lēmumus,

Tautas Komisāru Padomes nodibināšanosV. I. Ļeņina vadībā.

Kongresā ievēlētajā padomju Viskrievijas Centrālajā Izpildu

Komitejā bija arī Latvijas darbaļaužu pārstāvji—P.Stučka,
J. Bērziņš (Ziemelis), K. Pētersons, J. Peterss, S. Nahimsons

un A. Vasiļjevs — VCIK locekļi, M. Lācis, A. Auziņa

v. c.— VCIK locekļu kandidāti.1 P. Stučku ievēlēja par VCIK

Prezidija locekli, un no 16. decembra viņš sāka pildīt TKP

tieslietu tautas komisāra pienākumus. Atbildīgus amatus

padomju valdībā ieņēma arī M. Lācis, J. Peterss, A. Dižbite

(lekšlietu tautas komisariātā un Ārkārtējā komisijā) un citi

latvieši. Oktobra nodibinātā padomju vara bija Krievijas

pirmā centrālā valsts vara, kas reprezentēja arī latviešu tautu.

Un tas ir likumsakarīgi, jo Oktobra revolūcija bija Krievijas

tautu kopīga revolūcija, tā bija arī latviešu tautas revolūcija.
To apliecināja ne tikai notikumi Latvijā, bet arī visur citur, kur

pirmā pasaules kara gados saplūda no Latvijas evakuētie

strādnieki un kara bēgļi. Cīņās par Oktobra uzvaru ārpus

Latvijas aktīvi piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši latviešu

proletāriešu
2

,
no tiem ap 7500 bija Sarkanās gvardes vienī-

bās, īpaši nozīmīga bija viņu līdzdalība izšķirošajās kaujās

Petrogradā, Maskavā, Harkovā, Ņižņijnovgorodā, Jekateri-

nostavā, Samarā un vēl citās vietās.

1 Sk.: flpoTOKo/ibi 3aceflaHMM BcepoccMMCKoro UeHTpanbHoro Hcno/i-

HMTe/IbHOrO KOMMT6T3 P. C. H Ka3. iļenVTaTOB II Co3blßa. — M.,1918. —

C. 8.
2

Pēc vēstures zinātņu doktora A. Sprešļa aprēķina, šajā laikā Krievijā
atradās 883 tūkstoši bēgļu, evakuēto un izceļotāju no Latvijas. (Sk.:

Spreslis A. Latviešu sarkangvardi cīņā par padomju varu 1917—1918.— R.,

1987.—34. Ipp.)
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Oktobra uzvara pavēra brīvu ceļu padomju nacionālā

valstiskuma izveidošanai Latvijā. 1917. g. 8. un 9. novembrī

tikko ieņemtajā Valkā notika vēsturiska Latvijas strādnieku,

kareivju un bezzemnieku deputātu padomes sēde, kas,

pamatodamās uz Viskrievijas II padomju kongresa lēmumu

par visas varas pārņemšanu, pārņēma no XII armijas KRK

visu civilo varu Latvijas neokupētajā daļā (Vidzemē), likvi-

dēja buržuāziskās Pagaidu valdības Vidzemes guberņas <n

apriņķu iestādes, ievēlēja jaunu Iskolata Prezidiju un par tā

priekšsēdētāju —F. Roziņu — izcilo latviešu marksistu, kas

bija atgriezies no emigrācijas. Padome nolēma nekavējoties
nodibināt sakarus ar Latgales padomēm un risināt jautājumu
par visas neokupētās Latvijas padomju apvienošanu, vieno-

tas Padomju Latvijas izveidošanu.

Pēc šīs sēdes Iskolats sāka darboties kā uzvarējušās
padomju varas centrs Latvijā, kas, balstīdamies uz Viskrievi-

jas padomju kongresa un TKP dekrētiem, patstāvīgi organi-

zēja revolucionāro pārkārtojumu īstenošanu. Faktiski tā bija

pirmā Latvijas Padomju valdība.

Nozīmīgs solis Padomju Latvijas tapšanas procesā bija

Latgales pārstāvju kongress Rēzeknē 1917. g. 3.—4. decem-

brī. Tur notika asa diskusija starp lieliniekiem, kas aicināja

apvienoties ar Latviju, un tiem Latgales sabiedriskajiem

darbiniekiem, kuri gribēja izveidot Krievijas sastāvā atse-

višķu autonomu Latgales republiku, noliedza latgaliešu

piederību pie latviešu tautas. Balsošanā 202 delegāti no 345

atbalstīja lielinieku priekšlikumu (74 balsoja pretī). Kongresā
ievēlētās Latgales Zemnieku, strādnieku, kalpu un kareivju
deputātu padomes izpildkomiteja 18. decembrī iesniedza

Padomju Krievijas valdībai lūgumu izdot dekrētu par Rēzek-

nes, Ludzas un Daugavpils apriņķa atdalīšanu no Vitebskas

guberņas. lekšlietu tautas komisariāts 1917. g. decembrī

paziņoja, ka Latgales apvienošanai ar pārējo Latviju nav

nekādu šķēršļu.

Latvijas Sociāldemokrātija idejiski un politiski vadīja

Latvijas padomju valstiskuma veidošanos. Savā XV konfe-

rencē (14. un 16. decembrī) tā vēlreiz uzsvēra, ka, ievērojot
demokrātiskā centrālisma principu un tautu pašnoteikšanās

tiesības, ir nepieciešams Padomju Krievijas sastāvā izveidot

apvienotu un autonomu Latviju. Konferences lēmumus atbal-

stīja Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomju
II kongress, kurš notika Valmierā 16.—18. decembrī un kurā

piedalījās arī 4 pārstāvji no Latgales. No 297 delegātiem 258

bija lielinieki. Kongresa priekšsēdētājs bija F. Roziņš. VCIK

vārdā runāja J Peterss, uzsvērdams, ka kongress ir pilnvarots
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«spriest par Latvijas nākošo iekārtu un uzbūvi». Tika svinīgi

pasludināts, ka tikai Latvijas darba tauta var izlemt, kāda

valsts iekārta tai nepieciešama un kā tā jāveido. Kongress

apstiprināja, ka Latvija paliek Krievijas sastāvdaļa, atbalsta

tās padomju valdību, ja tā īstenos strādnieku šķiras politiku. 1
šī piebilde ir ļoti būtiska. Tā pauž tautas suverēno gribu būt

kopā tikai ar Padomju valsti, kuru vada proletāriska partija.
Par augstāko valsts varas orgānu Latvijā kongress pasludi-

nāja Latvijas padomju deputātu kongresu, bet kongresu

starplaikā — Latvijas deputātu padomi un tās izpildkomiteju,
kas realizē padomju lēmumus.

Kongress noteica, ka Latvijas padomju galvenais uzde-

vums ir novest līdz galam revolucionāros pārveidojumus,
konfiscēt un nodot darba tautai muižniecības īpašumus, sākt

sociālisma celtniecību.

Kongress ievēlēja jaunu Latvijas strādnieku, kareivju un

bezzemnieku deputātu padomi 69 locekļu sastāvā, šī

padome ievēlēja jaunu Iskolatu, tā vadību atkārtoti uzticē-

dama F. Roziņam. 19. decembrī padome izdeva manifestu,
kurā Latvijas iedzīvotājiem svinīgi pasludināja padomju

varas nodibināšanu Latvijā.

Tā noslēdzās svarīgs posms Latvijas padomju valstiskuma

veidošanā.

1917. gada nogalē Latvijas padomju daļā — Vidzemē un

Latgalē — sākās plaši sociālie pārveidojumi. Visupirms tie

skāra laukus. 22. novembrī Iskolats pieņēma lēmumu par

visu muižu tūlītēju konfiskāciju un visas zemes nacionalizā-

ciju. Muižas saimniecības ražošanas līdzekļi tika pasludināti

par visas tautas īpašumu un to privāta piesavināšanās — par

noziegumu.
2

Pavisam konfiscēja 410 muižas, kuras pārvērta par

padomju pārvaldītām sabiedriskām saimniecībām.
3

Jāpie-
zīmē—l9l7. gadā no lauku darbaļaužu vidus neizskanēja

prasība dalīt muižu zemi privātai lietošanai.

Zemnieku zemes, gan saimnieku-īpašnieku, gan rent-

nieku, palika viņu rīcībā, pie tam muižas zemes rentnieki tika

pielīdzināti parastajiem rentniekiem.

1 LKP Oktobra revolūcijā 1917.—448.Ipp.
2 Iskolata un tā prezidija protokoli (1917—1918).—R. r

1973.— 213.,
214. Ipp.

Par Oktobra uzvaru: Raksti un atmiņas par Latvijas komunistu cīņu

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas un pilsoņu kara laikā

1917—1919. — R., 1967.— 130. Ipp.
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Pilsētās tika ieviesta strādnieku kontrole pār ražošanu un

sadali. Padomes pilnīgi pārņēma savās rokās iedzīvotāju

apgādes jautājumus. Jau 1917. g. novembrī atcēla pārtikas
un mājlopu rekvizīcijas armijas vajadzībām. Izvērsa konsek-

ventu cīņu pret spekulāciju.

Padomju varas pasākumi daudzās vietās atdūrās pret
buržuāzijas pretošanos. Lai noorganizētu pārtikas apgādi,

bija jālauž sabotāža, konfiscējot muižas, dažkārt nācās lietot

ieročus pret tajās izvietotajiem virsniekiem, kas negribēja
atzīt padomju varas autoritāti. Tādēļ cīņai pret kontrrevolu-

cionāriem par revolucionāru kārtību Latvijā izveidoja darba-

ļaužu sastādītu Sarkano gvardi, kas kopā ar strēlniekiem

veica iekšējās apsardzības dienestu.

Tāpat kā visā Padomju zemē, arī Latvijā jaunā, sociālā

iekārta cirta sev ceļu asā šķiru cīņā. Nesamierināmas bija
dažādo sociālo slāņu intereses un centieni. Diametrāli pretē-
jas viņu ieceres, nākotnes meti.

Latvijas lielinieki ļoti labi apzinājās, ka viņu vara pastāvēs
tikai tad, ja proletāriskās revolūcijas uzvara Krievijā būs

paliekoša, ja Padomju valsts, kuras pamatu likšanā viņi daudz

bija veikuši, satrieks kontrrevolūcijas uzbrukumus. Sī viņu
augstā pilsoniskā apziņa īpaši spilgti izpaudās tajos strēlnie-

kos, kuri 1917. g. novembra nogalē devās uz Petrogradu
veikt Padomju valdības apsardzes dienestu. 6. Tukuma pulks
un Smoļnija apsardzes rota bija tās Ļeņina gvardes rindās, uz

kuru boļševiku partija paļāvās grūtos un izšķirošos brīžos.

Latviešu pilsonība nosodīja strēlnieku braucienu uz Pet-

rogradu. Zemnieku savienības avīze «Līdums» nosauca

viņus par tautas «pazudušo dēlu» un konstatēja: «Ar taga-

dējo soli latviešu strēlnieki uz visciešāko ir saistījuši lielinie-

cisko kustību Krievijas valstī ar latviešu tautas vārdu.» 1

Pilsoniskās avīzes brīdināja, ka pēc nenovēršamās kontrrevo-

lūcijas uzvaras visu latviešu nāciju sodīšot par strēlnieku

aktīvo dalību revolūcijā.
2

Kā orākuls toreiz uzstājās arī visai

populārais rakstnieks J. Akuraters, pareģojot, ka «valsts varas

zobens [. .] drīz izkritīs no nevarīgām rokām un tad to

pacels ar ātru un veiklu ķērienu diktators monarhists un

nogurusī tauta padosies, kā jau arvienu vēsturē tas bijis»
3
.

«Lielinieku revolūcija» — pēc buržuāzisko publicistu ap-

galvojumiem— pārsvītrošot arī Latvijas valstiskuma realizē-

J Līdums.
—

1917.
— 25. nov.

7
Turpat. — 3. dcc.

3 Laika Vēstis. — 1917.— 5. nov.
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šanas iespējas. Taču īstenība bija pavisam citāda. Tieši

padomju vara radīja Latvijas valstiskuma pirmo modeli —

darbaļaužu autonomas valsts veidā. Tika likti pamati arī

apvienotai Latvijai.
Ja nacionāldemokrātu, demokrātu un radikāldemokrātu

partijas turpināja aicināt latviešus vispār atturēties no dalības

Krievijas mēroga politiskajās cīņās par varu, tad Zemnieku

savienībā iezīmējās tendence aktīvi iesaistīties tajās, nostājo-
ties kontrrevolūcijas pusē. Avīze «Līdums» to pirmoreiz
atklāti pauda 1917. g. 3t. oktobra redakcijas rakstā, kurā

aicināja latviešu «nacionāfos spēkus» pievienoties «pretlieli-

nieciskajai kustībai». «Vidus stāvokļa nav» — uzsvēra laik-

raksts.

1917. g. oktobrī Zemnieku savienības Petrogradas noda-

ļas vadībā Krievijas galvaspilsētā tika nodibināts t. s. Infor-

mācijas birojs, kas novembrī pārgāja Latviešu pagaidu
nacionālās padomes ārlietu nodaļas pārziņā. Biroju vadīja
J.. Goldmanis, tajā redzama loma bija O. Nonācām, A. Ber-

gam, J. Seskim, A. Dobelim, O. Grosvaldam, I. Līgotnim (Ro-

zēm) un citiem darbiniekiem, kuri nodibināja sakarus ar

krievu kontrrevolucionārām organizācijām, kā arī ar Anglijas

un Francijas vēstniecībām. 1 šis birojs nodarbojās ar latviešu

virsnieku vervēšanu Krievijas kontrrevolucionāru grupām,

topošajām baltgvardu vienībām, šajā nolūkā darbojās F. Brie-

dis, K. Gopers, A. Auzāns un citi no strēlnieku pulkiem

padzītie vai aizgājušie virsnieki. Kā atlīdzību par šo darbību

LPNP Ārlietu nodaļa sāka saņemt no Anglijas vēstniecības

līdzekļus Nacionālās padomes uzturēšanai.
2

Raksturojot dažādu latviešu tautas sociālo slāņu dalību

Krievijas lielajās iekšpolitiskajās sadursmēs, var piekrist tiem

vārdiem, kurus 1924. gadā rakstīja Latvijas Republikas sociāl-

demokrātu žurnāls «Domas»: «Strēlnieki aizgāja uz Krieviju

bez virsniekiem vai arī ar pārāk mazu virsnieku daļiņu.
Virsnieki aizgāja uz Krieviju bez strēlniekiem. Strēlnieki

Krievijā cīnījās pret veco nodevīgo ģenerāļu organi-

zēto cariskās, muižnieciskās nedalāmās Krievijas atjauno-

šanu. Virsnieki, sevišķi augstākie, darbojās un cīnījās ar

muižniecisko Krieviju [. .]»
3

1 Seskis i. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē:

Atminas un apcerējumi (1914—1921).— R., 1938.—77.—80. Ipp.
i

Turpat. — 107., 133. Ipp.
3

DOmas. —
1924. —N?2.

—
187. Ipp.



Latvijas strādnieku šķira un tās dēli — strēlnieki—l9l7.

gadā un vēlāk bija tie, kas, būdami internacionālistiski

noskaņoti, reizē pārstāvēja arī konsekventu un mērķtiecīgu

Latvijas patriotisko spēku. Tas varēja apvienot tautas lielāko

daļu cīņai par Latvijas glābšanu no bojāejas draudiem, tās

atjaunošanu un valstiskas suverenitātes iegūšanu.

Latvijas proletariāts un tā politiskais avangards — Latvi-

jas Sociāldemokrātija — bija ietekmīgs spēks, kas veica

revolucionāro nacionālās atbrīvošanās cīņu vācu imperiā-
listu okupētajā Latvijas daļā. Tā bija arī cīņa par apvienoša-
nos ar visu Padomju zemi. Un beidzot — tās mērķis bija
veicināt revolucionārā nemiera pieaugumu vācu armijā, izpla-
tot tajā boļševisma idejas.

LSD Rīgas organizācija, kas 1917. g. novembrī, solidarizē-

joties ar vācu kreiso sociāldemokrātu revolucionāro «Spar-
taka grupu», pieņēma nosaukumu Latvijas Sociāldemokrāti-

jas «Spartaka grupa», izdeva nelegālas lapiņas latviešu, vācu

un krievu valodā, aicinot darbaļaudis nesamierināties ar

okupantu militāri policejisko varu, neliekties tās terora

priekšā.

Enerģiski darbojās LSD grupa Liepājā, kas, sākot ar

1917. g. oktobri, arī izdeva savas proklamācijas, veica aģitā-

ciju vācu kareivju un matrožu rindās.

Katru mēnesi iznāca 7—B LSD CX izdotie uzsaukumi ar

100—120 tūkstošu lielu kopējo tirāžu, no tiem 3—4 Rīgā ar

tirāžu 20—50 tūkstoši eksemplāru.'
1917. gada 24. decembrī notika Rīgas darbaļaužu pirmā

protesta demonstrācija pret vācu jūgu.
LSD ar konkrētu rīcību atmaskoja un apgāza vācu iebru-

cēju melus, ka viņu okupētās Latvijas daļas iedzīvotāju
vairākums esot lojāls pret Vāciju un nevēloties atkal savieno-

ties ar Krieviju, bet gan gribot saistīties ar Vācijas ķeizar-
valsti.

LSD Centrālkomitejai jau 1917. g. augustā izdevās nosūtīt

Vācijas Neatkarīgajai sociāldemokrātiskajai partijai vēstuli ar

protestu pret latviešu tautas vairākuma gribas rupju, varmā-

cīgu apspiešanu, šo vēstuli deputāts G. Lēdebūrs nolasīja
Vācijas reihstāgā, tā vēstot pasaulei, ka latviešu proletariāts
arī vācu ieņemtajā Latvijas daļā saglabājis savus sociālos

ideālus un cīņas sparu.
Latviešu pilsonība vācu ieņemtajā teritorijā kopumā uzve-

dās pasīvi, nogaidoši. 1917. g. 22. decembrī K.Ulmanis,

Drīzufis A. Lielais Oktobris Latvijā. — 207. Ipp.
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M. Skujenieks, M. Valters, A. Krastkalns, J. Ansbergs v. c.

nosūtīja lojālu vēstuli vācu Autrumu frontes virspavēlniekam
ģenerālfeldmaršalam Bavārijas princim Leopoldam, lūdzot

atļauju sapulcēties, lai formētu savu viedokli. Uz to tika

saņemta pazemojoša atbilde, ko bija parakstījis kāds vācu

leitnants.

Buržuāzisko un sīkburžuāzisko politiķu lielākā daļa norai-

dīja pakļaušanos vācu noteikumiem, kas nostādītu tos tikai

vācu komandas izpildītāju lomā. Taču uz cīņu pret okupan-
tiem viņi neaicināja. Bet F. Veinbergs, A. Krastkalns un citi

bijušie Krievijas monarhijas aizstāvji konformistiski pieņēma
vācu noteikumus, sāka slavināt ķeizaru Vilhelmu II un

Vācijas impērijas iekārtu, sludināt latviešu pakļaušanos tai.

«Kangara spļāvienu» tobrīd bija uzlaizījusi tieši šo politiķu

grupa. Latviešu tauta viņus nicināja un ienīda.

Cīņa par sociālu un nacionālu brīvību turpinājās pasau-

les kara frontes abās pusēs.
Tā beidzās 1917. gads Latvijā.

Sk.: LKP 25 gadi: Rakstu un materiālu krājums. — M.,

1929.— 424.—426. Ipp.
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O. NIEDRE,

vēstures zinātņu doktors

ANTANTE MEKLĒ VALDĪBU

(Īss ieskats 1918. gada novembra — decembra

metamorfozēs)

Kompjeņas pamiers un Novembra revolūcija Vācijā ra-

dīja jaunu militāri politisku situāciju Vācijas okupētajās

bijušajās Krievijas valsts teritorijās. Brestas miers tika anulēts,

un sākās kustība par padomju varas atjaunošanu tajās

teritorijās, kuras Vācija sagrāba 1918. gada februārī, un

padomju varas izveidošanu teritorijās, kuras vācu okupācijā

bija nonākušas jau līdz 1917. gadam. Līdztekus notika

steidzīga visu politisko spēku pārgrupēšanās. Latvijas īpat-

nība bija muižniecības baltvāciskais, bet Latgalē poliskais
nacionālais sastāvs, buržuāzijas daudznacionalitāte. Blakus

latviešu lauku un pilsētu buržuāzijai ievērojama loma bija arī

baltvācu, krievu un ebreju buržuāzijai, šķiriskās un nacionā-

lās pretrunas prasīja arī Latvijā realizēt tādus buržuāziski

demokrātiskās revolūcijas uzdevumus kā muižnieku zemes

īpašuma likvidēšana un nacionālā atbrīvošanās.

Periodā līdz Novembra revolūcijai un Vācijas kapitulāci-

jai noteicošā loma Latvijā bija baltvācu muižniecībai un

buržuāzijai, kura visnotaļ atbalstīja okupācijas varu un kuru

visnotaļ atbalstīja okupācijas vara. Pēc Brestas miera noslēg-
šanas Vācijas valdošās aprindas sākumā centās Latvijas un

Igaunijas teritoriju apvienot tā sauktajā «Baltijas valstī», kuru

personālūnija saistītu ar Vāciju vai Prūsiju un kuras valdnieks

būtu Vilhelms II (Vācijas ķeizars un Prūsijas karalis), šāds

baltvāciem un Vācijas valdošajām aprindām vispieņemamā-
kais variants tomēr radītu virkni politisku sarežģījumu. Pret

to iebilstu Vācijas sociāldemokrāti, poļu pārstāvji Vācijas

reihstāgā un tās vācu buržuāzijas aprindas, kas baidījās no

Prūsijas ietekmes nostiprināšanās Vācijas impērijā, šā

iemesla, kā arī draudošās sakāves dēļ, kas neļāva realizēt tik

atklātu Baltijas aneksiju, Vācijas valdošās aprindas izšķīrās

par «demokrātiskāku» variantu. 1918. gada 22. septembrī

Vācijas ķeizars Vilhelms II atzina Vidzemes, Igaunijas,



Rīgas un Sāmsalas «brīvību un neatkarību».' 1918. gada
7. novembrī sanāca Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas

apvienotā zemes sapulce, ko izveidoja pēc vācu okupantu
ieteiktā kārtu pārstāvniecības principa. Minētā sapulce sastā-

vēja no baltvācu muižniecības un buržuāzijas, kā ar? no tā

sauktās Tautas partijas, kuru sastādīja galēji labējā latviešu

pilsētu buržuāzija ar Fridrihu Veinbergu un Andreju Krast-

kalnu2
priekšgalā.

Zemes sapulce ievēlēja reģentu padomi, kurai vajadzēja
veikt valdības funkcijas. Padome savā pirmajā un arī pēc
būtības pēdējā sēdē 9. novembrī par valdības vadītāju

ievēlēja Vidzemes muižniecības priekšnieku Ādolfu Pilāru

fon Pilhausu (Pērnavas apriņķa muižnieku).'3

Vācijas revolūcija šo valdību padarīja lieku—tā beidza

eksistēt, un baltvācu muižniecībai un buržuāzijai savu šķi-
risko interešu apmierināšanai vajadzēja meklēt jaunus varian-

tus. Šādos apstākļos baltvāci bija spiesti meklēt kompromisu
ar tiem latviešu politiķiem, kuru vēlēšanos sadarboties viņi

bija visai brutāli atraidījuši 1917. gada decembrī.

Mūsu rīcībā ir visai interesants dokuments, ko 1917. gada
18. decembrī sastādījuši vairāki pazīstami latviešu pilsonī-
bas pārstāvji iesniegšanai Bavārijas princim Leopoldam. Viņš

tolaik reprezentēja vācu augstāko militāro varu Baltijā. «Kara-

liskā Augstība! Apakšā parakstījušies atļaujas sev visā pade-
vībā nodot sekošo Jūsu Karaliskās Augstības labvēlīgai

pārbaudīšanai:
«Latviešu tauta, gadu simteņus atrazdamās zem Vācu

ordeņa, Polijas, Zviedrijas un beidzamā laikā Krievijas
valdības, ir mācējusi uzturēt savu tautiskumu un pratusi,
neskatoties uz daudzajām grūtībām, attīstīt un veicināt savu

kultūru. Pēc tam kad nu latviešu tauta no pasaules kara ir

neizsakāmi daudz cietusi un nesusi lielus mantas un asiņu
upurus, viņa atzīst, ka ir pienācis laiks likt pamatus savai

valsts dzīves uzbūvei. Lai nu, tai pašā laika ievērojot le-

1 Latvijas Komunistiska partija 1918. un 1919. gadā: Dokumenti un

materiāli.
—

R.
t

1 958.
—

539. Ipp.
*

Fridrihs (saukts arī Fricis) Veinbergs (1844 — 1924) — līdz 1917.

gadam galēji labējais monarhis+s, 1917. un 1918. gadā izdeva provācisko

«Rīgas Latviešu Avīzi». — Aut.

Andrejs Krastkalns (1868—1939)— pirms 1917. gada Februāra buržuā-

ziskās revolūcijas Rīgas pilsētas galva, pēc revolūcijas 1917. gada martā

iecelts par Vidzemes guberņas komisāru, bet marta beigās pēc Rīgas
Strādnieku deputātu padomes lēmuma atcelts no šā amata un arestēts.—

Auf.
3

Krupņ/kovs P. Melu un patiesības palete. — R., 1980. — 121. Ipp.
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dzīvotāju mazākuma intereses, varētu sīkāk pārrunāt ar

augšējo uzdevumu saistītos latviešu zemes (kura aptver

Kurzemi, Rīgas, Cēsu, Valmieras . . un Valkas apriņķus
Vidzemē un Dvinskas, Rēzeknes un Ludzas apriņķus Latgalē)

nākamās izveidošanas kulturālos, saimnieciskos un politiskos

jautājumus,— mēs lūdzam Jūsu Karalisko Augstību atvēlēt

sapulcēties visu tautas aprindu priekšstāvjiem no okupētiem
latviešu apgabaliem.» 1

Minēto dokumentu bija parakstījuši 18 visai dažādu

politisko partiju un grupējumu pārstāvji: Kārlis Ulmanis,

Marģers Skujenieks, Andrejs Krastkalns, Miķelis Valters,
Rūdolfs Benuss, Eduards Traubergs, Kārlis Kursēvičs, Erasts

Bitte, Jānis Ansbergs, Aurels Zēbergs, Kārlis Adamsons,
Ādams Butuls, Augusts Deglavs, Mikus Bruže, Fricis Paegle,
Dāvids Golts, Vilhelms Straujāns un Kārlis Klēvers.

Austrumu frontes virspavēlnieks ģenerālfeldmaršals Ba-

vārijas princis Leopolds sanāksmi visžēlīgi atļāva noturēt 22.

decembrī pulksten 4 pēcpusdienā, bet ar stingriem noteiku-

miem: sanāksmes sastāvu noteiks vācu varas orgāni, tā

iedrīkstēs «vilkties ilgāk kā divas dienas no vietas», tās

•radība tiks uzdota Andrejam Krastkalnam. Priekšraksts

1 Kā tas bija.— R., 1968.—24.—25. Ipp.
2

Kārlis Ulmanis (1877—1942)—agronoms, viens no Zemnieku savie-

nības līderiem.

Marģers Skujenieks (1866—1941)—statistiķis, latviešu mazinieku la-

Oējā spārna līderis.

Miķelis Valters (1874—1968)—publicists, 20. gs. sākumā piedalījās
.atviešu sociāldemokrātu savienības izveidošanā, 1917. gadā viens no

Zemnieku savienības līderiem.

Eduards Traubergs (1883—?)—advokāts, sociālistu revolucionāru

Dartijas līderis.

Erasts Bitte (1880—?)—advokāts, viens no Latvijas Demokrātiskās

Dartijas līderiem.
Jānis Ansbergs (1866—1937)— advokāts, 1919. gadā piedalījās An-

drieva Niedras valdībā.
Kārlis Adamsons (1884—1958)—ārsts, Rīgas pilsētas t. slimnīcas

direktors, 1919. gadā veselības tautas komisārs Padomju Latvijas valdībā.

Ādams Butuls (1860—1938)— ārsts, no 1886. līdz 1889. gadam
«Dienas Lapas» redaktors, pēc tam darbojies Rīgas Latviešu biedrībā.

Augusts Deglavs (1862—1922)—rakstnieks.

Fricis (arī Spricis) Paegle (1876—1962)—inženieris, mēģinājis izvei-

dot Latvijas Neatkarības partiju.
Dāvids Golts-Zeltiņš (1867—1943)—tirgotājs un grāmatu izdevējs,

Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvis.
Kārlis Klēvers (1893—1932)—1917. gadā Patērētāju biedrību savienī-

bas valdes priekšsēdētājs, 1918. gada janvārī arestēts. 1918. gada
decembrī Rīgas pilsētas Strādnieku deputātu padomes loceklis. 1919. gadā
darbojies Padomju Latvijas apgādes orgānos.
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paredzēja, ka pēdējam bija «stingri jāraugās uz to, ka

debatēs neapspriež nelabvēlīgi vai neaizķer vācu valsti,
vācu kara vadību un vācu kara iestādes»

1
.

Piekrist šādiem noteikumiem, kas pilnīgi parādītu lat-

viešu pakļaušanos vācu pavēlniecībai, lielākā daļa politiķu

nevēlējās. 1917. gada beigās un 1918. gada sākumā, kad

neokupētajā Latvijas daļā bija izveidojusies pirmā Latvijas

Padomju valdība— Iskolats ar Frici Roziņu (Āzi) priekšgalā,
šāda tieša atkarība no vācu okupācijas varas orgāniem un

iekļaušanās baltvācu organizētajā provinces pārvaldē būtu

nozīmējusi minēto darbinieku un to pārstāvēto partiju pil-

nīgu politisku bankrotu.

Jāpiezīmē, ka vācu okupācijas iestāžu un baltvācu attiecī-

bas ar igauņu pilsonību bija vēl vairāk sabojātas, jo 1918.

gada 24. februārī Igaunijas pārstāvju Tallinā izveidoto val-

dību otrā dienā pilsētā ienākušais vācu karaspēks padzina.
Novembra revolūcija Vācijā piespieda baltvācu muižnie-

cības un buržuāzijas aprindas meklēt savienību ar plašākiem
latviešu slāņiem.

Sī revolūcija deva iespēju 1917. gada decembrī neveik-

smi cietušajiem latviešu politiķiem no jaunām, izdevīgākām

politiskām pozīcijām meklēt savienību ar baltvācu aprindām.
Vēlāk 1917. gada 18. decembrī Bavārijas princim Leopol-

dam iesniegtā dokumenta autorus dēvēja par Rīgas Demokrā-

tisko bloku, uzskatot to par organizāciju, kas šādu nosau-

kumu gan dabūja tikai «savā vēlākā gaitā viņas stingri
noteiktās un labi saskaņotās kopdarbības dēļ» . Faktiski šīs

grupas vai «bloka» politiskajā darbībā saskaņotības elementi

bija visai vāji. Kārlis Ādamsons un Kārlis Klēvers savu

sadarbību ar pārējiem drīz pārtrauca, pēc Spriča Paegles

domām, sava galējā kreisuma dēļ.
3 Sociāldemokrāti Fricis

Menders un Pauls Kalniņš, kā arī sociālrevolucionārs Emīls

Skubiķis princim Leopoldam adresēto lūgumu neparakstīja,
bet centās sadarboties ar Vācijas labējiem un centriskajiem
sociāldemokrātiem.

1918. gada novembrī šai grupai pievienojās Latviešu

pagaidu nacionālās padomes (turpmāk LPNP) pārstāvji. Sī

organizācija sāka veidoties 20 buržuāzisko darbinieku sanāk-

smē 1917. gada 1.—2. oktobrī Petrogradā pretstatā Vidze-

mes Zemes padomes lielinieciskajam vairākumam. 1917.

1 Kā tas bija.—26.—27. fpp.
2

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.— R., 1923.—196.—197. Ipp.
1

Turpat.—l9B. Ipp.
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gada 16. novembrī LPNP organizatoriem ar lielām pūlēm
Valkā izdevās sapulcināt 26 pārstāvjus no 13 pilsoniskām un

sīkpilsoniskām organizācijām. Septiņi no tiem bija sociālrevo-

lucionāru un mazinieku pārstāvji, kuri paziņoja, ka sanāksmē

piedalās vienīgi kā novērotāji «informācijas nolūkā»1.

Interesanti atzīmēt, ka LPNP savā deklarācijā neprasīja

Latvijas neatkarību, bet uzskatīja, ka tā «ir autonoma valsts-

vienība, kuras stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu

noteiks viņas satversmes sapulce un tautas plebiscīts»". Sīs

deklarācijas saturs nedeva iespēju LPNP proklamēt Latvijas
neatkarību vai atkarību no kādas citas valsts, bet atstāja šos

jautājumus Satversmes sapulces izlemšanai. 1917. gada
novembrī šāds lēmums latviešu pilsonības pārstāvjiem likās

izdevīgs, jo ļāva tiem norobežoties no iespējamā Latvijas
strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju

kongresa lēmumiem valstiskās suverenitātes jautājumos.
1918. gada novembrī šāds lēmums liedza iespēju uz LPNP

bāzes proklamēt neatkarību.

Valkas sanāksmē ievēlētā LPNP valde darbojās visai vāji.
Pēc Spriča Paegles domām, visrosīgākā esot bijusi tās ārlietu

nodaļa — Jānis Goldmanis, Arveds Bergs un Jānis Seskis.'

LPNP valde palika Valkā, «bet viņas ārlietu nodaļa atradās

Pēterpilī, kur bija ērtāka satiksme ar Sabiedroto sūtņiem un

ārvalstīm»'.

Par LPNP valdes priekšsēdētaju ievelēja Voldemāru

Zamuēlu3

.

LPNP otrā sesija notika Petrogradā no 1918. gada 15. līdz

18. janvārim, un tajā piedalījās 21 pārstāvis no 10 organizāci-
jām, bet trešā sesija —no 1918. gada 26. līdz 28. jūnijam.
Konversācijas vārdnīcas attiecīgā raksta autori norāda, ka

«delegātu skaits nebij liels»". Pēc tās LPNP valdes darbība

' Latviešu pagaidu nacionāla padome//Latviešu konversācijas
vārdnīca.—ll sēj.—2l346.—21 350. sleja.

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—l93. Ipp.
3

Jānis Goldmanis (1875—1955)—Kurzemes lauku buržuāzijas pārstā-
vis IV Valsts domē, latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas

priekšsēdētājs.
Arveds Bergs (1875—1942)—publicists, savā politiskajā darbībā

pārstāvēja latviešu pilsētu buržuāzijas labējās aprindas.
Jānis Seskis (1877—?)—politiskais darbinieks, Latvijas Republikas

diplomātiskais darbinieks.
4

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—l93. Ipp.
5 Voldemārs Zamuēls (1872—1943)—jurists, 1906. gadā izveidojis un

rediģējis latviešu kadetisko laikrakstu «Latvija», pēc 1918. gada 18.

novembra kara virstiesas priekšsēdētājs.
6 Latviešu konversācijas vārdnīca.—ll. 5ēj.—21354. sleja.
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apsīka. Tās locekļi pakāpeniski atgriezās vācu okupētajā

Latvijā.
Pirms runājam par 1918. gada novembra dienām, jāat-

zīmē, ka vēsturnieki izceļ LPNP trešajā sesijā izraudzītā

pilnvarnieka Zigfrīda Meierovica1 darbību Anglijā. Tieši

viņš esot panācis, ka «Anglija bija atzinusi neatkarīgo

Latvijas valsti dc facfo pat jau 11. novembrī 1918. gadā»
J
.

Tomēr, iepazīstoties ar S. Paegles grāmatā ievietoto Anglijas
ārlietu ministra Balfura rakstu, kas adresēts Meierovicam,

nopietni jāapšauba tam piedēvētā nozīmība.

Balfura rakstā lasām: «Viņa Majestātes valdība sajūt

visdziļākās simpātijas pret latvju tautas centieniem un viņas
vēlēšanām (tā rakstīts S. Paegles ievietotajā tulkojumā.—
O. N.) atsvabināties no vācu jūga. Viņa ir laimīga no jauna

apstiprināt savu gatavību atzīt Latviešu NacionāloPadomi kā

patiesi neatkarīgu iestādi līdz tam laikam, kamēr miera

konference liks pamatus Jūsu tautas jaunam brīvības un

labklājības laikmetam.»3

Mūsuprāt, te Anglijas valdība atzīst LPNP kā reāli

eksistējošu organizāciju un arī tikai līdz miera konferencei,

kura no ārpuses tad arī noteiks latviešu tautas likteni. Sīs tā

sauktās atzīšanas nenozīmību Anglijas valdības politikā labi

raksturo Latvijas Pagaidu valdības delegācijas, kura 1919.

gadā mēģināja panākt Latvijas atzīšanu Parīzes miera konfe-

rencē, loceklis — jau minētais Jānis Seskis: «Anglijas un

Francijas valdība centās pēc iespējas atlikt Baltijas valstu

jautājumu izšķiršanu uz vēlāku laiku cerībā, ka pa to starpu
vecie cara ģenerāļi Krieviju atjaunos un tad šie kutelīgie

jautājumi atrisināsies paši no sevis, t. i., viņi no jauna iekaros

jaunās valstis, kuras no Krievijas atdalījušās. »
4

Otrs ievērības cienīgs apstāklis ir tas, ka 1918. gada
11. novembrī, kad Baff urs Anglijas valdības vārdā parakstīja

iepriekšminēto rakstu, LPNP praktiski vairs nepastāvēja. Kā

apgalvo Spricis Paegle, 1918. gada oktobrī Rīgā notikušas

sarunas starp LPNP pārstāvjiem Voldemāru Zamuēlu un

Arvedu Bergu, no vienas puses, un vārdā nenosauktiem De-

mokrātiskā bloka pārstāvjiem, no otras puses, par pēdējo
iestāšanos LPNP. Sarunas bija nesekmīgas. Pēc Paegles do-

Zigfrīds Meierovics (1887—1925)—ekonomists, viens no Zemnieku

savienības dibinātājiem.
7

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—l94. Ipp.
3

Turpat—l9s. Ipp.
4

Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās un viņas izredzes.— R.,

1921—49—50. Ipp.
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mām, nāvējošu triecienu LPNP devuši Demokrātiskā bloka

pārstāvji Miķelis Valters (Zemnieku savienība) un Emīls

Traubergs (sociālrevolucionārs), kuri, uzturēdamies Stok-

holmā un uzzinājuši par revolūciju Vācijā, paziņoja, ka

Latvijas pagaidu parlamenta funkcijas līdz Satversmes sapul-

ces sanākšanai uzņēmusies «Nacionālā komiteja»
1
. Var, pro-

tams, pieņemt Spriča Paegles viedokli, ka šo komiteju abi šie

visai pieredzējušie politiskie darbinieki esot vienkārši izdo-

mājuši. Mūsuprāt, minētais paziņojums liecina, ka Demokrā-

tisko bloku pārstāvošie politiskie darbinieki, nespēdami vie-

noties ar LPNP pārstāvjiem, gatavojās darboties atsevišķi. 5ā

pieņēmuma pareizību apstiprina arī Zamuēla, Berga un

3. LPNP sesijas vadītāja Jāņa Čakstes2
nepiedalīšanās Latvi-

jas Tautas padomes dibināšanas sēdē 1918. gada 17. novem-

brī. 5

Pauls Kalniņš savās 1928. gadā publicētajās atmiņās kate-

goriski noliedza jebkādu LPNP lomu Tautas padomes izveido-

šanā 1918. gada novembrī. «Tā kā Demokrātiskais bloks

nekad nav apvienojies ar Latv. Nacionālo Padomi, tad nevar

būt runa arī par Tautas Padomi kā šādas nekad nebijušas
apvienības produktu. Un, ja grib runāt par Tautas Padomes

«priekšteci», t. i., par organizāciju, no kuras T. P. faktiski

izauga, tad par tādu var uzskatīt vienīgi minēto Demokrā-

tisko bloku.»4

Raksturojot LPNP politisko bankrotu, Pauls Kalniņš atsau-

cās uz Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvjiem (Bitte,
Golts, Bruže, Raņķis), pēc kuru domām 1918. gada oktobra

beigās «daudzas N. P. (tā LPNP nosaukumu saīsinājis Pauls

Kalniņš. — O. N.) ietilpstošās organizācijas jau savu darbību

likvidējušas vai arī savus mērķus izpildījušas un zaudējušas
savu vispārības nozīmi, bet viņu delegāti arvien vēl atrodas

N. P. sastāvā. Caur to ir izgadījies, ka N. P. šimbrīžam

reprezentēta vienīgi latviešu lielpilsonība.»
5

Par LPNP faktisko izjukšanu liecina arī 1918. gada
13. novembrī Rīgā notikušās sapulces protokols, kurā tiek

Paegfe Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—2o6.—2oB. Ipp.
2

Jānis Čakste (1859—1927)— I Valsts domes deputāts, pēc 1917

gada Februāra revolūcijas Kurzemes guberņas komisārs, Latviešu bēgļu
palīdzības organizācijas centrālkomitejas priekšsēdētājs.

3

Latvijas Tautas Padome.—R.: Satversmes Sapulces izdevums,
1920.—5. Ipp.

4
Kalniņš P, Kā izauga Tautas Padome//Latvijas republika desmit

pastāvēšanas gados.— R.: a./s. Golts un Jurjāns, 1928.—59. Ipp.
5

Turpat
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panākta vienošanās par Latvijas Sociāldemokrātiskās strād-

nieku partijas (LSDSP izveidojās 1918. gada jūnijā uz Latvijas

Sociāldemokrātijas izslēgto mazinieku grupu bāzes pamata),
Latvijas Sociālistu revolucionāru un Latvijas Demokrātiskās

partijas piedalīšanos 16. novembrī sasaucamajā partiju

priekšstāvju sēdē.1 LPNP šajā sanāksmē pārstāvēja tās valdes

priekšsēdētāja biedra (vietnieka) vietas izpildītājs Spricis

Paegle. Viņš faktiski visu laiku bija darbojies Demokrātiskajā
blokā un tikai 1918. gada oktobra beigās saistījies ar LPNP.

16. novembrī sanākušo astoņu partiju un organizāciju
priekšstāvju sanāksmi jau faktiski vadīja Demokrātiskā bloka

politiskie darbinieki — Zemnieku savienības līderis Kārlis

Ulmanis un LSDSP labējā spārna pārstāvis Marģers Skuje-
nieks. Par sekretāriem tika ievēlēts Latvijas Demokrātiskās

partijas pārstāvis Erasts Bitte un Nacionāli demokrātiskās

partijas pārstāvis Atis Ķēniņš.
2

Sajā sanāksmē vienojās par

Latvijas Tautas padomes izveidošanu un politisko platformu,
kā arī pieņēma lēmumu par 17. novembrī sasaucamās poli-
tisko partiju sēdes sastāvu.

17. novembra politisko partiju sēdē tika nolemts par

Tautas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Zemnieku savienības

izvirzīto klāt neesošo Jāni Čaksti, par tā pirmo vietnieku —

Marģeru Skujenieku, otro vietnieku—radikāldemokrātu
1

(radikāli demokrātiskās) partijas pārstāvi Gustavu Zemgaļu,

par ministru prezidentu — Zemnieku savienības pārstāvi
Kārli Ulmani.4

Novērtējot šos lēmumus, jāuzsver, ka tie iezīmējas kā

latviešu pilsonisko partiju savstarpējs kompromiss, uz laiku

pievienojoties abām sociālistiskām partijām. Abu buržuā-

zisko grupējumu kompromiss izpaudās tajā apstāklī, ka

valdības sastādīšana, kā arī galvenā loma praktiski bija
Zemnieku savienībai, bet Tautas padomes prezidijs sastāvēja
no buržuāzisko centra politisko partiju pārstāvjiem. Jānis

Čakste līdz 1919. gada jūlijam Tautas padomes darbā faktiski

nepiedalījās.
17. novembra sēdē tika nolasīta Zemnieku savienības

rezolūcija, kuru atbalstīja radikāli demokrātiskās, demokrātis-

kās, nacionāli demokrātiskās, republikāniskās un Latvijas

' Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk —
LPSR

CVVA).—I3O7. f.—l. apr.—3273. 1.—2. Ip.
2 LPSR CVVA.—I3O7. f.—1. apr.—3273. 1.—3. Ipp.
3 Oficiālajā protokolu tekstā lietotie partiju nosaukumi atšķiras no

literatūrā vispārpieņemtajiem.— Red.
4

Latvijas Tautas Padome.—7.—B. Ipp.
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neatkarības partijas (izņemot Zemnieku savienību, visām šīm

sīkajām partijām šai laikā bija vienīgi līderi un nosaukumi).

Sēdē tika atzīts, ka Tautas padomei jāturpina LPNP (kas te

tika dēvēta par Nacionālo padomi) un Demokrātiskā bloka

darbi un jāattīsta viņu virziens. Nolasīja arī LSDSP un

revolucionāro sociālistu (sociālrevolucionāru) partiju rezolū-

ciju, kurā tika uzsvērts Tautas padomes kā provizoriska

orgāna raksturs.1 Pirmā rezolūcija bija klāt neesošo LPNP

pārstāvju nopelnu formāla atzīšana, bet otrā liecmāja, ka

abas sociālistiskās partijas, uzsvērdamas Tautas padomes

provizorisko raksturu, paver sev iespēju piedalīties strād-

nieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju vēlēša-

nās. Jāņem vērā, ka tajā pašā 17. novembrī Rīgas strādnieki

plašās masu sapulcēs pieņēma lēmumu par Rīgas Strādnieku

deputātu padomes vēlēšanām, izveidoja šo vēlēšanu organi-

zācijas komiteju.
2

Tautas padomē pārstāvētajām partijām un

organizācijām bija raksturīgs ne tikai tautas masu atbalsta

trūkums, bet arī savstarpējas domstarpības un neticība tikko

kā izveidotā orgāna politiskās darbības perspektīvām.

Ārpus Tautas padomes kā galēji labēja palika latviešu

buržuāzijas Tautas partija ar saviem līderiem Frici Veinbergu

un Andreju Krastkalnu, kā arī lielākā daļa LPNP darbinieku,

kuri Demokrātiskā bloka pārstāvju darbībā saskatīja mēģinā-

jumu, kā viņi vēlāk taisnojās, «mūsu demokrātiskās aprindas
ievirzīt vācu orientācijā»*

1. Tautas padomi ignorēja arī strād-

niecība, kas šajā laikā Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD)
vadībā atjaunoja vai veidoja no jauna strādnieku un bezzem-

nieku padomes.
Tautas padomes iekšējo nespēku labi raksturo tās dar-

bība 1918. gada novembra beigās un decembrī. Kā liecina

1920. gadā publicētie protokoli, no 1918. gada 18. novembrī

oficiāli konstituētajiem 69 locekļiem 19. novembra sēdē

piedalījās tikai 23.

1918. gada 2. decembra sēdē piedalījās plašāks dalīb-

nieku skaits —52, padomes sastāvā tika uzņemti baltvācu un

ebreju Bunda pārstāvji, kā arī tika paziņots, ka revolucionāro

sociālistu partija aiziet no Tautas padomes. Sī partija nostājās
padomju pozīcijās. Decembrī Pagaidu valdība un Tautas

'
Latvijas Tautas Padome.—6. Ipp.

2

Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā: Dokumenti un

materiāli.—R., 1958.—152. Ipp.
3

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—2oB. Ipp.
*

Latvijas Tautas Padome.—l 5. Ipp.
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padome vairākkārt apturēja sociālistu revolucionāru laikrak-

sta «Uz Priekšu» izdošanu. 1919. gada 2. un 3. janvārī

sociālisti revolucionāri atbalstīja Rīgas strādnieku sacelšanos,

pēc padomju varas uzvaras piedalījās padomju darbā. Tikai

pēc Rīgas krišanas sociālisti revolucionāri 27. jūnijā atgriezās
Tautas padomes sastāvā.1

Tautas padomes 2. decembra sēdē tika arī izvirzīts apstip-
rināšanai Pagaidu valdības sastāvs. (Tātad Pagaidu valdība

oficiāli tiek izveidota tikai šajā dienā, bet ne 18. novembrī.)

Valdībā bija paredzēti 10 ministru posteņi. Nozīmīgākos
portfeļus saņēma Zemnieku savienības pārstāvji: iekšlietu

ministra — Miķelis Valters, ārlietu ministra — Zigfrīds Meie-

rovics. Baltvācu muižniekiem piešķīra vienu ministra portfeli

(valsts kontrolieris barons Eduards Rozenbergs) un divus

ministra biedra (vietnieka) portfeļus: Tautas apgaismošanas

(izglītības) ministrijā — mācītājs Kārlis Kellers un Tirdzniecī-

bas un rūpniecības ministrijā — Augusts fon Klots.

Jāuzskata, ka tikai vienošanās ar baltvāciem deva iespēju
Ulmanim izveidot Pagaidu valdību. Sī vienošanās cieši

saistīta ar Kārļa Ulmaņa 1918. gada 1. decembrī Pagaidu
valdības vārdā parakstīto vienošanos ar Vācijas valdības

ģenerālpilnvaroto Baltijas teritorijā Augustu Vinnigu, kas

atzina, ka «Augstāko varu etniskā latviešu teritorijā realizē

Latvijas Pagaidu valdība, izveidojot ministriju, kas atbildīga

Latvijas Tautas padomei»
2
.

Līgums stājās spēkā pēc tam, kad to apstiprināja Vācijas
valdība un Latvijas Tautas padome. Līguma apstiprināšana

pat visai paklausīgajā Tautas padomē Ulmanim sagādāja
lielas grūtības, jo tā teksts parādīja, ka Pagaidu valdība savu

«augstāko varu» saņem no Vācijas rokām.

Dāle, kas piedalījās Tautas padomes sēdē, pēc līguma
nolasīšanas izsaucās: «Tas līgums ir kauna pilns līgums, kādu

var parakstīt tikai uzvarētāji un vergi.»'
Nacionāldemokrātu partijas pārstāvis Atis Ķēniņš norā-

dīja: «Ar līguma parakstīšanu Vācija nostiprina arī oficiāli

savu okupācijas stāvokli. Tautai tas nav pa prātam, ka viss,

kas ir svarīgs zemē, vēl arvien paliek viņu rokās un ar

Latvijas Pagaidu Valdības sankciju. Būtu jāizvairās no tālākas

1 LPSR CVVA.—I3O7. f.—l. apr.—4. 1.—45. Ip.
2

Kā tas bija.—3o. Ipp.
3

Latvijas Tautas Padome.—29. Ipp.
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saistīšanās tādā veidā, lai galu galā tautā nerastos domas par

Pagaidu Valdības nespējību.»

Bijušais IV Valsts domes deputāts Jānis Goldmanis atzina:

«Man ir sajūta, it kā notiktu kaut kas netaisns. Vai mēs tomēr

nestāvējām zem zināma spiediena, kas cita ceļa nedeva?
. .

Tagadējie punkti tiešām ir kā diktēti uzvarētam.»
2

Zemnieku savienības pārstāvis Edmunds Freivalds teica:

«Mūsu valdībai nav bijis faktiskā spēka, uz kura viņa varētu

atbalstīties.»
3

Pamatojot Tautas padomes sēdē līguma nepieciešamību,
Kārlis Ulmanis izteicās: «Pagaidu valdības uzskats bija, ka uz

vietas būtu vēlama jaukta Komisija (no Latvijas, Vācijas un

sabiedroto valstu priekšstāvjiem), kura kontrolētu un gādātu

par pamiera noteikumu izpildīšanu. Bet šādu Komisiju nebija
iespējams sastādīt, un attiecīgās sarunas bija iespējams vest

tikai ar vienas valsts priekšstāvi — Vācijas ģenerālpilnvaroto

priekš Baltijas.»
4

Atbildot līguma pretiniekiem, viņš neatrada citus argu-

mentus kā vienīgi šo: «Redziet, kungi, ir ārkārtīgi viegli
svaidīties ar vārdiem.»

5

Laikraksts «Jaunākās Ziņas» savā 1918. gada 4. decembra

numurā šādi atstāstīja 2. decembra sēdes norisi: «Daži

Padomes locekļi pret līgumu cēla iebildumus, kurus lietišķi

atspēkoja ministru prezidents Ulmanis. Cik zināms, par

līguma vajadzību pie nospiedoša vairākuma principiālu
šaubu nav, un varētu būt runa tikai par viņa satura vienādu

vai otrādu izveidošanu. Katrā ziņā praktisks valsts darbs nav

izdarāms ar deklamācijām un patētiskām runām.»

Laikraksts atgādināja, ka Rietumu sabiedrotie «pamiera
līgumā paredz vācu karaspēka palikšanu agrākās Krievijas
zemēs tik ilgi, kamēr tas ir vajadzīgs pēc sabiedroto

atzinuma» .

Apkopojot visu iepriekš minēto, varam izdarīt dažus

secinājumus. 1. Antantes valstu pārstāvji ar Tautas padomi
un Ulmaņa valdību šajā laikā oficiālās darīšanās atteicās

ielaisties, uzskatot, ka faktiskais saimnieks Baltijā ir vācu

okupācijas orgāni. 2. Ne tikai Tautas padomes sanākšana,
bet arī Ulmaņa valdības sastādīšana bija atkarīga no okupāci-

' Latvijas Tautas Padome.—29. Ipp
2

Turpat.—3o. Ipp.
3

Turpat.—29. Ipp.
4

Turpat.—l9. Ipp.
5

Turpat.—3o. Ipp.
6

Jaunākās Ziņas.—1918.—4. dcc.



53

jas orgānu žēlastības, kuri to parādīja pēc latviešu buržuāzi-

jas vienošanās ar baltvāciem par pēdējo iekļaušanu valdībā.

3. Latvijas muižniecības un buržuāzijas savienību atbalstīja
Antante. To pierādīja arī tālākie notikumi 1919. gada aprīlī
un jūlijā, kad izveidojās jauni šādu savienību veidojumi:
Niedras — Brimera un Ulmaņa — Brimera kabineti.

Raksturīgi, ka tajā pašā 2. decembra Tautas padomes
sēdē sociāldemokrātu (mazinieku) pārstāvji Fricis Menders,

Kristaps Eliass, Pauls Kalniņš un Kārlis Kurševics, cenzdamies

distancēties no Ulmaņa un kompānijas, iesniedza steidzamu

interpelāciju: «Vai ministru prezidentam ir zināms, ka sakarā

ar sapulču noliegumu, kuru parakstījis arī ministru prezi-
denta kungs, policija pielaidusi asiņainus varas darbus,
izklīdinot sapulci Katrīndambja Palīdzības Biedrībā svētdien,
1. decembrī, sasauktu no bijušās Rīgas Strādnieku Deputātu
Padomes priekšsēdētāja Endrupa?» (Runa ir par novembrī

ievēlētās Rīgas Strādnieku deputātu padomes pirmo sēdi

1918. gada 1. decembrī, ko izklīdināja vācu policija un

karaspēks.— O. N.)

Pamatojot interpelāciju, Fricis Menders teica: «Vakar

bijušās Rīgas Strādnieku Deputātu Padomes priekšsēdētājs

Endrups sasauca sapulci, kura iesākās mierīgi. Policijas
kordons pavēlēja sapulci slēgt. Endrups uzaicināja sapulci
izklīst. Uz trepēm policisti ar flinšu rezgaļiem apstrādāja

izejošos. Vajādami pilsoņus, policisti teikuši: «VVir tun das im

Namen der lettlandischen Regierung.» Vai Pagaidu Valdība

deva pavēli pilsoņus tā apstrādāt? Ja ne, tad mēs prasām, lai

ieceļ izmeklēšanas komisiju.»

Ulmaņa uzdevumā uz interpelāciju atbildēja iekšlietu

ministrs Miķelis Valters, kurš teica: «Sapulces pēdējā laikā

izvērtušās par trokšņu, par lielinieku vietām. Ka tas ir fakts,
to sociālisti (domāti mazinieki.— O. N.) zin tāpat kā mēs. Vai

nu atstāt brīvu ceļu viņām jeb meklēt iespēju brīvības

nodrošināt? Brīvība bez tiesībām ir anarķija, un, lai tas tā

nenotiktu, mums jānodrošina zināmas robežas. Būt vācu

rokās nav labi, saka Mendera kungs, bet Pagaidu Valdībai

nav savu līdzekļu. Tādā gadījumā taču jāizvēlas viens no

diviem jaunumiem. Viens no tiem bija ņemt palīgā vecās

iestādes.»1

No Miķeļa Valtera paziņojama kļūst pilnīgi skaidrs, ka

Pagaidu valdība nostājusies dilemmas priekšā — atzīt Rīgas

Latvijas Tautas Padome.—23.—24. Ipp.
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Strādnieku deputātu padomi vai ar vācu karaspēka un

policijas ieročiem to padzīt. Pagaidu valdība izvēlējās

pēdējo variantu.

1928. gadā Kārlis Ulmanis atgriezās pie šīs interpelācijas:
«Kabinetam jau 2. decembrī, tūliņ pēc deklarācijas nolasīša-

nas, bij jāatbild uz pirmo interpelāciju, kuru iesniedza

sociāldemokrāti un kurā prasīja no Latvijas valdības atbil-

dību par to, ka vācu policija ar varu bij izklīdinājusi bijušās

Rīgas strādnieku un deputātu (tā tekstā.— O. N.) padomes

priekšsēdētāja Endrupa 1. decembrī sasaukto sapulci. Inter-

pelantu priekšlikumu atzīt kabineta paskaidrojumu par neap-

mierinošu gan nepieņēma, bet balsošanas rezultāti bij tādi,

ka kabinets uzskatīja par nepieciešamu uzstādīt uzticības

jautājumu.» 1
lepazīstoties ar Latvijas Tautas padomes protokoliem,

jākonstatē, ka Ulmanis šeit nav iedrošinājies rakstīt pa-

tiesību.

Protokolā lasām: «..punkts—Latvijas Tautas Padomi

ministrijas paskaidrojums neapmierina — pieņemts (pasvītro-
jums mans.— O. N.) ar 21 balsi pret 19, 4 balsīm atturoties.»

2

Uzticību valdībai izteica visi buržuāziskie Tautas pado-
mes locekļi. Sociāldemokrāti atturējās.

Tālākie notikumi parādīja, ka Ulmaņa un baltvācu tuvinā-

šanās turpinājās. Līgums ar Vinnigu tā arī palika neapstipri-
nāts. Pēc 6. decembra Tautas padome nākošo reizi sanāca

tikai 1919. gada 12. maijā Liepājā.
1918. gada 7. decembrī Pagaidu valdības vārdā 4. de-

cembrī tās ieceltais apsardzības ministrs Jānis Zālītis
3

ar

Vācijas ģenerālpilnvarotā Baltijā pārstāvi parakstīja līgumu

par landesvēra dibināšanu. Sarunas, kas šajā sakarā tika

vestas ar baltvāciem, jau 1918. gada 4. decembrī Tautas

padomes sēdē raksturoja Kārlis Ulmanis. Pēc viņa vārdiem:

«Tika projektētas nacionālas vienības priekš latviešiem, vā-

ciešiem utt. Beidzot panācām, ka vācu nacionālās vienības

uz samēra pamatiem var tikt nodibinātas tikai Rīgā, Liepājā
un Jelgavā. Grūtības gan vēl jāpārvar virsvadonības lietā.

1 Ulmanis K. Pirmais ministru kabinets//Latvijas republika desmit

pastāvēšanas gados.—2s. Ipp.
2

Latvijas Tautas Padome.—24. Ipp.
3 Jānis Zālītis (1874—1919)—advokāts, IV Valsts domes deputāts no

Rīgas 1. kūrijas, 1915. gadā viens no latviešu strēlnieku pulku organizācijas

komitejas izveidotājiem, Tautas Padomē skaitījās Radikēldemokrātiskās

partijas pārstāvis.
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Vienojās, ka par virsvadoni izraudzīs kādu neitrālas valsts

virsnieku, bet viņa palīgs būs latvietis.»1
Kā liecina pats līguma teksts, tad, parakstot vienošanos,

Ulmanis vēl tālāk piekāpās baltvācu priekšā. Tā sauktie

«samēra pamati» noteica, ka landesvērs sastāvēs no 18

latviešu, 7 vācu, 1 krievu rotas, 3 latviešu un 2 vācu artilērijas

baterijām. Pavēlniecības jautājumu līgums atrisināja visai

sarežģītā veidā: «Okupācijas vara griezīsies pie Zviedrijas
vai citas neitrālas valdības ar lūgumu iecelt landesvēra

pavēlnieku.
Zviedru (respektīvi, neitrālais) pavēlnieks līdz ar to

stājās Latvijas valsts dienestā.

Kamēr ieradīsies zviedru (respektīvi, neitrālais) pavēl-

nieks, amatā paliek līdzšinējais pavēlnieks, sadarbojoties ar

Pagaidu valdību un okupācijas varu.

Ja divu mēnešu laikā nebūs nozīmēts neitrāls pavēlnieks,

okupācijas varai un Pagaidu valdībai jāmeklē cits atrisinā-

jums.
Landesvēra pavēlnieka vietnieku ieceļ Pagaidu valdība.

No 2 ģenerālštāba amata vietām landesvēra pavēlnieka
štābā pirmo vietu ieņem okupācijas vara, otrā vietā ieceļ
latvieti. No landesvēra adjutantiem vienam jābūt latvietim,

otram vācietim. (. .)
Landesvēra virsniekus ieceļ landesvēra pavēlnieks saziņā

ar savu palīgu. (. .)
Par Vidzemes un Kurzemes apgabalu komandantiem

ieceļ latviešu virsniekus, par Rīgas apgabala komandantu

jāieceļ Baltijas vācu virsnieks, Vidzemes un Kurzemes apga-

balu komandantiem piešķir vācu, Rīgas apgabala komandan-

tam — latviešu palīgu.»
2

šis visai plašais dokumenta fragments kopumā raksturo tā

sauktās neatkarīgās Latvijas atkarīgo raksturu. Okupācijas
vara lūgs Zviedrijas valdību iecelt virspavēlnieku, bet, tā kā

viņa dotajā brīdī nav un nebija arī vēlāk, tad par virspavēl-
nieku paliek jau agrāk okupācijas varas ieceltais vācietis.

Virsniekus (visus) ieceļ pavēlnieks. Rīgas apgabala koman-

dants ir baltvācu virsnieks, štābā pirmo vietu ieņem okupāci-

jas varas ieceltais virsnieks. Faktiski komandējošā sastāva

iecelšanā ir tikai divi ierobežojumi: pavēlnieka vietnieku

ieceļ Pagaidu valdība un dažās štāba virsnieku vietās jāieceļ
latvieši.

1 Latvijas Tautas Padome.—4s.—46. Ipp.
2

Kā tas bija.—34.—36. Ipp.
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Baltvāci ar šo līgumu guva iespēju formēt savas kara-

spēka daļas, faktiski paliekot pilnīgi nepakļauti Pagaidu
valdībai. Pēdējā turpretim savus bruņotos spēkus pilnīgi

pakļāva vācu pavēlniecībai.

Līguma realizācijas gaitā radušos situāciju precīzi rakstu-

roja 1919. gada 24. martā ar apsardzības ministra Jāņa Zālīša

pavēli ieceltais jaunizveidotā galvenā štāba priekšnieks

ģenerālmajors Augusts Ernests Misiņš 1.

«Stājoties pie savu uzdevumu izpildīšanas, griezos pie

apsardzības ministra un viņa štāba darbiniekiem pēc ziņām

par Latvijas karaspēka lielumu, stāvokli un darbību. Nedabū-

dams par šiem jautājumiem pietiekoši skaidras ziņas, no tam

redzēdams, ka starp armijas štābu un fronti nav nekāda

sakara un ka rīkojumi, kuri iziet no pulkveža Baloža un Kara

ministrijas (tā tekstā.— O. N.), ir bieži pretēji,— es aizrādīju,
ka frontei nepieciešami jābūt padotai štābam. Saņemdams

no apsardzības ministra piekrišanu, es neilgi pēc tam ie-

sniedzu projektu, lai man tiktu padotas visas karaspēka daļas.

Projektam pilnīgi piekrizdams, apsardzības ministrs izteicās,
ka šobrīd vēl nav iespējams tādu pavēli izdot, tādēļ ka tādā

gadījumā es būtu padots landesvēra komandierim majoram
Fletčeram.»

2

1928. gadā rakstot par buržuāziskās armijas vēsturi, pulk-
vedis Voldemārs Sēnfelds konstatēja: «Latvijas armijas sā-

kums. Latvijas Pagaidu valdība 7. decembrī 1918. g.
noslēdza līgumu ar Vācijas valdības priekšstāvi Latvijā

Vinnigu par bruņoto spēku organizēšanu Latvijā. (. .) jau no

paša sākuma vācu okupācijas iestādes līgumu nepildīja.»
1

Vācu okupētajā teritorijā tā arī nekad neizveidojās

paredzētais latviešu rotu skaits, turpretim landesvēra vācu

daļas līgumā paredzēto 1500 kājnieku un 220 artilēristu vietā

1919. gada maijā pārsniedza 4000 vīru. Vācu pavēlniecība
neļāva arī izveidot ieplānotās latviešu baterijas.

Netika izpildīts arī 1. decembrī noslēgtais līgums. Vācu

okupācijas iestādes varu Pagaidu valdības iestādēm kā

centrā, tā uz vietām nenodeva, pašu valdību nerespektēja.

1

Augusts Ernests Misiņš (1863—1940)—no 1916. gada ģenerālmajors,
1916. gada decembra un 1917. gada janvāra kaujās komandēja latviešu

strēlnieku 1. brigādi. 1917. gada martā pārcelts uz citu divīziju. No

1919. gada augusta Latvijas armijas ģenerālinspektors, 1920. gada janvārī
no armijas aizgājis.

ļ LPSR CVVA.—I3O7. f —1. apr.—ls6. 1.—715. Ip.
Sēnfelds V. Latvijas nacionālā armija cīņas gaitās//Latvijas repub-

lika desmit pastāvēšanas gados.—l 10. Ipp.
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Viens no Zemnieku savienības līderiem Otto Nonācs šajā
sakarā savos memuāros rakstīja: «Pēc pirmās aizsardzības

rotas atbruņošanas, pie kam piedalījās vācu kareivju nodaļas,
vāciešu attiecības pret latviešiem, kuras jau tā bija ļoti
saspīlētas, krasi mainījās uz slikto pusi. Ik uz soļa bija
dzirdami pastrīpojumi no vācu puses, ka vācu kareivji ir

atbruņojuši latviešu dumpiniekus; ka vācieši ir izglābuši
Rīgu. Okupācijas iestādes, sevišķi viņu zemākajos orgānos
un subordinētas amata personas, savās attiecībās pret

pagaidvaldību kļuva tīri izaicinošas, likdamas manīt, ka viņas
ar pagaidvaldību daudz nerēķinājās.» 1

6. janvārī, kad Liepājā ieradusies Pagaidu valdība, ko

pavadījusi studentu rota, vācu kareivji stacijā to gribējuši
aizturēt un atbruņot, «jo taisni šinīs dienās Liepājas guberna-
tors ir izdevis rīkojumu par to ieroču atņemšanu, par kuriem

nav no vācu iestādēm atļaujas»
2
.

Tikai ar lielām pūlēm Pagaidu valdības vadītājiem izde-

vās novērst atbruņošanu vai sadursmi.

9. janvārī Nonācs atzīmē, ka «Vācu okupācijas izturēša-

nās pret pagaidvaldību — bez respekta. Viņa, izsludinā-

dama Liepāju aplenkšanas stāvoklī, koncentrē visu varu

savās rokās. Neatzīst nekādas citas komandas, neskatoties uz

to, ka tas ir pret Rīgā taisītās norunas noteikumiem. Lat-

viešu kareivjus visādi šikanē (apvaino.— O. N.): tiem aiz-

liedz staigāt ar ieročiem, atsevišķus pulciņus pat apcietina.»
1

Jau pašā decembra sākumā Pagaidu valdība sāka ap-

spriest jautājumu par attiecībām ar formējamām vācu brīv-

prātīgo daļām — sākumā tā saukto dzelzsbrigādi, kas vēlāk

skaitliski palielinājās un kļuva par dzelzsdivīziju. Pagaidu
valdības 22. decembra sēdē vācu militārās pārvaldes prasī-
bas piešķirt brīvprātīgajiem Latvijas pilsoņa tiesības, kas

dotu tiem pirmtiesības zemes saņemšanā, nepakļaujoties

Pagaidu valdības uzraudzībai, tika noraidītas. Tālāko sarunu

vešanu ar militāro pārvaldi uzdeva Kārlim Ulmanim, Jānim

Zālītim un Spricim Paeglem.
4

Vinnigam šajā brīdī radās ideja par daudz tiešāku

Latvijas un Igaunijas pagaidu valdību saistīšanu ar Vāciju.
1918. gada 23. decembrī viņš iepazīstināja Ulmani ar savu

telegrammu Vācijas valsts kancleram Ebertam, kurā tika lūgta

1 Nonācs 0., šre'mers V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locek|u
memuāri.—R.,1933.—16.—17. Ipp.

2
Turpat.—l9. Ipp.

'
Turpat.—22, Ipp.

4

Paegfe Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—234.—235.Ipp.



58

viņa piekrišana, tai 8. armijas virspavēlnieks ģenerālleitnants
fon Estorfs «stājas amatā kā kopējais kara ministrs un

uzņemas arī virspavēlniecību pār visu latviešu un igauņu

karaspēku. Minētās karaspēka vienības papildinās ar vācu

brīvprātīgajiem. Izdevumus segs abas valstis.» Pēc Vinniga

domām, šā priekšlikuma «realizēšana vislabāk atrisinātu

pašreizējo sarežģīto stāvokli, jo Vācijas valsts kā tāda

netiktu iesaistīta un sniegtu palīdzību vienīgi ar savu atļauju

brīvprātīgo vervēšanai. Sī palīdzība izriet no mūsu attiecī-

bām ar Baltijas provincēm, kurām esam atņēmuši pašpārval-
des orgānus un līdz ar to iespēju pašām aizsargāties.» 1

Kā liecina šis dokuments, Vinnigs ļoti noteikti uzskata, ka

vismaz 1918. gada decembra otrajā pusē Baltijā nekādu

pašpārvaldes orgānu nav un faktiskā vara atrodas vācu

okupācijas iestāžu rokās. So varu apdraud Igaunijas un

Latvijas padomju valdības, un tāpēc, ja vien Vācijas valdība

piekristu, būtu jāpārņem savā kontrolē visas pretpadomju
formācijas. Fon Estorfa iecelšanu Vinnigs pat nesaista ar

Latvijas un Igaunijas pagaidu valdību piekrišanu, bet vienīgi
ar Vācijas valdības piekrišanu. Tieši šis dokuments skaidri

rāda okupācijas varas iestāžu pilnīgo nerēķināšanos ar

vietējām valdībām, neuzskatot tās pat par pašpārvaldes

orgāniem.
To apliecina arī tūlīt pēc 23. decembra izdotais Vinniga

un fon Estorfa aicinājums vācu brīvprātīgajiem Baltijā. Sajā

aicinājumā viņi paskaidro, ka Rīgas ostā iebraukušais angļu
kara flotes pavēlnieks pieprasījis, lai Vācija saskaņā ar

pamiera noteikumiem tik ilgi aizsargā Baltijas teritoriju, «cik

Antante to atzīst par nepieciešamu». Antantes vārdā pazi-

ņots: «pamiera noteikumi paredzot sodīt Vāciju, ja tā tagad

neuzņemšoties šīs zemes aizsargāt no boļševiku iebru-

kuma»
2.

Sajā sakarā Vinnigs un fon Estorfs aicina: «Vācu karavīri!

Līdz šim tika uzskatīts, ka esot jācīnās «Baltijas baronu» vai

latviešu buržuāzijas labā. Sakarā ar Antantes draudiem

izvirzīt vēl stingrākus pamiera noteikumus, katram jāsaprot,
ka arī šī cīņa tiek vesta daudz cietušās vācu tautas labā.»

*

Paziņojumā arī uzsvērts, ka «Latvijas Pagaidu valdība

principā piekritusi tam, ka visi kareivji, kas brīvprātīgi

piedalījušies šajās kaujas, uz sava iesnieguma pamata varēs

' Kā tas bija.—4l.—42. Ipp.
2

Turpat.—43. Ipp.
3

Turpat.—44. Ipp.
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iegūt pilnas (pasvītrojums mans.— O. N.) pavalstniecības
tiesības. Tādējādi katrs, kas nodomājis turpmāk dzīvot šinī

zemē, nodrošina sev šo iespēju ar piedalīšanos kaujās.» 1
1918. gada 29. decembrī iepriekš minētās tiesības Latvi-

jas valdība garantēja ar speciālu līgumu, ko parakstīja
Ulmanis un Zālītis, no vienas, un Vinnigs, no otras puses.

Pilnīgas pilsoņu tiesības ieguva visi ārzemju armiju karavīri,

«kas ne mazāk kā četras nedēļas piedalījušies brīvprātīgo
korpusu cīņās par Latvijas atbrīvošanu»

J

.

sajā līgumā ir vēl divi punkti. Otrais punkts paredz, ka

Latvijas pavalstniekiem baltvāciem ir tiesības iestāties «Vāci-

jas impērijas brīvprātīgo korpusos», bet brīvprātīgo kor-

pusu virsnieki var kalpot landesvēra daļās. Trešais punkts
paredzēja, ka pat tad, ja visas landesvēra vācu rotas un

baterijas pārietu brīvprātīgo korpusu sastāvā, tiek saglabā-
tas to atjaunošanas tiesības. Palielinoties landesvēra latviešu

rotu skaitam, vajadzēja proporcionāli palielināt arī vācu rotu

skaitu.

Līgums neparedzēja vācu brīvprātīgo vienību pakļauša-
nos Pagaidu valdībai.

Ulmaņa un tā valdības 1918. gada decembrī parakstītie

līgumi ar Vācijas ģenerālpilnvaroto Baltijā izraisīja asus

uzbrukumus latviešu pilsonības politiskajās aprindās.

Pagaidu valdības pārstāvju taisnošanās parastākais argu-

ments bija minēto līgumu nepildīšana no vācu aprindu puses,

kas savukārt it kā deva ieganstu Pagaidu valdībai to noteiku-

mus arī neizpildīt. 1 Vinniga nostāju līgumu pildīšanas jautā-

jumos mēs jau raksturojām. Nav šaubu, ka viņa telegramma
Ebertam ar priekšlikumu iecelt ģenerālleitnantu fon Estorf v

par Igaunijas un Latvijas kopēju kara ministru ir tiešs

1918. gada 1. decembrī noslēgtā līguma pārkāpums. Ka

baltvāci jau no paša sākuma nevēlējās pakļauties Pagaidu

valdībai, liecina baltvācu līdera Paula šīmaņa vērtējumi

1928. gadā: «.
. gan kāda maza Baltijas vācu grupa tā sauktās

«progresa partijas»
4

robežās pilnīgi pretrunā ar pārējiem

tautas brāļiem uzstājās par vācietības piesliešanos Latvijas

valsts domai. Sai kustībai tomēr nevarēja būt panākumu.

Vispirms tādēļ, ka grūtos brīžos balti gluži iekšķīgi ir

1 Kās tas bija.—44. Ipp.
1

Turpat.—4B. Ipp.
3

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—234.—235. Ipp.
*

1919. gada 12. maija Tautas Padomes vienīgajā sēdē Liepājā vācu

progresīvo partiju pārstāvēja €. Burgers, A. Zībergs, A. Sreiners, O. Kater-

felds, O. Senhovs, A. ieše.
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pieejami tikai aicinājumam uz vienprātību un apvienošanos,
bet ne aicinājumam uz skaldīšanos, bet par visām lietām arī

tādēļ, ka šī kustība neprata Latvijas valsts domu Baltijas
vācietībai darīt pieejamu, bet operēja ar kaila oportūnisma

un sentimentālas saprašanās gribas pierādījumiem, kuriem

tādā acumirklī, kad valsts dibināšanu uzskatīja kā vācu

sakaušanas un sabiedroto varmācības sekas, protams, nebij
vietas.»

1

Sarežģītā teikuma konstrukcija traucē saprast visas šī-

maņa domas fineses, bet nenoliedzami skaidrs, ka, pēc viņa
domām, baltvāci 1918. gada beigās un 1919. gada pirmajā
pusē nedomāja nopietni pakļauties Pagaidu valdībai,
1918. gada decembrī noslēgtajos līgumos saskatīja vienīgi
līdzekli savas politiskās un ekonomiskās ietekmes saglabāša-
nai pēc 1918. gada Novembra revolūcijas Vācijā un Vācijas
kapitulācijas Antantei.

Pagaidu valdības politiskās krīzes tālāko padziļināšanos
1918. gada decembrī raksturo Pagaidu valdības ministrs

Spricis Paegle 1923. gadā izdotajā darbā: «Atkrita arī vēl

Rīgas apriņķī un pašā Rīgā nodomātā vispārējā mobilizācija,

jo še neapzinīgās masas jau bija pārāk sagumdētas pret

jauno nacionālo neatkarības iekārtu — par labu lieliniecis-

mam.

Pat Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs G. Zemgals,
uzaicināts ņemt dalību kādā ministru kabineta sēdē, pirms

Rīgas atstāšanas, lai kopēji pārspriestu pašreizējo kritisko

stāvokli, lika Pagaidu Valdībai priekšā — nodot varu to

rokās, kuriem tautā vairāk uzticības, t. i., lieliniekiem.»
2

Raksturojot stāvokli Rīgā 1918. gada decembrī, toreizē-

jais Apsardzības ministrijas apgādes daļas priekšnieks apakš-
pulkvedis Roberts Dambītis 1919. gada februārī rakstīja:
«Visa vara līdz pēdējam acu mirklim piederēja okupācijas
varai. Nebija noteiktu naudas līdzekļu, nevarēja daudzus

priekšmetus par naudu nopirkt, turklāt daudzu darbinieku

prāti bija ļoti uztraukti un viņi neticēja tai lietai, kurai

strādāja, jo lielinieki ar katru dienu tuvojās Rīgai. Rīgas

'
Sīmanis P. Baltijas vāci un Latvijas valsts//Latvijas republika desmit

pastāvēšanas gados.—47. Ipp.
2

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—236. Ipp.
1

Roberts Dambītis (1881—1957)—1902.gadā beidzis Viļņas kara-

skolu, kā viens no pirmajiem iestājies Pagaidu valdības organizētajās
karaspēka daļās, 1940. gadā Latvijas Tautas valdības kara ministrs, vācu

okupācijas laikā atradās ieslodzījumā Latvijā un Vācijā, pēc kara

personālais pensionārs.
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sabiedrība izturējās ļoti pasīvi un tikai no retām atsevišķām

personām bija pretimnākšana. Sabiedrības masas izturējās
nogaidoši un pat atraidoši, acīmredzot baidīdamies no

lieliniekiem. Piemēram, uzsaukums par ziedojumiem deva

tikai sešus pārus cimdu un tikpat zeķu. Beidzot nāca piepešā
aizbraukšana no Rīgas, tā ka pat rotas nedabūja kārtīgi

sagatavoties uz aizbraukšanu un izvest savas mantas.»1
Decembra beigās Tautas padomes darbā atteicās piedalī-

ties LSDSP CX, pieprasot izveidot jaunu pašvaldību iestāžu

pārstāvju orgānu. Vācu pārstāvji pēc Rīgas atstāšanas

Pagaidu valdības darbā pārtrauca piedalīties, izglītības
ministru Kārli Kasparsonu

2

,
tam atgriežoties no Igaunijas,

arestēja Valmieras pilsētas padome. Tūlīt pēc ierašanās

Liepājā bez Pagaidu valdības ziņas uz ārzemēm aizbēga
tieslietu ministrs Pēteris Juraševskis

3

.

Aizbraukusi no Rīgas uz Jelgavu, Pagaidu valdība savā

1919. gada 2. janvāra sēdē konstatēja: «Jelgavas stāvoklis ir

stipri apdraudēts; uz Jelgavu nāk 3. latviešu strēlnieku pulks,
kurš ir diezgan stiprs; vajadzīgo spēku, ko pretim stādīt nav.

Vācu karaspēks ir pilnīgi demoralizēts. Latviešu tauta ir stipri
lielinieciska, kas nejauj drošai armijai sastādīties. Stāvoklis

varētu grozīties, ja nāktu pietiekoši stiprs atbalsts no ārienes,

t. i., no Sabiedrotiem.»4

7. janvārī šī valdība bez varas jau sēdēja Liepājā. Tā

atkal sprieda un atkal rakstīja savā protokolā: «Stāvoklis

Liepājā ir nedrošs un latviešu iedzīvotāju lielākā daļa

simpatizē lieliniekiem. Nodrošināt stāvokli pilsētā būtu iespē-

jams, tikai ievedot militāru diktatūru.»
5

9. janvārī valdība nolēma likvidēt ministru biedra (viet-

nieka) amatus, sūtīt uz ārzemēm pašu valdības galvu Kārli

Ulmani, finansu ministru Kārli Pūriņu un zemkopības ministru

Jāni Goldmani. Liepājā palika tikai trīs ministri: iekšlietu

ministrs Miķelis Valters, kurš vadīja šo. trīs vīru sēdes,

apsardzības ministrs Jānis Zālītis, satiksmes un darba ministrs

Teodors Hermanovskis.
6

Vairāk kā mēnesi šī trīs vīru «val-

1 LPSR CVVA.—I3O7. f.—l. apr.—ls63. 1.—781. Ip.
2 Kārlis Kasparsons (1865—1962)—ārsts, 20. gadu sākumā ministrs

Latvijas valdībā.
3

Pēteris Juraševskis (1872—1945)—advokāts, II Valsts domes depu-

tāts, Latvijas Republikā ministrs un ministru prezidents (1928); no

1930. gada notārs.

4 LPSR CVVA.—I3O7. f.—l. apr.—276. 1.—40.—41. Ip.
5

Turpat.—43. Ip.
6

Turpat.—46.—47. Ip.



dība» sēdēja Liepājā uz čemodāniem un gaidīja. Otto

Nonācs savos memuāros to pat vairs nesauc par valdību, bet

par «pagaidvaldības pilnvarotiem»1 . Spricis Paegle, kurš jau

agrāk bija aizbēdzis uz Kopenhāgenu, šo operāciju dēvēja

par Pagaidu valdības sadalīšanos divās daļās, lai nodibinātu

«reālākus sakarus ar Sabiedrotajiem»". Pats Kārlis Ulmanis to

izskaidro kā «kabineta delegāciju ar ministru prezidentu

priekšgalā, kuras uzdevums bij izgādāt no Sabiedrotiem vai

neitrālām valstīm militāru pabalstu»'.
Slēdzot šo īso 1918. gada novembrī — decembrī izveido-

jušās situācijas raksturojumu, var izdarīt dažus secinājumus.
Līdz ar padomju varas uzvaru Rīgā un Pagaidu valdības

bēgšanu uz Liepāju pirmais posms periodā pēc Novembra

revolūcijas uzvaras Vācijā bija beidzies. Pēc 11. janvāra

sēdes Liepājā Pagaidu valdība beidza eksistēt, tāpat kā no

1918. gada 7. decembra līdz 1919. gada 11. maijam pār-
trauca darboties Tautas padome.

1919. gada martā, pateicoties fon der Golca vadīto vācu

brīvprātīgo un landesvēra vācu rotu aktivitātei, Liepājā

kļuva drošāk, Ulmanis atgriezās un Pagaidu valdība līdz

aprīļa vidum atjaunoja savu darbību. Pēc tam to vāci

nomainīja ar Andrieva Niedras — latviešu galēji labējās

buržuāzijas —un vācu baronu valdību. Sākās atkal jauns

posms sarežģītajās pilsoņu kara cīņās. Sā raksta autors ir

cieši pārliecināts, ka 1918. gada beigās Ulmanis un viņa
valdība bija gatavi pilnīgi piekāpties vācu okupantu priekšā,
bet viņiem šī valdība bez spēka likās lieka, un tās eksistence

izbeidzās. Sabiedrotie, pēc pašu ulmaniešu liecībām, šajā
laikā viņus vēl pat nebija ievērojuši. Situācija mainījās pēc
vācu sakāves Cēsu kaujās un Rīgas atbrīvošanas. 1919. gada

jūlijā te plašākā sastāvā sanāca Tautas padome. Latvijas

Republikas karaspēks atbrīvojās no vācu pavēlniecības.

1 Nonācs 0., Šreiners V. Pēc 18. novembra.-—25. Ipp.
2

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—242.—243. Ipp.
Ulmanis K. Pirmais ministru kabinets.—26. Ipp.
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AIVARS STRANGA, MĀRTIŅŠ VIRSIS,

vēstures zinātņu kandidāti

1919. GADS. FAKTI UN PĀRDOMAS

Pašreiz, kad mūsu vēstures apziņā no jauna tiek novērtēti

dažādi mūsu pagātnes notikumi, vēlreiz pievēršamies sabied-

rībā jau diezgan diskutētiem, bet vēsturiskajā literatūrā

šķietami neapstrīdamiem 1919. gada notikumiem. 1919. gada
22. maijā Rīgā padomju vara krita. Tā bija ne tikai latviešu

komunistu, bet arī lielas latviešu tautas daļas traģēdija, jo
nācās piedzīvot landesvēristu zvērisku teroru, kas bija vērsts

pat ne tik daudz pret komunistiem kā pret visiem latviešiem.

Tas bija arī apliecinājums: kara komunisma ideoloģijas
ietekmētā padomju valdības darbība bija cietusi neveiksmi

arī iekšpolitikas jomā. Tā kā šī reālo situāciju ignorējošā un

bieži vien doktrinārā politika noveda pie lielas iedzīvotāju

daļas neapmierinātības, tad, jādomā, tieši tie bija faktori,

kuri izraisīja būtisku pagriezienu ļaužu apziņā — ne jau par

labu sociālismam. Tādēļ maldīgs ir priekšstats, ka 1919. gadā
padomju vara Latvijā (un līdz ar to arī tās iedzīvotāji)

piedzīvoja tikai triumfālas uzvaras vai arī traģiskas, galveno-
kārt ārējo spēku izraisītās neveiksmes. Vēsturiskā patiesība
ir daudz skaudrāka, taču ilgus gadus tā bija nevēlama un

neērta. Vēl tagad, šķiet, ir grūti pārvarēt gadu desmitiem

iesakņojušos stereotipus, kaut arī, domājams, ir jau tāds laiks,
kad uz 70 gadus seniem notikumiem varētu paraudzīties bez

īpašiem aizspriedumiem un no tiem izrietošas vienpusī-
bas. Protams, padomju varas krišanā 1919. gadā Latvijas lie-

lākajā daļā ne maza loma bija ārējo spēku — galveno-
kārt vācu algotņu — darbībai. Bet ir taču jāatzīst arī citi

faktori.
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šajā rakstā aplūkosim divus padomju valdības darbības

aspektus, kuru adekvāts reālpolitisks īstenojums būtu, mūsu-

prāt, devis lielāku iespēju stabilizēt padomju varu, ja vien

priekšroka nebūtu dota doktrināriem apsvērumiem. Runa ir

par Padomju Latvijas ārējās politikas stāvokli un par pašas

padomju varas un tās orgānu radīto iekšējo situāciju Latvijā.

Tās analīze sākās pēc Rīgas krišanas.

1919. gadā lielā Latvijas iedzīvotāju daļā ļoti dzīva bija

Latvijas valsts ideja. Ir zināma Latvijas sociāldemokrātijas

sākotnējā negatīvā attieksme pret šo jautājumu, kas vēlāk

daļā tās biedru gan mainījās. Bet jo sevišķi negatīva

attieksme pret neatkarīga valstiskuma veidošanos bija komu-

nistiem, kurus tikai notikumu loģika un V. I. Ļeņina ieteikumi,

P. Stučkas vārdiem runājot, noveda pie tā, ka «mums tomēr

nācās pieņemt šo lozungu, dibinot savu neatkarīgu Padomju

Latviju. (Raksts «Pašnoteikšanās». «Sociālistiskās Padomju
Latvijas pieci mēneši».— B. v. 1919.—5. Ipp., krievu vai.)
Taču, arī pieņemot valstiskuma izveidošanās lozungu,
Padomju Latvijas valdība pamatā savas nostādnes tālāk par

autonoma apgabala interesēm neatrisināja. Tas izpaudās arī

šīs valdības darbībā tādā jebkuru suverēnu valsti raksturo-

jošā jomā kā ārpolitika. Jānorāda, ka P. Stučkas valdības

ārpolitika ļoti grūti kvalificējama šī jēdziena vispārpieņemtā

izpratnē. Pats P. Stučka rakstā «Mūsu ārzemju politika»
norāda:

«Mēs nedomājam nodarboties ar diplomātiju. Attiecībā

pret Padomju Republikām un t. sk. KSFPR mēs sevi par
ārzemniekiem neuzskatījām, bet «diplomātijai» ar visādām

neitrālām un ar mums karojošām valstīm mums, patiesību
sakot, nebija arī aparāta. Starp nodaļām (komisariātiem)
mums bija ārējās apmaiņas nodaļa, bet «ārlietas» vajadzēja

pārvaldīt pašam Valdības Priekšsēdētājam tikai ar īpaša
sekretariāta starpniecību. Bet arī tāds mums patiesībā

nebija.» (Turpat. 16.—17. Ipp.)
Jāpiebilst, ka tolaik Rīgā atradās Skandināvijas (Zviedri-

jas, Dānijas, Norvēģijas valstu un Holandes konsulāti. Arī

Pagaidu valdībai uz Liepāju līdzi aizbraukušais Vācijas

ģenerālpilnvarotais Baltijā A. Vinnigs bija atstājis Rīgā savu

priekšstāvi M. šoibneru. Ar labu gribu bija iespējams ievadīt

(izņēmums varbūt bija Vācijas pārstāvis ar tā visai divdo-

mīgo statusu) lietišķus kontaktus ārējo diplomātisko sakaru

izveidē. Diemžēl arī šajos konkrētajos gadījumos virsroku

guva nevis ārpolitiskā stratēģija vai taktika, bet gan superre-
volucionāra un pat nihilistiska attieksme pret ārpolitiku.

Tādēļ ārvalstu konsulātiem nācās piedzīvot grūtus brīžus.
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No vienas puses, tika pārkāpta to eksteritorialitāte, pakļaujot
tos vispārējiem padomju valdības dekrētiem (jo īpaši tas

attiecās uz konsulātu īpašumu un mantu), no otras puses,

gandrīz visi ārvalstu diplomāti bez izņēmuma P. Stučkas

acīs bija ja ne spekulanti, tad, mazākais, tirgoņi. Tiesa,
P. Stučka šajā jautājumā nonāk arī zināmā pretrunā ar sevi,

jo tajā pašā rakstā viņš dod arī tādu šo konsulu vērtē-

jumu:

«Jāatzīst, ka šie konsuli izrādījās godīgāki par viņu

valdībām, kuras nekaunējās oficiāli noliegt acīm redzamus

faktus, kā, piemēram, dāņu, zviedru brīvprātīgo atrašanos

frontē, kas sankcionēti ar acīm redzamu šo valdību piekri-
šanu.»

Taču patiesais iemesls šādai attieksmei bija nevēlēšanās

vispār nodarboties ar grūto un bieži vien ātrus rezultā-

tus nedodošo diplomātiju. P. Stučka gan rakstīja, ka konsu-

lāti ir pārvērtušies par dažādu izlūkdienestu patvērum-
vietām:

«Bet arī attiecībā pret konsuliem no Rīgas Padomes

Politiskās nodaļas ienāca mūžīgas sūdzības un priekšlikumi
izdarīt kratīšanas. Es, lai neradītu sarežģījumus, ar centru

(t. i., Maskavu.— A. S., M. V.) noraidīju šos priekšlikumus,
bet man jāsaka, ka kratīšanas kaut kur acīmredzot dotu

rezultātus,» nobeidzot jau pavisam strikti. «Mazākais (tās)
atbrīvotu mūs no šīm nebeidzamajām, bet nevajadzīgajām
diplomātiskajām sarunām.» (Turpat.—2o. Ipp.)

Tādēļ samērā naivi izskatās citu valstu mēģinājumi nodibi-

nāt sakarus ar Latvijas valdību. P. Stučkas valdība tā arī

nedeva atbildi uz Gruzijas Republikas — vienīgās valsts, kas

līdzīgi KSFPR bez ierunām atzina Padomju Latviju — diplo-
mātiskā pārstāvja Maskavā G. Hindadzes lūgumu izteikt savu

attieksmi jautājumā: «Vai Latvijas Padomju valdība atzīst

Gruzijas neatkarību?» Turklāt vienlaikus bija paskaidrota

Gruzijas nostāja attiecībā pret Padomju Latviju:
«Pie tam Gruzijas sūtniecība Jums paziņo, ka, ņemot vērā

to, ka Sociālistiskajai Latvijai ir sava valdība, tā tiek pārval-
dīta ar saviem dekrētiem, atrodas ar KSFPR federatīvās

attiecībās. Gruzijas Demokrātiskās Republikas valdība, vado-

ties pēc Krievijas Revolūcijas pasludinātā nāciju pašnoteikša-
nās principa, atzīst Padomju Latvijas neatkarību un pie-

šķir pēdējās pilsoņiem Gruzijā visas ārzemnieku tiesī-

bas un privilēģijas.» (LKP CX PVI PA, 55. f., 2. apr., 6.1.,
1. Ip )

Vēl sarežģītāka bija P. Stučkas valdības nostāja attiecībā

pret Vāciju. Pēdējā Latvijas Padomju valdībai bija svarīga



divējādā ziņā: no vienas puses, vācu karaspēks bija vienī-

gais reālais militārais pretspēks padomju varai Latvijas

rietumos un tādēļ Vācijas valdība viennozīmīgi tika padarīta

atbildīga arī par armijas virspavēlniecības rīcību. Bet virspa-

vēlniecība 1919. gadā nereti rīkojās pilnīgi autonomi, jo

Vācijā notika pilsoņu karš un valdības stāvoklis bija labils.

No otras puses, latviešu komunisti, tāpat kā Krievijas komu-

nisti, gaidīja spartakiešu revolūcijas uzvaru Berlīnē un

visā Vācijā, kas dotu impulsu tālākai pasaules revolūcijas

izplatībai.
Ne mazāk sarežģīti bija jautājumi, kas saistās ar Latvijas

iekšējo stāvokli, tā raksturojumu un padomju varas krišanas

iemeslu meklējumiem, par kuriem mūsu vēstures literatūrā

runāts ļoti maz.

Jau 1919. gada 26. maijā Rēzeknē LKP CX sēdē ap-

sprieda Rīgas krišanas cēloņus.
«Tiek pārrunāts jautājums par Rīgas atdošanu, pie kam

vairāki biedri aizrāda uz daudzām nolaidībām pie Rīgas
aizstāvēšanas, evakuācijas utt. Nolemj izveidot sevišķu izmek-

lēšanas komisiju, kurai uzdod noskaidrot visus jautājumus,
ievācot faktus un materiālus par iestāžu un atsevišķu per-

sonu darbību. Komisijā tiek ievēlēti no CX biedrs Krauk-

līts, kā tiesu lietu priekšstāvis b. Linole un kā armijas priekš-
stāvis b. Bērziņš.» (LKP CX PVI PA, 31. f., 1. apr., 5. 1.,
5. Ip.)

Sakarā ar minētās komisijas darbu par Rīgas krišanas

cēloņiem un plašāk — padomju varas darbību novērtējumu
sniedza daudzas iestādes. Latvijas Sociālistiskās Padomju
Republikas armijas pārvaldes komunistiskās frakcijas biedru

pilnā slēgtā sapulce 1919. gada 12. un 16. jūnijā, piedaloties
122 biedriem, savā rezolūcijā atzīmēja:

«Par vienu no galvenajiem cēloņiem, kas veicināja sabru-

kumu armijā un bezzemnieku masu padošanos baltgvardu

aģitācijai, skaitāmi padomju valdības un vietējo padomju

orgānu nepareizie praktiskie soļi agrārpolitikas izvešanā.

Represīvie soļi uz vietām, ar kuru palīdzību ar varu gribēja
nodibināt padomju saimniecības v. c, radīja īgnumu un

nemieru bezzemnieku un sīkzemnieku masās, kas caur

baltgvardistu veikto aģitāciju tika pārvests arī armijā uz

strādnieku masām.» (LKP CX PVI PA, 31. f., 1. apr., 12. 1.,

139. Ip.)
Kara komunisma politika, kuru īstenoja padomju vara,

izraisīja milzīgu iedzīvotāju neapmierinātību — līdz pat
sacelšanās gadījumiem. P. Stučka rakstīja, ka pat Latvijas
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Malienā, «šajā bijušajā lieliniecisma cietoksnī», izraisī-

jās sacelšanās, «kurās tieši piedalījās bezzemnieku ele-

menti».

Pēc pasaules kara sagrauto Latviju atjaunot bija iespējams,
tikai balstoties uz politisku un ekonomisku demokrātiju, uz

indivīda radošu darbu brīvos apstākļos. Kara komunisms

turpināja Latvijas ekonomikas graušanu.

Latvijas sociāldemokrātiem jau 1918. gada nogalē bija

pilnīgi skaidrs, ka padomju modeļa politikas un saimniekoša-

nas uzspiešana Latvijai novedīs to pie sabrukuma. 1918.

gada 21. decembrī «Sociāldemokrāts» rakstīja:

«. . Latvijas demokrātiskais uzbūves darbs pārdzīvo patla-
ban grūtas dienas. No ārienes lauzās iekšā krievu lieliniecis-

kie kara pulki, kuri ar krusta kara metodēm grib nest Latvijai
«sociālismu». Latvijai nevajag kara. Viņai vajag miera, jo tieši

mierā ir domājama saimnieciskās dzīves atjaunošana. Un tas

ir Latvijas politikas galvenais jautājums. Nomocītā, izpostītā

Latvijā nevar plaukt ne demokrātija, ne sociālisms. Nomocītā,

izpostītā Latvija nav spējīga atjaunoties kara troksnī un

pilsoņu karā.»

Pilnīga taisnība bija Latvijas sociāldemokrātiem, kad tie

uzsvēra:

«Viens no nepareizākiem sociāldemokrātiskās taktikas

paņēmieniem, kas tomēr diemžēl bieži ir nācis priekšā, it

īpaši Krievijā un arī pie mums Latvijā, ir cenšanās pēc tādu

uzdevumu tūlītējas izvešanas, priekš kuriem pie zināmas

saimnieciskās, sabiedriskās un politiskās attīstības pakāpes
nav nobrieduši nepieciešamie priekšnoteikumi .

.»

Domājot visupirms par Latviju, sociāldemokrāti uzskatīja:
«Ja saimnieciskie un no tiem atkarīgie sabiedriskie ap-

stākļi nepielaiž tūlītēju sociālisma izvešanu, tad sociāldemok-

rātija turētos pie pavisam maldīgas taktikas, gribēdama par

spīti visiem objektīviem apstākļiem panākt savu gala mērķu

tūlītēju realizēšanu. Nav jāšaubās, ka tāda sociāldemokrāti-

jas taktika, nerunājot jau nemaz par to, ka tā savu mērķi

nesasniegtu, būtu patiesībā vislielākā mērā kaitīga taisni

tai šķirai, kuras intereses izvest ir sociāldemokrātijas uzde-

vums.» («Sociāldemokrāts», 1918. gada 30. decembrī.)
Sociāldemokrātu faktiskais vadītājs Latvijas brīvības cīņu

posmā izcilais partijas teorētiķis F. Menders bija pārliecināts,
ka «.

.
tas ceļš, ko ieteic strēlnieku komisāri Bauze, Linde un

Apīnis, neved pie uzvaras, ilgstošas, galīgas uzvaras, kas

dotu patiešām darbu un maizi visiem. To var dot mierīga,
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demokrātiska attīstība, bez pilsoņu kara. Tas nenozīmē, bez

šķiru cīņas.»

Ļoti maz ir pētīts jautājums par to, kādus zaudējumus

Latvijas saimniecībai, iedzīvotājiem, kultūras iestādēm v.

tml. nodarīja P. Stučkas valdība. Visai svarīgas ziņas sastopa-

mas Latvijas valdības izveidotās (sakarā ar miera sarunām ar

Padomju Krieviju) reevakuācijas komisijas kara postījumu

apakškomisijas materiālos. Savā darbā apakškomisija, kuras

pastāvīgie locekļi bija K. Eglīts, P. Lielais, H. Celmiņš,

pieaicināja pārstāvjus no ministrijām un resoriem, kā arī

ekspertus. 1920. g. 24. martā tā iesniedza reevakuācijas

komisijas plašu materiālu par zaudējumiem, «kuri nodarīti

Latvijas pilsoņiem, juridiskām personām un pa daļai Latvijas
valdībai caur Krievijas karaspēka un viņu iestāžu rīcības un

tāpat arī no padomju Krievijas karaspēka un viņas iestāžu

pretlikumīgās rīcības» (te ir runa par P. Stučkas valdību —

A. S.,M. V.). Apakškomisijas ziņojums nebija galīgs zaudē-

jumu saraksts. Uz to brīdi ziņas vēl nebija iesniegusi
Rūpniecības un tirdzniecības ministrija. Ir uzskaitīti tikai

tiešie zaudējumi (vadoties pēc Francijas un Beļģijas pasaules
kara zaudējumu piemēra); tie klasificēti vienpadsmit grupās.

Zaudējumi tika aprēķināti zelta valūtā—cara zelta rubļos.
Vislielākie zaudējumi padomju varas gados konstatēti cetur-

tajā grupā (zaudējumi no rekvizīcijām un neizpirktām rekvizī-

cijas zīmēm par zirgiem, lopiem, precēm, kuģiem, laivām utt.

jeb arī no nesamērīgi zemām piespiedu cenām, kuras

noteica rekvizīciju komisijas): padomju laikā —24,4 miljoni

rubļu. Tālāk nāca sestā grupa — zaudējumi, kas cēlušies no

iedzīves piespiedu likvidācijas (neieskaitot bēgļu kustību):
iedzīvotāju izlikšana no dzīvokļiem un darba telpām, iedzī-

ves izpostīšana, «buržuju» pārvietošana uz nometni Kundziņ-
salā, veikalu likvidēšana utt.—23,4 miljoni rubļu. Trešajā

grupā, kura dalījās piecās apakšgrupās, tika aprēķināti

zaudējumi, kas bija radušies rūpniecībai un tirdzniecībai,

kuģniecībai, preču krājumiem, nekustamiem īpašumiem
v. tml.,— padomju laikā tie veidoja 114,5 miljonus rubļu. Tā

bija lielākā zaudējumu grupa. Protams, šie aprēķini nebija

pilnīgi, zaudējumi varēja būt lielāki. (CVVA, 1313. f., 2. apr.,

51. 1., 49.-52. Ip.)
Kara komunisma īstenošanas rezultāts bija pilnīgs haoss

perifērijā, ekonomikas sabrukums ietekmēja armijas noskaņo-

jumu un kaujas spējas. lekšlietu komisariāta informācijas

lapiņa N2 14 (ziņas uz 1919. g. 8. III) vēsta:

1) par stāvokli Daugavpilī. «Pateicoties nesaskaņām, kā-

das pastāvēja komunistu starpā politiskā centra jautājumā,
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apriņķos bija nodibinājies joti nenormāls stāvoklis. Nebija
koordinēts darbs, katrs rīkojās pats pēc saviem ieskatiem un

centra instrukcijas tika ignorētas. Pārtikas jautājumā nav gluži
nekas darīts. Turpinās brīva tirdzniecība ar normētajiem un

nenormētajiem produktiem. Cenas ārkārtīgi augstas. Nav

nekādas labības reģistrācijas. No pagastiem tiek atbildēts, ka

pārpalikuma nav, kaut gan vietās labība ir un tiek slēpta. No

izp. Kom. netiek parādīta ne mazākā iniciatīva šai lietā.

Agrārjautājums arī atrodas bēdīgā stāvoklī, nav instruktoru,
kas varētu lietu nostādīt.» (LKP CX PVI PA, 31. f., 2. apr.,

13. 1., 27. Ip.);

2) Ventspils apriņķī: «Partijas organizācijas vājas, plašā-
kas masas pilnīgā nezināšanā. Ļoti bēdīgu iespaidu atstāj

brīvprātīgās karaspēka nodaļas. Vadītāji ir cilvēki bez kādas

politiskas nokrāsas, bez vismazākās gribas spējas darīt ko

nebūt kara spēka labad. Ventspils kara spēku nodaļu stāvok-

lis neiztur ne mazākas kritikas, kareivji neapmācīti, neapģēr-
bti, disciplīnas nekādas. Stāsta, ka Ventspils štābs kritiskā

brīdī arī neatradies savu uzdevumu augstumos.» (Turpat,
27. Ip.)

Padomju varas pamatus ārdīja milzīgos apmēros izplatī-
tais «sarkanais» terors un patvaļa. Turklāt nav pamata uzskatīt,
ka «sarkanais» terors bija tikai atbilde uz «balto». Diemžēl

padomju varas terors bija tai imanenti raksturīgs un izpaudās
tūlīt pat pēc oktobra apvērsuma. Padomju Latvijas iekšlietu

komisariāta ziņu lapiņā (1919. gada 24. janvārī) teikts:

«No Vec-Gulbenes revolucionārā tribunāla. Revolucionā-

rais Tribunāls noorganizējās 18. dcc. 1918. g. (sic!). Noturē-

tas pavisam 3. rev. Tr. sēdes (līdz 1919. gada 6. janvārim.—
A. S., M. V.). Caurskatītas 49 prāvas. Pavisam arestēto skaits

ir 144 cilvēki, no tiem 98 cilvēki atrodas cietumā. Izmeklē-

šanā atrodas 60 prāvas. Starp notiesātiem: 14 sodīti ar nāvi

caur nošaušanu
. .

.» (LKP CX PVI PA, 31. f., 2. apr., 13. 1.,

8. Ip.)
Precīzu ziņu par terora upuru skaitu mums nav. Pēc Rīgas

krišanas tika izveidota «Komisija komunistu izdarīto šausmu

darbu konstatēšanai», kura veica ļoti rūpīgu upuru uzskaiti.

Rīgā vien no janvāra līdz 22. maijam ieskaitot (šajā dienā arī

pamatīgi šāva) gāja bojā gandrīz 600 cilvēku. Komisija

konstatēja arī upuru ģimenes locekļu skaitu. Piemēram, 16.

martā nošautajam Jānim Stuberovskim palika sieva ar 8

bērniem, 15. martā nošautajam Georgam Dukātam — sieva

un septiņi bērni, naktī uz 16. martu nošautajam mācītājam

Paulam Treijam — pieci bērni v. tml. Tik precīzu ziņu nav par

Kurzemi. Tur padomju varas pastāvēšanas īsākā laika dēļ
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nogalināto, arestēto un deportēto (kopa) skaits tika vērtēts

uz aptuveni 370 cilvēkiem. (CVVA, 5637. f., 1. apr., 3. I.)
Mūsu rīcībā šobrīd nav datu par teroru Vidzemē (kur tas

bija īpaši drausmīgs) un Latgalē.
Nosodāmas ir landesvēristu zvērības, taču tāpat ir jāno-

soda arī padomju puses terors pret baltvāciešiem, ļoti
daudzos gadījumos pret viņiem vērsās tikai tāpēc, ka viņi

bija baltvācieši. lekšlietu komisariāta informācijas lapiņā
(1919. gada 29. janvārī) ziņoja par Talsiem:

«Arestēti pašlaik 73. Daudz baronu, Vilhelms v. d. Eseks,

Georgs v. d. Recke, barons Eugens Heikings . . . barons v.

Osten-Saken, bar. Hedviga v. Osten-Sacken v. c. (LKP CX

PVI PA, 31. f., 2. apr., 13. 1., 11. Ip.)
Plaši izplatījās visdažādākās patvaļas formas. Padomju

valdības sēdē Rēzeknē 1919. gada 28. maijā apsprieda:

«2) Evakuācija, b. Beika ziņo par evakuāciju uz vietām un

aizrāda, ka bieži vien vietējās padomes izvācot visu un

noņemot pat visus lopus vietējiem utt.», savukārt 16. augusta
sēdē: «b. Eglīts ziņo par patvarīgām rekvizīcijām un laupīša-
nām frontē, ko izdara sarkanarmieši un liek priekšā noskaid-

rot, kam uzdot šādus gadījumus izmeklēt.» (LKP CX PVI PA,
31. f., 1. apr., 3. 1., 7., 73. Ip.)

1919. gadā Padomju Latvijā nodibinājās proletariāta
diktatūras ļaunākais variants — partijas diktatūra gan pār
tautu kopumā, gan arī pār proletariātu. Partijas darbinieku

patvaļa, nekompetence, apbrīnojami ātri notikusī birokratizē-

šanās gatavoja iekšējo augsni režīma bojāejai. 1919. gada 12.

un 16. jūnijā padomju armijas pārvaldes komunistiskās frakci-

jas biedru sapulces pieņemtajā rezolūcijā uzsvērts:

«Latvijas Kom. partijas CX pielaida kļūdu, uzlikdama

saviem locekļiem savienot vienā personā daudzus atbildīgus
partijas, padomju un kara iestāžu atbildīgo personu amatus.

Proletariāta diktatūra caur to tika pārvērsta par atsevišķu

personu un personu grupu tiešu varas diktatūru pār partijas
un tamlīdz strādniecības masām, kuras caur to tika atstumtas

no tiešas līdzdalības jaunās iekārtas veidošanā.» (LKP CX

PVI PA, 31. f., I.apr., 12.1., 139. Ip.) Burtiski tādu pat

novērtējumu padomju varai visā Krievijā 1919. g.

28. dec.—l92o. g. I.janv. notikušajā LSDSP konferencē

sniedza vairāki delegāti. J. Celms izteicās, ka Padomju
Krievijā nav vis proletariāta diktatūra, bet partijas diktatūra,

kura valda «. .ar ložmetēja palīdzību»; Latvijas revolucionā-

rās kustības veterāns V. Caune piebilda, ka Krievijā galvenā
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realitāte ir «..lodes, lodes un lodes». (CVVA, 3017. f.,

1. apr., 2. 1., 15., 35.1p.)
Tautas nemiers ar nedemokrātisko režīmu izpaudās ari

līdz šim padomju historiogrāfijā neizpētītajā «zaļo» kustībā.

1919. gada 30. maijā Rēzeknē CX un padomju valdības

sēdē b. Pilāts ziņo par stāvokli Vidzemē un spertiem soļiem

stāvokļa uzlabošanai. Armijas atkāpšanās turpinās jopro-
jām . . .

Kā armijas atkāpšanos, tā arī plānveidīgu evakuāciju
traucē dezertieri un «zaļā armija». «No caurejošiem biedriem

Gulbenē tiek sastādītas kaujas grupas, kuras cenšas atsist

atsevišķus uzbrukumus no «zaļajiem» un dezertieriem
.

.»

(LKP CX PVI PA, 31. f., I.apr.', 5. 1., 6. Ip.)

Sajā sakarā ne mazāk nozīmīgas ir tās atziņas, kuras

izteica paši Latvijas komunisti, apspriežot savu darbību līdz

Rīgas krišanai un savus vēlākos pasākumus Latgalē. Padomju

Latvijas valdības Centrālās Izpildu Komitejas 1919. gada
18. augusta sēdes protokoli liecina, ka būtiska atkāpšanās no

kara komunisma un pasaules revolūcijas doktrinārajiem ap-

svērumiem Padomju Latvijas valdības pārstāvju, tajā skaitā

P. Stučkas, uzskatos nebija notikusi. Tā, piemēram, P. Stučka

teica: «Ir zināms, ka Valdībai tiek stipri pārmests. Mēs tomēr

atbildēsim tikai uz tiem pārmetumiem, kuri tiks izteikti šeit.

Es gribētu aizrādīt tikai dažus vārdus. lenākot Latvijā, mēs

pasludinājām komunisma programmu (kurs. — A. S., M. V.).

Vai šī programma un līdz ar to Valdības politika bija

nepareiza? [. .] Mums pārmet daudzkārt sīkumos, pie kuriem

es negribu kavēties. Man jāsaka, ka visumā mēs gājām pa

komunisma ceļu, saimniecība (resp., Latvijas saimnieciskie

apstākļi.— A. S., M. V.) ar savu ideoloģiju nevarēja iedzīvo-

ties komunismā, bet to nevar saukt par mūsu kļūdu. Tikai

pareizi apsvērtu programmu kā principu ir jāņem par pamatu
Valdības politikas kritikai.» (LKP CX PVI PA, 83. f., I.apr.,
1. 1., 2. Ip.) Ne mazāk zīmīgs ir D. Beikas pārskats tajā pašā
sēdē par Padomju Latvijas valdības Ražošanas padomes
darbu: «Zemkopības nodaļas politika. Te man jāuzsver

noteikti, ka mūsu agrārā politika, neskatoties uz pārmetu-

miem un darbinieku maiņu (b. Fr. Roziņa —Āža nāve) un

ārkārtējiem apstākļiem, ir palikusi tā pati vecā. Un, ka viņa ir

bijusi pareiza, to liecina simpātijas, kas spēji atjaunojās pret

komunismu okupētās Latvijas slk- un bezzemniekos

(kurs. — A. S., M. V.) Arī Latgales zemniecība šo politiku ir

pieņēmusi, noraidot sīkpilsoniskās zemes dalīšanas ilūzijas.

Itin visas apspriedes, kuras sasaukusi zemkopības nodaļa



Latgalē no vietējo agrāro komisariātu darbiniekiem, ir apstip-

rinājušas to.» (LKP CX PVI PA, 83. f., I.apr., 1.1., 3. Ip.)

Tiesa, pēc šī kroņa optimisma D. Beika bija spiests piebilst:

«Protams, ka savā taktikā mēs esam mācījušies no tām

nepareizībām, kuras pielaiduši atsevišķi (sic!) darbinieki un

atsevišķas (sic!) padomju iestādes Latvijā.» (Turpat.)

Protams, šie izklāstītie fakti un pārdomas par tiem

nepretendē uz visaptverošu 1919. gada padomju valdības

darbības analīzi. Tomēr, mūsuprāt, no vēstures ainas nedrīk-

stam izmest nevienu toni vai pustoni, lai cik nepatīkami tie

arī būtu.



73

E. PELKAUS,

vēstures zinātņu doktors

1919. GADS PRETSPĒKU CĪŅĀ

1919. gada februārī vācu imperiālistu kontrrevolucionā-

rie spēki izvērsa uzbrukumu pret Padomju Latviju. So

uzbrukumu vadīja prūšu ģenerālis grāfs Rīdigers fon der

Golcs. 1918. gadā viņa komandētā Ostsee divīzija kopā ar

baltsomu spēkiem bija apspiedusi Somijas proletārisko revo-

lūciju, bet 1919. gada februāra sākumā viņš Vācijas valdības

uzdevumā ieradās Liepājā, kur tūlīt pat stājās gubernatora
amatā un uzņēmās vācu 6. rezerves korpusa komandēšanu

(šajā korpusā ietilpa Baltijas vācu landesvērs — tautas mutē

«landeszvērs» un dzelzsdivīzija). Grāmatā «Meine Sendung
m Flnnland und im Baltikum» («Mana misija Somijā un

Baltijā») fon der Golcs visai atklāti izsakās par šīs «misijas»

mērķi: atjaunot vācu agresīvo politiku Austrumos zem boļše-
visma apkarošanas karoga, tuvināties pie tam krievu balt-

gvardu aprindām — «tai Krievijai, kura . .
alktu pēc vācu

tirgotājiem, tehniķiem, vadoņiem, tai Krievijai, kuras izpostī-
tās, cilvēku tukšās malu provinces prasa pēc čaklajiem vācu

zemniekiem viņu auglīgās zemes apstrādāšanai . . Tā okupē-
tos un vēlāk no Krievijas atšķirtos apgabalos daudziem

maniem zaldātiem, kuriem pie vervēšanas apsolīta zeme,

varētu sagādāt darbu un maizi.»

Un tālāk prūšu ģenerālis ar militārpersonai raksturīgu
tiešumu deklarē savu attieksmi pret K. Ulmaņa vadīto Latvi-

jas Pagaidu valdību. «Kāpēc gan es, kam tāds mērķis,» raksta

fon der Golcs, «lai kluptu pār salmiem? Latvijas Pagaidu
valdībai, kuru pirms diviem mēnešiem radīja bēgošās vācu

iestādes un kuras ministri bija aizbēguši, kurai no viņas
zemes vairs tik bija atlikusies niecīgi maza daļiņa un kura
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balstījās tikai uz vācu durkļiem [. .] tādai valdībai es varēju

nepiegriezt nekādas vērības, ja viņa man negribētu palīdzēt

jautājumos, kuriem bija jāizšķir Vācijas un Austrumeiropas

kopējais liktenis.» Pagaidu valdību esot atbalstījusi Liepājas
vācu garnizona zaldātu padome, citādi fon der Golcs

«vajadzības gadījumā šai tā sauktajai Pagaidu valdībai

vienkārši būtu varējis pārkāpt pāri».
Tik nicīgs novērtējums, kuru fon der Golcs nemaz

nepūlējās slēpt kopš pašas pirmās savas uzturēšanās dienas

Liepājā, mudināja Pagaidu valdības locekļus pierādīt Rietum-

valstīm savu stingro nostāju «pretboļševisti skajā cīņā».

1919. gada sākumā ieradies Kopenhāgenā, K. Ulmanis inter-

vijā ietekmīgajai dāņu buržuāziskajai avīzei Berlingske Ti-

dende izklāstīja savas misijas mērķus: «Mēs gribam Eiropai

lūgt palīdzību un atbalstu mūsu cīņā pret boļševismu,
atbalstu palīgspēku, brīvprātīgo formējumu, ieroču, uzka-

bes un pārtikas veidā, mēs lūgsim arī palīdzēt nokārtot mūsu

finansiālo stāvokli.»' Šādu palīdzību arī apsolīja toreizējais

Anglijas sūtnis Dānijā lords Kilmarnoks, kurš vairāk par savu

tiešo pienākumu pildīšanu bija aizņemts, vervējot dāņu

brīvprātīgos intervencei Padomju Krievijas ziemeļu rajonos,
šo to izdevās izdabūt arī no ASV un Francijas pārstāvjiem

Kopenhāgenā, tāpat dažas vienošanās noslēdza ar Dānijas

un Somijas valdību pārstāvjiem. Tika panākta vienošanās ar

Igaunijas un Lietuvas pilsoniskajām valdībām par kopēju
karadarbību pret Padomju Latvijas armiju. Tā kā Latvijas

Pagaidu valdības varai tai laikā bija pakļauta tikai neliela

Latvijas daļa, līgumā ar Igaunijas valdību tika īpaši norādīts,

ka Ulmaņa valdībai ir tiesības organizēt latviešu karaspēka

daļas arī Igaunijas Republikas teritorijā, šo karaspēku bija
paredzēts apgādāt ar karamateriāliem no tiem krājumiem, ko

Igaunijas valdībai bija piešķīrušas sabiedrotās lielvalstis.

Līgumā ar Lietuvas valdību bija norādīts, ka Ulmaņa valdība

piekrīt Lietuvas valdībai paredzētu karamateriālu sūtīšanai

tranzītā caur Liepāju un ka Lietuva piešķir Pagaidu valdībai

aizdevumu 5 miljonu reihsmarku apmērā.
Taču visām šīm norunām un līgumiem Rietumu plānos

Baltijā bija otršķirīga loma. Galvenās cerības tika saistītas ar

Vācijā savervētajiem brīvprātīgajiem. Februāra sākumā no

Frankfurtes pie Mainas Liepājā ieradās 5. vācu brīvprātīgo

bataljons, 14. februārī Liepājas ostā iebrauca vācu kuģis

1 Raksta izmantoti Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva

dokumenti.— Aut.
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Hannover, uz kura bija 734 kareivji un virsnieki. 16. februārī

brīvprātīgos un karamateriālus atveda vācu kuģis Cassel.

Februāra otrajā pusē uz Liepāju atveda 3250 interventu, kā

arī daudz karamateriālu. Kopš februāra vidus Padomju
Latvijas armijas frontē parādījās regulārās vācu armijas daļas.
«Kā 700 gadus atpakaļ izkāpa pie Rīgas krastiem bruņoti
vācu vīri, kas veda sev līdzi noziedznieku bandas, kurām te

solīja «brīvību no soda un zemi par velti»,» bija teikts

t7. maijā laikrakstā «Cīņa» publicētajā Latvijas Padomju
valdības aicinājumā «Latvijas darba tautai», «tā tagad vācu

imperiālisma modernizētie bruņinieki no jauna plūst uz

Liepājas un Ventspils piekrasti [. .] Un kā 700 gadus atpakaļ,
tā arī tagad Vācijā rodas laimes meklētāju bandas, kas še cer

glābties no Vācijas bada, bankrota un revolūcijas.» 1

Pagaidu valdībai ar karaspēka organizēšanu sākumā

neveicās. Avīžnieks J. Bankavs vēlāk rakstīja: «Vairāki vecie

latvju virsnieki atmeta nacionālam ideālam ar roku un aiz-

brauca uz ārzemēm: Deņikina, Kolčaka un citu krievu balto

ģenerāļu cīņas pret sarkano armiju viņiem šķita reālāks

faktors nekā sevis upurēšana no visām pusēm apdraudētajai

Latvijai. » Latviešu bataljona trīs rotās — Virsnieku, Stu-

dentu un Cēsu —, kas kopā ar Ulmaņa valdību bija ieradušās

Liepājā, pavisam bija tikai ap 500 cilvēku. So bataljonu

komandēja bijušās cara armijas apakšpulkvedis O. Kalpaks,
kurš pakļāvās vācu virspavēlniecības rīkojumiem.

Vācijas pilnvarotais lietvedis Latvijā un Igaunijā Burhards

aprīļa sākumā nedeva savu piekrišanu piespiedu mobilizāci-

jai Ulmaņa armijā no vācu okupētajiem Latvijas rajoniem,

motivējot savu rīcību ar Latvijas iedzīvotāju boļševistisko
noskaņojumu. īstenībā vācu virspavēlniecība un Burhards

galvenokārt nevēlējās stiprināt Ulmaņa valdību, kas aizvien

noteiktāk sāka orientēties uz Antanti.

Līdz 1919. gada marta beigām Ulmaņa valdība savā

karaspēkā, kas bija pārdēvēts par Latviešu atsevišķo brigādi,
savāca 1490 cilvēkus, no kuriem frontē atradās 849. Pēc tam

kad par pulkvedi paaugstinātais Kalpaks 6. martā bija gājis

bojā it kā nejaušā sadursmē ar vāciešiem, latviešu spēkus

komandēja bijušais cara armijas kapteinis, bet tagad kopve-
dis (vēlāk pulkvedis) J. Balodis.

1 Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā: Dokumenti un

materiāli.—3oo. Ipp.
2 Bankavs i. 1919. gads: Lielo notikumu mazas epizodes.— R.: Kanna,

1935.—43. Ipp.
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Izmantojot ievērojamo spēku pārsvaru (Kurzemē izvieto-

tajā 6. vācu rezerves korpusā 1919. gada marta vidū bija
12—14 tūkstoši durkļu un 1150 zobenu, bet Padomju Latvijas
armijas daļās Kurzemē un Ziemeļlietuvā — 6900 durkļi un 487

zobeni), vācu karaspēks 10. martā ieņēma Saldu,

15. martā — Tukumu, 18. martā — Jelgavu. Vācu uzbrukumu

izdevās apturēt tikai dažus desmitus kilometru no Rīgas.
Ziemeļlatvijā darbību aktivizēja igauņi —februāra vidū pret
Padomju Latvijas armiju un VII Sarkano Armiju jau cīnījās
trīs Igaunijas armijas divīzijas—ls 728 durkļi un 1366 zo-

beni. Igaunijas paspārnē veidojās Latvijas Pagaidu valdības

bruņotie spēki. Par pavēlnieku iecēla kapteini Jorģi Zemi-

tānu. 1915. gada februārī Augustovas mežos viņš bija kritis

vācu gūstā un nule atgriezies. Zemitānu ar absolūtām

pilnvarām nosūtīja no Liepājas uz Tallinu. Kā ziņoja Zemitāns,

janvāra beigās Tallinā, Pērnavā un Tērbatā bija mobilizēti 657

latviešu zemessargi, no kuriem 171 cilvēks bija 1. pakāpes un

486 — 2. pakāpes, t. i., frontes dienestam nederīgi. Igauņu
okupētajos pagastos Valkas un Rūjienas apkaimē Ulmaņa
valdībai līdz marta beigām izdevās mobilizācijas ceļā safor-

mēt vienu kājnieku pulku, kuru igauņu armijas sastāvā

steidzīgi nosūtīja uz fronti.

Par to, ar kādiem ekstravagantiem līdzekļiem par «Ziemeļ-

latvijas virspavēlnieku» dēvētais Zemitāns, nu jau pulkvedis,
centās celt armijas kaujas sparu, atmiņās raksta dzejnieks
E. Virza, kuru kopā ar publicistu J. Nonācu un rakstnieku

J. Janševski Pagaidu valdība bija komandējusi uz Igauniju
veikt tur «valsts ideju propagandas» darbu: «Mēs atradām

pulkvedi zīmējam virsnieku un kareivju uzpleču paraugus.
Daži bija izgriezti papē un izskatījās daudz lielāki nekā

krievu virsnieku uzpleči [. .] Viņš uzsvēra, ka latviešu

virsnieku uzplečiem vajagot būt lieliem, jo disciplīna mūsu

armijā noslīdējusi un to vajagot pacelt, un tāpēc ārējās

pazīmes esot ļoti svarīgas. Turpat uz loga saulē žāvējās

kokardes gandrīz olas lielumā [. .]»' Taču Zemitāns savas

varas stiprināšanai nav paļāvies uz uzpleču lielumu vien un

pavēlējis arestēt Nonācu un Janševski, jo viņi pieļāvuši, ka

vietējā avīzē «kaut kas iespiests pret virspavēlniecības
nolūkiem». Un Virza turpina: «Nonācs bēdīgs un ļoti uz-

traukts sēdēja kādā komandantūras istabā, jo viņam nezin kas

bija pastāstījis, ka sagaidāma kara tiesa un viņa nošaušana.

' Tev mūžam dzīvot, Latvija.— R.: Izglītības ministrijas mācības

līdzekļu nodaļa, 1938.—230. Ipp.
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Par velti Nonācs aizrādīja, ka viņš ir Tautas padomes loceklis.

Pulkvedis uz to negrieza nekādu vērību, jo bija kara laiki, un

vispārīgi viņš parlamentārismu uzskatīja par niekošanos.»1
Par Nonācu un Janševski Zemitāns beigu beigās gan

apžēlojies. Grūti pateikt, kāds liktenis būtu bijis mazāk

populāriem cilvēkiem
.

. .

Antante mudināja fon der Golcu ātrāk ieņemt Latvijas

galvaspilsētu. Paātrināt uzbrukumu Rīgai viņu lūdza arī

Ulmanis. Taču fon der Golcs, aizbildinādamies ar gaidāmo

pavasara šķīdoni, nesteidzās ar Rīgas ieņemšanu. Marta

beigās viņš izsauca no Vācijas gvardes karaspēka daļu, kas

bija piedalījusies spartakiešu sacelšanās apspiešanā Berlīnē,
bet aprīļa sākumā atbruņoja un nosūtīja uz Vāciju demokrā-

tiski noskaņotās sava karaspēka vienības un likvidēja Liepā-
jas vācu garnizona zaldātu padomi — pirms uzbrukuma

Rīgai «politiskais ģenerālis», kā sevi mēdza dēvēt fon der

Golcs, gribēja nodrošināt aizmuguri.
Pēc tam fon der Golcs kopā ar Baltijas baroniem sāka

domāt par tādu Latvijas valdību, kas atšķirībā no Ulmaņa

Pagaidu valdības nemēģinātu orientēties uz Antanti, bet

būtu pilnīgi lojāla Vācijai un bez ierunām izpildītu visus

viņu norādījumus. Baltijas baroni un fon der Golcs turēja

Ulmaņa valdību aizdomās, ka tā centīsies izvairīties no

līguma saistību pildīšanas, konkrēti, negribēs piešķirt Latvi-

jas pavalstniecību (un līdz ar to tiesības uz zemi) vācu

karavīriem, kas karojuši pret Padomju Latviju. Fon der Golcs

attiecībā uz Kurzemi nemitējās atkārtot, ka «šie bagātie

plašie apgabali vēl varētu uzturēt daudz kolonistu, še trūkst

uzcītīga, kārtīga vācu zemnieka un prūšu landrāta.» Bez tam

Ulmaņa solījumi nodrošināt bezzemniekus ar valsts zemi

izraisīja zināmas bažas Baltijas baronos arī par savu muižu

likteni.

Vāciešu attiecības ar Ulmaņa valdību īpaši saasinājās

sakarā ar tā dēvēto «Striķa afēru». 1919. gada 18. februārī

Liepājā iebrauca zviedru tvaikonis, uz kura atradās bijušais
Vidzemes guberņas muižniecības landmaršals H. fon Striks.

Kontrolējot pasažieru bagāžu un dokumentus, pie kāda

zviedru ģenerāļa Edlunda atrada aizdomīgu paketi. Izrādī-

jās, ka tajā ir dokumenti ar Striķa plāniem — gāzt latviešu un

igauņu pilsoniskās valdības un no Latvijas un Igaunijas

teritorijas izveidot Baltijas monarhiju, kurā noteikšana

Tev mūžam dzīvot, Latvija.—232. Ipp.
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galvenokārt piederētu vācu baroniem. Bija paredzēts, ka fon

Strikam jānostājas Baltijas monarhijas valdības priekšgalā,
bet sazvērestības tehniskā puse jāveic vācu izlūkošanas

dienesta virsniekam Stokam. Atrastajos dokumentos bija

norādīts, ka Baltijas monarhijas valdībai jāveic pasākumi, lai

iespējami ciešāk apvienotos ar Vāciju. Sai sakarā fon Striks

uzskatīja par nepieciešamu noslēgt ar Vāciju vienošanos par

dzelzceļa transporta, kā arī pasta, telegrāfa un telefona

sakaru apvienošanu, vienošanos par muitas savienību, par

vienotu naudas sistēmu un par to, kādā mērā Vācija var

diplomātiski pārstāvēt jauno valsti. Bija paredzēts noslēgt arī

militāru konvenciju, pie kam apvienotajam karaspēkam bija

jābūt zem vācu pavēlniecības. Tādējādi Latvija un Igaunija
faktiski tiktu pilnīgi pievienotas Vācijai.

Pats fon Striks paspēja pazust, pēc fon der Golca

pieprasījuma kratīšanas tika pārtrauktas un sazvērnieku doku-

mentu saturs pagaidām palika nepublicēts. Tomēr sazvērestī-

bas sabiedētā Pagaidu valdība sacēla trauksmi un piesūtīja
Antantes valstu valdībām notas ar palīdzības lūgumiem.

Ulmaņa valdība lūdza pastiprināt angļu floti Liepājā, pakļaut
vācu karaspēku sabiedroto virspavēlniecībai vai izvākt no

Latvijas, aizstājot to ar Antantes karaspēku «līdz tam laikam,
kamēr tiks mobilizēts un apmācīts latviešu nacionālais kara-

spēks». Ulmanis lika apcietināt Stoku, tika izdots orderis arī

fon Striķa arestam.

Vācu okupācijas varas orgāni un Baltijas vācieši visādi

centās pierādīt, ka tiem neesot nekāda sakara ar sazvēres-

tību, taču visa to rīcība liecināja tieši pretējo. Baidīdamies,
ka jauni aresti varētu atklāt vācu varas orgānu sakarus ar

sazvērestību un ka Stoks varētu nopratināšanā pateikt patie-
sību, Burhards kategoriski pieprasīja Ulmaņa valdībai atbrī-

vot Stoku un «vietējos iedzīvotājus, ko varētu uzskatīt kā

iejauktus fon Striķa kunga lietā, neapcietināt bez pavēlnieka
(fon der Golca.— £. P.) iepriekšējas piekrišanas». Taču Ul-

maņa valdība, nodrošinājusi sev Antantes atbalstu, atteicās

atbrīvot Stoku.

Samierināties ar šādu Ulmaņa valdības nepaklausību
vācu imperiālisti nedomāja. Fon der Golcu un Baltijas
baronus saniknoja arī tas, ka nebija rezultātu martā uzsākta-

jām sarunām par
4 baronu pārstāvju uzņemšanu Pagaidu

valdībā. Vācieši gatavoja pret Ulmaņa valdību jaunu sazvē-

restību.

Saskaņā ar fon der Golca rīkojumu aprīļa pirmajā pusē
no frontes uz Liepāju izsauca landesvēra trieciennodaļu ar
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baronu Manteifelu priekšgalā un nesen no Vācijas ieradušos

dzelzsdivīzijas nodaļu Pfefera vadībā.

Veikusi šos priekšdarbus, Vācijas sūtniecība Latvijā

1919. gada 15. aprīlī iesniedza Ulmanim ultimātu ar prasību
atbrīvot Stoku. «Ja līdz trešdienai, 16. aprīlim, nebūs

saņemta apmierinoša atbilde,» bija teikts ultimātā, «Vācijas

valdība rezervē sev tiesības spert turpmākus soļus. Tā spēs

panākt savu prasību izpildīšanu.»
Cerēdams, ka viņu atbalstīs Antantes valstis, kas par

ultimātu tika tūliņ informētas, Ulmanis atteicās izpildīt vācu

prasības. Atbildes vietā viņš nosūtīja Vācijas valdībai pro-

testa telegrammu pret šāda veida ultimatīvām prasībām.
Savā telegrammā Ulmanis norādīja, ka viņš būtu ar mieru šo

lietu nodot izskatīt neitrālai saskaņošanas komisijai, ar to

domādams Antantes valstu pārstāvjus.

Ulmaņa telegramma palika bez atbildes, un 1919. gada
16. aprīlī vācu karaspēka daļas ar bruņotu spēku vērsās pret

Pagaidu valdību. Tās atbruņoja daļu no latviešu kareivjiem

Liepājā, ieņēma Pagaidu valdības rezidenci, valsts kasi un

citas valdības iestādes, atbrīvoja no apcietinājuma Stoku,

apcietināja personas, kas izmeklēja Stoka lietu, kā arī iekš-

lietu ministru M. Valteru un apgādības ministru J. Blumbergu.
Pārējie valdības locekļi ar K. Ulmani priekšgalā patvērās uz

angļu kuģiem un līdz jūnija beigām uzturējās uz tvaikoņa
«Saratov», kas stāvēja Liepājas ostas reidā angļu eskadras

aizsardzībā.

Fon der Golcs formāli nepiedalījās apvērsumā, lai An-

tante nevarētu apvainot viņu sazvērnieciskā darbībā Vācijas

jurisdikcijai nepakļautās teritorijās. Apvērsumu vadīja no

landesvēra virsnieku — Baltijas vāciešu vidus — izveidotā

vietējo frontes daļu drošības komiteja; tās sastāvā ietilpa
baroni Manteifels, Brimmers, Hāns, Maidels, Reke v. c. Sī

komiteja bija izveidota saziņā ar fon der Golcu un uzturēja
ciešus sakarus ar Vācijas sūtniecību, taču centās apvērsumu
iztēlot par Latvijas iekšējo lietu. Fon der Golcs tomēr atzina,

ka viņš pilnīgi sapratis un apsveicis apvērsuma rīkotāju
uzskatus, jo viņi vairs negribējuši ciest «neizglītoto latviešu

necienīgo izturēšanos pret vecajiem zemes kungiem un

kultūras nesējiem». Vācijas kara ministrs G. Noske savukārt

paziņoja, ka vācu kareivji, kas iestājušies Baltijas landesvērā,
esot līdz ar to izstājušies no Vācijas pavalstniecības un

karaspēka un Vācijas valdība tādēļ nevarot par viņu rīcību

atbildēt. Baloža komandētā vienība, kas pildīja landesvēra

komandiera majora Flečera pavēles, visnotaļ centās (zvairī-
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ties no bruņotām sadursmēm ar vāciešiem un nekādu militāru

palīdzību Pagaidu valdībai nesniedza.

Sakarā ar apvērsumu publicētajā vietējo frontes daļu
drošības komiteju paziņojumā Pagaidu valdība tika apvai-

nota par to, ka tā neesot gribējusi «uz demokrātiskiem

pamatiem valdīt, nedz arī nopietni apkarot lieliniecismu». Ar

Vācijas sūtniecības preses šefa Kērera starpniecību apvēr-

suma tīkotāji mēģināja nodibināt kontaktus ar dažādiem

latviešu pilsonības politiskajiem grupējumiem, lai radītu

marionešu «koalīcijas valdību». Taču sarunas nevedās. Lat-

viešu pilsonībai kopumā bija daudz izdevīgāk orientēties uz

Antanti. Antantes valstis taču netaisījās Latviju koloni-

zēt.

Tā kā sarunas ar latviešu buržuāzijas pārstāvjiem nedeva

cerētos rezultātus, 21. aprīlī vietējo frontes daļu drošības

komiteja paziņoja, ka augstākā valsts vara Latvijā tiks nodota

pagaidu militārajai direktorijai, kuras uzdevums «ir Latvijas

atsvabināšana no lieliniecisma un Latvijas valdības organizē-

šana». Direktorijas sastāvā bez vāciešu pārstāvja uzaicināja

piedalīties pulkvedi J. Balodi kā latviešu pārstāvi un rotas

komandieri kņazu A. Līvenu kā krievu pārstāvi. Līdz militā-

rās direktorijas izveidošanai kārtējo valsts lietu pārzināšana
tika nodota melnsimtniekam, bijušajam Liepājas apgabala

prokuroram, vācietim pēc nacionalitātes O. Borkovskim.

24. aprīlī fon der Golcs publicēja pavēli, kurā bija
teikts:

«Virspavēlniecība pār visiem karaspēkiem un militāra-

jiem ierīkojumiem Latvijā atrodas vienīgi manās rokās. Kā

frontes karaspēks, viena alga kādas tautības, ir vienīgi zem

manas virspavēlniecības, tā arī visas militārpersonas aizmu-

gurē, kur viņas arī būtu un kādai tautībai — valsts vācu,

latviešu, baltiešu vai krievu — viņas piederētu, ir padotas
manai pavēlei un uzraudzībai. Nevienam nav tiesības dot

kādai no šīm karaspēka daļām vai tiem, kas pie viņām pieder,

pavēles, kuras taisni vai pēc satura pretimrunātu maniem

rīkojumiem.
Es brīdinu no katra nemiera!

Visiem mēģinājumiem sacelt zemē brāļu vai bandu karu,
no kuras puses tas arī tiktu pasākts, es stāšos pretim ar dzelzs

dūri un bez saudzēšanas.»

Sī pavēle bija tiešs norādījums par Pagaidu valdības

iestāžu un militāro formējumu jebkādas patstāvības likvidē-

šanu, par to pilnīgu pakļaušanu vācu varai
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No militārās direktorijas izveidošanas tomēr nekas neiz-

nāca, jo Balodis un Līvens atteicās piedalīties tajā, acīm-

redzot rēķinādamies ar šā «valdības orgāna» ārkārtīgo
nepopularitāti pat pilsonības aprindās, nerunājot nemaz par
darbaļaužu nostāju. Fon der Golcu darīja nemierīgu arī

Antantes pārstāvju nostāja, viņu varbūtējās prasības atjaunot
Ulmaņa valdību. Tā, piemēram, amerikāņu militārās misijas
vadītājs Baltijas teritorijā Varviks Grīns ziņojumā amerikāņu
delegācijai Parīzes miera konferencē 20. aprīlī, runājot par

Ulmaņa valdību, gan atzina, ka, «tā kā šeit ir runa par viltus

valdību, tad tā nepelna tautas valdības nosaukumu. Gāztā

valdība pārāk centās nosargāt savas tiesības no vācu uzkun-

dzēšanās un tādējādi bija lemta iznīcībai», taču viņš konsta-

tēja arī, ka «tā tomēr bija dc facto valdība ar vislabāko

pamatu, uz kura vajadzēja izveidot stabilu un reprezentablu
valdību ar nepieciešamo palīdzību no ārienes», t. i., labāk

būtu bijis šo valdību nevis gāzt, bet gan iekļaut tajā vācu

pārstāvjus un piespiest to pakļauties vācu prasībām, lai

tādējādi konsolidētu pretpadomju spēkus Latvijā. Anglijas

pozīcija attiecībā pret apvērsumu bija vēl nelabvēlīgāka, jo

Anglija baidījās zaudēt savu ietekmi Latvijā. Tādēļ 25. aprīlī
fon der Golcs, nodrošinājies ar Grīna atbalstu, nolēma

izbeigt «bezvaldības situāciju» un pavēlēja baltvācu pārstāv-
jiem jau nākamajā dienā sastādīt jaunu valdību, iesaistot tajā
arī vāciešiem simpatizējošus latviešus. 26. aprīlī Borkovskis

publicēja valdības sastāvu. Tās priekšgalā bija pazīstamais
vācu līdzskrējējs mācītājs A. Niedra.

Sī valdība, kas formāli atbilda Grīna prasībām, lai tajā
būtu gan vāciešu, gan latviešu pārstāvji, patiesībā bija
sulainiska vācu gribas izpildītāja. Pirmais tās dokuments bija

Vācijas sūtniecībai nosūtītais raksts, kurā tika «vispadevīgi

ziņots (tā tekstā.— E. P.), ka jaunais Latvijas ministru kabi-

nets ir nodomājis cīņu pret lieliniekiem turpināt ar visu

spēku un it īpaši atsvabināt Rīgu pēc iespējas visdrīzākā

laikā. Ārzemniekiem kareivjiem tiks uz viņu vēlēšanos

piešķirta Latvijas pavalstniecība . .
Kabinets atzīst Vāciju par

okupācijas varu saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp

Latvijas un Vācijas valdībām.» Niedras valdība «vispadevīgi»

piekrita Latvijas izlaupīšanai, kuru paātrinātā tempā realizēja
vācu okupācijas iestādes. Apstiprinādama plašos sarakstus

par Vācijas pilsoņu pāriešanu Latvijas pavalstniecībā, Nied-

ras valdība vienmēr par pamatojumu uzrādīja 1918. gada
decembrī starp Pagaidu valdību un Vinnigu noslēgto vieno-

šanos. Kazdangas barona Manteifeļa vadībā nodibinājās
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īpaša «Baltijas kolonizēšanas biedrība», kuras ģenerālpiln-
varnieks Vācijā bija ģenerāļa fon der Golca brālis. Sī

biedrība, kā savā grāmatā stāsta pats fon der Golcs, izstrādā-

jusi plašu kolonizācijas plānu, saskaņā ar kuru Kurzemē vien

būtu jāapmetina 30—40 tūkstoši vācu zemnieku. Tā kā tik

daudz zemes gribētāju vācu karaspēkā Kurzemē nemaz nav

bijis, tad trūkstošo kareivju vietā paredzēts ievest zemniekus

no Vācijas.

Bet Melnā bruņinieka pēcnācējiem . nepietika jau ar

Kurzemi vien. 1919. gada 7. jūnijā nupat pieminētais koloni-

zatoru «ģenerālpilnvarnieks» fon der Golcs nosūtīja landes-

vēra komandierim majoram Flečeram vēstuli, kurā lūdza

gādāt par to, lai visā drīzumā vācu karaspēks ieņemtu Latgali,
kur varētu nometināt katoļticīgos vāciešus. «Mēs, Bādenes

un Virtembergas dienvidi, gādāsim par ļoti uzticamiem

katoļticīgiem kolonistiem. Virtembergas kara ministrija jau

atļāvusi vervēt brīvprātīgos un daudzi jau savervēti. Sevišķi

cītīgi darbojas Medema nodaļa un Bādenes triecienbataljons.

Kapteinis brīvkungs fon Medems jau izgādājis caur Freibur-

gas arhibīskapu noteikti uzticamus katoļu brīvprātīgos un

vervēšana iet pilnā gaitā [. .] Katoļus varētu kolonizēt arī

apvidū starp Kuldīgu un Aizputi, kur jau ir vecas katoļu
draudzes un mums uzticami garīdznieki no Bādenes un

Virtembergas [. .] Vācietības labad kolonizēšanai pirmā
vietā ir Baltija, un to veicinās arī iekšlietu ministrijas vācu

izceļošanas valde [. .] Izceļotājus rēķina pie 3 miljoniem, bet

var rēķināt pat līdz 10 miljoniem, no kuriem daļa kolonizē-

jama arī Lietuvā un tālāk Krievijas apgabalos.»

Ģenerālis fon der Golcs raksta, ka A. Niedra visiem šiem

kolonizācijas plāniem pilnībā piekritis. Fon der Golcs izteica

pārliecību, ka Niedra arī turpmāk savu nostāju nebūtu

mainījis.

Diplomātiskā kaulēšanās Ulmaņa un Niedras valdības

jautājumā turpinājās arī maijā. Anglija, kuru nepavisam

neapmierināja Niedras valdības klaji vāciskā politika, prasīja

atjaunot Ulmaņa valdību. Anglijas ārlietu ministrs Balfurs

iesniedza Vācijas valdībai notu, kurā prasīja atcelt fon der

Golcu no 6. rezerves korpusa komandiera posteņa un

pakļaut vācu karaspēku Latvijā Ulmaņa valdībai. Vācija

atteicās to darīt, motivējot savu atteikšanos ar nevēlēšanos

iejaukties Latvijas iekšējās lietās un piedraudēja, ka Vācijai

būs jāatsauc karaspēks no Baltijas, ja Antante neatteiksies no

savām prasībām.
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Sie draudi ietekmēja Antanti. Sevišķi enerģiski par kom-

promisu ar fon der Golcu iestājās ASV pārstāvji. Jau aprīļa
beigās Varviks Grīns rakstīja amerikāņu delegācijai Parīzes

miera konferencē, ka «ar tūlītēju vācu karaspēka aiziešanu

[. .] zeme tiks nodota boļševiku varā». Tāpēc Antante

atteicās no savām prasībām un steidzināja fon der Golcu

ātrāk ieņemt Rīgu.
Tādējādi Latvijā vienlaikus pastāvēja divas pilsonības

valdības, no kurām Ulmaņa valdība bija Antantes, bet

Niedras valdība — Vācijas atkarībā. Kādu laiku gan viena

no šīm valdībām palika «bez galvas»: Ulmaņa valdībai

uzticīgi virsnieki—gluži vai piedzīvojumu filmu

garā — nolaupīja Niedru Liepājas kara ostā un aizveda uz

kādām lauku mājām Liepājas jūrmalā, lai piespiestu viņu
atteikties no amata un pa jūru nogādātu Ziemeļlatvijā —

Pagaidu valdībai uzticību saglabājušā pulkveža Zemitāna

pārvaldītajā teritorijā. Taču, kā raksta fon der Golcs, «piecas
dienas vēlāk Niedra apakšbiksēs ieradās pie drošiem drau-

giem. Jau pavecais «dievavīrs» šādā uzvalkā bija atstājis
istabu, uzdodams zināmu nepieciešamu vajadzību, un vienā

naktī noskrējis 25 kilometrus, kamēr bija drošībā no šīs

laupītāju bandas.» Fon der Golcam nu atkal sulainis bija pie
rokas.

Aprīlī un maijā fon der Golcs vēl papildināja savu

karaspēku ar kaujas vienībām, kas ieradās no Vācijas, un

22. maijā interventu karaspēks sāka uzbrukumu Rīgai. Gan-

drīz reizē sākās igauņu uzbrukums Vidzemes frontē un poļu
uzbrukums Daugavpils virzienā. Stāvokli nelabvēlīgi ietek-

mēja arī maijā iesāktais Judeņiča baltgvardu armijas uzbru-

kums Petrogradai.

Izmantojot ievērojamo spēku pārsvaru (vācu 6. rezerves

korpusā Kurzemes frontē tolaik bija ap 40 000 kareivju un

virsnieku, uz katru frontes kilometru fon der Golcs varēja
izvietot 235 karotājus, turpretī Padomju Latvijas armija tikai

76) un labāku apbruņotību, interventu karaspēkam jau

22. maija priekšpusdienā izdevās ielauzties Pārdaugavā. Pil-

sētas aizstāvībai tika mobilizēti visi spēki, vairākās vietās —

pie Daugavas tiltiem, Jaunās Ģertrūdes baznīcas un citur—

notika ielu cīņas, kurās interventi zaudēja daudz kritušo

(Daugavmalā krita arī 16. aprīļa Liepājas puča vadītājs
barons Manteifels), tomēr pārsvars bija ienaidnieka pusē, un

22. maija vakarā Padomju Latvijas karaspēks bija spiests
atkāpties uz Juglas pozīcijām. Pēc Rīgas krišanas Ropa-
žos notika LKP CX un Latvijas Padomju valdības sēde, kas

nolēma pārcelt CX un valdības darbību uz Rēzekni.
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Jūnija sākumā fronte stabilizējās līnijā Viļaka — Varak-

ļāni— Līvāni — Subate.

Ar interventu uzbrukumu bija saistīts nepieredzēti zvē-

risks baltais terors, kas sevišķi plašus apmērus sasniedza

Rīgā. Landesvēra komandieris Flečers, kurš bija iecelts par

Rīgas komandantu, izsludināja Rīgā karastāvokli. Viņa publi-
cētajā paziņojumā bija desmit aizlieguma punktu, sods par to

neievērošanu viens — nāve. Un ne tikai pašam pārkāpējam.

Ceturtajā punktā bija teikts: «Ja no kāda nama tiktu šauts uz

karaspēku, tad visi iedzīvotāji atbild par to ar savu dzīvību.»
1

Pazīstamais literāts un vēsturnieks A. Grīns rakstīja: «Daudzi

bija pārliecināti komunisti un sajēmuši nāvi ar ieročiem rokā

vai arī vācu sagūstīti; bet daudz lielāks bija to nošauto skaits,
kuru vienīgais pārkāpums bija viņu piederība pie vācu

nīstās latvju tautības. Vācu acīs bija nāvi pelnījis katrs

latvietis — strādnieks, kas bija skaitījies par biedru kādā

lielinieku organizētā kooperatīvā, un katrs latvju inteliģents,
kas bija atradis darbu padomju valdības iestādēs. Tūkstošus

aiznesa nāve, simtus iemeta cietumos, no kurienes arī

daudzus aizveda nošaušanai. Sevišķi drausmīgs bija vācu

rokās kritušo latvju jaunavu stāvoklis.»
2

Tikai 16. jūnijā Niedras valdība, kas bija pārcēlusies uz

Rīgu, pārsprieda jautājumu par to, ka vajadzētu «spert soļus,
lai nošaušanas bez tiesas vairs nenotiktu». Līdz ar to, kā

vēstulē LKP Centrālajai Komitejai ziņoja Rīgas strādnieki,

«bendēšana tika reformēta. Tika nodibinātas lauka kara

tiesas. Tagad patlaban, pēc 15. jūnija, ir jau kārtīgas kara

tiesas, kuras sastāv no 2 vāciem, 2 latviešiem un 1 cittautieša,
kuras cilvēku slepkavošanu uzsāka vairumā (en gros). Pēc šīs

reformas nošautie vairs netiek izmesti publikas apskatīšanai,
bet tūliņ aprakti, šaušana pa lielākai daļai notiek pa dienu,

pie kam nāvei nolemtiem pašiem ir jārok sev kaps. Nošauto

skaitu mēs vērtējam no bedres lieluma, kura pa lielākai daļai
ir 15 krievu pēdas (apmēram 4,6 metri.— E. P.) plata. Piemes-

tas viņas tiek līdz malai pilnas ar līķiem, tā ka vējš bieži

atpūtina apraktos. Tādas bedres pildās ik pāris dienās.

Dažreiz strādā bez pārtraukuma ik dienas.»

Slepkava Flečers veica okupētajā Rīgā pasākumus arī

«kultūras sfērā». Jau 24. maijā viņš izdeva rīkojumu par

Padomju Latvijas augstskolas (bijušā Rīgas Politehniskā insti-

1 Kā tas bija.—l62. Ipp.
2 Pasaules vēsture.— R.: Grāmatu Draugs, 1930.— IV d.—

625.-626. Ipp.
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tūta) pārvēršanu par Baltijas tehnisko augstskolu, nododot to

pilnīgā vāciešu rīcībā, kā tas jau bija vācu okupācijas laikā

un kā to vēlējās Baltijas muižnieki. Padomju Latvijas opera
tika izraidīta no savām telpām, un tai tika atņemtas dekorāci-

jas, tērpi un cits inventārs. Niedras valdība ne mazākā mērā

neiebilda pret šādu rīcību. Fon der Golcs savukārt paziņoja,
ka «bez vāciešiem no šīs neattīstītās zemes nekas neiznāks.

Zemei un tautai par visu, absolūti par visu ir jāpateicas vācu

kultūrai un civilizācijai. Rīga un Jelgava latviešu rokās —

tas būtu pretēji veselīgam saprātam, tas būtu reakcionāri»,

jo bez interventu nestās «kultūras» un «civilizācijas» latvieši,
kā rakstīja Golcs, «atgrieztos pirmatnējās attīstības pakāpē».

Antantes, īpaši ASV pārstāvji būtībā solidarizējās ar

vācu okupantu rīcību. «Attiecībā uz Flečeru jāsaka,» rakstīja
Varviks Grīns, «ka kārtību Rīgā viņš atjaunojis ārkārtīgi
grūtos apstākļos [. .] un ka viņš rīkojas ar dzelzs roku, bet

objektīvi [. .]» Savos ziņojumos miera konferencei Parīzē

Grīns nemitējās apgalvot: «Ja nebūtu vācu karaspēka, te

valdītu pilnīga anarhija un boļševisms.» Arī publicists

Sp. Paegle rakstīja, ka Grīns pieprasījis no Amerikas pienā-
košo pārtikas sūtījumu «izdalīšanu nodot vietējo vāciešu

iespaidotām personām. Tā kā Pagaidu valdībai toreiz nebija
nekādu līdzekļu šādu rīcību novērst, tad pārtikas sadalīšanu

nodeva vāciešiem un viņu piekritējiem, kuri to daudzējādā

ziņā izmantoja Pagaidu valdībai naidīgas politikas taisīšanā

un izdalīja visai partejiski.»'
Vācu imperiālisti veica pasākumus, lai sagrābtu visu

Latvijas teritoriju. Viņu karaspēks virzījās ne vien uz austru-

miem, turpinādams cīņu pret Padomju Latvijas armiju, bet arī

uz ziemeļiem, lai ieņemtu Ziemeļlatviju. Draudošā ielenkuma

dēļ Padomju Latvijas armija to bija atstājusi, un tieši šajā
virzienā vācieši cerēja ar minimāliem upuriem ieņemt plašu
teritoriju. Uz ziemeļiem devās vācu karaspēka galvenā daļa.

Tai pašā laikā no Igaunijas uz dienvidiem virzījās igauņu
un Igaunijā saformētais latviešu karaspēks, kas paklausīja
Ulmanim un Niedras valdību neatzina. Vācu karaspēks bija
ieinteresēts nepieļaut, lai igauņu un Ulmaņa valdības kara-

spēka daļas ieņemtu kaut cik ievērojamu Latvijas teritorijas

daļu, jo tas nostiprinātu Ulmaņa un viņa atbalstītāju stāvokli.

Tomēr Vācijas valdība baidījās, ka pret vācu karaspēka
tālāku virzīšanos uz Ziemeļlatviju protestēs Anglija. Tāpēc
sākumā Cēsu virzienā devās galvenokārt landesvērs, bet

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—3o3.Ipp.
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vācu karaspēka daļas saziņā ar vācu virspavēlniecību tika

pakāpeniski ietilpinātas landesvērā, tādējādi pārvēršot tās

no Vācijas karaspēka par «Latvijas karaspēku», kas formāli

bija pakļauts Niedras valdībai, bet faktiski joprojām kalpoja
vācu imperiālistu ekspansionistiskajiem mērķiem Latvijā. 1

4. jūnijā Igaunijas Republikas karaspēka pavēlniecības

pilnvarotais apakšpulkvedis Rēks un tā sauktās Ziemeļlatvijas

brigādes komandieris pulkvedis Zemitāns lika priekšā landes-

vēra komandierim Flečeram 12 stundu laikā atiet uz Igaunijas

karaspēka virspavēlnieka pulkveža Laidonera norādīto līniju:
Gaujas upe no grīvas līdz Siguldai — Nītaure — Vecpie-
balga— Jaungulbene. Vācieši tomēr nedomāja atkāpties.
Naktī uz 6. jūniju landesvērs sāka uzbrukumu Cēsīm un

nākošajā dienā ieņēma pilsētu. 8. jūnijā igauņu spēki nesek-

mīgi mēģināja atgūt pilsētu. Landesvērs pēc tam pārgāja
pretuzbrukumā, bet fon der Golcs no savas virspavēlniecī-
bas mītnes Jelgavā nosūtīja Laidoneram prasību atvilkt

Igaunijas karaspēku uz līniju Ainaži—Valka— Izborska

«un to izlietot kopīgi lielinieku frontē, plecu pie pleca ar

Vācijas vācu un Latvijas karaspēka daļām».
Antantes pārstāvji uztraucās, ka sadursme starp igauņu

un vācu karaspēku varētu pārvērsties par lielu bruņotu
konfliktu, kas stipri vājinātu pretpadomju spēkus Baltijā. Pēc

Antantes pārstāvju priekšlikuma 10. jūnijā tika noslēgts
pamiers. Tai pašā dienā Cēsīs notika sarunas, kurās piedalī-
jās ASV, Anglijas un Francijas pārstāvji, landesvēra koman-

dieris Flečers, igauņu pavēlniecības, Niedras un Ulmaņa
valdību pārstāvji. Sarunas vadīja ASV pārstāvis Baltijā Grīns.

Par sarunu gaitu Latvijas vēsturnieki vēlāk rakstīja: «No

sarunu gaitas bija redzams, ka pulkvedis Grīns ļoti labi

saprotas ar vāciem. Citi militārās misijas locekļi tikai asis-

tēja.»
2 Sabiedroto pārstāvju vārdā Grīns ierosināja vienoties

par principiem, ka «cīņa pret lieliniekiem ir patlaban tas

vissvarīgākais [. .] Kaimiņu valstīm jāpabalsta saskaņā ar

katras spēkiem vienai otru kopējā cīņā pret lieliniekiem.

Tādēļ jānodibina noteikta fronte pret lieliniekiem, ko lai

Igaunijā tur igauņi, Latvijā — Latvijas karaspēks.»

Saskaņā ar šo priekšlikumu līdz 20. jūnijam igauņu kara-

spēkam un Zemitāna Ziemeļlatvijas brigādei (kas bija

1 Sk.: Sīpols V. Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises,

1918.—1920.— R., 1957.—145 —146. Ipp.
2

Latvijas atbrīvošanas kara vēsture.— R.: Literatūra, 1938.— I d.—

218. Ipp.
3 Ntedra A. Kā tās lietas tika darītas.—26s. Ipp.
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pakļauta igauņu pavēlniecībai) vajadzēja atiet uz Igauniju,
bet landesvēram, kas sastāvēja gandrīz vienīgi no vāciešiem,

ieņemt Ziemeļlatviju. Tādējādi Grīns ierosināja nodot visu

Latviju Niedras valdības rokās.

Grīna nostāja, kam angļu un franču pārstāvji sarunās

klusuciešot piekrita, bija pretrunā ar Anglijas imperiālistu
interesēm, tāpēc sabiedroto militārās misijas Baltijā priekš-
nieks angļu ģenerālis Gof s 13. jūnijā nosūtīja fon der

Golcam telegrammu, pieprasot ievērot igauņu noteikto de-

markācijas līniju, aizsūtīt uz Vāciju pusi no vācu karaspēka
un atjaunot Ulmaņa valdību. Bet Flečers paziņoja, ka viņš
neesot vis pakļauts fon der Golcam, bet gan Niedras

valdībai, tāpēc Gofa prasības uz viņu neattiecoties.

Kaut gan pamieram vajadzēja ilgt līdz 20. jūnijam ieskai-

tot, 18. jūnijā Flečers pieprasīja, lai igauņi piekrīt Grīna

priekšlikumam, piedraudot pretējā gadījumā atsākt karadar-

bību 19. jūnijā. Lai nodomāto vācu uzbrukumu varētu iztēlot

par latviešu un igauņu savstarpēju konfliktu, Niedras valdība

18. jūnijā uzņēma Flečeru Latvijas pavalstniecībā un pilnva-

roja šo oberbendi vest sarunas ar igauņu pavēlniecību

«Latvijas vārdā» (!). šajos pašos nolūkos dzelzsdivīziju uz

2 nedēļām iekļāva «Latvijas karaspēkā», par kura virspavēl-
nieku Flečera vietā formāli tika iecelts Niedras valdības kara

ministrs ārsts un muižiņas īpašnieks T. Vankins.

19. jūnijā sākās dzelzsdivīzijas uzbrukums Limbažu vir-

zienā. 20. jūnijā vācieši ieņēma Straupi, bet 21. jūnijā pār-
rāva latviešu Cēsu pulka fronti un sasniedza Lodes staciju.
Igauņu pavēlniecība pievilka rezerves un 22. jūnijā pārgāja

pretuzbrukumā, (šo dienu Latvijas Republikā atzīmēja kā

latviešu un igauņu ieroču brālības svētkus — Varoņu piemi-

ņas dienu.) Ciešot lielus zaudējumus, landesvērs sāka atkāp-
ties. 23. jūnijā igauņu un Ziemeļlatvijas brigādes spēki

ieņēma Cēsis, 24. jūnijā — Siguldu. Vācieši vēl gribēja notu-

rēties Inčukalnā pasaules kara ierakumos, taču arī no turie-

nes 26. jūnijā viņus iztrieca. Jūlija sākumā igauņu spēki un

Zemitāna vienības bija jau nonākuši Rīgas pievārtē, ieņē-
muši Daugavgrīvu, Mangaļsalu un Vecmīlgrāvi; vācu kara-

spēks un militārās iestādes gatavojās atstāt Rīgu. Niedras

valdība 26. jūnijā aizbēga no Rīgas un faktiski pārtrauca

darboties. Vāciešiem atkāpjoties no Rīgas, 2. jūlijā varu

pilsētā pārņēma J. Baloža brigāde, kas Cēsu kauju laikā bija

palikusi neitrāla.

27. jūnijā Liepājā, ko vācu karaspēks pēc Antantes valstu

prasības, pārbāzējoties uz Grobiņu un Priekuļi, bija atstājis

jau 23. jūnijā, tika publicēts Gofa paziņojums par Ulmaņa
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valdības stāšanos darbā. Tajā pašā dienā Ulmanis atgriezās

Liepājā. Divvaldība bija beigusies. Latvijas Republikas ideja

guva atbalstu tautā.

Cēsu kauju rezultātā visreakcionārākie, visagresīvākie
interventu spēki bija saņēmuši smagu triecienu. Taču Antante

nepavisam negribēja pieļaut to pilnīgu sagrāvi un izdzīšanu

no Latvijas. Amerikāņu delegācijas pārstāvji Parīzes miera

konferencē lika priekšā igauņu un latviešu delegācijām

noslēgt ar vāciešiem pamieru, pretējā gadījumā draudot

pātraukt pārtikas sūtījumus Baltijas valstīm. Arī Anglija, kura

nu vairs nebaidījās no vācu konkurences Baltijā, piekrita tam,

lai vācu karaspēks netiktu evakuēts no Latvijas.

Igaunija un Ulmaņa valdība bija spiestas piekāpties
Antantes prasībām. 1919. gada 3. jūlijā Strazdumuižā (netālu
no Juglas) tika noslēgts pamiers. Landesvēram un citām vācu

daļām saskaņā ar pamiera noteikumiem līdz 5. jūlija vakaram

bija jāatstāj Rīga. Vācu karaspēkam tika izvirzīta arī formāla

prasība «visdrīzākā laikā atstāt Latvijas teritoriju». Līgumā
bija norādīts, ka «vācu karaspēks Latvijas robežās pārtrauc
visus uzbrukuma darbus, izņemot kaujas darbību pret

padomju Krievijas republikas spēkiem». Igauņi nedrīkstēja

pāriet frontes līniju, kādu tie bija ieņēmuši 3. jūlija rītā. Līdz

pastāvīgu varas orgānu izveidošanai par Rīgas pilsētas

pagaidu civilo gubernatoru kļuva angļu apakšpulkvedis
Talentss, bet militārā gubernatora pienākumus uzņēmās

amerikāņu apakšpulkvedis Daulijs.
6. jūlijā Rīgā ienāca Zemitāna vienības, bet 9. jūlijā

angļu karakuģu apsardzībā ar tvaikoni «Saratov» Rīgā atgrie-
zās Ulmaņa valdība. 13. jūlijā Rīgā sapulcējās Tautas

padome (priekšsēdētājs J. Čakste), pēc būtības jaunā sastāvā,

kas «pēc sabiedroto vēlēšanās» uzdeva Ulmanim sastādīt

Antantei pieņemamu Ministru kabinetu. Šajā kabinetā «pēc
sabiedroto pārstāvju ieteikuma» bija seši latvieši, trīs balt-

vāci un viens ebrejs. Tādējādi amerikāņu pulkvedis Grīns

bija panācis savu jau aprīlī izteikto vēlmju īstenojumu. Arī

Anglijas Ārlietu ministrija atzina, ka «ir nepieciešams, lai

baltvāci vienmēr paliktu visai svarīga iedzīvotāju daļa, un, tā

kā viņiem visumā ir augstāks kultūras līmenis nekā pārējiem
vietējiem iedzīvotājiem, tad skaidrs, ka viņu sadarbībai ar

valsts valdību jāturpinās, jo citādi nav nekādu iespēju gūt
panākumus». Savukārt Ulmanis jau 18. jūlijā kādā vēstulē

bija izteicies, ka «nevajag propagandā un citos rakstos

pārspīlēt naidu pret muižniecību, jo šādi pārspīlējumi ļoti

nepatīk Sabiedrotiem». Sociāldemokrātam F. Menderam Tau-

tas padomes 15. jūlija sēdē bija pietiekams pamats atzīt, ka
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izveidotā valdība ir uzspiesta kompromisa rezultāts, ka tā ir

piekāpšanās baltvācu muižniecībai.

Varviks Grīns, kas tai laikā uzturējās Parīzē, par Cēsu

kaujām 1919. gada 5. jūlijā ar īgnumu rakstīja: «Nevar būt

nekā nepatīkamāka par šo cīņu, jo tā saista antiboļševistiskā
karaspēka cilvēku un materiālos resursus, kurus vajadzētu

apvienot cīņai pret boļševismu. Mēs piedzīvojam nevis

uzbrukumu Petrogradai, bet gan uzbrukumu Rīgai, kas

boļševikiem jau atkarota, šā uzbrukuma laikā viena otru

novājina labākās antiboļševistiskās karaspēka daļas [. .] Pa to

laiku paiet vasara, un reizē ar to zūd iespēja pilnīgi padzīt
boļševikus no Baltijas provincēm, ieņemt Petrogradu un

organizēt agresīvu karagājienu pret boļševikiem.» Pēc Straz-

dumuižas pamiera noslēgšanas Antantes pārstāvji tāpēc
gādāja, lai pretpadomju spēki pēc iespējas ātrāk tiktu

pārsviesti uz fronti pret Padomju Latvijas armiju. Uz fronti

nosūtīja landesvēru, par kura komandieri tika iecelts angļu

apakšpulkvedis Aleksanders. Daļa igauņu spēku no Rīgas

apkaimes atgriezās Igaunijā, bet daļa tika nosūtīti uz Latgali,
kur ieņēma frontes līniju starp Lubānas ezeru un Latvijas —

Igaunijas robežu.

Baloža un Zemitāna vienību spēki jūlijā tika reorganizēti
un apvienoti Latvijas nacionālajā armijā. Tā kā starp Zemi-

tānu un Balodi pastāvēja neslēpta sāncensība, Ulmaņa
valdība neriskēja kādu no viņiem iecelt par armijas virspavēl-
nieku. Par tādu kļuva kompromisa figūra — bijušās cara

armijas ģenerālmajors D. Sīmansons, kurš tikai jūnija sākumā

bija iestājies Latvijas valdības dienestā. Zemitānu iecēla par

Rīgas garnizona priekšnieku, Balodi — par tā sauktās Aus-

trumu frontes pavēlnieku.

Latvijas Republikas bruņotajos spēkos 1919. gada jūlijā

bija ap 25 000 vīru, taču Antantes valstu pārstāvji vēl

apšaubīja to uzticamību un kaujas spējas. Tāpēc bija

paredzēts, ka baltlatviešu karaspēks ieņems samērā šauru

frontes sektoru starp igauņu un lietuviešu spēkiem —no

Lubānas ezera līdz Subatei. Taču, kā 1919. gada augustā
atzina Z. Meierovics, pat šajā ne visai garajā frontes līnijā

«nevaram iesākt ofensīvu, kamēr nedabūsim ieročus un

naudu. Labi, ka varam izturēt defensīvu.»

Augusta beigās un septembra sākumā Ulmaņa valdības

emisāriem izdevās panākt no Anglijas un Francijas valdībām

apņemšanos apbruņot un ietērpt 20 000 kareivju — sapro-

tams, ne gluži par velti. Par to Ulmaņa valdības pārstāvis
Parīzē J. Seskis 1919. gada augustā rakstīja: «Kad pulkvedis
dv Parguet no Rīgas ieradās Parīzē pie mums, tad tūliņ
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stāstīja, ka esot «izgādājis» zināmu daudzumu munīcijas,

ieroču etc, bet lai mēs gādājot par to linus. Pēc liniem

prasīja visi ģenerāļi un citi oficieri, bet, kamēr es nebiju

parakstījis kontraktu par 2500 tonnu linu pārdošanu, tamēr

neviens par kara materiālu izdošanu īstenībā ir nedomāja . .

Es apgalvoju, ka . .
taisni kara materiāls ir ieroči, ar kuriem

mēs iekarosim Latgali, Baltkrieviju (! —
E. P.), kur iegūsim

linus. Tāds arguments, likās, stāvokli uzlaboja un kara

materiālu izdošanu turpina.»

Tajā pašā laikā draudīgi notikumi brieda Kurzemē. Ģene-
rālis fon der Golcs bija nolēmis pilnīgi neitralizēt Antantes

laiku pa laikam izsacītās prasības, lai vācu karaspēks atstātu

Latviju. sajā nolūkā ar fon der Golca ziņu vācu karavīri

Jelgavā naktī uz 1919. gada 25. augustu «sadumpojās», pazi-

ņoja, ka Latvijas teritoriju neatstās, un pieprasīja, lai Ulmaņa
valdība izpilda savu solījumu piešķirt viņiem Latvijas pavalst-
niecību. Nākamajā dienā izdotajā fon der Golca pavēlē bija
teikts, ka karavīru prasības tiks paziņotas Vācijas valdībai,
bet paredzētā evakuācija tiek atcelta.

Savās atmiņās fon der Golcs raksta, ka viņš visiem

spēkiem centies novilcināt vācu karaspēka izvešanu, cerē-

dams, ka viņiem izdosies izveidot Lietuvā un Latvijā drošu

placdarmu, lai pēc tam «mēs spētu ieņemt Pēterburgu un

Austrumos iegūtu drošu stāvokli, uz kuru atbalstoties varētu

atstāt jūtamu iespaidu uz Versaļas miera līguma revidēšanu».

Bez tam Vācijas reakcija centās saglabāt fon der Golca

karaspēku, lai ar tā palīdzību vēlāk varētu atjaunot monar-

hiju Vācijā. Savu nostāju šajā jautājumā fon der Golcs

formulēja nepārprotami: «Vācijai jābūt monarhistiskai militā-

rai valstij, vai arī viņas vispār nebūs.»

Fon der Golca karaspēks nemitīgi saņēma jaunus papild-

spēkus no Vācijas. Jūlijā vien Latvijā ieradās vismaz 20 000

vācu kareivju. Uz šejieni plūda arī krievu karagūstekņu
nometnēs Vācijā un Polijā ar Antantes gādību saformētās

baltgvardu karaspēka daļas, kuras bija paredzēts izmantot

karagājienā pret Padomju Krieviju. Tā kā šo baltgvardu
karaspēku Kurzemē joprojām uzturēja vācieši, tas politiski
bija pilnīgi atkarīgs no Vācijas.

Baltgvardu karaspēka priekšgalā nostājās bijušās cara

armijas kapelmeistars Pāvels Bermonts — avantūrists ar visai

tumšu pagātni (pats sevi viņš dēvēja par gruzīnu kņazu
Avalovu pēcteci, pulkvedi, vēlāk — ģenerāli). Jelgavā no

Vācijas viņš bija ieradies jūnija vidū.

Tā ka Bermonts, pec fon der Golca domam, bija «liels

Vācijas draugs», prūšu ģenerālis saistīja ar viņu nopietnas
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cerības savu agresīvo plānu īstenošanā. Fon der Golcs

baidījās, ka Antante kādreiz varētu stingri pieprasīt, lai vācu

karaspēku izved no Latvijas, tāpēc viņš sāka domāt par savu

karavīru ieskaitīšanu krievu baltgvardu daļās. Fon der Golcs

raksta, ka vācu kareivji «bija ar mieru pakļauties Avalovam-

Bermontam un vācu kokardi apmainīt pret krievu kokardi».

Tāpat kā maijā un jūnijā vācu karaspēka daļas bija pārvērtu-
šās par «latviešiem», augustā un septembrī tās pārvērtās par
«krieviem». šādu rīcību atbalstīja Vācijas virspavēlniecība
kā «vienīgo iespēju sekmēt vācu politiku Austrumos». Antan-

tes valstu valdības būtībā neiebilda pret vācu kareivju

pāriešanu Bermonta karaspēkā, jo, kā rakstīja angļu militārās

misijas vadītājs Berlīnē ģenerālmajors Malkolms, «ciktāl

pulkvedis Bermonts ir nodomājis izmantot savu karaspēku
pret boļševikiem, viņš var izdarīt mums pakalpojumu». Vācu

kareivju pāriešanu Bermonta karaspēkā veicināja arī pieso-
lītā lielā alga un iespēja nesodīti aplaupīt Latvijas iedzīvotā-

jus. Ne velti angļu avīze Morning Post rakstīja, ka vācu

kareivji Baltijā «vispirms nodarbojas ar zagšanu un laupīšanu,
bet militārie pienākumi viņiem ir otrā vietā».

1919. gada augustā Antantes valstu valdības izvērsa

drudžainu darbību, lai nodrošinātu plašu vienlaicīgu karagā-

jienu pret Padomju Krieviju. 14. augustā Bermonts nosūtīja

Kolčakam paziņojumu, ka karaspēks dosies uzbrukumā Dau-

gavpils — Veļikije Luki — Višņijvoločokas — Vologdas vir-

zienā, lai pārtrauktu satiksmi starp Petrogradu un Maskavu.

5. septembrī Bermonts publicēja paziņojumu, ka ģenerālis

Judeņičs viņu iecēlis par tā sauktās «Rietumu brīvprātīgās

armijas komandieri». Kādā ballē par godu Bermontam apdzē-
rušies virsnieki pat pasludinājuši viņu par Krievijas caru (!).
Glaimotais Bermonts tomēr neesot pilnīgi zaudējis veselo

saprātu un atbildējis: «Kungi, tas ir priekšlaicīgi [. .]»
šā avantūrista piedalīšanos pretpadomju karagājienā An-

tante uzskatīja par visai svarīgu. Angļu ģenerālis Marčs

29. augustā telegrammā Anglijas ārlietu ministram Balfuram

norādīja: «Bermontam ir stiprāks raksturs un viņš ir apņēmī-

gāks nekā Judeņičs, un, manuprāt, viņš ir vairāk spējīgs radīt

Austrumos nopietnu stāvokli nekā Judeņičs.» Tāpēc Antantes

valstu valdības nervozēja tas apstāklis, ka vācieši kavēja
Bermonta tūlītēju piedalīšanos karā pret Padomju Krieviju,
mudinot viņu vispirms sagrābt Baltiju. Tika nolemts pastipri-
nāt Antantes ietekmi Bermonta karaspēkā, vienlaikus vājinot
tur vācu ietekmi, šajā nolūkā Sabiedroto Augstākā padome

septembra otrajā pusē pieprasīja izvest no Latvijas karavīrus,

kas bija palikuši Vācijas valdības dienestā. Tā kā šajā laikā
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lielumlielais vairums vācu karavīru bija jau pārgājuši Ber-

monta karaspēkā, prasība būtībā attiecās tikai uz ģenerāli
fon der Golcu un dažiem citiem augstākajiem vācu virsnie-

kiem. Neoficiālā ceļā Vācijas valdība tika informēta, ka

Antantes valstu valdības būtu apmierinātas, ja vācu kara-

spēks paliktu Baltijā «zem krievu karoga».
1919. gada 3. oktobrī fon der Golcs izdeva pavēli par to,

ka pavēlniecību pār visu Kurzemē paliekošo karaspēku

uzņemas Bermonts. Tika parakstīts slepens līgums, saskaņā ar

kuru vācu kareivjiem tika apsolīta Krievijas pavalstniecība un

tiesības apmesties uz dzīvi Krievijā, saņemot pie tam zemi.

Fon der Golcs rakstīja, ka, «sākot ar 3. oktobri, Baltijas
pasākums ārēji kļūst galīgi par krievu pasākumu . . Vienīgi
šādā ceļā varbūt izdosies Baltijas pasākumu sekmīgi novest

līdz galam.»
Fon der Golcs, neieņemot nekādus oficiālus amatus, līdz

oktobra vidum palika Latvijā un patiesībā vadīja visu Ber-

monta darbību. Tādējādi Antantes valstu cerības pakļaut
karaspēku savai ietekmei neattaisnojās.

Tiklīdz Bermonts bija pārņēmis pavēlniecību pār kara-

spēku Kurzemē, viņš iekļāvās tā sauktajā otrajā Antantes

karagājienā pret Padomju Krieviju. Bermonta tuvākos plānus
izstrādāja viņa karaspēka augstāko virsnieku apspriedē
1919. gada 1. oktobrī Jelgavā; šajā apspriedē visai rosīgi
piedalījās arī nodevējs A. Niedra, kurš bija kļuvis par

Bermonta padomdevēju. Apspriedē tika nolemts sākt karagā-
jienu ar uzbrukumu Rīgai, gāzt Latvijas un Igaunijas valdības,

pārvērst šīs valstis par Krievijas provincēm ar ierobežotu

autonomiju un bez tiesībām turēt savu karaspēku, pilnībā
atjaunot visas Baltijas muižniecības privilēģijas. Niedru tika

paredzēts iecelt par Vidzemes un Kurzemes ģenerālguberna-
toru.

4. oktobrī Bermonts nosūtīja vēstījumu Deņikinam, kurā

ziņoja, ka pēc Rīgas ieņemšanas viņa karaspēks dosies

Daugavpils — Veļikije Luki — Neveļas — Novosokoļņiku vir-

zienā, tiecoties savienoties ar citu baltgvardu ģenerāļu kara-

spēka daļām. Bermonta rīcībā bija ievērojami spēki. To

sastāvā ietilpa vācu dzelzsdivīzija, tā sauktais vācu leģions,
grāfa Kellera korpuss, pulkveža Virgoliča grupa v. c. Pavi-

sam Bermonta armijā (ar visām aizmugures iestādēm) bija ap
51 000 karavīru, no kuriem ap 40 000 vāciešu. Viņa kara-

spēka rīcībā bija 100 lielgabalu, 50 mīnmetēju, 600 ložme-

tēju, 120 lidmašīnu, arī 3 bruņuvilcieni un 10 bruņuautomo-

biļu. Bermonta spēki daudzkārtīgi pārsniedza Judeņiča armi-

jas spēkus, kurā septembra beigās bija 18,5 tūkstoši kareivju.
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Bez tam Bermontam no Vācijas nemitīgi pienāca papildspēki,
ieroču un karamateriālu sūtījumi.

Berlīnē bija nodibināts īpašs «Krievu — vācu finansu

sindikāts», no kura Bermonts karaspēka uzturēšanai saņēma
110 miljonus marku. So sindikātu finansēja vācu lielrūpnie-
cība. Bermontu atbalstīja arī lielās vācu bankas — to skaitā

Nacionālbanka, Darmštates banka, Drēzdenes banka. leročus

piegādāja, piemēram, Krupa firma, Sildes konsorcijs. Ok-

tobra beigās Bermonta militārais aģents Berlīnē podporučiks
Eberhards ziņoja uz Jelgavu, ka viņš nopircis no kādas vācu

firmas pat vairākus tankus, apsolīdams tos apmaksāt ar

Kurzemes kokmateriāliem 400 tūkstošu marku vērtībā.

Pavēlēs un uzsaukumos savai armijai Bermonts piekodi-

nāja, ka «tie latvieši, kas saglabājuši uzticību caram, likumam

un kārtībai», esot jāsaudzē, kamēr pārējie, «kas aizmirsuši

Dievu un Evaņģēliju, tiks iznīcināti ar uguni un zobenu».

Acīmredzot Bermonts gluži labi zinājis savu rīkļurāvēju

tikumus, jo paziņojis — tiem viņa armijas karavīriem, kuri

gribētu izrēķināties ar visiem latviešiem pēc kārtas, esot

iepriekš jāpieteicas, tad viņš, Bermonts, parūpēšoties, lai šie

karavīri «nekristu grēkā».
Oktobra beigās Bermonta militārais aģents Berlīnē pod-

poručiks Eberhards ziņoja uz Jelgavu, ka viņš nopircis no

vācu firmas Hugo Sfinnes pat 12 tankus.

1919. gada 6. oktobrī Bermonts izdeva pavēli par uzbru-

kumu Rīgai; pats uzbrukums sākās 8. oktobra rītausmā. Pāri

Latvijai pacēlās vācu junkuru un krievu melnsimtniecisko

monarhistu bruņotā dūre. Nāves briesmas draudēja pašai
latviešu tautas pastāvēšanai. Bermonta kontrrevolucionāro

bandu trieciensmaile bija notēmēta uz Padomju Krievijas
dzīvības centriem. Kopā ar fon der Golcu Bermonts jau bija

paspējis pat izraudzīt kandidatūru cara tronim — lielkņazu
Kirilu Vladimiroviču, kurš bija saradojies ar Hesenes lielher-

coga ģimeni un tajā laikā uzturējās Vācijā. Lielkņazam

vajadzēja kļūt par caru Kirilu I — paklausīgu vācu gribas

izpildītāju.

Latvijas pilsoniskā valdība un armijas pavēlniecība gan

bija veikušas dažus pasākumus, lai sagatavotos Bermonta

uzbrukuma atvairīšanai, taču ne viss iespējamais bija pada-
rīts. Oktobra sākumā no Latvijas armijā esošajiem 39 000

karavīru, 33 lielgabaliem un 173 ložmetējiem tā sauktajā
Dienvidu frontē (pret Bermontu izvērstā) pulkveža Jorģa
Zemitāna vadībā atradās tikai 11,5 tūkstoši karavīru ar

9 lielgabaliem un 23 ložmetējiem, kā arī 2 lidmašīnas,
1 bruņuvilciens un 3 bruņuautomobiļi. Bet Rīgas apsardzības
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rajonā no šiem spēkiem atradās tikai ap 5000 steiga savāktu

karaspēka daļu kareivji.
8. oktobrī bermontieši ieņēma Tukumu, tagadējās Jūrma-

las teritoriju un Ķekavu, bet 9. oktobrī Pārdaugavu. Pulkve-

dis Zemitāns ar savu štābu pameta Rīgu un pavēlēja

karaspēkam ieņemt pozīcijas pie Juglas ezeriem. Valdība

10. oktobrī pārcēlās uz Cēsīm, iepriekš publicējusi paziņo-
jumu— tā cerot, ka «Rīgas iedzīvotāji ar parasto aukstasi-

nību un kārtības mīlestību pratīs paciest arī šo pārbaudī-

jumu». Uz Cēsīm pārcēlās arī Tautas padome. Pilsētā izcēlās

panika, uz Juglas pusi plūda bēgļu straume.

Pēc Pārdaugavas ieņemšanas Bermonts mēģināja ar

sabiedroto palīdzību uzsākt sarunas ar Ulmaņa valdību (pats
Ulmanis — viņš kopš 5. septembra ieņēma arī kara ministra

amatu —12. oktobrī bija atgriezies no Cēsīm Rīgā). Tādējādi
cerot iegūt laiku, lai atsāktu uzbrukumu, kad būs aizsalusi

Daugava, jo tad bermontiešiem būtu daudz vieglāk forsēt

upi. Sabiedrotie, paklusām cenšoties pierunāt Ulmaņa val-

dību piekāpties Bermontam, oficiāli tomēr atteicās no starp-
nieka lomas un pieprasīja, lai Bermonta karaspēks nekavējo-
ties dodas palīgā Judeņičam, kurš tajā laikā uzbruka revolu-

cionārajai Petrogradai. Bermonts atteicās to darīt, jo uzska-

tīja, ka vispirms pilnīgi jānodrošina vācu intereses Baltijā.

Rīgas aizsargāšanā nenoliedzami izšķiroša loma bija

darbaļaužu rīcībai. Pagaidu valdība jau bija samierinājusies

ar Rīgas zaudēšanu. Jāpiezīmē, ka Ulmaņa valdības kontrolē-

tajā teritorijā bija palicis diezgan maz karadienestam derīgu
vīriešu — daudzi krita pasaules kara frontēs, citi cīnījās
sarkano strēlnieku pulkos vai arī bija evakuējušies. Rīgas
iedzīvotāju skaits bija samazinājies no 518 tūkstošiem

1913. gadā līdz 185 tūkstošiem 1920. gadā. Tādēļ jo lielāks

bija pārsteigums par «brīnumspēku», kas tomēr nosargāja
pilsētu. Rīgas un Vidzemes strādniecībai tobrīd pastāvēja
tikai divas iespējas: palikt pasīviem draudošās nacionālās

katastrofas apstākļos vai arī nostāties zem sarkanbaltsarkanā

karoga, lai dotu pretsparu mūžsenajam ienaidniekam, kas

gribēja sabradāt Latviju un pēc tam uzbrukt Padomju Krievi-

jai. Latviešu darba tauta izšķīrās par cīņu. Tā bija patriotiska
un internacionālistiska rīcība, ko diktēja dziļāko tautas

interešu dialektiska izpratne.
15. oktobrī latviešu karavīri devās pretuzbrukumā ber-

montiešiem pāri Daugavas tiltam. Sī kauju epizode ir iemūži-

nāta Brīvības piemineklī. Citas karaspēka daļas, sabiedroto

eskadras (4 angļu un 4 franču karakuģu) lielgabalu atbalstī-

tas, ieņēma Daugavgrīvas cietoksni un Bolderāju. Rīgas
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aizstāvēšanā piedalījās arī divi igauņu bruņuvilcieni, tomēr

plašākā mērogā igauņu daļas cīņās pret Bermontu nepiedalī-

jās, jo Ulmaņa valdība nevarēja vienoties ar Igaunijas varas

iestādēm par noteikumiem, ar kādiem varētu tikt sniegta
igauņu armijas palīdzība.

Par militāro operāciju plāna izveidotāju oktobra nogalē
kļuva armijas virspavēlnieka štāba operatīvās daļas priekš-
nieks Voldemārs Ozols (pirmais Iskolastrela priekšsēdētājs
1917. gadā). Pēc armijas virspavēlnieka Dāvida Sīmansona

atkāpšanās oktobra vidū Tautas padomes aprindās tika

apspriesta Ozola kandidatūra, tomēr ar labējo un centra

balsīm par virspavēlnieku izvirzīja Jāni Balodi. Ozols

nekļuva arī par armijas štāba priekšnieku — šajā amatā

iecēla bijušo Petļuras armijas štāba priekšnieku pulkvedi
Pēteri Radziņu. Sakarā ar 8. un 9. oktobra neveiksmēm

Zemitānu atcēla no amata. Viņa vietā par Dienvidu frontes

pavēlnieku un Vidzemes divīzijas komandieri iecēla pulk-
vedi Mārtiņu Peniki.

Pēc Daugavgrīvas un Bolderājas ieņemšanas lielākas

sadursmes līdz pat oktobra beigām vairs nenotika — risinā-

jās galvenokārt pozīciju karš. Bermonta artilērija no Pārdau-

gavas apšaudīja Rīgu, nodarot lielus postījumus namiem

Daugavmalā. Bermontieši pamazām virzījās uz priekšu Kur-

zemē. 22. oktobrī viņi ieņēma Saldu, 30. oktobrī — Talsus un

Sabili, 9. novembrī — Kuldīgu, 4. un 14. novembrī majora
Plēves daļas uzbruka Liepājai, taču tika atsistas ar angļu

karakuģu lielgabalu uguns palīdzību.

Mobilizācija Pagaidu valdības armijā notika ar pretvā-
cisku lozungu: «Melnais bruņinieks atkal nāk! Pie ieročiem!

Uz pēdējo cīņu!» Sos aicinājumus pauda gan avīzes, gan

pilsētā izlīmētās lapiņas un paziņojumi. Latvijas armijā tika

iesaukti 1884.—1900. gadā dzimušie. 22. oktobrī sāka dibi-

nāt brīvprātīgo rotas, kurās varēja iestāties par 35 gadiem
vecāki vīrieši. Pārējie Rīgas vīriešu dzimuma iedzīvotāji
vecumā no 18 līdz 60 gadiem (izņemot garīdzniekus, ārstus

un slimniekus) saskaņā ar valdības 4. novembra rīkojumu

bija jāiesaista apsardzības vienībās.

Ulmaņa valdības izsludinātās mobilizācijas un brīvprā-

tīgo pieplūduma rezultātā armija oktobrī bija palielinājusies

par apmēram 8000 vīriem. Taču karaspēks bija vāji apbruņots,

tam ļoti trūka apģērba un jo sevišķi apavu. Tā, piemēram, no

oktobra sākuma Liepājā un Grobiņas apriņķī mobilizētajiem

aptuveni 3000 kareivjiem 557 bija basām kājām. Tādēļ

izsludināja drēbju, apavu un citu ziedojumu vākšanu armijas

vajadzībām, tika veikta arī daļēja apavu rekvizīcija. So
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pasākumu rezultātā Rīgā dažās dienās izdevās sagādāt ap

10 tūkstošus pāru apavu. Pie kam šajā sakarā Zemnieku

savienības laikraksts «Brīvā Zeme» atzina: «Vispār novērots,
ka taisni trūcīgākās aprindas izrāda vislielāko pretimnākšanu,
kamēr no labākiem dzīvokļiem nāk sliktākie apavi.»

Sabiedroto attieksme pret Bermontu, kuru tie vairs nece-

rēja tuvākajā laikā iesaistīt cīņā pret Padomju Krieviju,
oktobra nogalē bija kļuvusi krietni vēsāka. Toties jūtami

devīgāk nekā agrāk tie sāka piegādāt ieročus un karamateriā-

lus Latvijas armijai. Oktobrī no ārzemēm tika saņemti 22

lielgabali, 124 ložmetēji, 18 600 šautenes, 30 tūkstoši šāviņu,
10 miljoni patronu, prāvs daudzums karavīru ietērpa, apavu

un pārtikas. Līdz ar to armijas kaujas spējas ievērojami

paaugstinājās.
Tika veikti pasākumi aizmugures nodrošināšanai karadar-

bības rajonā. Rīgā bija noteikta caurlaižu sistēma un pavē-
lēts civilpersonām nodot visus ieročus. Lai uzlabotu armijas

apgādi ar pārtiku, ēdnīcu un pārtikas veikalu īpašniekiem
uzlika par pienākumu tirgoties no 8 rītā līdz 18 vakarā

(izņemot tirdzniecības iestādes, kas atradās līdz 300 soļu
attālumā no Daugavmalas). Lai nepieļautu bermontiešu iz-

lūku gaismas signalizāciju, noteica pilnīgas aptumšošanas
režīmu visiem pret Daugavu vērstajiem namiem un patruļām

pavēlēja bez brīdinājuma šaut logos, kuros parādītos

gaisma. Bija pilnīgi aizliegta alkoholisko dzērienu tirdznie-

cība, šā aizlieguma pārkāpēji bija nododami lauka kara tiesai.

Marodierus un panikas cēlājus bija pavēlēts nošaut uz vietas.

Latviešu karavīri drosmīgi tiecās kaujā, lai iztriektu no

savas zemes mūžseno ienaidnieku, bet Bermonta karaspēks

strauji demoralizējās un skaitā samazinājās. Sevišķi nestabi-

las bija no krievu karagūstekņiem organizētās baltgvardu

daļas: kareivjiem nebija nekādas vēlēšanās nolikt savas

galvas par vācu un krievu muižnieku un kapitālistu mērķiem.
Biežas bija sadursmes starp Bermonta armijas vācu daļām un

krievu daļām, tāpēc oktobra nogalē praktiski visas krievu

karaspēka vienības tika nosūtītas uz aizmuguri kā neuztica-

mas un frontē palika gandrīz vienīgi vācieši. Par viņu morālo

līmeni liecina Bermonta 18. oktobra rīkojums — ļaut karavī-

riem braukt uz Vāciju atvaļinājumā vienīgi civiltērpā, lai ar

savu uzvešanos tie «nekompromitētu armiju». Plaši izplatītas
Bermonta karaspēkā bija venēriskās slimības, parasta parā-
dība bija zādzības un spekulācija.

Novembra sākumā karadarbība atjaunojās plašākos apmē-

ros, bet 10. novembrī Latvijas armijas Dienvidu frontes spēki,
sabiedroto eskadras artilērijas atbalstīti, pārgāja vispārējā
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uzbrukumā. Un, lūk, 11. novembrī tika atbrīvota Pārdaugava.
So datumu Latvijā vēlāk svinīgi atzīmēja kā armijas svētkus —

Lāčplēša dienu, par 11. novembra bulvāri nosauca jaunbū-
vēto krastmalu pie Daugavas (tag. Komjaunatnes krastmala).

Taču sabiedrotie nebija ieinteresēti, lai bermontiešu

bandas tiktu dzītas uz dienvidiem un rietumiem, bet gan lai

tās maršētu uz ziemeļiem un austrumiem. Tāpēc Antante

nolēma veikt steidzamus pasākumus, lai Bermonta un Latvijas

Republikas karaspēka sadursmi izbeigtu.
Sajā nolūkā Sabiedroto Augstākā padome nodibināja

speciālu komisiju, kuru vadīja franču ģenerālis Nisels. šī

komisija uzaicināja Ulmani nekavējoties izbeigt Bermonta

karaspēka vajāšanu. Tika gatavots jauns kompromiss, jauns
«Strazdumuižas pamiers», kas kalpotu pretpadomju frontes

izveidošanai Latvijā ar Bermonta karaspēka piedalīšanos. Arī

A. Grīns atzina, ka «Bermonts un viņa draugi gaidīja Nisela

ierašanos ar lielāko nepacietību, cerēdami, ka sabiedrotie pa

otram lāgam glābs vācu avantūristus».

Ulmaņa valdība, kuras rīcībā tagad bija daudz lielāki

spēki nekā jūlijā, nolēma izvairīties no otra «Strazdumuižas

varianta» un steidzās izmantot labvēlīgo situāciju kara gaitā.
20. novembrī sākās Latvijas armijas uzbrukums Jelgavai, ber-

montiešu daļēji nopostītā pilsēta tika ieņemta 21. novembra

pievakarē. Tajā pašā dienā Liepājas garnizons izdzina vācie-

šus no Aizputes, dienu vēlāk tika ieņemts Tukums. 24. novem-

brī bermontieši tika izdzīti no Saldus un Priekules, bet līdz

novembra beigām visa Kurzeme un Zemgale jau bija iztīrīta

no bermontiešu bandām.

Bermonta armijas atliekas kādu laiku vēl uzturējās Lietuvā,
bet 1919. gada decembra vidū bija spiestas pārvākties uz

Vāciju, kur kļuva par vācu reakcijas balstu un hitleriešu

pirmo bruņoto vienību kodolu. Daudzi fon der Golca

virsnieki ieņēma augstus posteņus hitleriskajā vērmahtā, fon

der Golcs Hitlera laikā kļuva par «Vācu virsnieku nacionālās

savienības» priekšsēdētāju, ar hitleriešiem sadarbojās arī

Bermonts.

Tajā pašā laikā, kad latviešu sarkanie strēlnieki pie Orlas

un Kromiem kopā ar pārējām Sarkanās Armijas daļām

apturēja Deņikina baltgvardu karaspēka virzīšanos uz Mas-

kavu un cīņās pie Pavlovskas atsvieda no Petrogradas

Judeņiča armiju, nacionālās armijas šineļos ietērptie latviešu

strādnieki pie Rīgas apturēja fon der Golca un Bermonta

kontrrevolucionārās bandas. Cīnoties tik kardināli atšķirīgos

apstākļos, tika sasniegti līdzīgi rezultāti — sagrauti starptau-
tiskās reakcijas triecienpulki, kuru galvenais mērķis bija
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apspiest Krievijas proletārisko revolūciju. Tika novērsta arī

iespēja izmantot šos spēkus cīņai pret revolucionāro kustību

Vācijā.

Cīņu dienās pret bermontiešiem Rīgas aizstāvju vidu

populāra bija dziesma ar nosaukumu «Uzvarēt!». Tās pirmais

pants skan:

Nav skaitā lieli mūsu pulki,
Bet — liels ir viņu brīvais gars;

Var lepni teikt — jau droši sveras

Uz mūsu pusi likteņsvars.

Tauta, ko svešzemju iebrucēji bija lēmuši iznīcībai vai

mēmai bezvalsts un bezvalodas vārguļošanai, izšķirošajā
brīdī tomēr spēja nosvērt likteņsvarus dzīvības pusē. Dau-

gavu toreiz izdevās nosargāt.
1920. gads sākās visai sarežģītos un neviennozīmīgos

apstākļos. Imperiālistisko valstu intervence, ko sauca arī par
«14 valstu karagājienu», bija cietusi neveiksmi. Sarkanās

Armijas uzvaras pār interventiem un baltgvardiem demon-

strēja KSFPR augošo varenību un radīja labvēlīgus apstākļus

pamiera sarunām un miera noslēgšanai starp Padomju Krie-

viju un tās pierobežas valstīm — Somiju, Igauniju, Lietuvu

un Latviju. Miera sarunas ar šīm valstīm, kā to norādīja

Ļeņins, atviegloja tas apstāklis, ka «[. .] Somijā, Igaunijā un

Latvijā buržuāzijai nebija pašai savu imperiālistisku mērķu,
kuru dēļ cīņa pret Padomju republiku būtu likusies nepiecie-
šama [. .]»' Sīs zemes gan bija atkarīgas no Antantes, tomēr

tās baidījās arī no Kolčaka vai Deņikina uzvaras, jo viņi
sludināja, ka cīnoties vienotās un nedalāmās Krievijas vārdā,
un ne dzirdēt negribēja par Somijas, Igaunijas vai Latvijas
neatkarību.

Pamiera sarunas starp KSFPR un Latviju sākās Maskavā

1920. gada 11. janvārī, pamiera līgumu noslēdza 30. janvārī.
Sarunas risinājās apstākļos, kad Polijas un Latvijas Repub-

likas karaspēks 1920. gada janvāra sākumā bija pārgājis
uzbrukumā Latgales teritorijā. Latvijas Padomju valdības

rīcībā nebija pietiekami daudz spēku, lai atvairītu šo uzbru-

kumu. 3. janvārī poļu karaspēks ieņēma Daugavpili. Sādā

situācijā LKP CX un Latvijas Padomju valdība 1920. gada
17. janvārī nolēma izbeigt Latvijas Padomju valdības un LKP

CX darbību Latgalē. So lēmumu publicēja paziņojumā «Latvi-

Ļeņins V I Raksti.—3l. sēj —361. Ipp.



jas darba tautai», kuru vienojās datēt ar 13. janvāri, t. i., ar

1905. gada 13. janvāra demonstrācijas piecpadsmito un Ap-
vienotās Latvijas I padomju kongresa pirmo gadadienu.

Paziņojumā bija teikts: «Latvijas Padomju valdība noliek

Latvijas Komunistiskās partijas rokās to varu, ko viņa saņē-
musi vispirms no Komunistiskās partijas CX ar 13. janvāra

Latvijas Padomju kongresa un Latvijas Komunistiskās partijas
VI kongresa apstiprinājumu. Latvijas Padomju valdība

nodod ar šo jaunajai Latvijas Komunistiskās partijas Centrāl-

komitejai savas varas funkcijas pilnā mērā līdz jaunam
Latvijas Komunistiskās partijas un līdz nākošajam Latvijas

Padomju kongresam. Līdz tam laikam Latvijas Komunistiskās

partijas Centrālkomiteja ir vienīgā suverēnā vara Latvijā uz

ciešiem revolūcijas likuma pamatiem.»1 P. Stučka šajā sakarā

paskaidroja: «šī CX nevaldīs burtiskā nozīmē caur komisā-

riem, nodaļām utt. Bet viņa būs vadītāja darba tautas galvās.
Un viņa sludinās ik uz soļa, ka [. .] Latvijā vienīgā likumīgā

konstitūcija ir Padomju konstitūcija.»
2

Varbūtība, ka darba

tauta nepieņems Centrālkomiteju par savu vadītāju, nebija

paredzēta . . .

Bruņotās pretspēku sadursmes Latvijā bija noklusušas.

Latvijas padomju valstiskums bija gājis bojā: gan pretinieku

pārspēka, gan savu kļūdu, savas bieži vien nepareizās

politikas dēļ. Toties pilnvērtīgu gaitu sāka 1919. gada cīņās

norūdījusies tautas vairākuma atbalstu ieguvusī latviešu

tautas neatkarīgā nacionālā valstiskuma forma — Latvijas

Republika.

Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919 gadā: Dokumenti un

materiāli.—472.—473. Ipp.
2 Stučka P. Rakstu izlase.—3. sēj.—sl9. Ipp.
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A. STRANGA,

vēstures zinātņu kandidāts

CEĻĀ UZ MIERU.

KRIEVIJAS — LATVIJAS 1920. GADA

11. AUGUSTA MIERA LĪGUMS

1919. gada vasaras nogalē — rudens sakumā, ārkārtīgi

sarežģītā iekšpolitiskajā un starptautiskajā situācijā, padomju

Krievija nolēma piedāvāt Baltijas valstīm sākt sarunas par

miera noslēgšanu. 31. augustā šādu piedāvājumu saņēma
demokrātiskās Igaunijas valdība, 6. septembrī KK(b)P CX

Politbiroja sēdē, Ļeņinam klāt esot, tika nolemts to piedāvāt
arī Latvijas un Lietuvas valdībām.1 11. septembrī pulksten 19

un 5 minūtēs Padomju Krievijas valdības pa radio uzaicināja
K. Ulmaņa valdību (Rīgas valdību, kā teikts padomju notā)
sākt sarunas par karadarbības pārtraukšanu starp abām

1 Domājams, ka pirms šiem padomju miera piedāvājumiem ir notikusi

diplomātiska zondāža, kas ir veicinājusi to sagatavošanu. Pirmie diplomātis-
kie kontakti, kuros varēja tikt apspriesta arī karadarbības pārtraukšana,
notika 1919. gada vasarā. Augustā Maskavu apmeklēja Dāņu Sarkanā

Krusta delegācija, kura apsprieda jautājumu par karagūstekņu un ķīlnieku
apmaiņu starp Padomju Krieviju un Rietumu valstīm. Delegācijā bija arī

Latvijas pilsonis jeb, kā toreiz teica, pavalstnieks, rīdzinieks, agronomijas
doktors Lukjanovs, kuram bija jāapspriež iespējas ķīlnieku apmaiņai starp

Latviju un Padomju Krieviju (tai skaitā — arī ar padomju valdību Latgalē).
Pirms izbraukšanas uz Maskavu Rīgā Lukjanovu instruēja Z. Meierovics un

ģenerālis Balodis. Maskavā viņš tikās gan ar Ārlietu tautas komisariāta

kolēģijas locekli M. Ļitvinovu, gan ar P. Stučku. Pēc atgriešanās Rīgā
Lukjanovs par brauciena rezultātiem informēja Meierovicu un tieslietu

ministru G. Magnusu. Pieļauju, ka šo sarunu gaitā Maskavā varēja notikt arī

kāda iekšēja zondāža, vismaz jautājumā par pamieru. To, ka Padomju

Krievija jau 1919. gada vasarā meklēja izeju no kara, apstiprināja arī

Igaunijas ārlietu ministrs I. Poska. Baltijas valstu konferencē Tallinā 14.

septembrī viņš sacīja (Latvijas delegācijas pierakstā): «Miera jautājums.
Poska. I miera piedāvājums — no Bella Kuna (Ungārija). II piedāvājums
augusta beigās caur 2 priekšstāvjiem, kuriem nebija pilnvaras.

111 piedāvājums—no Čičerina (31. augustā —A. 5.).» Lasītājam var
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pusēm. Jau nākošajā dienā ministru kabineta sēdē K. Ulmanis

informēja tā locekļus par padomju notas saņemšanu naktī uz

12. septembri. Kabinets uzreiz noklausījās ārlietu ministra

Z. Meierovica ziņojumu «. .par tālākiem vēlamiem soļiem šai

lietā». Z. Meierovics arī «.
.

liek priekšā atbildēt, ka

telegramma saņemta, jautājumu apspriež attiecīgās iestādes

un ka par rezultātiem ziņos vēlāk
.

.». Apzinoties padomju

priekšlikuma milzīgo nozīmi, Ārlietu ministrija tūlīt pat

nosūtīja padomju radiotelegrammas tekstu Latvijas pārstāv-

jiem Londonā (Biseniekam) un Parīzē (Grosvaldam). No

lielvalstu nostājas ļoti daudz kas bija atkarīgs miera jautā-

jumā.

Lai apspriestu padomju priekšlikumus, jau 14. un 15. sep-

tembrī Tallinā sanāca Baltijas valstu konference, kurā piedalī-

jās Somijas, Igaunijas un Latvijas premjerministri un ārlietu

ministri, kā arī Lietuvas valdības pārstāvji. Konference

demonstrēja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību vēlēša-

nos pēc iespējas drīzāk panākt mieru. Tajā pašā laikā viņu

nostāju lielā mērā ietekmēja neuzticība un bailes no

Padomju Krievijas. Kā panākt garantijas, lai Krievija nepār-

kāptu nākošos miera nolīgumus, lai tie būtu pēc iespējas

stiprāki — lūk, jautājums, kurš nodarbināja konferences da-

lībniekus. «.
.
tiek prasītas garantijas, lai tiktu nodrošināts, ka

neatkārtosies no lielinieku valdības jauns uzbrukums. I. Sīs

garantijas ir kopīgs miers ar Somiju, Latviju un Lietavu.

11. Miera sarunas jāved kopīgi ar augšminētām valstīm vienā

laikā un reizē,» paziņoja I. Poska 14. IX. Vēlēšanās vest

sarunas kopīgi atspoguļoja nevis apzinātu to bremzēšanu vai

apgrūtināšanu, bet tieši Baltijas valstu vadītāju bailes un

neuzticību padomju valdībai, no kuras, pēc viņu domām,

varēja draudēt agresija.
Viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, kurš Baltijas

valstu valdībām bija jārisina uzreiz pēc padomju priekšli-
kuma saņemšanas, bija sekojošs: kāda būs Rietumu lielvalstu

nostāja pret miera sarunām? Jau Tallinas konference parādīja,

likties: dīvaini — kāds te sakars ar Belu Kunu. Taču droši vien B. Kuns,

Ungārijas padomju republikas (1919. g. 21. 111 — LVIII) ārlietu ministrs,

pildīja starpnieka misiju Padomju Krievijai nepieciešamajos diplomātiskajos
kontaktos. Par to mums ir ziņas arī Latvijā. 1919. gada 11. maijā LKP

Valmieras apriņķa organizācijas II konferencē LKP CX loceklis Arājs-Bērce

ziņoja: «[ .. ] no Ungārijas saņemts caur radio paziņojums, lai Latvijas

padomju valdība noslēgtu ar Igauniju mieru. CX nav izteikusies pret to un,

vienbalsīgi nolemdama, paziņojusi, ka viņai miera noslēgšanas lietā nav

nekas pretim.»
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ka Baltijas valstis pievērš lielu uzmanību lielvalstu iespēja-
mās nostājas novērtējumam, nevēlas saasināt attiecības ar

Antanti, taču vienlaikus ir gatavas realizēt uzmanīgu miera

panākšanas politiku, šīs bažas par Rietumu lielvalstu nostāju

īpaši acīm redzamas K. Ulmaņa teiktajā (Tallinā 14. septem-
brī): «Ja mēs pret Entantes gribu mieru noslēgtu, kas tad

notiktu. 3 lietas: a) finansu jautājums; b) armijas apgādāšana;
c) blokāde.» Igaunijas valdība bija drošāka. Atbildot K. Ul-

manim, I. Poska teica: «Lūzums ar Entanti ir ļauns. Bet ļauna
ir arī neskaidrība no Entantes puses. Paceļas 111 jautājums —

priekš kā mēs karojam. Ja mēs ar to panāksim Kolčaka

valdību lielinieku vietā, tad Entante mums vairs nepalīdzēs
un Kolčaks būs ļaunāks par lieliniekiem.» Tālredzīga un

reālistiska bija arī sekojoša Poskas piezīme: «Uz miera

piedāvājuma pamata Entante klusē [. .] Entante nedod pado-
mus— viņa ātrāki jeb vieglāki akceptē notikušus faktus.» šī

piezīme jāvērtē kā pamudinājums Baltijas valstīm sākt uzma-

nīgus diplomātiskus kontaktus ar Padomju Krieviju cerībā, ka

galu galā Antante tos akceptēs.

Latvijas valdību nodarbināja vēl viens jautājums:
padomju valdības 11. septembra notā gan bija aicināts sākt

sarunas par karadarbības pārtraukšanu, taču nekas nebija
teikts par to, vai Krievija atzīst K. Ulmaņa valdību (notā tā

bija nosaukta par Rīgas valdību), demokrātiskās Latvijas
neatkarību un suverenitāti un ir gatava izvest padomju

karaspēku no Latgales. Tā kā Igaunija gatavojās pirmā sākt

sarunas ar Krieviju1,
tad K. Ulmanis lūdza igauņus pārrunāt

ar padomju pusi Latgales jautājumu. I. Poska Tallinas konfe-

rencē 15. septembrī paziņoja: «Latvijas prasību vajadzētu
cett priekšā mutiski attiecībā uz Latgales evakuēšanu.»

Padomju valdība saprata, cik sarežģīts ir Baltijas valstu

stāvoklis. KSFPR Ārlietu tautas komisariāta 1919. gada
27. septembra aicinājumā Lielbritānijas un Francijas strādnie-

kiem par apstākļiem, kas traucē miera sarunu uzsākšanu,
teikts: «Angļu flote nedalīti valda Baltijas jūrā, un tāpēc tā

var apspiest jebkuru piekrastes mazo tautu pretošanās mēģi-

nājumu, jo tā var paralizēt pārtikas pievešanu šīm tautām un

pakļaut tās pazudinošai blokādei. Lūk, vienīgais reālais

šķērslis, kas traucē miera un labu kaimiņattiecību nodibinā-

šanu starp Padomju Krieviju un Baltijas valdībām.»

Aicinājumā uzsvērta KSFPR valdības gatavība «apspriest
to miermīlīgi un pretimnākoši uz līgumsaistībām dibinātus

1 Tās notika tikai vienu dienu, 17. septembrī, Pleskavā.
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lēmumus, kas varētu apmierināt abas puses» (kurs.
mans — A. S.). Par iespējamiem strīdiem un domstarpībām
sarunās bija pateikts pilnīgi mierīgi: «[. .] Visos jautājumos,
kuros pastāv domstarpības [. .] ir pilnīgi iespējams atrast

abām pusēm pieņemamu izeju.»

V. I. Ļeņins sarunām ar Baltijas valstīm veltīja lielu uzma-

nību un, pēc G. čičerina vārdiem, iedziļinājās visās to

detaļās. Miera sarunu iniciatoriem vajadzēja ievērot, ka viņu

partneri vairāku iemeslu dēļ (vēsturiskās saknes, kas nāk no

cariskās Krievijas kā «tautu cietuma», bažas par t. s. «sarkano

imperiālismu») baidās no padomju Krievijas, jūt satraukumu.

Attiecībā uz aizdomām, kuras sarunās ar padomju delegā-
tiem 1919. gada decembrī bija radušās, piemēram, igauņu

pusei, G. čičerins padomju diplomātiem deva sekojošus

norādījumus: «Kā redzams, igauņi baidās no mūsu iebru-

kuma, baidās, vai sarunas no mūsu puses nav tikai maskēša-

nās [. .] Savstarpējo bažu un no tām izrietošo pasākumu

loģika var izraisīt jaunu, mums nevēlamu sadursmi, mums

jāizkliedē igauņu bažas un tajā pat laikā jāparāda, ka mēs

gribam tūlītēju mieru.»

Gan Ļeņins, gan čičerins kategoriski bija pret jebkuru
rīcību, kas varētu sarežģīt miera meklējumus.

1919. gada 27. septembrī Ļeņins iepazinās ar čičerina

vēstuli, kurā bija protests pret politiski kaitīgo G. Zinovjeva1
publisko uzstāšanos ārpolitikas jautājumos. «Tagad, kad

Antantes vājuma apstākļos tik daudz ir atkarīgs no pašu
Baltijas valstu noskaņojuma,» teikts vēstulē, «šīs uzstāšanās

mums ļoti kaitē. Vai Jūs nepamēģinātu atrast kādu drošu un

draudzīgu līdzekli, kā ietekmēt Zinovjevu, lai viņš būtu

piesardzīgāks.» Citā vēstulē, ar ko Ļeņins iepazinās 22. ok-

tobrī, čičerins iebilda pret Trocka priekšlikumu sākt karadar-

bību Igaunijas teritorijā un parādīja, ka jādara viss, lai to

nepieļautu. Pēc tautas komisāra domām, «tas krasi mainītu

noskaņojumu visās mazajās valstīs, ar ko mēs vedam vai

gatavojamies vest sarunas, un izjauktu šos nolīgumus, jo
visur atdzimtu priekšstats par mūsu imperiālismu [. .]» Ļeņins
zīmītē Trockim rakstīja: «Manuprāt čičerinam taisnība [. .]»

Pirmais nelielais solis ceļā uz mieru tika sperts 8. oktobrī.

sajā Latvijas liktenim tik dramatiskajā dienā, kad Bermonta

' Zinovjeva un Trocka raksti un runas radīja Baltijas valstīs pilnīgi

pamatotu satraukumu. Igaunijas — Krievijas sarunās igauņu delegāts
Jūliuss Seljamaā 1919. gada 9. decembrī izteicās: «Es zinu gan Zinovjeva,

gan Trocka kunga runas, kurās teikts, ka Rēvelei, Rīgai, Liepājai jākļūst

«par mūsējām».» (domāts — par Krievijas īpašumu —A. S.)
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bandas devās uz Rīgu, pēdējā vilcienā, kas neapdraudēts
devās Krustpils virzienā, brauca Latvijas Sarkanā Krusta

delegācija. Krustpilī tai vajadzēja pāriet frontes līniju un

doties tālāk uz Maskavu. Delegācijā bija A. Buševics — revo-

lucionārās kustības veterāns, viens no Latvijas Sociāldemo-

krātijas dibinātājiem, 1919. gadā — Latvijas Sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas izcils darbinieks, Liepājas pilsētas
galva, un A. Frīdenbergs — pazīstams Latvijas kooperatīvās
kustības vadītājs, kas organizēja palīdzību ar pārtiku lat-

viešu bēgļiem pirmā pasaules kara gados, ievērojams sabied-

riskais darbinieks (kopā ar I. Vītolu un T. Reiteru dibinājis

operas teātri Rīgā, kur 1918. gada rudenī sākās izrādes, —

abi viņi bija Latvijas Tautas padomes locekļi). Delegācijā

bija arī K. Bušs — tirdzniecības un rūpniecības ministrs

K. Ulmaņa valdībā. Oficiāli delegācijas uzdevums bija atrisi-

nāt jautājumu par ķīlnieku apmaiņu. Kaut gan delegācija
nebija pilnvarota parakstīt vienošanos par pamieru, brau-

ciena galvenais mērķis bija apspriest jautājumu par tā

noslēgšanas pamatnoteikumiem. Maskavā delegācija tikās ar

G. Čičerinu («pazīstams ar savām lielām darba spējām, ģēr-
bies viņš vienkārši, pat nevīžīgi»—tā raksturoja viņu A. Frī-

denbergs) un viņa vietnieku Ļ. Karahanu («. .
skaists, dzīvs

dienvidnieciska tipa, ģērbies ar izmeklētu eleganci»—tā

paša A. Frīdenberga vērojumā), sarunas parādīja padomju

puses vēlēšanos noslēgt, un pēc iespējas drīzāk, ne tikai

pamieru, bet arī mieru un miera līguma parakstīšanas

gadījumā atzīt Latvijas neatkarību tās etnogrāfiskajās robe-

žās, t. i., iekļaujot Latgali. Maskavas sarunas jūtamus praktis-
kus rezultātus nedeva, taču tās neapšaubāmi bija lietderīgas:
tika nolemts sagatavot nolīgumu par ķīlnieku apmaiņu, kā

arī — tas ir sevišķi svarīgi—tika noskaidrotas pušu nostād-

nes pamiera un miera jautājumā. lespējams, ka sarunas būtu

turpinātas, bet no Rīgas pienāca telegramma ar draudīgu
vēsti — bermontiešiem bija izdevies ieņemt Torņakalnu. Lat-

vijas delegācija steidzīgi atstāja Maskavu.

Pirmie, vēl visai pieticīgie rezultāti ceļā uz mieru tika

sasniegti 1919. gada novembrī. Tartu no 10. līdz 20. novem-

brim notika Igaunijas, Latvijas, Lietuvas (kā novērotāji pieda-

lījās Polijas un Somijas delegāti) pārstāvju konference, kurā

apsprieda jautājumu par mieru ar Padomju Krieviju.
6. novembrī Z. Meierovics sastādīja «Instrukciju Latvijas
valdības delegācijai pamiera noslēgšanai ar Krievijas
padomju valdību», kuru apstiprināja Ministru kabinets

10. novembra sēdē (delegācijas sastāvā 8 locekļi — A. Bergs,
K. Pauļuks, F. Menders, A. Frīdenbergs, K. Kvellbergs,
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K. Bušs, K. Rezevskis, J. Millers). Instrukcijas 3. paragrāfs

paredzēja, ka «delegācija nevar uzsākt pamiera sarunas, ja
neviena cita no Baltijas valstīm to nedara»; 4. paragrāfs

atspoguļoja Latvijas valdības bažas par Antantes nostāju
pret miera sarunām ar Krieviju: «Izspriežot jautājumu par

pamiera sarunām, delegācijām jālūko uzzināt Entantes val-

dību uzskatus un jāapsver, kādu iespaidu šīs sarunas varētu

darīt uz Entantes valstu izturēšanos pret Latviju. Un no

Entantes valstu paredzamās izturēšanās ar jāstāda atkarībā

Latvijas piedalīšanos pamiera sarunās. Delegācija nevar

uzsākt pamiera sarunas, ja viņa nāk pie slēdziena, ka to sekas

varētu būt, ka Entantes valstis atņemtu Latvijai palīdzību ar

kara materiāliem vai diplomātiskā ceļā.» Apstākļos, kad

Latvijai īpaši svarīgs Antantes atbalsts cīņā pret Bermontu,
šādas bažas bija pilnīgi pamatotas, K. Ulmaņa valdība neva-

rēja neņemt tās vērā.

Par Latvijas delegācijas priekšsēdētāju tika iecelts Ar-

veds Bergs, Latvijas tiesu palātas priekšsēdētājs (kopš
1919. gada decembra — iekšlietu ministrs) — šajā laikā viņš
latviešu politiķu vidū bija viens no relatīvi vispieredzējušāka-

jiem starptautisko jautājumu jomā: bijušās Nacionālās pado-
mes ārlietu nodaļas priekšnieka biedrs, piedalījās arī K. Ul-

maņa valdības delegācijā Parīzes miera konferencē, pazīs-
tams publicists (brošūras «Latvijas starptautiskais stāvoklis»

un citu publikāciju autors). A. Bergs bija gudrs un ļoti

apdomīgs Latvijas delegācijas vadītājs. Nav nejauša F. Men-

dera piedalīšanās delegācijā. Viņš pārstāvēja lielāko opozi-
cionāro partiju — sociāldemokrātus — partiju ar plašu masu

bāzi un augošu politisku ietekmi Latvijā. Viņam bija jāatspo-
guļo Latvijas politisko spēku vienotība (galvenajos vilcienos)

jautājumā par mieru ar Krieviju. Protams, aicinot F. Menderu

delegācijā, Z. Meierovics pamatoti ņēma vērā arī sociālde-

mokrātu līdera izcilās personiskās īpašības. F. Menders,
Bernes universitātes absolvents, bija viens no sava laika

visizglītotākajiem politiķiem Latvijā, Eiropas mēroga kultūras

cilvēks, labs starptautisko attiecību, tai skaitā arī Padomju

Krievijas iekšējās un ārējās politikas, pazinējs.
17. novembrī Tartu ieradās padomju delegācija M. Ļitvi-

nova vadībā, pulksten 16 pēcpusdienā Latvijas delegācija

pirmo reizi tikās ar viņu. «Ļoti veikls un asprātīgs ebrejs,»

raksturoja Ļitvinovu A. Bergs. Latvijas delegācija oficiāli

varēja runāt tikai «[. .] bēgļu apmainīšanas un kara gūstekņu
lietās». Pamiera un miera jautājums bija jāapspriež neoficiāli.

Latvijas delegācija jau pirmajā sastapšanās reizē ar Ļitvinovu
iesniedza ķīlnieku apmaiņas nolīguma projektu. Ļitvinovs, kā
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ziņoja Meierovicam Bergs, «[. .] taisīja dažas piezīmes,

piemēram, teica, ka ar visām še klātesošām valstīm nevarētu

apmainīties ar ķīlniekiem vispārīgi, tas ir, ar visiem ķīlnie-
kiem, bet tikai ar speciālām uzskaitītām personām, [. .] tālāk

viņi gribēja uzdot tikai tos mūsu pavalstniekus, kuru pavalst-
niecību arī viņi atzītu. Vēl bija iebildums, ka viņi nevar

paņemt līdzi mantu, kuru vispārīgi no Krievijas ir aizliegts
izvest [. .]» Sākotnēji Latvijas delegācijai likās, ka abu pušu

pieeja ķīlnieku jautājumam ir tik dažāda, ka diez vai varēs

panākt vienošanos. 17. novembrī A. Frīdenbergs sarunā ar

Z. Meierovicu izteicās, ka «[. .] skatoties uz vispārīgo lietu ar

lieliniekiem ļoti pesimistiski [. .] pat vissīkākos jautājumos

ķīlnieku apmaiņas līgumā nav manāma vismazākā vēlēšanās

piekāpties». Taču abu pušu vēlēšanās panākt nolīgumu ļāva

jau 18. novembrī ap pusdienlaiku saskaņot ķīlnieku apmai-

ņas jautājumus («Šodien panākta gandrīz vienošanās ar

Ļitvinovu par ķīlnieku lietām, kuras viņš nostāda gluži šauri,
tikai kā zināmu personu apmaiņu,» ziņoja uz Rīgu A. Bergs).
Protams, jāatzīmē arī Latvijas delegācijas gatavība meklēt

kompromisu. Meierovics ieteica Bergam: «īpašuma reevakuā-

cijas ziņā pēc manām domām nebūtu vērts daudz tiepties, jo

runa acumirklī iet tikai par ķīlniekiem, kuriem nekādas

sevišķas mantas nav, bet šis noteikums mums dod tiesības

atturēt lielinieku mantu, ja viņiem tāda būtu, ko izvest.»

19. novembrī nolīgums par ķīlnieku apmaiņu tika parakstīts.
Tas bija pirmais nelielais praktiskais ieguvums Latvijas —

Krievijas diplomātiskajos kontaktos.

Privātās sarunās ar padomju delegāciju tika apskatīts arī

bēgļu atgriešanās jautājums, kurā, kā izteicās A. Bergs, «[. .]
Ļitvinovs likās būt gatavs nākt pretim [. .]».

Galvenais uzdevums Latvijas delegācijai Tartu bija stāties

neoficiālās sarunās ar padomju delegāciju pamiera un miera

jautājumos. Sarunas ļāva noskaidrot abu pušu viedokļus.

Padomju Krievija vēlējās uzreiz noslēgt mieru un visus

pārējos jautājumus atrisināt pēc līguma parakstīšanas. Latvi-

jas delegāciju savukārt īpaši interesēja Latgales jautājums.
«Uz manu speciālo jautājumu viņš (M. Ļitvinovs —A. S.)
atbildēja, ka miera slēgšanas gadījumā viņu karaspēks, pro-

tams, atstāšot mūsu robežas,» 17. novembrī ziņoja uz Rīgu
A. Bergs. Taču jau 18. novembrī, vēlreiz privāti ar Ļitvinovu

apspriežot pamiera jautājumu, A. Bergam radās pārliecība,
ka «[. .] pa pamiera laiku viņi nekādā ziņā neiztīrītu Latgaliju,
nemaz nerunājot par neitrālo joslu». Tā bija ļoti svarīga

atziņa, kura turpmāk nostiprinājās kā Latvijas valdības pārlie-
cība, ka diplomātiskā ceļā Latgali neatgūt.
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Latvijas delegācija sarunās ar padomju pusi pasvītroja, ka

sākotnēji jāparaksta tikai slepens pamiers, vēlams — kopā ar

citām Baltijas valstīm. Taču Latvijas valdības nostāja neiz-

slēdza kompromisu. Jau 16. novembrī Z. Meierovics, atbil-

dot uz A. Berga jautājumu, vai pieļaujams separāts pamiers
ar Krieviju, sacīja: «[. .] valdības, tā arī Tautas padomes
lēmums noteikti izslēdz separātu pamieru,»— turpat

piebilda: «[. .] Ja lietas tiktāl nonāktu, mēs šo jautājumu
varētu [. .] pārspriest, it sevišķi tāpēc, ka formāli līgumu ar

lieliniekiem mēs slēgt negribam, kamēr tam pretojas Antante,
bet pret faktisku pamieru mums nekā nav pretī.» 19. novem-

brī Meierovics ieteica Bergam «[. .] zondēt, vaj lielinieki nav

ar mieru stāties pie pamiera sarunām, atliekot miera sarunas

līdz tam laikam, kamēr pārējā pasaule tam nepretojas».
Jāatzīmē, ka tāda uzmanīga pieeja bija pilnīgi saprotama.
Latvijas delegācija Tartu izjuta Antantes pārstāvju spiedienu.
16. novembrī uz Tērbatu izbrauca angļu misijas vadītājs

Baltijā apakšpulkvedis Tallents. 19. novembrī A. Bergs ziņoja
Z. Meierovicam: «Ar Tallentu vairāk reizes es satikos, man

liekas, viņam ir noteiktas instrukcijas, kuras viņš mums nerāda,

bet manāma viņa tendence, lai miera sarunas netiktu sāktas.

Viņš pieminēja, ka mēs taču vēl varot gaidīt, kamēr vispārē-

jās pasaules politika vairāk noskaidrojas. Šodien, atsaukda-

mies uz Lansinga (ASV valsts sekretārs —A. S.) vēstuli

kādam Amerikas senatoram, viņš diezgan atklāti lūkoja darīt

iespaidu, lai mēs nesāktu miera sarunas.» Arī Somijas
delegācija Tartu, kā ziņoja A. Bergs, «[. .] dod privāti
draudzīgus padomus bez Antantes ziņas neko nedarīt».

Latvijas valdība, nebūdama vēl gatava tūlīt sākt pamiera
sarunas, nevēlējās arī radīt iespaidu, ka tā vispār atsakās no

pamiera sagatavošanas. Sādu nostāju ietekmēja divi būtiski

faktori. Pirmkārt, novembrī notika izšķirošās cīņas pret
Bermontu, 19. novembrī sarunā ar A. Bergu Z. Meierovics

uzsvēra: «Mūsu armija galvenā kārtā tagad organizēta
Kurzemē un sarunu pārtraukšana šinī brīdī izaicinātu lieli-

nieku uzbrukumu mums.» F. Menders savās atmiņās par

Tērbatas konferenci rakstīja: «Tērbatas pusoficiālās sarunas

devušas skaidrību, ka Latvija nav apdraudēta no lielinieku

iebrukuma tagadējā cīņā pret Bermontu.» (Tā tas arī bija
īstenībā. Padomju Krievija nekādi nevarēja būt ieinteresēta

bermontiešu panākumos. 8. un 9. novembrī frontē uz zieme-

ļiem no Lubānas ezera notika nopietnas sadursmes, turpmāk
visu novembri frontē bija klusums, izņemot nelielas izlūku

grupu sadursmes.) Otrkārt, Latvijas valdība juta, ka Krievi-

jas — Anglijas attiecībās iezīmējas nopietnas izmaiņas.
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M. Ļitvinovs oficiāli Tartu atradās caurbraucot uz Kopenhā-

genu, kur viņam bija jātiekas ar Anglijas valdības pārstāvi,
parlamenta locekli O'Grediju. Latvijas valdība pilnīgi pama-
toti pievērsa lielu uzmanību Ļitvinova braucienam uz Kopen-

hāgenu. 16. novembrī sarunā ar Bergu Meierovics iesaka

gaidāmās sarunas ar padomju delegāciju vilcināt «[. .] un

nogaidīt Ļitvinova panākumus Kopenhāgenā». Savukārt

Bergs 19. novembrī iesaka Meierovicam sūtīt uz Kopenhā-

genu A. Buševicu, «lai izzin, kādi iznākumi Ļitvinovam».

(O'Gredijs bija leiborists, un A. Bergs pilnīgi pamatoti

uzskatīja, ka sociāldemokrātam Buševicam, izmantojot parti-

jas starptautiskos sakarus, būs vieglāk iegūt informāciju par
krievu — angļu sarunām.) Padomju puse apzinājās K. Ul-

maņa valdības sarežģīto starptautisko stāvokli, saprotoši
uzņēma slepenā pamiera ideju. 20. novembrī Ļitvinovs tai

piekrita. 23. novembrī, pēc tam kad Latvijas valdība bija

izskatījusi šo jautājumu, A. Bergs nosūtīja M. Ļitvinovam uz

Kopenhāgenu vēstuli, kurā apliecināja gatavību sākt sarunas

par slepenu pamieru.

Diplomātiskie kontakti tika turpināti 1919. gada decembrī.

5. decembrī Tartu sākās Igaunijas — Krievijas sarunas par

pamieru, 4. decembrī
uz turieni izbrauca Latvijas novērotāju

delegācija (A. Bergs, K. Pauļuks, F. Menders, K. Bušs. Tartu

atradās arī tehniskais personāls — delegācijas sekretārs

Misse, telegrāfisti). Uzreiz pēc ierašanās Tartu Latvijas

delegācija sajuta, ka igauņi nemaz nepriecājas, to redzot.

Pēc pirmās tikšanās ar I. Posku 5. decembrī pulksten 10 no

rīta Latvijas delegācija ziņoja uz Rīgu, ka Poska «[. .]

izturējās ļoti vēsi un atturīgi un paziņoja, ka mēs katru dienu

pulksten 10 no rīta varēsim no viņa saņemt ziņas par sarunu

gaitu, kādu igauņi uzskata par vajadzīgu mums sniegt».
Igauņu vēsā nostāja pret Latvijas delegāciju bija viegli
izskaidrojama. Igauņi sāka sarunas vieni paši un pamatoti
baidījās spiediena no Antantes, kā arī citu Baltijas valstu

puses. F. Menders rakstīja: «Igauņi uz mums skatījās ne

sevišķi labvēlīgi. Bija izjūtams, ka viņi savas sarunas vēlētos

vest bez novērotājiem no malas [. .] Igauņi mūs uzskatīja kā

sarunu traucētājus, lai gan, kas zīmējās uz mani, tās bija

nepamatotas aizdomas. Arī, cik varēja spriest, Pauļuks un

Bergs principā nebija pret sarunām, bet vēlējās, lai igauņi
nebūtu atstājuši kopējo Baltijas valstu fronti.» Igauņi arī

bažījās (un pilnīgi pamatoti), ka Latvijas delegācija stāsies

neoficiālos kontaktos ar Krievijas pārstāvjiem, kas, pēc viņu
domām, «var apgrūtināt Igaunijas — Krievijas sarunas».

Igauņus kaitināja arī tas, ka K. Ulmaņa valdība, kura pati vēl
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vilcinājās ar pamiera sarunu uzsākšanu, vēlējās, lai Igauni-

jas — Krievijas sarunās igauņu delegācija izzinātu no

padomju puses dažus jautājumus, kuri interesēja Latviju
sakarā ar iecerētajām pamiera sarunām. (10. decembrī Latvi-

jas delegācijas sekretārs Misse ziņoja uz Rīgu, ka igauņu
sarunās ar padomju delegāciju «[. .] ieslēdzot otro sēdi,

Latvija vispārīgi ir minēta tikusi un it kā garām ejot delikātā

veidā tikai pāra reizes ir minēta [. .]») Latvijas delegācijai,
kura Tartu apmetās viesnīcā L/vonia, nācās pārvarēt ne

mazumu grūtību, lai izpildītu tai uzticēto misiju. Igaunijas
valdība gan izdalīja tai atsevišķu istabu (tajā atradās arī Jūza

aparāts) mājā, kurā notika padomju — igauņu sarunas, taču

visādi centās ierobežot Latvijas delegācijas iekļūšanu tajā.
11. decembrī Misse ziņoja Meierovicam, ka igauņi neiz-

sniedzot ieejas kartes sarunu namā, «[. .] vilcinās izdot tādas

arī mūsu telegrāfistiem», Poska esot pieprasījis, lai Latvijas
delegācija iesniedzot jaunas pilnvaras.

Latvijas delegācija cerēja jau 6. decembrī tikties ar

padomju delegācijas vadītāju L. Krasinu, taču, nesaņēmuši
atļauju ieejai sarunu namā, nespēja to veikt. Tomēr, pateico-
ties K. Buša izveicībai, viņam izdevās 6. decembra rītā uz īsu

laiku satikties ar Krasinu, F. Menderam šajā pašā dienā bija
īsa saruna ar Jof i (Mendera privātiem kontaktiem ar Jofi bija

ļoti liela nozīme Tartu sarunu gaitā. Viņi bija labi pazīstami
jau kopš emigrācijas laikiem, starp abiem pastāvēja visai

draudzīgas attiecības. «Pāris reizes ar viņu (A. Jofi — A. S.)

satikos, atsvaidzinot atmiņas par emigrantu dzīvi Vīnē, kur

Jofc bija grupā, kas ar Ļ. Trocki priekšgalā izdeva «samierinā-

tāju» garā avīzi «Pravda»,» rakstīja F. Menders). Igauņi

pamanīja arī šos neoficiālos kontaktus. Latvijas delegācija

ziņoja uz Rīgu, ka igauņi «[. .] negrib, ka mēs privāti

sarunājamies ar lieliniekiem». Neskatoties uz šīm grūtībām,

Latvijas delegācijai izdevās 8. decembra rītā neoficiālās

sarunās ar Krasinu pamatīgāk pārspriest interesējošos jautāju-
mus. Latvijas delegācija apstiprināja gatavību slēgt slepenu

pamieru. L. Krasins savukārt iesniedza padomju puses piedā-
vāto pamiera projektu. Vienojās, ka gadījumā, ja Latvijas
valdībai padomju priekšlikumi būs pieņemami par sarunu

pamatu, F. Menders privātā vēstulē (lai saglabātu slepenību)

paziņos par to A. Jofem. 1919. gada 16. decembrī Rīgā
«ārlietu ministra kabinetā uz vienkārša vēstuļu papīra es

uzrakstīju atbildi Jofem», vēlāk atcerējās F. Menders. šajā
vēstulē viņš rakstīja: «[. .] Jums tiks nogādāti slepenā

pamiera noteikumi, kurus piedāvā Latvijas valdība, atbildot

uz Jūsu savā laikā izvirzītajiem noteikumiem. Ja K.S.F.P.R.
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valdība saredzēs šajos priekšlikumos pietiekošu bāzi saru-

nām par pamieru, Latvijas valdība lūdz uzaicināt viņas

delegāciju Sarkanā Krusta delegācijas veidā uz Krieviju.»

«Jāatzīmē,» rakstīja F. Menders, «[. .] noteikumu punkts par

padomju karaspēka izvākšanu no Latgales (p. 1.) ir nepiecie-
šams pamiera noteikums.»1 Padomju Krievija piekrita Latvijas

priekšlikumiem. 1920. gada 2. janvārī uz Maskavu devās

Latvijas Sarkanā Krusta delegācija. Faktiski tās locekļi bija

A. Frīdenbergs un F. Menders. Artilērijas kapteinis N. Fogel-
manis brauca kā speciālists militāros jautājumos. (Ar Z. Meie-

rovica atļauju viņiem līdzi brauca arī inženieris K. Ozols.

Viņa brauciena mērķis bija pilnīgi privāts — Ozols devās

meklēt savu bēgļu gaitās pazudušo sievu, dzimušu kņazieni
Kuguševu. Pamiera sarunās viņš nepiedalījās.) Delegācija

sākotnēji aizbrauca līdz Krustpilij, tālāk — uz Balviem.

«Balvos mums vagons bija jāatstāj. Tālāk dzelzceļa satik-

smes nebija. Ar zirdziņiem mēs nokļuvām frontes pirmajā

joslā, kādā zemnieku nelielā mājiņā. Tur kādas daļas koman-

dieris nokārtoja mūsu tālāko ceļu. Norīkoja kādu zemnieku

ar zirdziņu un ragavām. Pie pagaras kārts piestiprinājām
baltu palagu. Mūsu apsardzībai ragavās iegūtās arī divi

bruņoti kareivji [. .] Bijām kādu laiciņu braukuši, kad pēkšņi

atskanēja artilērijas šāvienu troksnis un netālu no mūsu

satiksmes līdzekļa sprāga kāds šāviņš .. . Pēc kāda brīža

mums garām uz latviešu frontes pusi aizbrauca latviešu

bruņotais vilciens. Vēl pēc kāda brīža ieraudzījām krievu

kareivjus, kuri lielā lokā taisās mūs ielenkt. Vienā mirklī no

mūsu ragavām nozuda abi latviešu kareivji, un mēs ar savu

važoni tipinājām uz priekšu . . .
mums pienāca klāt krievu

karavīri, nostājās šaurā lokā ap ragavām, un kāds viņu
komandieris mūs apsveica, un karavīru daļa korī nodziedāja
Internacionāli. Mūsu sagaidītājs bija igaunis Korks, augstāks

padomju virsnieks. Viņš sūdzējās, ka latvieši bijuši nelaipni.

Viņi, krievi, ar bruņotu vilcienu izbraukuši mūs sagaidīt, bet

viņiem pretim nācis latviešu bruņotais vilciens un atklājis

uguni, uz ko viņi, krievi, pienācīgi atbildējuši. Man nekad

nav izdevies noskaidrot šā notikuma cēloņus, lai gan feb-

ruārī, pēc atgriešanās no Maskavas, mēs par to ziņojām

apspriedē, kurā piedalījās liels skaits latviešu ģenerāļu.
Jāsaka, ka vienā Latvijas armijas virsotņu daļā nebija simpāti-

1 Jau Tērbatas sarunu gaitā, tiekoties ar A. Jofi, F. Menders uzsvēra,

ka pamieram jāparedz «[. .] atbrīvot visu Latgali un pēc tam likvidēt

paralēlu Latvijas valdību, t. i., Stučkas valdību».
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jas pret pamiera sarunām. Tur kursēja visādi utopiski plāni
Varbūt kāds pāri pār mēru uzcītīgs komandieris, vabūt arī

aiz pārpratuma, bija parūpējies, lai taisni tajā laikā, kad

mums vajadzēja pāriet fronti, parādītu savu artilēristu bra-

šumu, kurā arī pati pamiera delegācija varēja dabūt bēdīgu

galu.» Tā šo braucienu aprakstīja F. Menders.

Kamēr Latvijas delegācija brauca uz Maskavu, 3. janvārī
sākās kopīgs Latvijas un Polijas karaspēka uzbrukums Lat-

galē, poļu karaspēks ap pulksten 15 dienā 3. janvārī ieņēma

Daugavpili. Skaidrs, ka Latgales ofensīvas jautājumā Latvijas

valdība izjuta Polijas un arī Francijas spiedienu. Polijas un

Francijas mērķi aplūkoti mūsu literatūrā (V. Sīpola, A. Varsla-

vāna, K. Poča darbi). Domājams, ka Latvijas valdībai bija arī

savi motīvi, kuri lika pieņemt poļu priekšlikumu par Latgales

atbrīvošanu, ko Polijas diplomāts profesors L. Vasiļevskis

bija izteicis jau 1919. gada novembrī. Lai arī Latvijas — Krie-

vijas diplomātisko kontaktu gaitā 1919. gada novembrī — de-

cembrī Latgales jautājums, likās, bija atrisināts — Padomju

Krievija piekrita atdot Latgali Latvijai pamiera parakstīšanas
rezultātā —, Latvijas valdību māca bažas, vai tas patiešām tā

notiks, šaubas
par Latgales jautājuma atrisināšanu diplomā-

tiskā ceļā stiprināja Igaunijas — Krievijas sarunas par

pamieru 1919. gada decembrī Tērbatā, kuru gaitā teritoriālie

jautājumi izraisīja ļoti smagus strīdus. Nav šaubu, ka tā tas

būtu bijis arī ar Latgales jautājuma risināšanu sarunu ceļā.

Latvijas valdība arī uzskatīja, ka padomju puse ir izmantojusi

sarunas ar Igauniju, lai to aizsegā sāktu jaunu uzbrukumu

frontē un izvirzītu igauņiem nepieņemamas teritoriālas prasī-
bas. Jāsaka, ka šodien, labi zinot, cik smagi teritoriālie

jautājumi risinājās Latvijas — Krievijas sarunu gaitā
1920. gada janvārī un kopš 16. aprīļa, miera līgumu gatavo-

jot,— apstākļos, kad Latgale bija ieņemta un faktiski pievie-
nota Latvijai,— var iedomāties, cik grūtas un mazauglīgas šīs

sarunas būtu bijušas gadījumā, ja Latgalē nebūtu bijis
militāras ofensīvas.

Uzbrukums Latgalē aptumšoja Krievijas — Latvijas
sarunu sākumu. Latvijas delegācija ieradās Maskavā 6. jan-

vārī, un šīs pašas dienas vakarā notika pirmā tikšanās ar

G. čičerinu. Latvijas delegācija apmetās bijušajā cukurfabri-

kanta Tereščenko savrupmājā Sofijas krastmalā. Tajā pašā
savrupmājā, kas atradās Ārlietu tautas komisariāta pārziņā,

pastāvīgi uzturējās arī padomju delegācijas locekļi, un tas

nodrošināja sarunu ērtu un konfidenciālu norisi. Sarunās

sākumā pārsprieda ķīlnieku apmaiņas nolīguma realizācijas
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jautājumus. (Padomju Krievijā tobrīd atradās 41 ķīlnieks,

Latvijā—l49.') Tūlīt pēc ķīlnieku jautājuma pārrunāšanas
čičerins pievērsās sāpīgajai problēmai — par Polijas un

Latvijas karaspēka uzbrukumu Latgalē. «Čičerins redz kopējā
uzbrukumā ar poļiem un sevišķi Dvinskas ieņemšanā saska-

ņotu kara plānu pret Padomju Krieviju (no lielākiem mēr-

ķiem),» 6. janvāra vakarā ziņoja uz Rīgu Latvijas delegācija.
«Mēs atbildējām, ka Latvijai tādu mērķu nav. No mums prasa

oficiālu atbildi, vai pastāv kopējs ofensīvas plāns ar Poliju

pret Padomju Krieviju [. .] Līdz atbildei sarunas pārtrauktas.»
8. janvārī Latvijas ārlietu ministrs apstiprināja: «Kopējs ofen-

sīvas plāns ar Poliju pret Padomju Krieviju nepastāv. Val-

dība apņemas pēc pamiera noslēgšanas iztīrīt Dvinsku un

Latgali no poļu karaspēka.» Kā rakstīja savās atmiņās A. Frī-

denbergs, čičerins esot nosaucis uzbrukumu Latgalē par

provokāciju, Latvijas delegācija šādu novērtējumu noraidī-

jusi. «Mans kolēģis Menders mani atbalstīja ar īsu un

pārliecinošu piezīmi, ka viņš savukārt esot ļoti apmierināts

par to, ka Latvijas armija palīdzot viņas diplomātijai,» atcerē-

jās A. Frīdenbergs.
Pirmā sēde Padomju Krievijas un Latvijas sarunās notika

tikai 11. janvārī. Padomju delegācija, Polijas un Latvijas

karaspēka sekmīga uzbrukuma Latgalē sakaitināta, izvirzīja

tādus noteikumus, kuri nozīmēja tās atkāpšanos no agrāk

saskaņotajām pozīcijām un bija pilnīgi nepieņemami Latvijai.

Pirmkārt, padomju puse pēkšņi paziņoja savu vēlēšanos slēgt
atklātu pamieru, ko Latvijas delegācija kategoriski noraidīja.

2

Otrkārt, padomju delegācija ierosināja «neitralizēt» Latgali,

1920. g. 27 janvārī Latvijas delegācija telegrafēja Z. Meierovicam:

«Ziņojiet, vai piekrītat, ka iztrūkstošo ķīlnieku vietā ņemam savus bēgļus,
lai glābtu tos no bada nāves.» Ārlietu ministrs atbildes telegrammā piekrita
ieskaitīt ķīlniekos latviešu bēgļus, visupirms ievērojamus kultūras un

zinātnes darbiniekus: «Izglītības ministrija [. .] lūdz atgriezties Latvijā [. .]
Aleksandru Daugi Maskavā, profesoru Endzelīnu Maskavā, fizioloģijas
profesoru Krimbergu Harkovā, profesoru Ernestu Felsbergu Voroņežā,
filozofijas profesoru Jēkabu Osi Voroņežā, filoloģijas docentu Plāķi

Kazaņā, arheoloģijas docentu Balodi Saratovā.»

Latvijas valdība 1920. gada janvārī vēl joprojām uzmanīgi izturējās

pret lielvalstu nostāju pamiera sarunu jautājumā ar Krieviju, nevēlējās, lai

ziņas par tām nāktu klajā 7 janvārī Latvijas pārstāvniecība Helsingforsā

ziņoja Z. Meierovicam. «Ententē sūtniecībā pienākušas ziņas, ka Latvija
sūta ar plašām pilnvarām delegāciju uz Maskavu miera sarunu vešanai.»

Z. Meierovics atbildes telegrammā noliedza pamiera sarunu faktu: «Maska-

vas delegācijas pilnvaras nokārtot ķīlnieku, kara gūstekņu apmaiņas lietu

un meklēt diplomātiskā ceļā, kā novērst lielu lielinieku spēku koncentrāciju
mūsu frontē. Delegācijai nav pilnvaru miera sarunu vešanai.»
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kad Sarkanās Armijas daļas būs atstājušas tās teritoriju,

piešķirt tai pašnoteikšanās tiesības, bet līdz tam nodibināt

«provizorisku pārvaldi uz paritātes principu pamata». Latvi-

jas delegācija pilnīgi pamatoti atzina šīs prasības par

nepieņemamām, jo «Latgale ir daļa no Latvijas», un paziņoja,
ka pēc padomju karaspēka izvešanas šis apgabals jāieņem

Latvijas armijai. Otrajā sēdē, kas notika 13. janvārī, padomju

delegācija bija spiesta atsaukt abas savas prasības. Padomju

puse piekrita slepenam pamieram un Latvijas karaspēka
ievešanai Latgales teritorijā (tas jau bija noticis fakts, kurš

pēc būtības nekādu pieņemšanu neprasīja), izvirzot kā

noteikumu karaspēka skaitliskā sastāva ierobežošanu Krievi-

jas un Latvijas frontē uz paritātes principu pamata un

kontroles komisiju izveidošanu Latgalē.' Tālākā sarunu gaita

nebija viegla. «[. .] sākās grūts darbs, kura gausā gaita mūs

daudzreiz noveda līdz izmisumam. Domājām pat par atgrieša-
nos uz Rīgu, neko nepanākuši,» 1930. gadā atcerējās A. Frī-

denbergs. Nācās risināt ārkārtīgi sarežģītus jautājumus (jo

sevišķi attiecībā uz demarkācijas līniju, jauktajām kontroles

komisijām, Latvijas padomju valdības statusu, latviešu

padomju strēlnieku divīziju v. c). Dabiski, notika domu

apmaiņa arī par nākamo miera līgumu. Un te visgrūtākā

problēma izrādījās robežu nospraušana (jo sevišķi — Pitalo-

vas un Drisas rajona liktenis). Dažbrīd negaidīti nācās

pārspriest arī jautājumus, kuri nemaz nebija Krievijas —

Latvijas sarunu objekts."'

Padomju puses lēmums satrieca P. Stučku, kurš tolaik bija miera

sarunu pretinieks. 13. janvārī viņš rakstīja uz Rēzekni, kur padomju valdība

vēl uzturējās pēdējās dienas: «M. b. (mīļie biedri — A. S.) Šodien CX no

jauna lēma un, ievērojot, ka rīdzinieki (F. Menders un A. Frīdenbergs —

A S.) citādi draud aizbraukt, parakstīt slepenu pamieru. «Finita ia

comedia.» Es esmu stipri satriekts, es tomēr cerēju kā nekā izvairīties no

slepenā miera. Nejūtos labi un tādēļ ņemu uz vienu mēnesi atvaļinājumu

(pasvītrojis P. Stučka — A. S.), lūdzu arī atsvabināt no atbildīgiem Valsts

amatiem.» Latvijas delegācija Maskavā izjuta latviešu komunistu negatīvo

nostāju pret miera meklējumiem. 1920. gada 25. janvārī delegācija ziņoja
Z. Meierovicam: «Latviešu komunisti strādā visiem līdzekļiem pret mieru.»

Krietnu laiku pēc miera sarunu sākuma (1920. g. 16. aprīlī), 30. maijā

Latvijas delegācijas loceklis pulkvedis Kalniņš ziņoja uz Rīgu: «. . . ma-

nāma preses naidīgā izturēšanās (. .] Arī «Cīņa» ved pret mums kompāniju,

ķengādama Latvijas valdību un miera delegāciju.»
2

1920. gada 22. janvārī K.Ulmanis telegrafēja miera delegācijai, ka

franču ģenerālis Nisels, sabiedroto militārās kontroles priekšsēdētājs, lūdz

kapteini Fogelmani ievākt ziņas par 3 franču virsniekiem un vienu

adjutantu, kuri atrodoties lielinieku gūstā. 28. janvārī delegācija ziņoja uz

Rīgu: «Padomju valdība atsakās darīt franču virsnieku lietas.»
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Rodas iespaids, ka, par spīti visām grūtībām, pamiera

līgumu varēja noslēgt arī agrāk, ja tā parakstīšana būtu

atkarīga tieši no Latvijas delegācijas, kuras darbībai bija

raksturīgs augsts profesionālisms, gatavība uz saprātīgiem
un neizbēgamiem kompromisiem. Jau 14. janvārī tās ziņo-

jumā uz Rīgu teikts: «Bez piekāpšanās te nav domājams

panākt pamieru.» Pāris dienu vēlāk delegācija atzīmē savā

ziņojumā: «Blokādes atcelšana 1
mazina lielinieku tieksmes

pēc ātra slepena pamiera ar Latviju, jo nāk citas izredzes,

tāpēc lūdzam neturēties pie sīkumiem.» Delegācija aicināja
valdību būt elastīgākai, pat draudēja braukt projām no

Maskavas, ja sarunas vilksies garumā. 25. janvārī tā telegra-

fēja uz Rīgu: «Lūdzam tūlīt atbildēt, vilcināt nav nozīmes,

vilcināšanās gadījumā delegācijā pacelsies jautājums par

pilnvaru nolikšanu.» 28. janvārī delegācija sūta uz Rīgu
«ultimātu»: «Līdz šodienai nav atbildes uz mūsu jautājumiem.

Nevaram ilgāk palikt neveiklā stāvoklī. Svētdien braucam

mājās, noliekot pilnvaras, ja nebūs ziņu.»

Beidzot 30. janvārī pulksten 3 naktī līgums par slepenu

pamieru tika parakstīts (oficiāli līgumu parakstīja pulksten 12

dienā). Taču demarkācijas līniju starp Latvijas un Krievijas
armijām, kuru noteica līgums, Latvijas armijas virspavēlnie-
cība atzina par stratēģiski nepieņemamu (par to delegācijai
31. janvārī telegrafēja Z. Meierovics). Jau pēc pamiera parak-
stīšanas, bet pirms stāšanās spēkā (kas bija noteikta 1. feb-

ruārī pulksten 12 dienā), Latvijas un Polijas karaspēks

pārgāja jaunā uzbrukumā (tā rezultātā tika ieņemts arī Drisas

rajons, kurš vēlāk izraisīja lielus strīdus miera sarunās).
Sakarā ar šo uzbrukumu pamiera pirmie deviņi punkti,
kuriem bija militārs raksturs, faktiski savu nozīmi zaudēja.
1920. gada 1. februārī tika parakstīts papildu līgums par

pamieru starp Latviju un Krieviju, kura pirmais paragrāfs

mainīja pamiera līguma pirmo punktu un noteica, ka stratē-

ģiskā demarkācijas līnija starp Latvijas un Krievijas armijām ir

tā frontes tīnija, kuru abas armijas ieņem uz 1920. gada
1. februāri pulksten 12 dienā.

Pamiera parakstīšana radīja pamatu abu valstu savstar-

pējo attiecību galīgai noregulēšanai. 6. februārī padomju
valdība oficiāli piedāvāja Latvijai sākt sarunas par miera

līguma noslēgšanu. 23. februārī Ministru kabinets iecēla

1 1920. gada 16. janvārī Antantes augstākā padome nolēma atcelt

Padomju Krievijas blokādi.
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ārlietu ministra biedru A. Zēbergu par vadītāju Latvijas

delegācijai, kurai bija jānodarbojas ar miera sarunu sagatavo-
šanas darbiem. Latvijas valdība ļoti pamatīgi gatavojās miera

sarunām. Marta sākumā tika radītas 6 komisijas, kuras izska-

tīja visus jautājumus (militāros, politiskos, juridiskos, finansu,

koncesiju un reevakuācijas), saistītus ar miera līgumu.
24. martā Latvijas valdība pieņēma lēmumu sākt miera saru-

nas, ieceļot A. Zēbergu par Latvijas delegācijas vadītāju.
9. aprīlī tika apstiprināts viņa ieteiktais oficiālais delegācijas
sastāvs: K. Pauļuks, J. Vesmanis, P. Berģis un E. Kalniņš (bez
tam delegācijā ietilpa arī konsultanti un tehniskais personāls).
10. aprīlī Latvijas delegācija, kurā bija 34 cilvēki, devās uz

Maskavu. Tai līdzi tika dota detalizēta un plaša instrukcija (19

paragrāfi), kurā bija noteikti nākamā miera līguma principi.

Bija paredzēts, ka delegācija Maskavā pavadīs apmēram 30

dienas. īstenībā izrādījās, ka miera sarunas, kas sākās

16. aprīlī, prasīja daudz vairāk laika.

Viens no sarežģītāk risināmiem, gatavojot miera līgumu,
bija jautājums par Latvijas un Krievijas robežu. Saprotams, ka

tā īpašo raksturu nenoteica vienas vai otras puses apzinātā
vēlēšanās saasināt sarunu gaitu, izvirzot nepamatotas prasī-
bas. To noteica vesels apstākļu kopums, to skaitā — gan

vēsturiskā, gan tālaika—l9l9.—l92o. gada starptautiskā si-

tuācija. Jau Krievijas un Igaunijas pamiera sarunas

1919. gada decembrī parādīja, cik sarežģīts ir robežu jautā-

jums. Igaunijas un Padomju Krievijas robežu jautājuma

apspriešana nodemonstrēja abu pušu lielu izveicību savu

robežu variantu pamatojumā. Krievijas delegācijas loceklis

Kostjajevs pat atsaucās uz it kā esošiem devītā gadsimta
rakstītiem avotiem, kuri apstiprinot padomju puses piedā-
vāto robežu. Igauņu pārstāvis profesors A. Pīps šajā sakarā

piebilda, ka 9. gadsimtā vispār nekādu rakstveida slāvu

avotu nevarot būt, tai skaitā arī tādu, kas apstiprinātu robežu

pastāvēšanu. Savukārt viņš pats centās igauņu puses variantu

pamatot, atsaucoties uz Ņestoru (tas ir, aptuveni 12. gad-
simta sākumu), kas, protams, arī nevarēja būt nopietns
pamats robežu noteikšanai. Galu galā Igaunijas delegāts
I. Poska atzina, ka robežu jautājumā «.

.
vēsture nevar dot

nekādas patiesas ziņas». (Tas pats atkārtojās arī Latvijas un

Krievijas sarunās.) Igaunijas un Krievijas sarunas pierādīja
arī to, ka Igaunijas puse ļoti baidās, ka Krievija var tai

nākotnē uzbrukt, un centās iegūt stratēģiskās aizsardzības

ziņā izdevīgākās robežas. Savukārt padomju puse baidījās,
ka Igaunija var kļūt par placdarmu imperiālistu iebrukumam
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Krievijā, šī abpusējā neuzticēšanās un aizdomas stipri ietek-

mēja robežu jautājuma risināšanu (tāpat arī Latvijas un

Krievijas sarunās). Padomju delegāts A. Jofe 10. decembra

sēdē ļoti atklāti atzina, ka starptautiskā situācijā, kur Padomju

Krievijai jārēķinās ar imperiālistisko lielvalstu naidīgo rīcību

un kurā Krievija baidās, ka Igaunija var kļūt par pretpadomju
uzbrukuma placdarmu, robežu jautājumā «[. .] mēs nevaram

rēķināties tikai ar etnogrāfisko principu un tautu pašnoteikša-

nos [. .] Mums nepieciešamas tādas stratēģiskās robežas,
kuras garantētu mūsu drošību.»

Robežu jautājumu sāka apspriest Latvijas un Padomju

Krievijas miera sarunu trešajā sēdē 1920. gada 19. aprīlī.

Dabiski, Latvijas ilgstošā esamība Krievijas sastāvā radīja

situāciju, kad nekādas etnogrāfiski nevainojami pamatotas,
vēl jo vairāk — juridiski atzītas robežas nebija un nevarēja
būt. Pastāvēja tikai Vitebskas guberņas triju latviešu apdzī-
voto apriņķu — Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils — adminis-

tratīvās robežas, kuru etnogrāfiskā precizitāte arī varēja tikt

apstrīdēta. Kopumā abas delegācijas, kā vēlāk, 1920. gada
17. jūnijā, runājot VCIK sēdē, atzīmēja G. čičerins, turējās

pie etnogrāfiskā principa robežu noteikšanā. Taču jau sarunu

pašā sākumā Aurēlijs Zēbergs atzina, ka no etnogrāfiskā

principa dažviet būs jāatkāpjas. 19. aprīlī viņš paziņoja, ka

robežu noteikšanā jābalstās uz etnogrāfiskiem un ekonomis-

kiem (kurs. mans — A. S.) principiem. Tas ir svarīgs atzinums:

Latvijas delegācija pieprasīja Pitalovas1 oficiālu pievieno-
šanu Latvijai (faktiski Pitalova pievienota 1920. g. janvārī,
kad sākās Latvijas un Polijas uzbrukums Latgalē. 14. janvārī
tika ieņemta Pitalovas dzelzceļa stacija) un labi saprata, ka

etnogrāfiskais princips nevar tikt lietots šīs prasības nopama-

tojumā, jo iedzīvotāju vairākums Pitalovā un tās apkārtnē

nebija latvieši. Bez Pitalovas Latvijas delegācija prasīja daļu
no Sebežas, Opočkas un Drisas apriņķiem. lepazinies ar

Latvijas delegācijas piedāvāto robežu projektu, padomju

delegācijas vadītājs A.Jofe 20. aprīlī paziņoja, ka, lai arī

varot būt kompromiss robežu jautājumā, tomēr novirzes uz

vienu vai otru pusi nedrīkstētu būt tik lielas. Latvijas

delegācija prasot 4316 kvadrātverstis (1313 — Opočkas ap-

riņķī, 513 — Sebežas, 1546 — Drisas), kurās, pēc Krievijas
delegācijas rīcībā esošajām ziņām, dzīvojot aptuveni 207 000

iedzīvotāju, no kuriem tikai 1624 esot latvieši (Jofe gan

1 Latvijas Republikas laikā pārdēvēta par Jaunlatgali, kopš
1938. gada — Abrene.
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atzina, ka šīs ziņas varot nebūt arī sevišķi precīzas, kas gan

nemainot kopainu). Polemikā, kas izraisījās ap robežu jautā-

jumu, abas puses demonstrēja lielu veiklību un pat asprātību.

Zēbergs atsaucās uz kādu Katrīnas 11 ceļojumu pa Opočkas
un Drisas apriņķiem, kura laikā viņa esot sastapusi daudz

latviešu, bet Drisa esot bijusi latviešu pilsēta. Savukārt Jofe

šajā sakarā piebilda, ka, ceļojot pa Sibīriju, arī varot sastapt
ne mazums latviešu, bet vai tas nozīmē, ka Sibīrija būtu

jāpievieno Latvijai? Abas puses izveicīgi komentēja sev par

labu ne tikai baltvācu etnogrāfa Augusta Bīlenšteina darbus

(īpaši — Die Grenzen der leitischen Sprache m der Gegen-
vvart und m 13. Jahrhundert.—St. Peferburg, 1892), bet arī

1897. gada tautas skaitīšanas datus. Taču galvenais, kas

radīja domstarpības, nebija dažādā pieeja etnogrāfu dar-

biem vai statistikai, galvenais — abu valstu stratēģiskais
stāvoklis un attiecības ar kaimiņiem. A. Jofe Latvijas prasību
pēc Pitalovas novērtēja kā militāri stratēģisku, kura apdraud

Padomju Krievijā Ostrovas pilsētu un Pleskavas — Polockas

dzelzceļu. Apstākļos, kad Padomju Krievija baidījās, ka

Rietumu lielvalstis var izmantot Baltiju pretpadomju mērķiem,
kad strauji saasinājās Polijas un Krievijas attiecības, šādas

bažas bija saprotamas. Tas bija skaidrs arī Latvijas delegāci-

jai, un A. Zēbergs vairākkārt atkārtoja, ka Latvijai nav un

nevar būt nekādu agresīvu mērķu pret Padomju Krieviju, un

tā, protams, bija patiesība.

Apzinoties Pitalovas lomu Latvijas ekonomikā (caur Pita-

lovu gāja dzelzceļa līnija no Rēzeknes uz Daugavpili) un

vēloties sekmēt sarunu gaitu, padomju delegācija jau 6. sē-

des laikā 27. aprīlī izteica piekrišanu Pitalovas pievienošanai

Latvijai, ar to tikai atzīstot faktisko stāvokli. A. Jofe īpaši

pasvītroja, ka šo lēmurrfu nosaka Padomju Krievijas gatavība
ņemt vērā Latvijas ekonomiskās intereses. Pitalovas pievieno-
šanai neesot nekā kopīga ar etnogrāfisko principu robežu

jomā, atzīmēja Jofe. Padomju puse atteicās no savas sākotnē-

jās prasības noteikt robežu pa bijušo triju latviešu apriņķu
administratīvo robežu. Pēc tam kad bija atrisināts Pitalovas

jautājums, līdz jūnija sākumam notika diskusijas par otru

nozīmīgāko no strīdīgajiem — Drisas rajonu. Latvijas val-

dība bija gatava piekāpties Drisas jautājumā, taču, kā liecina

Ministru kabineta 28. aprīļa sēdes protokols, to apgrūtināja
Polijas — Krievijas karš, kurš sākās 1920. gada 25. aprīlī.
A. Jofe 27. aprīlī paziņoja, ka Latvijas prasībai pēc Drisas

rajona nav nekāda etnogrāfiska pamatojuma (pēc viņa rīcībā

esošām ziņām Drisas rajonā dzīvojot tikai 409 latvieši, tas ir,



118

mazāk par 1 %), bet to diktē šīs nelielās teritorijas militāri

stratēģiskā nozīme. Krievija baidījās, ka kara laikā ar Poliju

Drisas rajons var tikt izmantots militāriem mērķiem un to var

ieņemt Polijas karaspēks. Šīm bažām faktiska pamata nebija1
,

un to īpaši pasvītroja savā runā 27. aprīlī A. Zēbergs.
9. sēdes laikā 5. maijā A. Jofe vēlreiz izteica bažas par to,

vai Polijas karaspēks neieņems Drisas rajonu un neizmantos

to karā pret Krieviju. Pēc padomju delegācijas priekšlikuma
tika radīta speciāla komisija, kura nodarbojās ar Latvijas
neitralitātes saglabāšanas jautājumu (no padomju puses

formāli komisiju vadīja J. Gaņeckis, faktiski visus jautājumus
izlēma tikai A. Jofe; no Latvijas puses — pulkvedis Kalniņš).
Neitralitātes jautājuma apspriešana izsauca pamatīgus strī-

dus, īpaši neitralitātes jēdziena izpratnē, kā arī par plebis-
cītu Drisas rajona strīdīgajā daļā. Latvijas valdības nostāju

raksturoja gatavība atrast saprātīgu kompromisu. 13. maijā tā

piekrita pēc Latvijas — Krievijas miera līguma abpusējās
ratificēšanas organizēt plebiscītu strīdīgajā teritorijā. Taču

šeit neizdevās atrast abām pusēm pieņemamu balsošanas

formulu. Padomju puse uzskatīja, ka balsot var tikai tie 18

gadu vecumu sasniegušie pilsoņi, kuri neekspluatē algotu

darbaspēku. 28. maijā Z. Meierovics telegrafēja Latvijas de-

legācijai: «[. .] Ja arī 18 gadu vietā mēs labprāt redzētu 20

jeb 21 gadu, tad 3a mck/uomch-mcm /imu,, 3Kcn/iyaTnpytou4MX

My>KOM TpyA b u,e/iax Ha>KHßbi mums ir pilnīgi nepieņemams.»
Jāsaka, ka padomju puses izvirzītais kara komunisma gadu
kreisuma apdvestais balsošanas princips, protams, bija nepie-

ņemams, un vēlāk nekāds plebiscīts arī nenotika. Pēc miera

parakstīšanas Latvija savu karaspēku no Drisas apriņķa
lielākās daļas atvilka un Latvijai pievienoja tikai samērā mazu

Daugavpils apriņķim pieguļošu Drisas apriņķa stūri.

Latvijas un Krievijas robeža, kas pastāvēja pēc
1920. gada 11. augusta miera līguma, tika noteikta ne tikai

Latvijas valdība arī pati lieliski apzinājās, ka Polijas karaspēka
atrašanās Latgalē radīja nopietnas problēmas gan attiecībās ar Krieviju,

gan valsts iekšienē. Latgales apgabala priekšnieks Bērziņš un viņa
vietnieks Graudiņš 1920. gada 26. februārī ziņoja iekšlietu ministram: «[.,J
Ja poļi drīzumā neatstās Daugavpili, tad nav šaubu, ka viņi mūs izdzīs

laukā [. .] visi izdotie no latvju valdības dokumenti tiek apsmieti un ļaudis

spīdzināti un daži likti cietumā, mantas konfiscētas [. .] viņu politika un

taktika ne ar ko neatšķiras no Bermonta.» 26. aprīlī Z. Meierovics ar

atvieglojuma sajūtu paziņoja uz Maskavu A. Zēbergam: «Poļi atstājuši

Latgali.»
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pēc etnogrāfiskā principa', bet tajā tika ņemts vērā ekono-

miskais faktors, kas bija svarīgs apstāklis, kad Latvija izdalī-

jās no agrākā vienotā Krievijas ekonomiskā organisma, tas

ir — robeža bija vēsturiskai situācijai atbilstoša. Vispārējais,
universālais princips robežu noteikšanā, protams, ir etnogrā-
fiskais. Atkāpšanās no tā, vēsturiskās situācijas diktēta, radīja
zināmas problēmas. Tā, piemēram, pēc miera līguma parakstī-
šanas Ostrovas apriņķa Kačanovas — Pokrovas pagasta

pierobežu 11 ciemu iedzīvotāji 26. augustā lūdza Latvijas
Ārlietu ministrijai pievienot tos Latvijai (lūgumā teikts, ka

Pokrovas pagastā pastāvot latviešu kolonija, kurā uz

1920. gada 14. aprīli esot bijušas 308 latviešu saimniecības).
Robežas radītos jautājumus atzina arī policija. 1925. gadā

politiskā policija ziņoja no Rēzeknes par noskaņojumu

Latvijas — Krievijas pierobežā: «Vietējie iedzīvotāji savā

vairumā nevar tikt uzskatīti par Latvijas lojāliem pilsoņiem un

nejūtas saistīti pie Latvijas, ar robežas novilkšanu ir lielai

daļai sadalīta zeme, palikuši Padomju Krievijas pusē radi-

nieki, zemes trūkuma dēļ un aiz tā iemesla, ka arī blakus

peļņa, ko agrāk deva Krievijas lielpilsētu rūpniecība un

satiksme, nav atrodama, liela daļa vietējo iedzīvotāju nonā-

kuši trūkumā.»

Viens no jautājumiem, kuru bija nepieciešams atrisināt

pēc iespējas ātrāk, bija jautājums par Latvijas bēgļu atgrieša-
nos dzimtenē. Pirmā pasaules kara gados bēgļu gaitās bija
devušies simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Viņu liktenis

Krievijā bieži vien bija traģisks. Pilsoņu kara un kara

komunisma šausmas jo īpaši smagi skāra tieši bēgļus. Jau

1920. g. janvārī, kad Maskavā uzturējās Latvijas Sarkanā

Krusta delegācija, latviešu bēgļu pārstāvji centās tikties ar

F. Menderu vai A. Frīdenbergu, bet, tā kā ierasties Maskavā

praktiski nebija iespējams, sūtīja vēstules un lūgumus.
22. janvārī Ņižņijnovgorodā esošo bēgļu vārdā pilnvarotais
E. Bīlmanis ziņoja par ārkārtīgi smagiem dzīves apstākļiem.

«[. .] Visu savu mantu viņi aiznesuši uz krievu sādžu kā

izmaiņu pret kartupeļiem un citiem produktiem.» Maskavā

pie F. Mendera ieradās latviešu strādnieku pārstāvji no

uzņēmumiem Kaučuk, Motor un lūdza palīdzēt atgriezties

1 Attiecībā uz 1920. gada Latvijai pievienotajiem pieciem Krievijas

pagastiem zīmīgas un diezgan daiļrunīgas ir statistikas ziņas par šā novada

iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem,

tolaik Jaunlatgales apriņķa Augšpils pagastā dzīvoja 4,31 % latviešu,

Gauru
— 4,36%, Linavas — 4,63%, Kacēnu — 16,91%, Purvmalas —

32,29 %, bet pašā Jaunlatgales pilsētā — 38,57 % latviešu.
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dzimtenē. Tiklīdz kļuva zināms par miera sarunu uzsākšanu,

Latvijas bēgļi no visām Krievijas malām sūtīja savus lūgumus
miera delegācijai. Tas bija kliedziens pēc palīdzības. Bēg-
ļiem draudēja bada nāve, plaši izplatījās tīfs. Latvijas
valdība to lieliski apzinājās un darīja visu, kas bija tās

spēkos, lai atrisinātu bēgļu jautājumu. 12. aprīlī latviešu

bēgļi Tulā savā lūgumā, kas bija adresēts Latvijas miera

delegācijai, rakstīja, ka ļoti daudz bērnu mirst badā. Lūgumā
teikts, ka malkas cena Tulā esot aptuveni 25—30 tūkstoši

rubļu par kubikmetru, bet alga svārstoties no 1200 līdz 4000

rubļu mēnesī; maizi pēc kartiņām izsniedzot 3/8 līdz 3/4

mārciņas, pārējos produktus saņemot tikai strādnieki, kuri

nodarbināti ieroču rūpnīcās. Latviešu bēgļi tur praktiski

nestrādājot, tāpēc jo bieži slimojot ar tīfu un ejot bojā. šāda

satura ziņojumi pienāca no Kubaņas, Omskas, Saratovas, no

visām Krievijas malām. Jūnija sākumā bēgļu reevakuācijas

līgums kopumā bija izstrādāts. Taču šajā laikā Maskavā sāka

ienākt ziņas par to, ka vasarā Rīgas Jūrmalā paredzēta
Baltijas valstu, arī Polijas, konference, kurai esot jāizstrādā
militārā konvencija. Ziņas par šo konferenci, kuru Padomju

Krievija vērtēja kā pret sevi vērstu, momentāni ietekmēja
sarunu gaitu. 10. jūnijā Vesmanis ziņoja Meierovicam, ka

A. Jofe ir uztraukts par iespējamo pret Krieviju vērstās

militārās konvencijas izstrādi, «[. .] visa sarunu gaita pieņem
tādu nepatīkamu piekrāšu un dod daudz sliktākus rezultātus.

Bēgļu līgums, kuru cerējām jau šodien parakstīt un noslēgt
uz diezgan labvēlīgiem noteikumiem, pieņēma uzreiz pavi-
sam citu virzienu, un, lai gan sestdien domājam to tomēr

parakstīt, tad noteikumi tomēr ir jau sliktāki.» Bēgļu reeva-

kuācijas līgums tika parakstīts 12. jūnijā, un tam bija milzīga
nozīme bēgļu dzīvē.

Latvijas delegācija strādāja visai nelabvēlīgos dzīves

apstākļos Maskavā, bija milzīgas grūtības ar pārtiku, visu

nepieciešamo atsūtīja no Rīgas. 3. maijā Latvijas Ārlietu

ministrija, ziņojot delegācijai uz Maskavu par profesora
K. Baloža (delegācijas eksperta ekonomiskajos jautājumos)

izbraukšanu, piebilda: «[. .] Viņš ved sev līdzi no Jums

pasūtītās septiņas kastes pārtikas vielu.» Taču 10. jūnijā

Latvijas delegācija, telegrafējot uz Rīgu, žēlojās: «[. .] Pārti-

kas ziņā mums šim brīžam sāk klāties diezgan slikti [. .]
pastāvīga konservu ēšana ļoti slikti atsaucas uz gremošanas
orgāniem, pie tam to pašu (pārtikas vielu — A. S.) sāk trūkt.»

21. jūnijā Vesmanis ziņo, ka visi delegācijas locekļi esot

pusslimi, bet Bušam aizdomas uz vēdera tīfu. šobrīd mums

daži delegācijas ziņojumi liekas it kā ne sevišķi nopietni, bet



121

tolaik tie atspoguļoja smagos dzīves apstākļus Maskavā.

«Vakar nodega autobāze, tā ka automobili, kuru jau tā ar

grūtībām varējām dabūt, tagad būs vēl grūtāk dabūt. Tas ir

liels trūkums, jo tā varētu šad tad izbraukt ārā no pilsētas,»
28. maijā ziņoja J. Vesmanis.

Smagie dzīves apstākļi, kā arī lēnā sarunu gaita bija

galvenais cēlonis, kas lika Latvijas delegācijai neatlaidīgi

lūgt Latvijas valdību rūpēties par sarunu pārcelšanu uz

Rīgu. Maija otrajā pusē šo jautājumu sāka risināt praktiski.
28. maijā A. Jofe paziņoja Latvijas delegācijai, ka G. čičerins

esot ar mieru pārcelt sarunas uz Rīgas Jūrmalu vai Rīgu, «[. .]
bet vajagot vēl Ļeņina piekrišanu, un Ļeņins iebraucot

šonakt (no Petrogradas — A. S.) un rīt laikam varēšot dot

noteiktu atbildi». Taču šā jautājuma atrisināšana aizņēma vēl

gandrīz 1,5 mēnešus. 25. jūnijā sarunā ar Vesmani A. Jofe

gan kopumā piekrita pārcelt miera konferences darbu uz

Rīgu, taču vienlaikus izteica bažas par «[. .] nevēlamo

iespaidu vispasaules politiskās aprindās, ja miera sarunas

nevarētu nobeigt Maskavā». Te droši vien bija domāts tas

nevēlamais iespaids, kas rastos, ja ārzemēs sarunu pārcel-
šanu uz Rīgu vērtētu kā ārvalstu delegāciju bēgšanu no

Maskavas un neiespējamību tur normāli strādāt. Sarunu

pārcelšanu uz Rīgas Jūrmalu vasaras laikā Latvijas valdība

uzskatīja par pilnīgi piemērotu variantu, taču te negaidot arī

radās šķēršļi. Rīgas Jūrmalā bija jāsanāk Baltijas valstu (pats

galvenais — arī Polijas) konferencei (Bulduru konference),
kurai bija jāsākas jūlijā (faktiski sākās augustā). Sakarā ar

gaidāmo Polijas delegācijas ierašanos Padomju Krievijai

Rīgas Jūrmala kļuva nepieņemama. 1. jūlijā Vesmanis ziņoja

uz Rīgu: «[. .] Pret Jūrmalu ļoti svarīgi politiski iebildumi.»

Beidzot 9. jūlijā A. Jofe piekrita pārcelt sarunas uz Rīgu, bet

ar noteikumu, ka līgums noteikti jāparaksta Maskavā. Vēlāk

Padomju Krievijā no šīs prasības, kurai, protams, bija tikai

prestiža raksturs, atteicās.

15. jūlija rītā Krievijas delegācija iebrauca Rīgā un

apmetās «Pēterpils» viesnīcā Pils laukumā. 22. jūlijā «Jaunā-

kās Ziņas» publicēja sarunu ar
Jofi — viņa interviju Latvijas

Telegrāfa Aģentūras pārstāvim, šajā intervijā bija rakstīts:

«Sevišķi lielu iespaidu viņam atstājusi Rīga: no visām

pilsētām, kādas vien viņš redzējis pa kara gaitu, Rīga

glītuma un tīrības ziņā ieņemot pašu pirmo vietu. Rīga esot

daudz labāk apkopta un tīrāka nekā pat Vācijas pilsētas.
Tikai tās dzīve vēl esot paklusa, sevišķi vakaros.»
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Lai arī lielākais darba cēliens jau bija pagātnē, tomēr

miera sarunas Rīgā arī nebija vieglas. Tās risināja galveno-
kārt saimnieciskās dabas jautājumus (īpaši strīdīgas bija

reevakuācijas lietas). 23. jūlijā padomju delegācija ziņoja uz

Maskavu, ka sarunas velkoties ļoti lēni; aizkavējoties darbs

dzelzceļa apakškomisijā. Tika ziņots, ka Latvijas delegācija

jau pirms miera līguma parakstīšanas gribot zināt, cik

vagonu un lokomotīvju tai tiks atdots. Padomju delegācija
savukārt bija gatava tikai fiksēt kopējos reevakuācijas princi-

pus, bet konkrētos jautājumus atrisināt pēc miera līguma

abpusējas ratifikācijas, šāda padomju puses nostāja atspogu-

ļoja to reālo situāciju, kāda Krievijā bija izveidojusies

revolūcijas rezultātā, — ekonomika bija sagrauta un, protams,

Krievija nevēlējās uzņemties nekādas īpaši konkretizētas

saistības. Latvijai ar to bija jāsamierinās. Miera līguma
ekonomiskie rezultāti bija nenozīmīgi.

7. augustā A. Jofe ziņoja G. čičerinam, ka sarunas ko-

pumā esot pabeigtas, miera līguma teksts — izstrādāts, atli-

kuši esot tikai redakcijas darbi. 10. augustā notika pēdējā

miera sarunu sēde, kurā tika apstiprināts galīgais miera

līguma teksts. Miera līgumu parakstīja 11. augustā; tā noslēg-
šana bija liels abu valstu diplomātijas panākums. īpaši augsti

jāvērtē abu valstu ārlietu resoru un miera delegāciju darbs,
kurām pietika izturības, lai sarežģītās un grūtās sarunas

vainagotos ar panākumiem.
Miera līguma galvenie rezultāti bija politiskajā sfērā. Tas

radīja politisko un tiesisko pamatu labu kaimiņu attiecību

nodibināšanai starp Latviju un Krieviju. īpaši svarīgi bija tas,

ka līguma 2. pantā tika ierakstīts:

«Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību,

patstāvību un suverenitāti un labprātīgi uz mūžīgiem laikiem

atsakās no jebkādām suverēnajām tiesībām, kas attiecībā uz

Latvijas tautu un zemi piederēja Krievijai.»

Fakts, ka Krievija atzina Latviju, bija ļoti svarīgs tās

vēlākajai starptautiskajai atzīšanai un uzņemšanai Tautu

Savienībā. Miera līgumi starp Padomju Krieviju un Igauniju,
Lietuvu un Latviju atnesa mieru Baltijā, tiem bija politiska
nozīme starptautisko attiecību uzlabošanā Austrumeiropā.
Tālāka abu valstu attiecību attīstība bija atkarīga no abu

pušu gatavības pildīt visas līgumā paredzētās saistības.

1939. gada 23. augusta PSRS — Vācijas līgums un staļiniskā
politika pret Latviju pēc šī līguma parakstīšanas nozīmēja
cinisku atteikšanos no 1920. gada 11. augusta līgumā dekla-

rētā.
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I. MEDNIS,

vēstures zinātņu kandidāts

LATVIJAS NEPROLETĀRISKĀS PARTIJAS

(1920—1934)

1920. gada sākumā liela daļa Latvijas buržuāzijas bija

noskaņota par labu Satversmes sapulces sasaukšanai. Sapul-
cei vajadzēja izstrādāt pilsoniski demokrātiskas valsts Konsti-

tūcijas (satvermes) projektu. Pēc buržuāzijas ieceres satver-

sme būtu fiksējusi uzvaras rezultātus, mazinājusi masu neap-

mierinātību un nostiprinājusi valsts sociālo bāzi. Latvijas

buržuāzija bija ieinteresēta, lai miera sarunās ar Padomju

Krieviju to pārstāvētu konstitucionāla valdība.

Tauta ticēja, ka Satversmes sapulce uzlabos tautas stā-

vokli. Tās vēlēšanās 1920. gada 17. un 18. aprīlī piedalījās

84,9 % vēlētāju.

Gatavojoties Satversmes sapulces vēlēšanām, dzīvāka

kļuva neproletārisko politisko partiju darbība, šīs partijas
bija dibinājušās Latvijā 1917. gadā un vēlākajos gados. Pirms

šīm vēlēšanām, kā arī vēlāko Latvijas Saeimas vēlēšanu laikā

dibinājās daudz jaunu partiju un grupu.

Daudzo politisko partiju izveidošanos noteica tas, ka

Latvijā nebija pietiekamas politiskās darbības pieredzes, jo
cariskās Krievijas apstākļos nebija iespēju to uzkrāt, izpau-
dās pretrunas starp pilsētas un lauku buržuāziju, lielburžuā-

ziju un sīkburžuāziju; sava nozīme partiju veidošanā bija arī

buržuāzijas lokālajām interesēm, piemēram, Latgalē; Latvijas
daudznacionālais sastāvs, valsts oficiālās ideoloģijas
ietekme, nacionālo interešu sadursmes bija par iemeslu tam,
ka līdz ar latviešu politiskajām partijām izveidojās arī krievu,

vācu, ebreju, poļu buržuāziskās partijas. levērojama bija arī

reliģijas ietekme partiju veidošanās procesā — eksistēja
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«kristīgās» partijas, luterāņu, katoļu, vecticībnieku partijas.

Raksturīgi, ka Latvijas neproletāriskās partijas bieži mainīja

savus nosaukumus, apvienojās, sašķēlās, to līderi pārgāja no

vienas partijas uz citu.

Politisko partiju darbība īpaši aktivizējās laikā, kad

notika vēlēšanas parlamentā. Satversmes un saeimu vēlēša-

nām tika nodibināti pieci vēlēšanu apgabali — Rīgas, Vidze-

mes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Politisko partiju
vairākums parasti iesniedza savu kandidātu sarakstus visos

apgabalos, bet bija atsevišķas partijas, kuras savu sarakstu

iesniedza tikai vienā vai dažos apgabalos, kur cerēja gūt
vislielāko vēlētāju atbalstu. 1920. gadā Satversmes vēlēšanās

Latvijā piedalījās 25 partijas un grupas, no kurām 16 dabūja
savus pārstāvjus Satversmē. I Saeimas darbības sākumā

1922. gadā tajā bija 17 frakcijas, II Saeimā (1925. g.)—2o,
111 Saeimā (1928. g.)—2B, IV Saeimā (1931. g.) —24. Attie-

cīgi bija 88, 141, 120 un 103 kandidātu saraksti.

Jaundibināto politisko partiju lielais daudzums liecināja

par politiskās sistēmas vājumu un neattīstību pilsoniski

demokrātiskajā Latvijā, par politiskās darbības metožu zemo

līmeni.

Lielais neproletārisko partiju skaits un to nestabilitāte

bija par iemeslu biežām valdību maiņām un grūtībām,
sastādot jaunus ministru kabinetus, jo nepastāvēja nekādi

ierobežojumi partiju pārstāvniecībai parlamentārās iestādēs.

Skaitliski lielākā (ap 30 tūkst, biedru) un ietekmīgākā
buržuāziskā partija, kas darbojās Latvijā visā tās parlamentā-
rajā periodā (1920—1934), bija Latviešu zemnieku savienība

jeb, kā to parasti sauca,— Zemnieku savienība.

Zemnieku savienība bija parlamentārās sistēmas kodols,
faktiski —valdošā partija Latvijā: no astoņpadsmit valdībām

Zemnieku savienība bija vadošā trīspadsmit valdībās un

piedalījās sešpadsmit valdībās.

šīs partijas sociālā bāze jau kopš tās pirmajām pastāvēša-
nas dienām (1917. gada aprīļa) bija lauku buržuāzija. Bet

Zemnieku savienība pasludināja sevi par partiju, kas apvieno
visu zemniecību. Vēl vairāk, Zemnieku savienība mīlēja
runāt visas latviešu tautas vārdā, skaidrojot to tādējādi, ka

latviešu zemniecība ir Latvijas sociālās un saimnieciskās

dzīves visstiprākais kodols.

Pēc Zemnieku savienības līderu, kā arī pēc citu latviešu

buržuāzijas sīkāku politisko partiju iniciatīvas 1917. gada
16. novembrī Valkā tika izveidots Latvijas buržuāzijas šķi-
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risks orgāns — Latviešu pagaidu nacionālā padome.1 Lielu

daļu Pagaidu nacionālās padomes līdzekļu veidoja Zem-

nieku savienības līdzekļi. Z. Meierovics, J. Goldmanis un

citi Pagaidu nacionālās padomes līderi no paša sākuma

meklēja atbalstu pie angļiem, frančiem un amerikāņiem.
Arvien skaļāk un atklātāk skanēja aicinājumi ātrāk atdalīties

no revolucionārās Krievijas un nodibināt neatkarīgu Lat-

viju.

Zemnieku savienības līderi K. Ulmanis, A. Ķēniņš, M. Val-

ters un citi bija palikuši vācu karaspēka okupētajā Latvijas
teritorijā. 1917. gada septembrī viņi nodibināja tā saukto

Demokrātisko bloku, kurā ietilpa arī Demokrātiskās partijas

pārstāvji un meņševiku vadoņi P. Kalniņš un F. Menders.

1918. gada martā Valkā ar okupācijas varas iestāžu atļauju un

stingru cenzūru atkal sāka darboties Zemnieku savienības

izdevums — laikraksts «Līdums»
3

.

Zemnieku savienībai bija galvenā nozīme Tautas padomē.
Tā tika nodibināta 1918. gada 17. novembrī un 18. novembrī

pasludināja neatkarīgu Latviju. Tautas padomē šī partija

saņēma vislielāko vietu skaitu—l3no 40 vietām. Zemnieku

savienības līderis K. Ulmanis kļuva par šīs padomes izveido-

tās Pagaidu valdības vadītāju.

Pagaidu valdībā svarīgākie posteņi tāpat piederēja Zem-

nieku savienības biedriem: par ārlietu ministru kļuva Z. Meie-

rovics, par aizsardzības ministru —J. Zālītis, par iekšlietu

ministru — M. Valters, par zemkopības ministru — J. Gold-

manis.

Kad Latvijas lielākajā daļā nodibinājās padomju vara un

tika izveidota Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika, Tau-

tas padome un tās Pagaidu valdība meklēja patvērumu

Liepājā pie ārvalstu karaspēka. Sajā periodā praktiski tika

pārtraukta jebkāda Tautas padomes un buržuāzisko politisko

partiju darbība.

Pēc tam kad K. Ulmaņa valdība bija atgriezusies Rīgā,
Zemnieku savienība atsāka savu aktīvo darbību. Kopš

' Pēc tam kad vācu karaspēks bija okupējis visu Latvijas teritoriju, tā

pārcēlās uz Petrogradu.
2 Ulmanis K. Zigfrīds Meierovics Latviešu zemnieku savie-

nībā//Z. A. Meierovics. Latvijas pirmā ārlietu ministra atcerei veltīts rakstu

krājums.—R., 1935.—24. Ipp.
3

Laikraksts «Līdums» bija slēgts sakarā ar Latvijas Strādnieku,

kareivju un bezzemnieku deputātu izpildkomitejas (Iskolata) lēmumu

1917. gada 4. decembrī.
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1919. gada augusta Zemnieku savienība «Līduma» vietā

sāka izdot savu partijas laikrakstu «Brīvā Zeme».

Satversmes sapulces vēlēšanās 1920. gada aprīlī par

Zemnieku savienību balsoja 126 434 vēlētāji, 17,78 % no to

kopējā skaita. Tas nodrošināja Zemnieku savienībai 26 depu-
tātu vietas no 150. I Saeimas vēlēšanās 1922. gada oktobrī šī

partija ieguva 16,77 % visu balsu un 17 vietas no simta.

1925. gada oktobrī II Saeimas vēlēšanās Zemnieku savie-

nība savāca 15,03 % visu vēlētāju balsu, ieguva 16 deputātu
vietas Saeimā. 111 Saeimas vēlēšanās 1928. gada oktobrī

Zemnieku savienība ieguva 14,97 % balsu un saglabāja
savas 16 vietas.

Turpmākajos gados Zemnieku savienības ietekme masās

kritās. Par to liecināja arī balsu skaita samazināšanās IV

Saeimas vēlēšanu laikā 1931. gadā. Zemnieku savienība kā

parasti iesniedza savus sarakstus visos Latvijas vēlēšanu

apgabalos, bet savāca tikai 118 443 balsis, par 21 tūkstoti

mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās jeb 12,25% vēlētāju
balsu. IV Saeimā Zemnieku savienība dabūja 14 vietas un arī

tās zināmā mērā tāpēc, ka K. Ulmanis un citi Zemnieku

savienības līderi pēc iepriekšējas vienošanās bija ierakstīti

arī citu partiju sarakstos.

Zemnieku savienība aktīvi piedalījās arī pašvaldības

orgānu vēlēšanās pilsētās un pagastos. Vēlēšanās Rīgas

pilsētas domē 1920. gada janvārī Zemnieku savienības kandi-

dātiem bija galvenā nozīme sarakstā «Apvienotie latviešu

pilsoņi». No 90 vietām septiņas dabūja šajā sarakstā iekļautās
personas. Liepājas pilsētas domē 1920. gadā no 30 deputā-
tiem septiņi pārstāvēja Zemnieku savienību, Cēsu pilsētas
domē — pieci no trīsdesmit.

Tiesa, 1928. gadā, iesniegusi vēlēšanām Rīgas pilsētas
domē savu patstāvīgu sarakstu, Zemnieku savienība savāca

tikai 2730 balsis no 186 899 un dabūja domē vienu vietu no

90.

Pretstatā citām parlamentārā perioda buržuāziskajām

partijām, kuras visumā bija skaitliski nelielas un iekšēji

nenoturīgas, Zemnieku savienībai bija raksturīga centralizā-

cija, noregulēts partijas mehānisms. Zemnieku savienības

augstākais orgāns bija kongress, uz kuru saskaņā ar statūtiem

ik 50 biedri sūtīja savu deputātu. Kongress ievēlēja centrālo

padomi un centrālo partijas vadību —7 locekļus. Partijas

ievērojamākie līderi — K. Ulmanis, Z. Meierovics, A. Klīve,
H. Celmiņš, A. Alberings, J. Balodis. Kongresi notika regulāri,
uz vietām darbojās 560 partijas nodaļas. Neskaitot centrālo

partijas izdevumu — laikrakstu «Brīvā Zeme», Jelgavā iz-
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deva arī otru Zemnieku savienības partijas laikrakstu «Zem-

galietis». Visus svarīgākos Zemnieku savienības rakstus

parasti pārpublicēja arī daudzi provinces laikraksti. Partijas
sastāvā bija labi sagatavoti propagandistu kadri.

Zemnieku savienības līderi vienlaikus ieņēma svarīgus

amatus gan valdības aparātā, gan dažādās saimnieciskās

organizācijās. Partijas ideologi tādu amatu apvienošanu
skaidroja ar kadru trūkumu un ar to, ka katrai politikai

nepieciešams saimniecisks pamats. 1
Zemnieku savienība bija cieši saistīta ar banku un

tirdzniecības kapitālu. Faktiski tās vadībā darbojās Rīgas
centrālā lauksaimniecības biedrība, akciju sabiedrības

«Lats», «Konzums» v. c. organizācijas.
Zemnieku savienības frakcija Tautas padomē sniedza

atskaiti savā trešajā kongresā. Tajā bija teikts: apstākļos, kad

nozīmīgākās ministrijas vada Zemnieku savienības biedri un

kad pats kabineta galva ir Zemnieku savienības biedrs,
Zemnieku savienības atbildības sfēra pielīdzināma visai

valstij.
2

Zemnieku savienība apgalvoja, ka tā ir vajadzīga visiem

lauciniekiem, vai tie būtu laukstrādnieki, lauku amatnieki,
saimnieki vai rentnieki, vienalga, viņiem ir kopīgas intereses.

Laukos ir viena galvenā šķira — zemnieki. Sis zemnieku

masām pievilcīgais nosaukums— Zemnieku savienība —

neatbilda saturam. «Lai saprastu partiju īsto nozīmi,» rak-

stīja Ļeņins, «jālūkojas nevis uz izkārtni, bet uz viņu šķirisko
raksturu un uz katras atsevišķas zemes vēsturiskajiem apstāk-
ļiem.» 4

Lai lauku buržuāzijas partijai būtu labvēlīgāki ap-

stākļi, lai tās pusē būtu bezzemnieki, tā plaši izmantoja

demagoģiju. Zemnieku savienībai bija zināms atbalsts arī

pilsētā. Seit to atbalstīja galvenokārt namīpašnieki, valsts

ierēdņi, virsnieki v. tml.

Zemnieku savienība, būdama pie varas, jau kopš pirma-
jiem Latvijas Republikas gadiem uzņēma kursu uz to, lai

izveidotu Latviju par agrāru zemi. Jau 1920. gada septembrī
valdošā partija uzsāka agrāro reformu Latvijā. Tika atcelta

zemes nacionalizācija, ko 1919. gadā veica Padomju Latvijas

valdība, un atjaunots privātīpašums uz zemi. Daļēji tika

atjaunotas muižnieku tiesības (viņiem atstāja muižu centrus

1 Brīvā Zeme.—l92o.—6. aug.
2

Turpat.—l3. janv.
3

Turpat.—l922.—9. maijs.
*

Ļeņins V. J. Raksti.—l9. sēj.—lBs. Ipp,
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ar 50—100 ha zemes). Pārējās zemes platības tika iekļautas
valsts zemes fondā, kas bija paredzēts jaunsaimniekiem un

jau esošo saimniecību paplašināšanai.

Pieņemot likumu par agrāro reformu, buržuāzija solīja
zemi visiem, kuri to gribēs. Zemnieku savienība pārliecināja
bezzemniekus un sīkzemniekus, ka agrārās reformas rezul-

tātā visi zemnieki kļūs par saimniekiem uz zemes un visiem

būs vienādas intereses, izmantodami to, ka daļa laukstrād-

nieku un sīkzemnieku tiešām saņēma zemes piegriezumus.

Agrārās reformas rezultātā nostiprinājās ne vien Zem-

nieku savienības ekonomiskās, bet arī politiskās pozīcijas.
Tai izdevās paplašināt savu sociālo bāzi laukos.

Pilsoniskās demokrātiskās Latvijas parlamenta vēlēšanu

laikā Zemnieku savienība īpaši aktīvi cīnījās par bezzem-

nieku un nabadzīgo zemnieku balsīm. Tā, piemēram, viens

no Zemnieku savienības līderiem A. Klīve pirms vēlēšanām

Latvijas Satversmes sapulcē, pārliecinādams bezzemniekus

atbalstīt Zemnieku savienības politiku, sacīja: «Politiska

pārliecība ir savā ziņā ticība; ja saimniekam un līdzšinējam
bezzemniekam var būt viena kopīga Lutera ticība garīgās

lietās, tad tāda pat viena ticība varētu būt arī politikas
laukā.»1

Lai izcīnītu laukstrādnieku un sīkzemnieku balsis, Zem-

nieku savienība veidoja partijas, kuras formāli bija neatkarī-

gas no lielsaimnieku partijas. Viena no tādām Zemnieku

savienības organizētām partijām bija Latvijas bezzemnieku

agrārā savienība jeb, precīzāk sakot, «nākamo saimnieku»

partija, kā viņi bija paziņojuši savā programmā.
2

Bezzem-

nieku agrāro savienību vadīja K. Lībtāls. Partija izdeva savu

laikrakstu «Latvijas Bezzemnieks». Savā deklarācijā Bezzem-

nieku agrārā savienība par savu mērķi pasludināja apvienot

un organizēt visus, kuri vēlas dabūt zemi, savā partijā un

izvirzīt kandidātus Satversmes sapulcei. Tomēr partija neizvir-

zīja uzdevumu uzlabot visu laukstrādnieku stāvokli, bet tikai

to, kuriem ir nauda un inventārs.

Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanās par Bezzemnieku

agrāro savienību tika nodotas 14 078 balsis un ievēlēti

3 deputāti. Partija pastāvēja neilgi. Kad Satversmes sapulce

pieņēma likumu par agrāro reformu, tā faktiski beidza

eksistēt. Partijas līderi nepārtraukti strīdējās. Daļa tās biedru

pārgāja uz citām partijām, bet pārējie 1920. gada augustā

1 Sk.: Stučka P. Rakstu izlase.—3. sēj.—22l. Ipp.
2

Latvijas bezzemnieku agrārā savienība.— R., 1919.—2. Ipp.
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nodibināja jaunu Neatkarīgo bezzemnieku partiju1,
kura,

starp citu, arī drīzumā beidza pastāvēt, jo lauku darbaļaudis

saprata, ka arī tā ir parasta Zemnieku savienības filiāle.

Vēl viena Zemnieku savienības organizēta «sadraudzī-

bas partija» bija Bezpartejisko bezzemnieku un sīksaimnieku

grupa. Par šīs partijas līderi kļuva Zemnieku savienības

centrālās valdes loceklis E. Bauers. Aktīva loma tās darbībā

bija «Līduma» bijušajam galvenajam redaktoram O. Nonā-

cām
2

un bijušajam Zemnieku savienības frakcijas loceklim

Tautas padomē J. Velmerim. Satversmes sapulcē šai partijai

bija divas vietas, par to bija nodotas 11 180 balsis.

Kad Satversmes sapulcē tika izstrādāta agrārā reforma,

Latvijas bezzemnieku agrārā savienība un Bezpartejisko
bezzemnieku un sīkzemnieku grupa pirmās atbalstīja Zem-

nieku savienības piedāvāto projektu.
1922. gada jūnijā Bezpartejisko bezzemnieku un sīksaim-

nieku grupa pieņēma jaunu nosaukumu — Latvijas Jaunzem-

nieku savienība3
un paziņoja, ka pārstāv to zemnieku

intereses, kuri dabūjuši zemi agrārās reformas laikā vai arī

cer zemi dabūt. I Saeimā to pārstāvēja trīs deputāti (K. Bah-

manis, E. Bauers, O. Nonācs).

Tādējādi Zemnieku savienība, prata piesaistīt savai politi-
kai ievērojamu daļu darba zemniecības, tajā skaitā vidējos
un sīkos zemniekus un pat bezzemniekus.

Zemnieku savienība bija pret rūpniecības, it īpaši lielrūp-
niecības, atjaunošanu. Zemnieku savienības ekonomiskā

politika pirmām kārtām bija vērsta uz lauksaimniecības

atjaunošanu un attīstīšanu. Rūpniecība attīstījās tikai tiktāl,
cik tas bija nepieciešams lauksaimniecībai.

Kapitālisma daļējās stabilizācijas gados (1924—1929)
Zemnieku savienība turpināja pulcināt ap sevi visas buržuā-

ziskās partijas, kuras stāvēja gan «pa labi», gan «pa kreisi»

no tās. Kaut arī pastāvēja zināmas pretrunas starp Zemnieku

savienību un pilsētas buržuāziju, vācu muižniecību, Latgales

buržuāziju un nacionālo minoritāšu buržuāziju, kaut arī pašā
lauku buržuāzijā veidojās opozīcijas kustība Zemnieku savie-

nībai, tomēr nevienai citai buržuāziskai partijai nepiemita

' Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, I sesija.— R., 1920.—

480. Ipp.
2

Nonācs 0., Sreiners V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu
memuāri.— R., 1933.—41. Ipp.

3
Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, V sesija.— R.,

1922.—1974. Ipp.
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tāds reāls ekonomisks un politisks spēks, lai ta varētu

darboties kā visas Latvijas buržuāzijas līdere.

Zemnieku savienības vadība kapitālisma daļējās stabilizā-

cijas gados veica vairākus pasākumus, lai padarītu dzīvāku

rūpniecību.

Agrārā reforma un tās rezultātā notikušās ekonomiskās

un sociālās pārmaiņas laukos noveda pie tā, ka visturīgākā
zemniecība kļuva neviendabīga. Zemnieku savienības rin-

dās izveidojās opozīcija. To pārstāvēja tā sauktā koopera-
toru grupa, kura koncentrējās ap laikrakstu «Balss» un

aizstāvēja ne tikai veco lielsairnnieku, bet daļēji arī jaunsaim-
nieku intereses.1 Lielsaimnieki kooperatori iestājās par to, lai

tiktu izveidotas lielās saimniecības (līdz 100 ha), ieviesta

intensīvā lopkopība, radītas piena kopmoderniecības un

kooperatīvi.
«Balss» grupa meklēja tuvināšanos ne tikai ar Jaunsaim-

nieku partiju, bet arī ar citām agrārnieku partijām, viņu
devīze bija «Krājiet naudu, naudā — spēks!». Lielsairnnieku

kooperatoru politiskie uzskati ne ar ko neatšķīrās no pārējo
Zemnieku savienības darbinieku uzskatiem.

Visai jūtamas pretrunas pastāvēja arī starp dažādu Latvi-

jas novadu turīgajiem zemniekiem, it īpaši starp Latgales un

pārējo novadu lielsaimniekiem.

Ekonomiskās krīzes gados Zemnieku savienības līderis

K. Ulmanis rakstīja: «Mēs prasām tikai, lai valsts uz ilgāku
laiku dod lauksaimniekiem drošību par cenām [. .]»

2

1930. gada vasarā tika ieviesta dotācija saimniecībām, kuras

ražoja bekonu un sviestu eksportam, dotācija tika izmaksāta

no valsts budžeta līdzekļiem. Taču, tā kā pasaulē krīze

arvien padziļinājās, piemaksas par eksportu nenodrošināja ie-

priekšējos ienākumus, un Zemnieku savienība panāca to, ka

1932. gada jūnijā ar likumu tika noteiktas t. s. cietās cenas

lauksaimniecības eksportprecēm.
Ekonomiskās krīzes gados strauji pasliktinājās Latvijas

vidējo zemnieku un sīkzemnieku stāvoklis. Kad krasi pazemi-

nājās ienākumi, daudzi sīkie un pat vidējie zemes īpašnieki

izputēja, nevarēdami izturēt konkurenci ar stiprajām saimnie-

cībām, un kļuva par rentniekiem vai arī papildināja lauku un

pilsētu proletāriešu rindas.

Tas viss radīja neapmierinātību ar Zemnieku savienības

valdīšanu un saasināja situāciju Latvijā. Zemnieku savienības

1 LKP CX PVI PA—55. f.—6. apr.—24. 1.—4. Ip.
2

Brīvā Zeme.—l93o.—ls. maijs.
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līderi saprata, ka viņu kundzība ir apdraudēta, un gatavojās
atteikties no buržuāziskās demokrātijas metodēm, nodibināt

atklātu autoritāru diktatūru. Partijas propagandisti aģitēja par

to, ka nepieciešams pastiprināt «administratīvu varu uz visas

frontes un valstij kaitīgu organizāciju nesaudzīgu apkaro-
šanu»1

.

Būdami valdības priekšgalā 1930. un 1931. gadā, Zem-

nieku savienības līderi veica vairākus pasākumus, lai ierobe-

žotu demokrātiskās brīvības. Neņemot vērā parlamentu, viņi

plaši izmantoja Latvijas Konstitūcijas 81. pantā valdībai

dotās tiesības izdot likumus Saeimas sesiju starplaikā bez

Saeimas piekrišanas. Viņi bija sākuši zaudēt savu ietekmi

Saeimā un ne vienmēr dabūja vajadzīgo daudzumu balsu.
2

Pēc daļējas sakāves IV Saeimas vēlēšanās, kurā Zem-

nieku savienības ietekme vēl vairāk samazinājās, lielsairn-

nieku partijas līderi izvērsa asu parlamenta kritiku, piedēvē-
jot tam visu vainu nelaimēs, kas piemeklējušas Latviju
ekonomiskās krīzes rezultātā.

Pretstatā klaji reakcionārām partijām un organizācijām,
kas prasīja tūlītēju militāru apvērsumu, Zemnieku savienība

pagaidām centās pieturēties pie parlamenta formas. Partijas

propagandisti runāja par izmaiņām Konstitūcijā, par «uzla-

botu demokrātiju» v. tml.

1934. gada martā tika izveidota valdība ar K.Ulmani

priekšgalā. Zemnieku savienības līderi ņēma savās rokās

valdības vadīšanu tajā brīdī, kad ekonomiskā krīze sāka

vājināties. Pakāpeniski sāka uzlaboties tautas masu materiā-

lais stāvoklis, šo apstākli Ulmaņa valdība izmantoja, lai tieši

sevi pasludinātu par nācijas glābējiem no krīzes. Atrodoties

valdības priekšgalā, Zemnieku savienībai bija vieglāk kon-

centrēt spēkus valsts apvērsumam.
Lielsairnnieku partija propagandēja «visas tautas vienotī-

bas» ideju un nepārtraukti apgalvoja, ka gan strādniekiem,

gan buržuāzijai galvenās ir kopnacionālās intereses, ka tās

stāv pāri visam. Ne tikai Zemnieku savienības izdevums, bet

arī visa buržuāziskā prese arvien skaļāk sāka slavināt Ulmani

kā «visas tautas vadoni».

Neapmierinātība ar valdošās Zemnieku savienības kliķes

politiku arvien pieauga. īpaši spilgti tas izpaudās 1934. gada
Pirmā Maija demonstrācijās Rīgā un Daugavpilī. Tās organi-
zēja sociāldemokrāti, un tajās ļoti aktīvi piedalījās arī

Brīvā Zeme.—l93l.—lo. marts.
2

Turpat.—l6. marts.
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komunisti. Demonstrācijas laikā Rīgā strādnieki parādīja
savu saliedētību. Pirmā Maija notikumi liecināja par komu-

nistu panākumiem, veidojot vienotu fronti ar strādniekiem

sociāldemokrātiem, par masu aktivitātes pieaugšanu.
Zemnieku savienības līderi redzēja, ka strauji krītas viņu

iespaids masās. 1934. gada rudenī vajadzēja notikt V

Saeimas vēlēšanām, bet Zemnieku savienība un dažas citas

buržuāziskās partijas saprata, ka šādos apstākļos tās nevar

cerēt uz panākumu. lepriekš paredzot savu sakāvi nākamās

Saeimas vēlēšanās, Zemnieku savienība iesniedza priekšli-
kumu mainīt Konstitūciju — mazināt Saeimas nozīmi buržuā-

ziskās republikas politiskajā sistēmā. Tika ierosināts samazi-

nāt deputātu skaitu no 100 uz 50, atcelt deputātu neaizskara-

mību, piešķirt prezidentam tiesības atlaist Saeimu un sastādīt

valdību bez Saeimas sankcijām.
Lēmumu par izmaiņām Konstitūcijā Saeimai vajadzēja

pieņemt 1934. gada 18. maijā. Taču debates lika nojaust, ka

ne visi Zemnieku savienības priekšlikumi tiks pieņemti.
Zemnieku savienības vadītāji negaidīja savu sakāvi. Uz Rīgu
tika izsauktas apbruņotas aizsargu vienības. Naktī no 15. uz

16. maiju Zemnieku savienības līdera K. Ulmaņa vadībā

notika valsts apvērsums. Visu politisko partiju darbība tika

aizliegta, Saeima tika atlaista. Visa vara pārgāja Ulmaņa
ministru kabineta rokās, visos lielākajos amatos tika iecelti

formāli atlaistās Zemnieku savienības vadoņi. K. Ulmaņa

pirmais palīgs militārā apvērsuma organizēšanā ģenerālis
J. Balodis kļuva par kara ministru un ministru prezidenta

biedru, J. Birznieks — par zemkopības ministru, V. Gulbis —

par iekšlietu ministru. Arī citi Zemnieku savienības darbi-

nieki tika iecelti svarīgos valsts posteņos — banku pārvald-
nieki, sūtņi v. tml.

Pie buržuāzisko partiju galēji labējā spārna piederēja

partijas, kuru nostāja bija vēl labējāka nekā valdošajai
latviešu lielsairnnieku partijai: Kristīgā nacionālā savienība,

«Bezpartejisko grupa»(vēlāk — Nacionālā savienība), Latga-
les Kristīgo zemnieku savienība, daļa vācu un krievu partiju
(Vācu tautas partija, Vācu-baltiešu reformu partija, Vācu-bal-

tiešu vienības partija, Krievu nacionāldemokrātu partija,
Krievu tautas partija v. c).

Visas šīs partijas bija skaitliski nelielas, un to ietekme uz

iedzīvotājiem nekādi nebija salīdzināma ar LSDSP vai Zem-

nieku savienības ietekmi. Labējā spārna partijas pirmām
kārtām aizstāvēja muižniecības, garīdzniecības un latviešu

lielburžuāzijas vienas daļas intereses.
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Vācu politiskās partijas visas kopumā var attiecināt uz

labējo spārnu, jo tās realizēja vienotu politiku, uzstādamās

vienotā blokā. Pēc šķiriskā satura to vidū īpaši izcēlās Vācu

tautas partija, kuras sociālo bāzi veidoja bijusī vācu muižnie-

cība, kas bija zaudējusi savas privilēģijas, kad Krievijā un

Vācijā notika revolucionāras pārmaiņas, ko veica Latvijas
Sociālistiskās Padomju Republikas valdība 1919. gadā.

Vācu tautas partija nodibinājās 1920. gada sākumā, pirms
Satversmes sapulces vēlēšanām. Muižniecība līdz pašam

pēdējam brīdim cerēja uz brīnumu, uz to, ka atgriezīsies

viņu privilēģijas. Kad visas cerības sagruva, vācieši — biju-
šie lielo muižu īpašnieki — steidzīgi noformēja savu partiju,
kura 1920. gadā Tautas padomes pēdējā sesijā iemanījās
dabūt Tautas padomes sastāvā savu pārstāvi.1 Partijas vadībā

bija barons V. Firkss un M. Vēgezaks.
Baronu partijas ietekme Latvijā daudzkārt pastiprinājās

tādēļ, ka parlamentārās iestādēs to atbalstīja visas pārējās
vācu ekspluatatoru šķiru partijas. Sākot ar 1921. gadu visas

šīs partijas nāca klajā ar vienu sarakstu, kā Latvijas Vācu-bal-

tiešu partija. Tautas padomē, Satversmes sapulcē, Saeimā, kā

arī vietējos pašpārvaldes orgānos tās koordinēja savu poli-
tiku.

Vecākā no vācu politiskajām partijām, kuras darbojās

parlamentārās buržuāziskās republikas laikā, bija Vācu-bal-

tiešu demokrātu partija. Kad tā nodibinājās 1917. gada

pavasarī, to sauca par Vācu tautības Krievijas pilsoņu
demokrātisko partiju, tā darbojās līdz Rīgas okupēšanai
1917. gada augustā. Tajā laikā partijā bija aptuveni 6000

biedru.2
Par vienu no galvenajiem mērķiem partijas pro-

grammā bija pasludināta cīņa par visu Latvijas vāciešu

vienotu fronti.

1919. gadā partija atsāka savu darbību. To vadīja Latvijas
vācu minoritātes izdevuma — laikraksta «Rigasche Rund-

schau»— redaktors P. Sīmanis. Demokrātu partija atspogu-

ļoja vācu lielburžuāzijas, garīdzniecības un inteliģences

daļas intereses. Tās pārstāvji iegāja Tautas padomē jau
1919. gada jūlijā.

1 Latvijas Tautas Padome: Stenogrammas.— R., 1920.—798. Ipp.
2

VVachsmuf NVolfgang. Von deutscher Arbeit m Lettland. 1918—1934.

Bd. 3. Das politische Gesicht der deutschen Volksgruppe m Lettland m

der parlamentarischen Periode 1918—1934.—Koln, 1953.— S. 16.

Zalts Albert. Die politischen Parteien Lettlands.— Rīga, 1926.—

S. 38.
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Reizē ar Vācu-baltiešu demokrātu partiju Tautas padomē

iegāja arī Vācu nacionāli liberālā partija, kuru vadīja G. Brim-

mers. Abas šīs partijas apzinājās: lai saglabātu savas privilē-

ģijas, vajag sadarboties ar valdošo — latviešu buržuāziju.

Arī Antantes pārstāvji Latvijā uzstāja, ka vācu partiju locekļi

jāiekļauj Tautas padomes sastāvā. Tādējādi Antante mēģi-
nāja apvienot visus kontrrevolucionāros spēkus Latvijā.1

Faktiski gandrīz ne ar ko no abām jau minētajām partijām

neatšķīrās Vācu-baltiešu progresīvā partija P. Klūges vadībā,
kura tika nodibināta jau 1918. gada decembrī

2

,
un Vācu-bal-

tiešu reformu partija, kuru vadīja advokāts E. Magnuss un

kura tika nodibināta 1920. gada janvārī no Vācu nacionāli

liberālās partijas.'
Vācu-baltiešu vienības partija pārstāvēja Liepājas vācu

finansu, tirdzniecības un rūpniecības buržuāzijas intereses,
to vadīja baņķieris D. Hāns un advokāts E. Knopps.

I Saeimas vēlēšanās visas vācu buržuāzijas un muižniecī-

bas politiskās partijas izgāja ar vienotu vēlēšanu platformu.

Tajā atspoguļojās vācu minoritātes dažādu slāņu intereses.

Lielas domstarpības starp vācu politiskajām partijām nepastā-

vēja, jo beigu beigās tās visas pārstāvēja stipri novājināto
vācu buržuāziju, garīdzniecību, un galvenais viņu politikā

bija savu privilēģiju aizsargāšana un centieni mīkstināt

Zemnieku savienības valdības veiktās zemes reformas sekas.

Satversmes sapulces vēlēšanās par vācu partijām balsoja
32 256 vēlētāji, un viņi ieguva tajā 6 vietas no 150. Latvijas

Republikas I Saeimas vēlēšanās par vācu partiju bloku — Lat-

vijas vācu-baltiešu partiju — nobalsoja 42 088 vēlētāji
4
.

I Saeimā vācu partijām izdevās saglabāt savas 6 vietas, kaut

arī deputātu skaits tajā bija 100. Turpmākajās Saeimas

vēlēšanās vācu partijas saglabāja savas pozīcijas.
1933. gadā nodibinājās vēl viena vācu buržuāziskā

partija, kuras kodolu sastādīja bijušie landesvērieši — Balti-

jas agrārā partija. To vadīja B. Klots, R. Metings, K. Stegmans.

1 Cuno/ic B. TaMHasi AurmoMaTun. Byp>Kya3Han JlaTßMfl b

aHTncoBeTCKnx n/iaHax MMnepna/iMCTMMecKMX z\epmaß. 1919-1940.— Pkira,
1968.— C. 52.

2

Lamey Bernhard. Die Minderheiten m Lettland.—Riga — Berlin,

1931.—5. 15.
3

Garleff Michael. Deutschbaltische Politik zwischen den VVeltkriegen.
Die parlamentarische Tātigkeit der deutschbaltischen Parteien m Lettland

und Estland. Ouellen und Studien zur baltischen Geschichte.— Bonn-Bad

Godesbarg, 1976.—8d.2.—5. 39.
*

VVachsmuth VVolfgang. Von deutscher Arbeit m Lettland.

1918—1934.— 8d.3.— S. 390.
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levērojama ietekme vācu partijām bija nelielajās Latvijas

pilsētās, it īpaši Kurzemē. Kuldīgā, Ventspilī, Talsos, Jelgavā,
Bauskā un Aizputē vācu politisko partiju pārstāvji veidoja

piekto daļu pilsētu domēs. Vēl lielāki panākumi vācu parti-
jām bija Rīgā. Tā, piemēram, 1920. gada janvārī domes

vēlēšanās vācu blokam izdevās iekļaut domē 20 locekļus no

90. Vēlēšanās
par šīm partijām balsoja arī daļa citu nacionali-

tāšu Latvijas iedzīvotāju.
Latviešu buržuāzijas realizētās zemes reformas gaitā

vācu muižnieki zaudēja daļu savu privilēģiju. Taču viņiem
palika muižu centri ar labu zemi un inventāru. Bijušo
muižnjeku finansiālā varenība deva viņiem iespēju zināmā

mērā ietekmēt ekonomisko politiku, it īpaši pilsētās. Bijušie
muižnieki nenoraidīja arī latviešu lauku lielkapitāla pārstāv-
jus, kuri tiecās pēc tuvināšanās.

Ārpolitikā Latvijas Vācu-baltiešu partija orientējās, pro-
tams, uz Vāciju. Partijas līderiem bija cieši sakari ar Vācijas
valdības aprindām un kapitāla pārstāvjiem. Tika dibināti

personiski kontakti arī ar citu valstu politiķiem. Izmantodama

un afišēdama savus sakarus ārzemēs, Vācu-baltiešu partija

pirms vēlēšanām solīja, ja tā gūs uzvaru Saeimas vai pilsētas
domes vēlēšanās, nodrošināt aizņēmumu ārzemēs v. tml. Arī

tas bija viens no iemesliem, kādēļ pieauga par šo partiju
nodoto balsu skaits.

Pie Latvijas politisko partiju labējā spārna jāpieskaita arī

Krievu nacionāldemokrāfu partija, kuru vadīja A. Bočagovs.
So partiju nodibināja Rīgā jau 1917. gada pavasarī kā Krievu

nacionāldemokrātisko pilsoņu savienību, taču līdz

1919. gada vasarai tā praktiski tikai skaitījās uz papīra. Sīs

partijas pārstāvji piedalījās Tautas padomē, Satversmes

sapulcē un saeimās.1 Partijas sociālais balsts bija krievu

baltemigranti, kuri atbēga uz Latvijas teritoriju pilsoņu kara

gados. Baltemigrantu skaits Latvijā nebija nekāds mazais:

divdesmito gadu sākumā šeit dzīvoja aptuveni 15 tūkstoši

baltemigrantu, ap divdesmito gadu vidu viņu skaits pieauga
līdz 40 tūkstošiem.

2

Krievu nacionāldemokrāfu partijai, kas atspoguļoja mo-

narhistu baltgvardu intereses, nebija lielas popularitātes

Latvijas krievu iedzīvotāju vidū. Partijas iekšienē nemitīgi

' BopflOHOC H. H. PvccKan oSmecrBeHHOCTb b JIaTBMM.— Pnra(
1922.—C. 7.

2
MyxaMea HD. B. M/\eMHO-no/iMTMMecKoe 6aHKpoTCTao n/iaHOB

6yp>nya3Horo peciaßpaTopcTsa s CCCP.— M., 1982.— C. 41; LU«apeHKOB
Jl. K. AroHMH 6e/ioii 3Mnrpau,nn.— M., 1981.— C. 67.
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notika ēšanās starp tās līderiem. 1920. gada jūnijā daļa šīs

partijas biedru atstāja partijas rindas un pārgāja uz citu

organizāciju — Krievu biedrību Latvijā, kura pārstāvēja to

aprindu intereses, kas grupējās ap Latvijā izdoto krievu

laikrakstu «Segodņa». 1923. gada maijā viens no Krievu

nacionāldemokrātu partijas līderiem —P. Koreckis — nodi-

bināja Krievu tautas partiju.
1

Visām šīm partijām, kuras pārstāvēja krievu reakcionāro

emigrāciju, nebija būtiskas nozīmes Latvijas politiskajā dzīvē.

Tās labprāt atbalstīja visus Zemnieku savienības pasākumus,
kas bija vērsti uz demokrātisko brīvību apspiešanu un kūdīja
valdību uz provokācijām pret Padomju Krieviju. Reakcionārā

politika, monarhisma sludināšana, nikns naids pret Padomju

Krieviju tuvināja šīs partijas ar vācu reakcionāro muižniecību.

Pēc šķiriskā satura ne mazāk labēja kā vācu un krievu

reakcionārās partijas bija Kristīgi nacionālā savienība (vēlāk

Kristīgi nacionālā partija), šī partija apvienoja savās rindās

garīdzniekus, juristus, valsts birokrātijas augstāko slāni, liel-

tirgotājus.

Kristīgi nacionālajai savienībai bija savi preses orgāni:

«Liepājas Avīze», «Kurzemes Vārds» — Liepājā un «Tautas

Balss» Rīgā. Partijas vadībā bija jurists J. Purgailis, ārsts

G. Reinhards, garīdznieks K. Irbe.

Partijas programma sludināja galēju nacionālismu un

antisemītismu. Kristīgi nacionālā savienība cīnījās par baznī-

cas pozīciju pastiprināšanu valstī, protestēja pret baznīcas

tiesību ierobežošanu. Kristīgie nacionālisti naidīgi izturējās
pret Zemnieku savienības valdības īstenoto zemes reformu.

Kristīgi nacionālā savienība ar naidu vērsās pret strādnieku

kustību, pret demokrātiskajām brīvībām darbaļaudīm.
Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanās Kristīgi nacionālā

savienība dabūja 16 218 balsis, tas ir, 2,37 % visu vēlētāju

balsu, un trīs savus deputātus Satversmes sapulcē.
I Saeimas vēlēšanās par Kristīgi nacionālo savienību

nobalsoja jau 33 043 (4,17 % visu Latvijas vēlētāju), un tā

ieguva Saeimā 4 vietas no 100. II Saeimā partiju pārstāvēja
2 deputāti, 111 Saeimā — četri, IV Saeimā—trīs.

Parlamentārās republikas gados Latvijā Kristīgi nacionālā

savienība, bloķēdamas ar citām galēji labā spārna reakcionā-

rajām partijām, spēlēja labējās opozīcijas lomu buržuāziska-

jai valdībai, kuru vadīja Zemnieku savienības līderi.

1 Latvijas republikas I Saeimas stenogrammas, II sesija.— Rīga,
1923.—227. Ipp.
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Otra reakcionāra labējā spārna latviešu partija bija tā

saucamā «Bezpartijisko grupa», kura bija nodibinājusies
1921. gada maijā, šo grupu vadīja A. Bergs, tādēļ to bieži

sauca par bergistu partiju. Tās vadošais orgāns — padome —

sastāvēja no 20 cilvēkiem. I Saeimas vēlēšanās bergistu

partija nāca klajā ar listi, kas saucās par Bezpartijisko
nacionālo centru, bet 1925. gadā pieņēma Nacionālās apvie-
nības nosaukumu.

Nacionālā apvienība nevēlējās oficiāli saukties par poli-
tisku partiju, un 1925. gadā tā reģistrēta kā «kultūras organi-
zācija». Faktiski Nacionālā apvienība bija veidota uz tādiem

pašiem pamatiem kā jebkura cita politiska partija.

Bergistu partijā apvienojās pilsētu lielkapitālisti un viena

daļa latviešu inteliģences. Buržuāziskajā Latvijā latviešu

pilsētnieki — lielo kapitālu īpašnieki — bija galvenokārt

namīpašnieki, tirgotāji un baņķieri. Kopš 1921. gada «Bez-

partijisko grupa» sāka izdot savu laikrakstu «Latvis», kuru

rediģēja A. Bergs un H. Asars. Laikraksts sludināja, ka tā tic

«atjaunotam nacionālismam».1

Partija uzstājās pret rūpniecības un tirdzniecības ierobe-

žošanu, par to, lai tiktu realizēta pilsētu buržuāzijai labvēlīga

ekonomiskā un sociālā politika. Savā programmā tā prasīja

paplašināt privātuzņēmēju sistēmu. Valsts kompetencē bija

paredzēts atstāt tikai pastu, telegrāfu, dzelzceļa maģistrāles

un ostas, bet visus pārējos valsts uzņēmumus nodot privatuz-
_ 2

ņēmējiem.
Ar īpašu niknumu Nacionālā apvienība cīnījās pret

strādnieku kustību. Berga partija bija skaitliski neliela, un tās

politiskā ietekme valstī bija ierobežota. To var izskaidrot ar

rūpnieciskās buržuāzijas nedrošo statusu valstī, kuru vadīja

Zemnieku savienība, kas bija uzņēmusi kursu uz to, la.

pārvērstu Latviju par agrāru valsti.

Zemnieku savienība centās pakļaut bergistu partiju savai

ietekmei. Abas partijas bija daudzējādā ziņa līdzīgas. Zem-

nieku savienība pārstāvēja lauku lielburžuāz.ju, Nacionāla

apvienība —pilsētas lielburžuāziju. Nacionā ās apvienības

līderiem Zemnieku savienība piegādāja dažādas «siltas

vietiņas». A. Bergs Ulmaņa valdībā ieņēma iekšlietu ministra

posteni. Par savu reakcionāro darbību šaja posteni kas bija

vērsta uz to, lai loti nežēlīgi apspiestu jebkuru strādnieku

1 Bezpartejiskā nacionālā centra darbības virzieni.— R„ 1922.—8. Ipp.

2
Turpat.—s. Ipp.



138

revolucionāras darbības mēģinājumu, viņš bija dabūjis
iesauku «latviešu Stolipins». 1

Tā kā Nacionālā apvienība pārstāvēja galvenokārt pilsētu
buržuāziskās aprindas, tad vairākumu balsu Saeimas vēlēša-

nās tā ieguva pilsētās, taču par bergistu partiju balsoja arī

daļa reakcionāri noskaņotās lauku buržuāzijas.
Saeimu un pilsētu pašpārvalžu vēlēšanās Nacionālajai

apvienībai sevišķu panākumu nebija. I Saeimas vēlēšanās

par to balsoja 29 457 cilvēki un tā dabūja 4 vietas. Partijas
līderis A. Bergs, diezgan ievērojams kapitālists tirgotājs,
tērēja iespaidīgas summas priekšvēlēšanu kampaņai, bet arī

tas nedeva lielus panākumus. Viņa kandidatūra netika ievē-

lēta ne Rīgas pilsētas domē 1922. gadā, ne I Saeimā no

Rīgas vēlēšanu apgabala (viņu ievēlēja provincē). Turpmāk
balsu skaits, kas bija nodotas par nacionālistu partiju, nemi-

tīgi samazinājās: II Saeimas vēlēšanās par Nacionālo apvie-
nību balsoja 27 553 vēlētāji un tā ieguva trīs vietas;

111 Saeimā—2 vietas (20 978 balsis); IV Saeimas vēlēšanās

bergistu partija iesniedza savu sarakstu visos vēlēšanu

apgabalos, izņemot Latgali"', savāca 11 100 balsis un neda-

būja nevienu deputātu vietu. Rīgas pilsētas domes vēlēšanās

A. Berga apvienība parasti savāca 6—9 % no visām balsīm.

Tomēr ietekmes vājināšanās nemazināja «nacionālistu»

ambīcijas un ekstrēmismu. Viņi joprojām mēģināja spēlēt

pilsētas reakcionārās buržuāzijas avangarda lomu. Aiz šīs

partijas stāvēja visnaidīgākie spēki, kas bija saistīti ar

fašistisko kustību Latvijā.
Jau kopš divdesmito gadu vidus A. Bergs un viņa piekri-

tēji uzsāka plašu atklātu cīņu pret pilsoniskās republikas

parlamentāro iekārtu.

Bergisti noturēja atklātas sapulces, kuras pasludināja —

nost ar parlamentu! Tas pats tika rakstīts gandrīz katrā

partijas izdevuma «Latvis» numurā un tam līdzīgos laikrak-

stos «Latvijas Sargs» un «Brīvais Imanta Gars».

Bergisti savos laikrakstos popularizēja fašistiskās idejas,
aicināja pārskatīt Konstitūciju, kuru viņi sauca par «nenor-

māli liberālu». «Latvis» izteicies, ka nacionālisms ved uz

tautas vienotību. Fašisms ir liels ar to, ka meklē ceļu uz

saprašanos starp šķirām.
4

1 LKP CX PVI PA.—55. f.—6. apr.—ll7. 1.—6. Ip.
2

Valdības Vēstnesis.—l93l .—3l. aug.
3

Sk.: Rīgas pilsētas gada grāmata 1931. gadam.— R., 1931.—20.—25.

Ipp.
4

Latvis.—l926.—2B. apr.
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Aprindas, kuras grupējās ap laikrakstiem «Latvijas Sargs»
un «Latvis», atbalstīja Latvju nacionālo klubu — fašistisku

organizāciju, kuru 1925. gadā pārdēvēja par Latvju nacionā-

listu klubu. šīs organizācijas kontā bija vairāki teroristiski

akti, tajā skaitā slepkavība. Ļaunprātīgs huligānisms un

grautiņi, ko rīkoja Latvju nacionālistu klubs, atbaidīja tāl-

redzīgos buržuāziskos politiķus, tādēļ viņi neafišēja savas

saiknes ar tiem. Pēc Latvju nacionālistu kluba sašķelšanās
viena daļa, kas aizgāja no kluba, 1925. gada februārī

nodibināja jaunu fašistisku organizāciju —«Latvijas sargi»,
kuru atbalstīja bergisti.

Klubā palikušos biedrus savā aprūpē ņēma aprindas,
kuras grupējās ap laikrakstu «Latvijas Sargs», kas bija
piedāvājies atvēlēt savas slejas kluba propagandistiem.

1

Latvju nacionālajā klubā bija aptuveni trīs tūkstoši biedru2
,

no tiem Rīgā — apmēram 400. Visā Latvijā klubam bija 73

filiāles. 3
Organizācijā «Latvijas Sargi» bija apmēram 300

biedru.4

1931. gadā Nacionālā apvienība pieņēma programmu un

pasludināja sevi par politisku partiju (pirms tam, kā jau tika

teikts, apvienība dēvēja sevi par «kultūras organizāciju»), šis

solis bija vērsts uz partijas sociālās bāzes paplašināšanu.

Partijas pieņemtā programma pretendēja uz to, lai atspogu-

ļotu visu šķiru intereses. Savā programmā bergisti baidījās
izvirzīt prasību atlaist Saeimu. Tomēr izvirzītās prasības par

izmaiņām Konstitūcijā būtībā reducējās uz to, ka jāatņem

Saeimai noteikšana valstī (prasīja piešķirt prezidentam tiesī-

bas atlaist Saeimu, tiesības neapstiprināt Saeimas pieņemtos
likumus un valsts budžetu, koncentrēt prezidenta rokās

armijas virspavēlniecību, visa valsts aparāta virsvadību utt.).

Pielāgodamās lielsaimniekiem, Nacionālā apvienība savā

programmā izvirzīja prasību piešķirt piemaksas no valsts

budžeta saimniecībām, kuras ražo eksporta preces, un atļaut

apvienot vienā saimniecībā līdz 150 ha zemes.
5

Bergisti

izvirzīja reakcionāras prasības pašpārvaldes, kultūras un

izglītības jomās.
6

Programmas daļa, kura attiecās uz ārpoli-

tiku, būtībā izvirzīja prasību gatavot karu pret Padomju
Savienību. Taču kopumā Nacionālā apvienība atšķirībā no

1 Latvijas Sargs.—l926.—2s. jūl.
2 LKP CX PVI PA.—240.f.—2. apr.—254.1.—1. Ip.
3

Latvijas Sargs.—l926.—B. maijs.
4 LKP CX PVI PA.—24o.f .—2. apr.—254.1.—1. Ip.
6

Latviešu Nacionālās Apvienības programma.— R., 1931.—4. Ipp.
6

Turpat.—7. Ipp.
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Zemnieku savienības jautājumā par autoritāra režīma nodibi-

nāšanu darbojās atklāti.

Tik klajš reakcionārisms, protams, atbaidīja no šīs partijas

ne vien darbaļaužu masas, bet arī lielāko daļu buržuāzijas.

Zaudējumus Nacionālajai apvienībai radīja arī tas, ka tā

atbalstīja nacionālo minoritāšu buržuāzijas reakcionārās parti-

jas. Tiesa, pēc tam kad partija pilnībā izgāzās IV Saeimas

vēlēšanās, Nacionālās apvienības līderi izmainīja taktiku un

sāka tēlot savas politikas neatkarību no vācu fašisma.

Nacionālā apvienība atbalstīja 1932. gada janvārī nodibi-

nāto organizāciju —«Ugunskrusts». 1933. gada aprīlī val-

dība aizliedza šīs organizācijas darbību, kas bija bīstama

demokrātiskai iekārtai, un slēdza tās preses izdevumus, taču

faktiski tā savu darbību turpināja ar citu nosaukumu —«Pēr-

koņkrusts». šīs organizācijas rindās stājās galvenokārt nacio-

nālistiski noskaņota jaunatne no buržuāzijas aprindām. Savu

ideju propagandēšanai pērkoņkrustieši lietoja, kā viņi paši

izteicās, «individuālo aģitāciju» 1, plaši izmantoja demago-

ģiju, mēģinot savos nolūkos izmantot masu neapmierinātību,

grūtības, kas bija radušās sakarā ar ekonomisko krīzi. «Pēr-

koņkrusts» daudzus paņēmienus bija noskatījis no Hitlera

triecienniekiem.

Pie latviešu partiju labējā spārna piederēja arī klerikālā

partija — Latgales Kristīgo zemnieku savienība (kopš
1925. gada — Kristīgo zemnieku un katoļu partija), šīs parti-
jas sociālo bāzi veidoja pilsētas un lauku buržuāzija, liela

nozīme partijā bija katoļu garīdzniecībai. Partijas vadītāji

bija F. Trasuns, E. Rancāns, S. Ivbulis, A. Pastors. Partijai bija
savs nedēļas izdevums —«Latgolas Vords».

Spriežot pēc tā, cik vēlētāju balsojuši par Latgales

Kristīgo zemnieku un katoļu partiju un cik deputātu to

pārstāvējuši parlamentārajos orgānos, tā bija viena no lielā-

kajām Latgales partijām (Satversmes sapulcē dabūja 6 depu-
tātu vietas, I Saeimā— sešas, II Saeimā—piecas, 111

Saeimā — sešas un IV Saeimā — astoņas).

Latgales Kristīgo zemnieku un katoļu partija parlamentā-
rās republikas laikā Latvijā arī pildīja valdības labējās

opozīcijas lomu.

Kristīgo zemnieku un katoļu partija, pārstāvēdama Latga-
les turīgo zemnieku intereses, Latgalē veikto zemes reformu

cieši saistīja ar zemnieku aiziešanu no sādžām uz viensētām.

1 LKP CX PVI PA.—240.f.—2. apr.—784.1.—1. Ip.
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Latgales Kristīgo zemnieku un katoļu partija bija pret
sīkgruntnieku un bezzemnieku pārcelšanos uz citiem Latvijas

rajoniem. Lielu vietu Kristīgo zemnieku un katoļu partijas
darbībā ieņēma katoļu baznīcas interešu aizstāvēšana. Šī

klerikālā partija centās panākt, lai valdība stiprinātu katoļu
baznīcas pozīcijas Latgalē, pretojās baznīcu zemes īpašumu
atsavināšanai, šīs prasības valdība daļēji apmierināja.

Daudzi trūkuma nospiesti zemnieki, it īpaši sievietes,
būbamas īsti reliģiozas, ticēja saviem ksendziem un vēlēša-

nās atdeva savas balsis par to piedāvātajiem kandidātiem.

Gatavodamies 111 Saeimas vēlēšanām, Kristīgo zemnieku

un katoļu partijas līderi izdeva speciālu uzsaukumu zemnie-

kiem katoļiem. Uzsaukumā bija teikts, ka katram katolim būs

skaidrs, par ko balsot, un visi katoļi balsos tikai par katoļiem.1
Ārpolitikā Latgales Kristīgo zemnieku un katoļu partija bija
cieši saistīta ar Vatikānu. Norobežojoties no buržuāzijas

valdošajām partijām, garīdznieku partijas vadoņi savā izde-

vumā «Latgolas Vords» izvirzīja jautājumu par Latgales

pašpārvaldi. Lai padarītu latviešu buržuāziju piekāpīgāku
pret katoļu baznīcas prasībām, šī partija dažkārt draudēja ar

Latgales atdalīšanos no Latvijas. «Latgolas Vords» iespieda

aprakstus par to, cik laba dzīve ir katoļiem Polijā un Lietuvā.

Atšķirībā no iepriekš minētajām labējā spārna partijām
šīs partijas ietekme masās nemazinājās arī ekonomiskās

krīzes laikā. Tās atbalstītāju balsu skaits pieauga (no 26 534

balsīm 1920. gadā līdz 57 336 — 1 928. gadā un

78 881—1931. gadā). Tas izskaidrojams tādējādi, ka Latgalē
sociāli ekonomiskie apstākļi bija citādi nekā pārējā Latvijas

daļā. Zemes reformas un attiecībā uz Latgali piekoptās
politikas rezultātā ekonomiski nostiprinājās Latgales buržuā-

zija. Tajā pašā laikā pastiprinājās sociālā diferenciācija

Latgalē un līdz ar to lielāka kļuva Latgales darbaļaužu

neapmierinātība ar zemes reformas rezultātiem un ekono-

misķo krīzi.

Latgales buržuāzija arvien vairāk izmantoja spiedienu uz

valdību, pastiprināja šādu politiku, izvirzīja dažādas prasī-
bas, cenzdamās Latgales trūkumcietēju darbaļaužu vārdā

savās šķiras interesēs dabūt dažādus ienesīgus amatus un

privilēģijas.
Latviešu buržuāziskās partijas uzturēja latviešu pārākuma

garu pār latgaliešiem. Rezultātā Latgales buržuāzija, un

pirmām kārtām Kristīgo zemnieku un katoļu partija, sāka

1 Latgolas Vords.—l92B.—9. febr.
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mobilizēt Latgales iedzīvotājus «aizstāvēties pret latviešu

šovinistiem».

Kristīgo zemnieku un katoļu partijas pozīcijas stiprināja

arī katoļu baznīcas ietekme, kuras palielināšanos veicināja

valsts.

Ja visu citu labējo politisko partiju ietekme buržuāziskās

Latvijas Saeimā neapturami krita, klerikālu partijas stāvoklis

palika stabils, un bija cerības, ka tās ietekme vēl pieaugs.

Kristīgo zemnieku un katoļu partija cerēja izmantot Saeimu

un savu iespaidīgo pārstāvniecību tajā, nostiprināt katoli-

cisma pozīcijas Latvijā. IV Saeimā, kur partijai bija astoņi

deputāti, tā bija otrā starp buržuāziskajām partijām pēc tās

piekritēju balsu skaita. V Saeimas vēlēšanās partija cerēja uz

vēl lielāku panākumu, jo bija sagaidāms, ka par to balsos

vēlētāji, kuri agrāk nodevuši savas balsis par Zemgales
lietuviešu un poļu katoļu sarakstiem.1 Viņiem Saeimā bija
divi deputāti. Autoritārās diktatūras ieviešana tādēļ neat-

bilda šīs partijas interesēm. Deputāti uzstājās pret priekšliku-

miem, kurus Zemnieku savienība bija iesniegusi Saeimā par

pārmaiņām valsts Konstitūcijā.

Visas pārējās buržuāziskās politiskās partijas, izņemot

labējo spārnu, buržuāziskās parlamentārās republikas laikā

atbalstīja valdošās Zemnieku savienības politiku.
Pirmajos Latvijas Republikas gados relatīvi ietekmīga

bija Latgales Zemnieku partija, kura Satversmes sapulces
vēlēšanās ieguva 72 961 vēlētāja atbalstu, tā bija gandrīz

puse no visiem Latgales vēlētājiem un vairāk nekā desmitā

daļa (10,61 %) visas Latvijas vēlētāju. Satversmes sapulcē tai

bija 17 pārstāvji. Tomēr, kaut arī Latgales Zemnieku partijai
bija liels skaits deputātu un pēc lieluma tā bija otrā

buržuāziskā partija Satversmes sapulcē, praktiski kopš paša

sākuma tā gāja Zemnieku savienības pavadā un gandrīz

nerealizēja savu patstāvīgu politiku. Partijas sociālo bāzi

veidoja Latgales buržuāzija un Latgales inteliģences daļa.

Partijas līderi bija S. Kambala un J. Kindzulis. Partija izdeva

laikrakstu «Latgalīts».

Latgales Zemnieku partijai nebija kaut cik noteiktas

programmas. Taču pirms Satversmes sapulces vēlēšanām tā

apsolīja visiem zemniekiem iedalīt zemi. Tas arī nodrošināja

panākumus vēlēšanās. Tieši ar šo partiju Latgales zemniecība

saistīja savas cerības uz agrāro reformu.

' Balevics Z. Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā.— R., 1964.—78

Ipp.
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Jau kopš paša reformas sākuma Latgales zemnieki saprata,
ka Latgales Zemnieku partijas solījumi bijuši melīgi. Zem-

nieku materiālais stāvoklis, tāpat kā līdz tam, bija daudz

sliktāks nekā citos Latvijas novados. 1922. gadā Latgales
Zemnieku partijas līderi izvirzīja lozungu «Pārcelieties uz

Kurzemi par valsts līdzekļiem!». Taču arī tāda politika drīz

cieta krahu: ieceļotāji no Latgales bija tikai laukstrādnieki

pie vietējiem lielsaimniekiem. Tādā veidā atrisināt agrāro

jautājumu Latgalē nebija iespējams. Rezultātā no Latgales
Zemnieku partijas novērsās gan bezzemnieki, gan sīkgrunt-
nieki, pārliecinājušies, ka tā nav spējīga viņiem palīdzēt.

I Saeimas vēlēšanās tai izdevās dabūt tikai vienu deputāta
vietu. II Saeimā partiju pārstāvēja divi deputāti. Latgales
Zemnieku partijā sākās rūgšana, tās biedri cits pēc cita sāka

meklēt ceļus, kā tuvināties citām partijām. Daļa Latgales
Zemnieku partijas biedru tiecās tuvināties Kristīgo zemnieku

un katoļu partijai, kura savukārt aktīvi vervēja sev piekritējus
šajā partijā. 1926. gadā Latgales Zemnieku partija galīgi
sašķēlās. Lielākā daļa biedru apvienojās ar Latgales Demo-

krātu partiju.

Latgales Demokrātu partija tika nodibināta 1924. gada

aprīlī. Tās dibinātājs bija F. Trasuns — kādreizējais Kristīgo
zemnieku un katoļu partijas līderis.

Kādu laiku ar Latgales Demokrātu partiju sadarbojās
Latgales Tautas apvienība, kuru vadīja F. Kemps. Taču radās

asas domstarpības jautājumā par «Baltijas» (ar to domāta

Kurzeme, Zemgale, Vidzeme) buržuāziju, un F. Kempa
partija, kas sludināja separātismu, 1925. gada maijā izstājās

no bloka ar Latgales Demokrātu partiju. 1 Otrajā Saeimā

Latgales Demokrātu partijai bija trīs deputāti.
Kamēr Latgales Demokrātu partiju vadīja F. Trasuns, tā

uzstājās pret Latgales Kristīgo zemnieku un katoļu partijas

politiku. Partijas izdevumā «Zemnīka Bolss» tika atmaskotas

«kristīgo» politiskās mahinācijas. Taču 1926. gada aprīlī
F. Trasuns pāragri nomira. Pēc viņa nāves Demokrātu partijas
vadība sāka uzstāties par sadarbību ar klerikālu partiju.

1926. gada oktobrī, apvienojusies ar Latgales Zemnieku

partijas labēji noskaņoto vairākumu, Latgales Demokrātu

partija izveidoja Latgales Demokrātisko zemnieku apvienību.
Laikraksti šo partiju reizēm sauca arī par demokrātiskajiem
zemniekiem jeb «demzemiešiem». Partijas līderi bija V. Ru-

bulis, A. Dzenis, V. Barkāns. II Saeimā šai partijai bija četri

' Latvijas Republikas I Saeimas stenogrammas, IV sesija.—669. Ipp.
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deputāti, 111 Saeimā — trīs. Latgales Demokrātisko zem-

nieku apvienības sociālā bāze bija lauku buržuāzija. Partijā
daudz bija arī Latgales inteliģences pārstāvju.

Savā laikrakstā «Zemnīka Ziņas» demokrātiskie zemnieki

aicināja šo partiju blokā stāties visus, kuri runā latgaliski.
Visā Demokrātisko zemnieku partijas pastāvēšanas laikā

starp tās līderiem nebija vienprātības par politisko kursu.

Diezgan liela ietekme partijā, izrādījās, bija garīdzniekiem,
kuri centās Latgales Demokrātisko zemnieku apvienību pār-
vērst par Latgales Kristīgo zemnieku un katoļu partijas filiāli.

Kopumā demokrātisko zemnieku politika maz atšķīrās no

politikas, ko realizēja mācītāju partija. Arī demokrātiskie

zemnieki gāja uz tuvināšanos ar pārējās Latvijas teritorijas
lielsaimniekiem un faktiski pilnībā atbalstīja Zemnieku savie-

nības politiku, kaut arī vārdos, lai piesaistītu vēlētāju balsis,

atļāvās to arī kritizēt.

Nedaudz kreisākās pozīcijās nekā iepriekš minētās Latga-
les partijas atradās Latgales Progresīvā tautas apvienība. Šī

partija izveidojās 1926. gada oktobrī, tā apvienoja savās

rindās bijušās Latgales Darba partijas biedrus, daļu Latgales
Demokrātu partijas biedru un Latgales Zemnieku partijas

biedru, kuri bija atteikušies pievienoties Latgales Demokrā-

tisko zemnieku apvienībai.

Latgales Darba partija, kura veidoja jaunās partijas ko-

dolu, vislielākos panākumus piedzīvoja I Saeimas periodā,
kad Saeimā tai bija četri deputāti. II Saeimas vēlēšanās tā

dabūja tikai divas deputātu vietas. Partijai bija savs preses
izdevums «Jauno Straume». 1925. gadā Latgales Darba

partijā ieplūda Latgales Tautas apvienība, kuru vadīja
F. Kemps un kura 11 Saeimas vēlēšanās bija cietusi pilnīgu
sakāvi. No Latgales Darba partijas izveidojusies Latgales

Progresīvā tautas apvienība jeb, kā parasti sauca šo

partiju, — «progresisti» turpināja izdot «Jauno Straumi».

Jauno partiju vadīja J. Trasuns, J. Pabērzs un S. Pabērzs. 111

Saeimas vēlēšanās «progresisti» savāca 29 449 balsis un

ieguva trīs deputātu vietas. Progresīvajai tautas apvienībai
1927. gadā visā Latgalē bija 62 nodaļas un tās apvienoja
vairāk nekā 2000 partijas biedru.1

Progresīvās tautas apvienības sociālo bāzi veidoja daļa

Latgales lauku turīgo un vidējo zemnieku. Partiju vadīja

galvenokārt Latgales inteliģences pārstāvji, kuri bija cieši

saistīti ar Latgales lauku buržuāzijas augšslāņiem. šīs partijas

1 Jauno Straume.—l927.—29. sept.
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lielsaimnieciskās politikas pastiprināšanās izskaidrojama arī

ar to, ka Progresīvās tautas apvienības vadoņi, kuri agrāk

nebija piederējuši pie turīgajiem slāņiem, nokļuvuši Saeimā,

saņēmuši muižu centrus un «siltas» ierēdņu vietas, paši kļuva

par kapitālistiem.
Buržuāziskā «progresistu» partija savās priekšvēlēšanu

platformās izvirzīja pamatā diezgan radikālas prasības.
1928. gadā Saeimas vēlēšanās «progresisti» savā priekš-

vēlēšanu platformā ierakstīja prasību revidēt agrāro reformu.

Taču pēc vēlēšanām, dabūjuši vietas ne vien Saeimā, bet arī

valdībā, Progresīvās tautas apvienības līderi par šo savu

prasību ne reizes pat neieminējās, nerunājot nemaz par to,
lai praktiski kaut ko darītu tās īstenošanai.

Lai nezaudētu vēlētāju balsis, «progresisti» arī vietējo
pašpārvaldes orgānu vēlēšanās iekļāva programmā dažādas

radikālas prasības. Tā, piemēram, apriņķu valdes vēlēšanās

1928. gadā bija prasības uzlabot zemnieku sociālos apstāk-
ļus: nodrošināt plašu medicīnisko palīdzību visiem nabadzī-

gajiem lauku iedzīvotājiem, atvērt patversmes nabagiem,
visiem bērniem nodrošināt pamatskolas izglītību v. c.1 levē-

rojama vieta bija ekonomiska rakstura prasībām. «Progre-
sisti», redzēdami, cik ļoti neapmierināti ir Latgales zemnieki

ar zemes reformas rezultātiem, solīja arī atcelt galvasnaudu,

nodokļus rēķināt galvenokārt pēc nekustamā īpašuma un

šajā sakarā veikt zemju pārcenošanu. Solīja dažādi veicināt

nekultivēto zemju racionālu izmantošanu, piešķirt tās lauku

iedzīvotājiem piegriezumu veidā utt.
2

Tukšo solījumu politika deva savus augļus. 1928. gadā

Latgales apriņķu valžu vēlēšanās balsu skaits, kuras tika

nodotas par «progresistiem», stipri pieauga. Viņi ieguva
27 532 balsis, par 12 462 jeb 83 % vairāk nekā 1925. gadā

(tad Saeimas vēlēšanās
par Latgales Darba partiju tika

nodotas 15 070 balsis)3.

Progresīvās tautas apvienības popularitātes pieaugumu

sekmēja ne vien tas, ka tā vārdos solīja daudz laba zemnie-

kiem, bet arī tas, ka «progresisti» bija opozīcijā Kristīgo
zemnieku un katoļu partijai un Latgales Demokrātisko zem-

nieku apvienībai. Politikā, kuru realizēja Kristīgo zemnieku

un katoļu partija un tās filiāle — Latgales Demokrātisko

zemnieku apvienība, tolaik bija vīlušies daudzi Latgales

' Jauno Straume.—l92B.—9. febr.

Turpat.
3 LKP CX PVI PA.—240.f.—2. apr.—307.1.—286. Ip.
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zemnieki. Progresīvās tautas apvienības ideologi ne reizi

vien uzsvēra, ka reliģija nepieciešama kā spēks cīņā pret
komunismu.

1931. gada jūnijā Latgales Progresīvā tautas apvienība
un Latgales Demokrātisko zemnieku apvienība saplūda ko-

pīgā partijā — Latgales Zemnieku progresīvajā apvienībā.
Jaunizveidotās partijas izdevums bija laikraksts «Jaunais

Vords». šo partiju deputāti Saeimā jau agrāk, kopš
1931. gada maija, uzstājās vienotā blokā.' Viņus turpināja
saukt par «progresistiem».

Līdz apvienošanai abas partijas aktīvi sadarbojās ar

visām labējām partijām, tām bija vietas valdībā, kuru vadīja

Zemnieku savienības līderi.

IV Saeimas vēlēšanās Latgales Zemnieku progresīvā

apvienība ieguva 48 795 balsis un 5 deputātu vietas. Pēc

Saeimas vēlēšanām partijas līderu vidū sākās nesaskaņas.
Presē viņi pārmeta viens otram «Latgales zemnieku interešu

nepietiekamu aizstāvēšanu», pārmeta valsts naudas izšķērdē-
šanu un piesavināšanos. Partijas vadoņu daļa sāka nosliekties

uz Kristīgo zemnieku un katoļu partijas pusi.
Daudzi partijas ierindas biedri pauda arvien lielāku

neapmierinātību ar partijas vadību, kura aizstāvēja lielsairn-

nieku intereses. LKP Latgales apgabala komiteja veica lielu

politisko propagandu darba zemniecības vidū — starp Latga-
les Zemnieku progresīvās apvienības biedriem, un tā rezul-

tātā 1931. gada decembrī «progresistu» rindās izveidojās
kreisā opozīcija — tika nodibināta revolucionārās opozīcijas
centrālā frakcija un opozicionāras grupas partijas nodaļās.'
Daudzi «progresistu» opozīcijas dalībnieki vēlāk kļuva par

LKP biedriem.

Rūgšana un svārstības partijā beidzās ar tās sašķelšanos
1932. gada septembrī partijas kongresā Rēzeknē. Daļa dele-

gātu aizgāja no kongresa un nodibināja jaunu Latgales

Progresīvo zemnieku partiju, kuras vadībā nostājās J. Tra-

suns un V. Barkāns.

Atšķēlušies «progresīvie zemnieki» cerēja uz savas parti-

jas trūcīgo Latgales zemnieku atbalstu, kuri bija jau vīlušies

neilgi pastāvējušās Latgales Zemnieku progresīvās apvienī-
bas politikā. Taču viņu izvirzītā programma būtībā gandrīz

Latvijas Republikas 111 Saeimas stenogrammas, IX sesija.— R.,
1931.—520. Ipp.

2
Steimanis i. Latvijas Komunistiskās partijas taktika cīņā par padomju

varas atjaunošanu: 1920—1940.— R., 1965.—105. Ipp.; Berkovičs B.

Fašistiskais apvērsums Latvijā un LKP taktika.— R., 1960.—52. Ipp.
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ne ar ko neatšķīrās no Latgales Zemnieku progresīvās

apvienības programmas: tāpat tika aizstāvēta labības mono-

pola ieviešana, aizstāvētas piemaksas par eksporta sviestu un

bekonu, augsta ievedmuita par importētajām plaša patēriņa

precēm zemniekiem v. tml. Zemniekus viņi mēģināja pārmā-
nīt savā pusē arī ar klaji melīgiem solījumiem, piemēram, ar

prasību atcelt nodokļus. Latgales darbaļaužu masas ātri

izprata, kāda ir J. Trasuna un V. Barkāna nodibinātās partijas
īstenā seja. Tūlīt pēc tās izveidošanas arī šajā partijā sākās

spēcīga opozīcijas kustība.1
Ebreju buržuāzijas politiskās partijas — Ebreju nacionālā

demokrātu partija, «Agudas Izrael» (Ebreju apvienība), «Mis-

rohi» (Ebreju apvienotais nacionālais bloks) un citas, tāpat kā

Latgales buržuāzijas politiskās partijas, atsevišķos jautājumos
neatteica palīdzību Zemnieku savienības vadītajām valdī-

bām, kaut arī tajās bija pārstāvētas aprindas, kuras sludināja
antisemītisku politiku. Ebreju buržuāzijas partiju sociālā

bāze bija ebreju tirgotāji, namīpašnieki, baņķieri, ebreju

inteliģences daļa. Viņu sludinātā cionisma politika ietekmēja

diezgan plašas ebreju strādniecības masas. Ebreju buržuāzis-

kās partijas faktiski bija internacionālo ebreju partiju Latvijas

nodaļas. Bet to programmās bija atspoguļotas arī vietējās,

specifiskās ebreju buržuāzijas prasības Latvijā.
Latvijas parlamentārajās iestādēs ebreju buržuāziskās

partijas uzstājās vienotā blokā ar sīkburžuāziskajām un

realizēja kopīgu politiku. Satversmes sapulces vēlēšanās par

šīm partijām balsoja 21 594 vēlētāji, tās ieguva 6 deputātu
vietas. Četrās saeimās deputātu skaits bija attiecīgi 6, 5,

5 un 3.

Ebreju buržuāzijas politiskās partijas izrādīja samērā lielu

aktivitāti pilsētu domju vēlēšanās. Tā, piemēram, Rīgas

pilsētas domes vēlēšanās 1920. gada janvārī ebreju buržuā-

zisko partiju «Agudas Izrael», «Agudas Hacionim» un Ebreju
nacionālās demokrātu partijas pārstāvji uzstājās ar vienotu

«Ebreju pilsoņu» listi un savāca 3423 balsis, dabūdami domē

trīs deputātus no 90. Arī citās pilsētās ebreju partijas
iesniedza savus sarakstus. Kurzemes pilsētu domēs — Lie-

pājā, Jelgavā, Ventspilī, Kuldīgā, Tukumā, Talsos — ebreju

partiju pārstāvji veidoja 6 līdz 12 procentus. 1920. gadā
Bauskas pilsētas domē bija 4 ebreju partiju deputāti no 20,

bet Aizputē — 5 no 20. Lielu panākumu ebreju politiskās

partijas guva 1920. gada domju vēlēšanās dažās Latgales

' LKP CX PVI PA.—240.f.—5. apr.—78.1.—3. un 5. Ip.
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pilsētas: Rēzeknē tām bija 14 domes locekļi no 30,
Ludzā—lo vietas (no 20).

Nedaudz «kreisākas» par visām minētajām bija «centra»

partijas.
Viena no pirmajām partijām, kura pārstāvēja «centra»

partijas, bija Demokrātu savienība, kas dibināta jau
1919. gadā. Tās veidošanās vēsture īsumā ir šāda. Jau

1917. gada aprīlī Maskavā latviešu inteliģences daļa, kas

grupējās ap laikrakstu «Dzimtenes Atbalss», nodibināja

Latvijas Nacionāldemokrātu partiju. Tai bija savas grupas

Latvijā (Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Valkā), Petrogradā un Orlā.1
Šī partija, tiesa, bez lieliem panākumiem, piedalījās Vidze-

mes zemstes padomes un Viskrievijas Satversmes sapulces
vēlēšanās 1917. gadā.

Līdzīga partija—Demokrātiskā partija — nodibinājās

tajā pašā laikā Rīgā. Tā piedalījās sabiedriskajā dzīvē

Latvijas neokupētajā daļā un izdeva savu laikrakstu «Jaunais

Laiks». Ne programmas, ne taktikas jautājumos starp Nacio-

nāldemokrātu partiju un Demokrātisko partiju nebija būtisku

atšķirību.
Abas partijas aktīvi atbalstīja Zemnieku savienību jautā-

jumā par valsts varu Latvijā, šo partiju pārstāvji 1917. gada
novembrī piedalījās Latviešu pagaidu nacionālās padomes
dibināšanā

,
un 1918. gada novembrī pieci Demokrātiskās

partijas pārstāvji un divi Latvijas Nacionāldemokrātu partijas

pārstāvji iegāja Tautas padomē. Tautas padomē abas šīs

partijas apvienojās vienā politiskajā partijā — Latviešu de-

mokrātu savienībā3
. Tam pievienojās arī Latvijas Neatkarības

partija
4

,
kura bija noformēta tikai īsi pirms Tautas padomes

dibināšanas. Neatkarības partija par savu mērķi pasludināja
Latvijas Republikas neatkarības garantēšanu un paziņoja, ka

tā tiecas apvienot nevis plašas aprindas, bet tikai izcilus

sabiedriskus darbiniekus. Tās biedru skaits nepārsniedza
dažus desmitus. Partiju vadīja Sp. Paegle un A. Butuls. Līdz

ar neatkarīgas Latvijas nodibināšanu Neatkarības partija
uzskatīja savu programmu par izpildītu.

Demokrātu savienības propagandisti paziņoja, ka neat-

zīst šauras partijas programmas, kas būtu saistītas ar noteik-

1OKTfl6pbCKas peßo/iKDunn b JlaTßun. AoKVMeHTbi m MaTe-

pna/ibi.— PMra, 1957.— C. 425.
2

Paegle Sp. Kā Latvijas valsts tapa.—lB9. Ipp.
3

Latvijas Tautas Padome: Stenogrammas.—l4l. Ipp.
*

Turpat.—l6B. Ipp.
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tām šķirām.' Tomēr patiesībā Demokrātu savienība apvie-

noja pilsētu vidējo buržuāziju un inteliģences daļu. Partijas
līderi bija V. Zāmuels, K. Pūriņš, K. Skalbe. Demokrātu savie-

nība savā programmā līdz
ar

dažādiem radikāliem lozun-

giem atklāti atzina, ka pārredzamā nākotnē sociālajai iekārtai

jāpamatojas uz iepriekšējo ražošanas kārtību, kas balstās uz

privāto interesi un privāto īpašumu.
2

Satversmes sapulces vēlēšanās Demokrātu savienībai

izdevās savākt 29 662 balsis un dabūt 6 deputātu vietas.

Savā politikā Demokrātu savienība pamatā atbalstīja
Zemnieku savienību. Demokrātu savienība viena no pirma-

jām pievienojās zemes reformas projektam. Dažreiz tā

mēģināja paust neapmierinātību ar valdības piekopto poli-
tiku. Tās līderi apsūdzēja Zemnieku savienību, ka tā ir pārāk
«zemnieciska» un maz ko sajēdz no rūpniecības un tirdznie-

cības. Taču pašiem Demokrātu savienības biedriem nebija
reāla ekonomiska spēka, kas varētu ienest pārmaiņas šajā

jomā. Viņi varēja tikai žēloties, ka rūpniecība atdzimst

vislēnāk no visām saimniecības nozarēm, ka plaukst dažāda

veida parazītiski uzņēmumi un spekulācija.
3

Vadoties no savām šķiriskajām interesēm, Demokrātu

savienība neiebilda pret valdības reakcionāro politiku, kas

bija vērsta uz to, lai apspiestu strādnieku kustību, kaut arī

vārdos tās līderi paziņoja, ka piekopj «liberālu strādnieku

politiku».
Demokrātu savienība aktīvi piedalījās pilsētu pašpārval-

des orgānu vēlēšanās, un tai bija diezgan iespaidīga pārstāv-
niecība vairāku pilsētu domēs, piemēram, Rīgas pilsētas
domē—l 4pārstāvji no 90 (vēlēšanās tā ieguva 10 512

balsis); Rīgas Jūrmalas pašpārvaldes orgānos Demokrātu

savienībai bija 7 vietas no 20, Slokā —5 no 12; Ventspilī bija
8 vietas no 30, Tukumā — divas trešdaļas vietu (17 no 25).

1921. gada maijā demokrātu frakcija Satversmes sapulcē
faktiski izjuka. Lielākā deputātu daļa atstāja Demokrātu

savienību un nodibināja jaunu partiju
4

,
kuru Satversmes

sapulcē pārstāvēja 5 deputāti. (Demokrātu savienību tur-

pmāk pārstāvēja viens deputāts —K. Pūriņš.) Ne ar pro-

1 Jaunākās Ziņas.—1922.—7. aug.
2

Latvju Demokrātu savienības programma.— R.,1920.—6. Ipp.
3 Jaunais Vārds.—l92l .—23. okt.
4

Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, 111 sesija.— R.,1921.—

869. Ipp.
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grammu, ne taktiku jaunizveidotā Latvijas Tautas partija

praktiski neatšķīrās no izjukušās Demokrātu savienības.

No Demokrātu savienības un Latvijas Tautas partijas maz

atšķīrās arī cita «centra» partija — Latvijas Darba partija,
kuru īsi pirms Satversmes sapulces vēlēšanām izveidoja

bijušās Latvijas Radikāldemokrātu partijas biedri.

Radikāldemokrātu partija bija nodibināta Rīgā jau
1917. gada martā. Tajā ietilpa neliela daļa pilsētu rūpniecī-
bas un tirdzniecības vidējās buržuāzijas un sīkburžuāzijas
un daļa inteliģences, kura grupējās ap laikrakstu «Jaunais

Vārds». Partijai bija nodaļas citur Latvijā (Valmierā, Cēsīs,

Limbažos, Madonā) un ārpus tās robežām (Petrogradā,

Tallinā)1. Partijas pārstāvji piedalījās Latviešu pagaidu nacio-

nālajā padomē. Tautas padomē, kad tā tika izveidota, bija
4 šīs partijas pārstāvji. Kad tika izveidota Latvijas Darba

partija, tai pieslējās daļa izjukušās Latvijas Darba savienības,
kuru Tautas padomē bija dibinājis bankrotējušās Latvijas

Revolucionāro sociālistu partijas labais spārns.
2

Latvijas
Darba partijas piekritēju vidū bija liels skaits sīkpilsoņu,
inteliģences, taču par īstajiem saimniekiem partijā kļuva
pilsētu buržuāzijas augstāko un vidējo slāņu pārstāvji. Darba

partijas Centrālajā komitejā ietilpa ievērojamais namīpaš-
nieks G. Zemgals, augsti valsts ierēdņi A. Bērziņš, A. Ozols,

R. Ozoliņš, P. Juraševskis, advokāti R. Benuss un M. Antons,
lielsaimnieka dēls J. Trasuns.

Partija izdeva savus laikrakstus—latviešu valodā «Jau-

nais Vārds» un latgaliešu dialektā «Jauno Straume».
3

Satversmes sapulces vēlēšanās par Darba partiju balsoja
28 117 vēlētāji un tā dabūja 6 deputātu vietas.

Satversmes sapulces darbības laikā frakcija, kura pārstā-
vēja Latvijas Darba partiju, pārdzīvoja vislielākās pārmaiņas.
1921. gada februārī Darba partijas frakcijai pievienojās
F. Venevics, kurš bija atstājis Bezzemnieku agrāro savie-

nību4
, pēc tam —V. Kursītis no Latgales Zemnieku partijas

un A. Rubīns no Latgales Kristīgo zemnieku savienības0

,
kā

arī K. Skalbe no Demokrātu savienības6
. 1921. gada beigās

frakciju pameta R. Benuss un A. Bērziņš
7. 1922. gada vasarā

' Jaunais Vārds.—l9l7.—2o. apr.

Latvijas Tautas Padome: Stenogrammas.—Bos. Ipp.
3

Latvijas Darba partijas programma.— R.,1921.—4. Ipp.
4

Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, 111 sesija.—lBs. Ipp.
5

Turpat.—Bs2. Ipp.
6

Turpat.—ll49. Ipp.
7

Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, IV sesija.—2333. Ipp.
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atdalījās V. Kursītis un A. Rubīns, kuri izveidoja jaunu

partiju — Latgales Darba partiju.1
Tādu biežu partijas maiņu lielā mērā bija radījis tas, ka

Latvijas Darba partijas politikai nebija skaidri izteikta rak-

stura.

Latvijas Darba partija piedalījās pilsētu domju vēlēšanās.

1920. gadā Rīgā tai izdevās iegūt 7 deputātu vietas no 90,

Jelgavā — 5 no 50, Valmieras pilsētas domē šo partiju
pārstāvēja 3 deputāti no 30, nedaudz vairāk bija Cēsīs — 7

no 30.

Pirms Rīgas pilsētas domes vēlēšanām 1922. gada martā

Latvijas Darba partija apvienojās ar Latvijas Tautas partiju un

piedalījās vēlēšanās ar sarakstu «Saimniecības un kultūras

apvienība», kas vēlāk konstituējās kā Demokrātiskā centra

partija.
Kaut arī partijas, kuras ietilpa Demokrātiskajā centrā, bija

bankrotējušas, tām tomēr izdevās dabūt Rīgas domē 8

deputātus un I Saeimā sešus deputātus. To lielā mērā

veicināja apstāklis, ka vēlēšanu sarakstā bija iekļauti tādi

ievērojami un populāri darbinieki kā J. Čakste, G. Zemgals,
E. Felsbergs un citi.

Demokrātiskais centrs vienoja ap sevi galvenokārt pilsētu

vidējās buržuāzijas pārstāvjus. Demokrātiskā centra līderi

bija P. Berģis, J. Breikšs, P. Juraševskis, A. Kalniņš, B. Pīpiņa,

J. Vesmanis. Savām vajadzībām Demokrātiskais centrs izman-

toja laikrakstus «Latvijas Vēstnesis», «Rīgas Ziņas», «Tautas

Tiesības» un «Jaunākās Ziņas», kuras formāli skaitījās neatka-

rīgas, taču labprāt atvēlēja savas lappuses partijas ideolo-

giem. Kopš 1928. gada maija sāka iznākt oficiālais partijas
izdevums — nedēļas laikraksts «Centra Balss».

Saeimu vēlēšanās Demokrātiskais centrs iesniedza savus

sarakstus visos apgabalos. lun 11 Saeimā no Demokrātiskā

centra tika ievēlēts Latvijas Republikas prezidents J. Čakste,

kaut arī viņš nebija Demokrātiskā centra biedrs. Pēc J. Čak-

stes nāves 1927. gadā par prezidentu ievēlētais G. Zemgals
bija šīs partijas biedrs kopš tās dibināšanas.

I Saeimas darbības sākumā Demokrātiskajam centram tajā

bija seši pārstāvji, darbības beigās palika tikai trīs. Tāda pati

aina atkārtojās II Saeimā, kur sākumā Demokrātiskajam
centram bija pieci deputāti (31 680 balsis vēlēšanās, t. i.,

3,81 % visu Latvijas vēlētāju). Taču jau pirmajā sesijā notika

šķelšanās un trīs deputāti atdalījās un nodibināja bezparti-

Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, V. sesija.—l7Bs. Ipp.
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jisko sabiedrisko darbinieku frakciju', kura savukārt arī

sašķēlās: viens no tās deputātiem — K. Dišlers —1926. gada
oktobrī nodibināja jaunu Radikāldemokrātu partiju", bet

otrs — A. Evāns—l927. gada maijā atgriezās Demokrātiskā

centra partijā
3
.

Gados, kad notika kapitālisma daļēja stabilizēšanās, par

Demokrātisko centru nodoto balsu skaits vēlēšanās konsek-

venti samazinājās. 111 Saeimas vēlēšanās 1928. gadā Demo-

krātiskais centrs savāca tikai 17 604 balsis jeb 1,89 % visu

balsu. 111 Saeimā šo partiju pārstāvēja tikai 3 deputāti. Tāpat
mazāk bija cilvēku, kuri balsoja par Demokrātisko centru

Rīgas pilsētas domes vēlēšanās. 1925. gadā par to balsoja
14 019 vēlētāji, 1928. gadā. — 6433, un attiecīgi Demokrātis-

kajam centram domē bija 1925. gadā 7 deputāti, bet

1928. gadā — trīs.

Vēlēšanu rezultāti liecināja par to, ka Demokrātiskā

centra politika arvien vairāk neapmierināja Latvijas vidējos
slāņus.

Savas pastāvēšanas pirmajos gados Demokrātiskais centrs

dažkārt darbojās kā opozīcija valdībai. Latvijas Republikas
Saeimā Demokrātiskais centrs ieņēma pozīcijas buržuāzisko

politisko partiju kreisajā spārnā. Valdošajai Zemnieku savie-

nībai parasti izdevās noskaņot Demokrātisko centru sev par
labu. Arī paši Demokrātiskā centra līderi tiecās uz Zemnieku

savienības pusi, arvien vairāk tuvinoties labējām pozīcijām.
Ekonomiskās krīzes gados (1930 —1934), kuri bija arī

Latvijas parlamentārās iekārtas pēdējie gadi, Demokrātiskā

centra loma auga. Pirmām kārtām jāatzīmē, ka ievērojami

bija augusi tā ietekme masās. Par to liecina IV Saeimas

vēlēšanu rezultāti 1931. gada oktobrī. Balsu skaits, kuras bija
nodotas par šo partiju, pieauga vairāk nekā trīs reizes (111
Saeimas vēlēšanās 17 604 balsis, IV Saeimā — 65 214). Ar ko

gan Demokrātiskā centra darbiniekiem izdevās piesaistīt sev

vēlētājus?
Pirmām kārtām ekonomiskās krīzes gados pastiprinājās

šķiru diferenciācija Latvijā. Daļa vēlētāju ekonomisko grū-
tību apstākļos noticēja Demokrātiskā centra līderu priekšvē-
lēšanu solījumiem cīnīties pret spekulāciju, kukuļņēmējiem,
valsts kases izlaupītājiem. Liela daļa no tiem tieši bija galēji

Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas, I sesija.—R.,
1925.—141. Ipp.

2
Turpat, IV sesija.—R., 1926.—176. Ipp.

3

Turpat, VI sesija.— R., 1927.—479. Ipp.
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labā spārna partiju biedri un ietilpa dažādu banku un

akcionāru sabiedrību valdēs v. tml. Demokrātiskā centra

līderi piedalījās šādu darboņu atmaskošanā, kuri bija aptrai-
pījuši sevi ar korupciju un dažādām mahinācijām uz valsts

rēķina, un daudzi noticēja Demokrātiskajam centram un

tamlīdzīgām partijām, kas bija izvirzījušas lozungu «Atbrīvo-

sim Latviju vēlreiz!».

Ekonomiskās krīzes gados Demokrātiskais centrs uzstājās
ar valdības kritiku. 1930. gada decembrī Demokrātiskais

centrs izstājās no koalīcijas valdības, kuru vadīja viens no

Zemnieku savienības līderiem H. Celmiņš.

šajā periodā Demokrātiskā centra aģitatori sāka plaši
izmantot nacionālistiskus lozungus. īpaši spilgti tas izpaudās
Māras (Doma) baznīcas atsavināšanas kampaņā, ko sāka

Demokrātiskā centra līderi 1931. gada pavasarī. Baznīcu

prasīja atņemt vācu draudzei un atdot Rīgas luterāņu
latviešu kopienai. Līderi paziņoja: «Turpināsim cīņu Saeimā

par Māras baznīcu līdz uzvarai!»

Lai panāktu savu mērķi — novāktu konkurentus no mazā-

kumtautību buržuāzijas vidus, pirmām kārtām no vācu un

ebreju buržuāzijas, Demokrātiskais centrs mēģināja iestāstīt,

ka gandrīz vienīgais krīzes cēlonis ir tas, ka K. Ulmaņa
valdība cieši sadarbojas ar mazākumtautību buržuāziju. Tādē-

jādi tika celts nacionālisms, izmantojot latviešu tautas vēstu-

risko naidu pret vācu muižniekiem, kā arī antipātijas pret
ebreju tautības tirgoņiem un augļotājiem, Ar dažādiem

lozungiem, piemēram, «Darbu latviešu rokām!», «Par neatka-

rīgu latviešu valdību un noturīgu latu!» v. tml. Demokrātis-

kais centrs īsi pirms IV Saeimas vēlēšanām mobilizēja ap

sevi ievērojamu daudzumu cilvēku.

Gatavojoties IV Saeimas vēlēšanām, Demokrātiskais

centrs izteica neapmierinātību ar Zemnieku savienības vadī-

tās valdības politiku, kad tika pacelta muita un cenas labībai.

Laikraksts «Jaunākās Ziņas», kurš atspoguļoja Demokrātiskā

centra uzskatus, nepārtraukti apgalvoja, ka nepieciešama

taupība.

Neilgi pirms 15. maija apvērsuma Latvijā Demokrātiskais

centrs, vēl arvien spēlēdams «opozīciju» Ulmaņa valdībai un

laikrakstā «Jaunākās Ziņas» pat atmaskodams Zemnieku

savienības sakarus ar hitleriešiem, tajā pašā laikā atbalstīja

vietējos fašistiskos spēkus.
Cita «centra» partija, kurai bija ievērojama vieta Latvijas

parlamentārā perioda pēdējo gadu politiskajā dzīvē, bija
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija, kura tika dibināta

1924. gada novembrī.
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Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija paziņoja, ka tās

mērķis ir apvienot visus jaunsaimniekus, sīkos zemes īpašnie-

kus, zvejniekus un amatniekus, lai kopīgiem spēkiem aizstā-

vētu savas vajadzības Saeimā un pašpārvaldes orgānos.

Partiju vadīja 15 cilvēku padome. Par priekšsēdētāju tika

izvēlēts A. Bļodnieks, par sekretāru — K. Tomsons, par val-

des locekļiem — A. Eglītis, J. Bankavs, A. Zālītis. II Saeimas

vēlēšanās partija dabūja trīs deputātu vietas, saņemot 14 372

balsis jeb 1,73% balsu. Tiesa, 1926. gada novembrī no

partijas aizgāja Saeimas deputāts K. Lauva, paziņodams, ka

viņš pārstāv jaunsaimniekus un zvejniekus. 1
II Saeimas periodā partija aktīvi organizēja savas noda-

ļas visā Latvijā. Kaut arī Jaunsaimnieku partija pārstāvēja
galvenokārt to lielsairnnieku intereses, kuri bija dabūjuši
zemi agrārās reformas laikā, tā centās dabūt savās rindās

lielu daļu vidējo zemnieku un pat sīkzemnieku. Partijas

vajadzībām tika izmantoti laikraksti «Latvija» un «Pirmdiena»,

kuras iespieda šīs partijas propagandistu rakstus.

A. Bļodnieka partijas aktīvā darbība deva rezultātus: 111

Saeimas vēlēšanās balsu skaits, kuras tika nodotas par šo

partiju, salīdzinājumā ar II Saeimas vēlēšanām bija pieaudzis
vairāk nekā divarpus reižu. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija bija iesniegusi savus sarakstus visos vēlēšanu apgaba-
los, izņemot Rīgu, un savāca 37 435 balsis jeb 4 % visu

Latvijas vēlētāju balsu un dabūja četras deputātu vietas

Saeimā, 92,2 % balsu partija bija savākusi laukos. Latvijas
Jaunzemnieku savienība, kura konkurēja ar Jaunsaimnieku un

sīkgruntnieku partiju un kurai II Saeimā tāpat bija trīs

deputāti, II! Saeimas vēlēšanās cieta zaudējumu un neda-

būja nevienu vietu.

Ekonomikas stabilizācijas gados (1924 —1929) A. Bļod-
nieka partija aktīvi sadarbojās ar Zemnieku savienību un

citām labējām partijām, atbalstīja tās un pat ietilpa to

sastādītajās valdībās. Sajā periodā Jaunsaimnieku un sīk-

gruntnieku partija nebija arī pret to, lai sadarbotos ar

Latvijas mazākumtautību partijām. Bet līdz ar ekonomiskās

krīzes sākumu un ar to saistīto milzīgo zemniecības masu

neapmierinātības pieaugumu A. Bļodnieka partija mainīja
savu pozīciju. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija, tāpat
kā Demokrātiskais centrs, uzskatīja, ka izdevīgāk tai ir tēlot

opozīciju Ulmaņa valdībai. Savu izstāšanos no Ulmaņa

1 Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas, IV sesija.— R.,
1926.—498. Ipp.
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koalīcijas valdības partijas līderi motivēja galvenokārt ar to,

ka koalīcija balstās uz mazākumtautībām.

Bļodnieka partija sāka slavināt nacionālismu. Partijas
izdevumā «Latvija» vai ikkatrā numurā bija raksti, kas aicināja
latviešu zemniekus iestāties «tikai par latviešu valdību»,
«tikai par latviešu vairākumu». Partijas līderi kritizēja lielsairn-

nieku tuvināšanos bijušajai vācu muižniecībai. Viņi izman-

toja to, ka jaunsaimnieku mājas atradās uz zemes, kas agrāk

piederējusi vācu muižniekiem, un, protams, tieši jaunsaim-
nieki vairāk nekā jebkurš cits baidījās no vācu muižnieku

varas atjaunošanās. Izvirzījusi lozungus par «cīņu pret

lielajiem spekulantiem», par nepieciešamību pēc «stingras

varas» v. tml., Jaunsaimnieku partija ar savas diezgan labi

izstrādātās propagandas palīdzību gatavojās IV Saeimas

vēlēšanām. Bļodnieka partijas galvenais arguments vēlēšanu

priekšvakarā bija šādi formulēts «Latvijā»: «Jaunsaimnieku

un sīkgruntnieku partijai . .

ir bijusi noteikti nacionāla poli-

tika, tīras rokas un prasība pēc korupcijas izbeigšanās un

taupības.»
2

Galvenā, uz kuru vēlēšanās lika cerības Jaunsaimnieku

partija, bija zemniecība, bet pietiekami aktīvi tika strādāts

arī starp zvejniekiem, kā arī pilsētās, galvenokārt pilsēt-
nieku — zemes rentnieku — vidū.

IV Saeimas vēlēšanās Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija patstāvīgi iesniedza savus sarakstus visos apgabalos,

izņemot Rīgu, kur tā bija apvienotajā sarakstā. Sis grupējums
saucās ««Saimnieciskais centrs» un demobilizētie karavīri»

3
.

Jaunsaimnieku partija dabūja 56 021 balsi jeb 5,8 % visu

balsu. Vietas Saeimā dabūja pa diviem deputātiem no

Kurzemes, Vidzemes un Zemgales vēlēšanu apgabala un

viens deputāts no Latgales.
4

1932. gada martā Jaunsaimnieku partijas frakcijai Saeimā

pievienojās deputāts J. Kukainis no Agrāko naudas noguldī-

tāju un citu cietušo partijas.
5

Tādējādi Bļodnieka partijai
Saeimā bija 8 deputāti.

Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku pārstāvji dabūja vietas

arī M. Skujenieka valdībā, kas tika izveidota pēc IV Saeimas

vēlēšanām, bet no 1933. gada marta līdz 1934.gada martam

valdību vadīja pats partijas līderis A. Bļodnieks.

1 LKP CX PVI PA.—24O. f.—2. apr.— 503.1—8. Ip.
2

Latvija.—l93l.—6. okt.
3

Valdības vēstnesis.—l93l.—3l. aug.
4

Turpat.—2o. okt., 2. nov.

5

Latvijas Republikas IV Saeimas stenogrammas, II sesija.—loo. Ipp.
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Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas deputāti IV

Saeimā solidarizējās ar reakcionārajām partijām un grupēju-
miem. Laikrakstu «Latvija» bija pat grūti atšķirt no labējā
virziena avīzēm.1

Būdams valdības vadītājs, A. Bļodnieks un citi Jaunsaim-

nieku partijas darbinieki atbalstīja lielburžuāziju. Darba

zemniecības un laukstrādnieku masas, kuras atbalstīja
A. Bļodnieka partiju IV Saeimas vēlēšanās, sāka izteikt

neapmierinātību ar tās politiku. īpaši A. Bļodnieka valdība

vērsās pret pilsētas un lauku proletariātu. Jaunsaimnieku

partijas kongresā A. Bļodnieks aicināja izmainīt Konstitūciju
un vispirms atņemt deputātu tiesības Saeimas Strādnieku un

zemnieku frakcijai, bet visiem revolucionāri noskaņotiem —

vēlēšanu tiesības.

A. Bļodnieka valdībā par iekšlietu ministru tika iecelts

viens no Jaunsaimnieku līderiem G. Mīlbergs, kuru Strād-

nieku un zemnieku frakcijas deputāti Saeimā bija atmaskojuši
kā provokatoru un cara ohrankas aģentu un kurš 1907. gadā
bija izdevis tai latviešu revolucionārus.

2 Naktī no 21. uz

22. septembri Bļodnieka valdība panāca, ka Saeima pieņēma
priekšlikumu atņemt Saeimas Strādnieku un zemnieku frakci-

jas deputātiem neaizskaramību un izdot viņus tiesai par

«pretvalstisku darbību».

1934. gadā Bļodnieka valdību nomainīja Ulmaņa valdība.

lespējas apvērsuma realizēšanai bija radītas, un jaunajai

valdībai atlika to tikai realizēt. Tas tika izdarīts 1934. gada
15.—16. maijā.

Pie «centra» partijām jāpieskaita arī Progresīvā apvie-
nība (oficiālais pilnais nosaukums— Jaunsaimnieku, sīkzem-

nieku un darba tautas progresīvā apvienība — tika lietots

reti). Šo partiju vadīja bijušais labējais sociāldemokrāts

mazinieks M. Skujenieks. šī partija bija nodibināta

1929. gada decembrī. Tās kodolu veidoja bijušie Jaunzem-

nieku savienības biedri, kurus vadīja E. Bauers, O. Nonācs,

K. Bahmanis. Viņiem pievienojās liela grupa bijušo labējo
sociāldemokrātu M. Skujenieka vadībā. Partijā ietilpa arī

dažu citu sīkburžuāzisko partiju pārstāvji. Partijai bija savs

preses izdevums: līdz 1931. gada martam — «Lauku Dzīve»,

pēc tam —«Latviešu Balss».

Progresisti centās gūt ietekmi pilsētas un lauku vidējā

1 Latvija.—l93l.—ls. sept.
2

Bergs F. Kopsolī ar gadsimtu: 1900. gadā dzimušā revolucionāra

atmiņas.— R.: Avots, 1981 .—222.—223. Ipp.
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buržuāzijā un sīkburžuāzijā. Tāpat kā citas «centra» partijas,

arī Progresīvā apvienība izmantoja Latvijas plašo sīkburžuā-

zisko slāņu neapmierinātību ar stāvokļa pasliktināšanos eko-

nomiskās krīzes rezultātā.

Samērā īsā laikā M. Skujenieka partijai izdevās savervēt

diezgan plašu piekritēju slāni pilsētas un lauku sīkburžuāzi-

jas vidū. To veicināja arī partijas aktīvā darbība. Progresīvā

apvienība nodibināja speciālu propagandistu kolēģiju 50

cilvēku sastāvā. Savas darbības laikā — nepilnā

gadā — progresisti nodibināja 70 partijas nodaļas visā Latvi-

jas teritorijā.1

Progresisti ar naidu vērsās pret komunistiem. Revolucio-

nārie strādnieki ir galvenie ienaidnieki, pret kuriem cīnīties

un ar kuriem izrēķināties vajag kopīgiem spēkiem ar policiju,

bija rakstīts Progresīvās apvienības izdevumā «Lauku

Dzīve».
2

Katrā šā laikraksta numurā varēja atrast līdzīgus
rakstus.

Pirms IV Saeimas vēlēšanām Progresīvā apvienība kriti-

zēja valdību, prasīja uzlabot lauku un pilsētas sīkburžuāzijas
materiālo stāvokli.

Priekšvēlēšanu platformā Skujenieka partija aicināja aiz-

sargāt «nacionālu, demokrātisku, agrāru Latviju» un izvirzīja
tos pašus lozungus par taupību, «tīrām rokām» v. tml.

3

Ārpolitikā Skujenieka partija prasīja aktīvāk realizēt idejas

par Baltijas valstu apvienošanu.
4

IV Saeimas vēlēšanās par Progresīvo apvienību balsoja
21 929 vēlētāji. Saeimā progresistiem bija trīs pārstāvji.
Salīdzinājumā ar Demokrātisko centru un Jaunsaimnieku un

sīkgruntnieku partiju Progresīvās apvienības panākumi bija

pieticīgi. Un tomēr tieši šīs partijas līderis M. Skujenieks

vadīja koalīcijas valdību, kura tika sastādīta pēc Saeimas

vēlēšanām 1931. gada decembrī. Skujenieka valdība bija

izdevīga visām buržuāziskajām partijām. Sī valdība, tāpat kā

sekojošā A. Bļodnieka valdība, nosprauda ceļu uz varu

K. Ulmanim. K. Ulmaņa valdībā pēc apvērsuma M. Skuje-
nieks dabūja augsto ministru prezidenta biedra amatu.

Nedaudz mazāk balsu (20 528) nekā Progresīvā apvie-
nība IV Saeimas vēlēšanās dabūja vēl viena «centra»

partija — Agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo partija,

Cīņas Biedrs—l93o.—N9 11 —12 (86—87).—70. Ipp.
2

Lauku Dzīve.—l929.—l6. maijs.
3

Latviešu Balss.—l93l .—23. aug.
4

Turpat.
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kuru vadīja J. Vinters. Pilns šīs partijas nosaukums bija tāds:

«Kara izpostīto saimniecisko grupu — agrāko naudas nogul-

dītāju, progresīvo vecsaimnieku, jaunsaimnieku, sīkgrunt-
nieku, bezzemnieku, zvejnieku, amatnieku, iebūviešu, rent-

nieku, atbrīvotāju, strādnieku un darba inteliģences apvie-
nība». Sī partija izveidojās pirms 111 Saeimas vēlēšanām.

J. Vinters un citi politikāņi nolēma apvienot vienā partijā
visus «cietušos», pamatojoties uz 1920. gada 18. marta

likumu. Pēc šā likuma «vecos parādus» varēja dzēst, iepriek-
šējā zelta rubļa vietā samaksājot 66 kapeikas.' Visi lielsaim-

nieki, namīpašnieki un rūpnieki, kuri bija palikuši parādā
milzu summas zeltā, uz 18. marta likuma pamata kļuva bagāti,
nomaksādami parādus ar niecīgām summām. Turpretim
noguldītāji, galvenokārt sīkie īpašnieki un lielākajā vairumā

laucinieki, zaudēja gandrīz visus savus iekrājums.
J. Vintera partija izvirzīja prasību — panākt kompensā-

ciju tiem, kuri bija cietuši sakarā ar 18. marta likumu. 111

Saeimas vēlēšanās «cietušo» partija savāca 14 096 vēlētāju
balsis. Partijai bija arī savs preses izdevums — iknedēļas
laikraksts «Taisnība», kurš tika izdots ar devīzi «Neiekāro

sava tuvākā mantu». Vintera partijas priekšvēlēšanu plat-
forma IV Saeimas vēlēšanām, kuru sauca par «123 prasībām»,

izvirzīja, piemēram, «celt lauksaimniecības ražīgumu līdz

visaugstākajai pakāpei», «dot visiem bezdarbniekiem darbu»,

«atņemt asumu šķiru attiecībām» utt.
J

Taču platforma ietvēra arī prasību likvidēt deputātu
neaizskaramību, nesaudzīgu cīņu pret «tautas ienaidnie-

kiem», kas bija tieši vērsta pret Strādnieku un zemnieku

frakciju Saeimā, pret revolucionārajiem darbaļaudīm.
IV Saeimas vēlēšanās «cietušo» saraksti tika iesniegti

visos vēlēšanu apgabalos. Saeimā tika ievēlēti divi depu-
tāti —J. Kukainis no Vidzemes apgabala un J. Vinters no

Zemgales apgabala.
5 Vēlāk J. Kukainis pārgāja Jaunsaim-

nieku un sīkgruntnieku partijā.'
Kopumā par Latvijas buržuāzijas politisko partiju darbību

1920.—1934.gadā jāatzīmē, ka neviena neproletāriskā

partija buržuāziskās demokrātijas ietvaros nebija spējīga

nosargāt republiku no autoritāra režīma. Parlamentārisms

Latvijā piedzīvoja sabrukumu.

1 Hiršfelds B. Blēdība un korupcijas valstī.— R., 1960.—26. Ipp.
2

Taisnība.—l93l.—l6. jūl.
3

Valdības Vēstnesis.—l93l.—l6. jūl.
4

Latvijas Republikas IV Saeimas stenogrammas, II sesija.—loo. Ipp.
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A. STRAUME,

vēstures zinātņu kandidāts

STARPNACIONĀLĀS ATTIECĪBAS LATVIJĀ

11920—1940)

Mūsdienās ir ļoti pieaugusi interese par Latvijas Republi-
kas vēsturi, kad mūsu tauta pati bija sava likteņa lēmēja, kad

Latvijas valsts izskatījās labi uz pārējo Eiropas valstu fona

ekonomikas un kultūras jomās. Bieži vien Latvijas Republiku
min arī kā paraugu starpnacionālo attiecību risināšanā. Patie-

šām, salīdzinot ar laika posmu pirms pirmā pasaules kara,

bija likvidēts divkāršais nacionālais jūgs — krievu un vācu,

tika pārtraukta tautas pārkrievošana, valsts politiskajā dzīvē

dominēja latviešu partijas un latviešu valoda kļuva par valsts

valodu.

Taču situācijas vispusīgai izpētei ir nepieciešams noskaid-

rot, kā jutās mazākumtautības, it īpaši krievi un vācieši, kas

bija zaudējuši savas privilēģijas, vācu baroni arī milzīgās
zemes platības, un kam nācās iejusties pavisam citā situācijā.

Vai ebreji, poļi, baltkrievi, lietuvieši, igauņi un citas nacionā-

lās grupas bija apmierinātas ar savu stāvokli?

Latvijas Republikā pastāvēja skolas nacionālajiem mazā-

kumiem, kur attiecīgo tautību bērni varēja mācīties dzimtajā
valodā. Un jau 20. gadu vidū tika prasīts, lai šo skolu

pedagogi nokārtotu eksāmenu latviešu valodā, pretējā gadī-

jumā viņiem nebija tiesību strādāt par skolotājiem. Arī

pārējo valsts iestāžu kalpotājus un strādniekus varēja atlaist

no darba par valsts valodas neprašanu. 1923. g. tika izdots

rīkojums, ka advokātiem tiesās jārunā tikai latviski." Pēc

1 CeroAHn.—1924.—22. <peop.
2 TdM mc.—1923.—23. mo/in.
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Latvijas Republikas statistikas ziņām, 1932. gadā no valsts

darbā strādājošiem jau 85 % bija latvieši.

Attiecīgi pastiprināja arī latviešu valodas tiesisko statusu.

1932. gada 18. februārī Ministru kabinets izdeva «Noteiku-

mus par valsts valodu». Tajos bija paredzēts, ka «Latvijas

Republikas valsts valoda ir latviešu valoda» un tās lietošana

ir «obligāta armijā, flotē un visās pārējās valsts un pašvaldī-
bas iestādēs un uzņēmumos, kā arī atsevišķu pilsoņu un

juridisku personu satiksmē ar tām».1

Prasīja, lai valsts valoda tiktu lietota arī pašvaldību
darbībā. Saeimas sēdē 1926. gada 28. aprīlī tika apspriests
lekšlietu ministrijas rīkojums par krievu valodas lietošanas

aizliegšanu Daugavpils pilsētas domes sēdēs." Jāņem vērā,

ka latvieši, ieskaitot latgaliešus, 1925. gadā veidoja tikai 27 %

no Daugavpils iedzīvotājiem, ebreji—3l %, poļi—l9%,

krievi —17 % un baltkrievi —3 %.
3 Tādā situācijā bija da-

biski, ka deputātu vairākumam Daugavpilī domes sēdēs bija

vieglāk sazināties krievu, nevis latviešu literārajā valodā.

Analoģiskas situācijas izveidojās arī ar Rēzeknes un citu

Latgales pilsētu domēm, kur iedzīvotāju vairākums arī nebija
latvieši.

Katru gadu Saeimā, apspriežot Izglītības ministrijas
budžetu, izvirzījās jautājums par līdzekļu piešķiršanu nacio-

nālo mazākumu skolām. Mazākumtautību deputātiem te bija

iespēja aizstāvēt savu nāciju iedzīvotāju intereses. Salīdzi-

noši labāka situācija bija vāciešiem un ebrejiem, jo turīgo
vecāku bērni mācījās privātskolās, kas labāk sagatavoja
dzīvei nekā valsts mācību iestādes. Arī Latvijas Universitātē

ebreju un vācu studentu skaits procentuāli bija lielāks nekā

šo tautību iedzīvotāju īpatsvars valstī. Vissliktākā situācija
bija krievu, baltkrievu un poļu skolās, un šo mazākumtautību

iedzīvotāju vidū analfabētisms procentuāli bija daudz lielāks

par vidējo Latvijā. Attiecīgi arī šo tautību studentu skaits

bija daudz mazāks nekā iedzīvotāju īpatsvars. Starp citu,

Latvijas Universitātē visiem reflektantiem bija jākārto rak-

stisks eksāmens valsts valodā.

Nacionālās attiecības Latvijā ietekmēja arī saimnieciskā

konkurence dažādu nāciju buržuāzijas grupējumu starpā.

Vēsturiski Latvijā jau iepriekšējos gadsimtos bija izveidoju-

Valdības Vēstnesis.—l932.—l 9. febr.
2

Latvijas Saeimas stenogrammas. II Saeima, 3. sesija.—326. sleja.
3

Latviešu konversācijas vārdnīca.—R., 1928.—1929.—3. 5ēj.—4792

sleja.
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sies tāda situācija, ka latvieši pārsvarā sastādīja novada

trūcīgāko iedzīvotāju slāni gan laukos, gan pilsētās, bet

turīgākie galvenokārt bija vācieši un ebreji. Sī situācija

visumā saglabājās arī 20. un 30. gados. Pēc oficiālās statisti-

kas datiem, 1925. gadā lielāko uzņēmumu — ar 300 līdz 900

strādniekiem — īpašnieku vidū nebija neviena latvieša.

20. gados latviešu buržuāzijai izdevās mazliet nostiprināt
savas pozīcijas, pie lielburžuāzijas jau varēja pieskaitīt

Bergu, Benjamiņu, Erenpreisu, Hiršu, Ķuzi un vēl varbūt

kādus pāris cilvēkus. Taču arī 30. gados vācu un ebreju

kapitāls saglabāja noteicošās pozīcijas Latvijas ekonomikā.

Pēc 1935. gada rūpniecības un tirdzniecības skaitīšanas

materiāliem, no akciju sabiedrību pamatkapitāliem 36 %

piederēja ebrejiem, 35 % vāciešiem un 25 % latviešiem. Arī

tirdzniecībā noteicošās pozīcijas bija ebrejiem un vāciešiem.'

30. gadu sākumā ekonomisko krīzi latviskajai sīkburžuāzijai

bija grūtāk pārciest nekā minoritāšu lielburžuāzijai. Visa tā

rezultātā latviešu mantīgie slāņi gribēja nostiprināt savas

pozīcijas konkurences cīņā.
Latviešu buržuāziskā prese nepārtraukti aicināja tautiešus

iepirkties tikai pie savas nācijas veikalniekiem. Atsaucība

nebija pārāk liela, jo bieži vien ebreju bodēs varēja nopirkt
lētāk. Avīze «Latvis» 1932. gada 8. martā ievietoja rakstu

«Nacionālā apziņa». Tajā varam izlasīt sekojošo: «Pārdošana

mazumā lielā daļā gandrīz visos arodos ir latviešu rokās gan

provincē, gan galvaspilsētā. Bet vairumā visi šie veikali

iepērkas tikai no sveštautiešiem.»

No valsts tika prasīts, lai tā atbalstītu tautiskos uzņēmējus
konkurences cīņā. Avīze «Centra Balss», kas pārstāvēja

galvenokārt latvisko ierēdniecību, buržuāzisko inteliģenci
un pilsētu sīkburžuāziju, šinī sakarā ievietoja lielu rakstu

1931. gada 9. martā. Laikraksts atzīmē, ka vāciešiem, ebre-

jiem un krieviem jau agrāk bija lieli kapitāli, saimnieciskie

sakari ar savu tautību locekļiem citās zemēs un bagātīgi

piedzīvojumi rūpniecībā un tirdzniecībā. Avīze raksta, ka

latviešiem turpretim «agrāk kapitāli nebija iekrāti, arī tagad
cittautieši joprojām turpina uzplaukt, kamēr latviešu uzņē-
mumi ļoti bieži piedzīvo grūtus brīžus un bankrotus». Laik-

raksts pārmet latviešu lielburžuāzijas partijai — Nacionāla-

jam centram — un Zemnieku savienībai sadarbību ar vācu

1 Sīkāk par dažādu tautību īpatsvaru rūpniecībā un tirdzniecībā sk.

Latvijas zeme, daba un tauta.—3. 5ēj.—472.—474., 486. Ipp.
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lielkapitālistiem, kas nebūt nenāk par labu Zemnieku savienī-

bas balstam — zemniekiem.

Izeja no stāvokļa, pēc avīzes domām, ir viena — valsts

varai ir jāatbalsta pašu latviešu, bet ne cittautiešu kapitālisti.

«Tāpēc valsts varai jārevidē saimnieciskā politika: līdz šim

viņa bija labvēlīga lielrūpniekiem un lieltirgotājiem, kuru

rindās visvairāk ir žīdi, vācieši, krievi un vispār cittautieši.»1
Būtiska nozīme bija likumam par Latvijas pavalstniecību.

Kam nebija šīs tiesības, katru gadu vajadzēja pirkt diezgan

dārgu dzīvošanas atļauju Latvijā. Citu valstu pilsoņiem bija

jāmaksā arī daudz lielāki nodokļi un mācību maksa Latvijas
Universitātē. legūt Latvijas pavalstniecību bija diezgan

sarežģīti — mazākumtautību iedzīvotājiem prasīja pierādīt,
ka viņi ir nodzīvojuši Latvijā ilgāku laiku — arī pirms pirmā

pasaules kara.

Daudzkārt Saeimas sēdēs un nacionālo mazākumu presē

tika izvirzīts jautājums, kāpēc mazākumtautību pārstāvjiem
valsts varas orgāni uzliek lielākus nodokļus, īpaši ebrejiem.

Bija arī ļoti daudz sūdzību par valsts iestāžu finansu un

kredīta politiku, par to, ka Latvijas banka tikai ļoti retos

gadījumos dod aizdevumus nelatviešiem, ka bankas padomē
nav neviena mazākumtautību pārstāvja v. c. Te gan uzreiz ir

jāatzīmē, ka vācu un ebreju privāto banku rīcībā bija
nesalīdzināmi lielāki līdzekļi nekā latviešu finansistiem. Ga-

dījās, ka minoritāšu pārstāvji nesaņēma nepieciešamās valsts

iestāžu atļaujas īpašumu pirkšanai. Bija arī sūdzības, ka

valsts tirdzniecības organizācijas neiepērk lauksaimniecības

produkciju no mazākumtautību zemniekiem. Taču šie un daži

citi pasākumi kopumā diezgan maz varēja izmainīt spēku
samērus dažādu Latvijas buržuāzijas grupējumu starpā. Tāds

bija rezultāts saimnieciskajai konkurencei, cīņai par ierēdņu

vietām, par valsts pabalstiem un kredītiem.

Ne mazāk svarīga loma bija iespējai izmantot nacionālās

pretrunas šķiru cīņas vājināšanai, novelt atbildību par eks-

pluatāciju uz mazākumtautībām. Sevišķi veiksmīgi to varēja
izdarīt attiecībā pret vāciešiem: gadsimteņiem ilgi viņi bija
latviešu tautas galvenie apspiedēji gan laukos, gan pilsētās.
Arī 20. gadsimta Latvijā trūcīgu vāciešu praktiski nebija.
Pēteris Stučka rakstīja, ka pie mums vārdam «vācietis»

joprojām ir kunga smaka. Latgalē bija daudz poļu muiž-

nieku — aptuveni 2 gadu simtus Latgale bija Polijas varā.

1 Mūsu minoritātes // Centra 8a155.—1931.—9. marts.
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Latviešu presē 20. un 30. gados parādījās raksti, kuru autori

latviešu tirgotājus dēvēja par godīgiem veikalniekiem, bet

ebreju — par spekulantiem un, ja pie ebreja varot dabūt

mazliet lētāk, tad par dažām kapeikām nevajagot pārdot
nacionālo sirdsapziņu. Valdošās aprindas ebrejiem piegāja
diferencēti. Tie, kuru senči bija ieceļojuši no Rietumeiropas,

runāja galvenokārt jidišā — vācu valodas dialektā, bija vi-

sumā bagāti un ar plašiem starptautiskiem saimnieciskiem

sakariem. Tāpēc arī viņus uzskatīja par daļēji noderīgiem

Latvijai. Savukārt ieceļotāji no Austrumiem runāja galveno-
kārt krieviski, bija salīdzinoši stipri nabadzīgāki un to vidū

bija diezgan daudz revolucionāru. Latgalē nelegālajās LKP

un LKJS organizācijās 20. un 30. gados bija liels ebreju

īpatsvars. Arī Rīgas komjauniešu vidū bija samērā daudz

ebreju. Tādēļ šo ebreju slāni Latvijas valdošās aprindas

uzskatīja par īpaši kaitīgu.
Tautību sanaidošana bija daļēji izdevīga nacionālo mazā-

kumu buržuāzijai. Mazākumtautību buržuāziskā prese un

deputāti Saeimā vietā un nevietā klaigāja par minoritāšu

interešu aizskaršanu, ļoti izpūta katru gadījumu, cenšoties

tādā veidā iesist sev politisku kapitālu, panākt, lai attiecīgās

nācijas balsstiesīgie iedzīvotāji atbalstītu savas tautības

kandidātus. Līdz ar to nacionālo attiecību risināšanā mazāk

tika ievērots praktiskās lietderības princips, pārsvarā domi-

nēja ideoloģiskas dabas apsvērumi.

Agrārās reformas rezultātā vācu un poļu muižniecība

zaudēja savus zemes īpašumus, šis pasākums visvairāk

nostiprināja Latviju ekonomiski un politiski. Vācu baronu

pārstāvji pret šo pārkārtojumu protestēja ne tikai Saeimā un

savā presē, bet iesniedza arī sūdzību Tautu Savienībā.

Dažkārt saasinājās attiecības arī pašu mazākumtautību

dažādu grupējumu starpā. 20. gadu pirmajā pusē poļu

deputāti Saeimā un attiecīgie preses izdevumi sūdzējās, ka

Ilūkstes apriņķī ar valsts varas iestāžu atbalstu poļiem pasēs
tiekot ierakstīta baltkrievu tautība.

Cīņa starp dažādu nāciju buržuāzijas grupējumiem vairāk-

kārt notika muitas politikas jautājumos. Tā, piemēram, tika

paaugstinātas ievedmuitas tām plaša patēriņa precēm, kuras

ražoja latviešu un dažkārt arī vācu rūpnieki. Zaudētāja bija
tā ebreju buržuāzijas daļa, kas nodarbojās ar ārējo tirdznie-

cību.

No visām mazākumtautībām vissaliedētākie bija vācieši.

Kaut arī vāciešiem formāli skaitījās vairākas politiskās parti-

jas, Saeimas vēlēšanās tās piedalījās ar vienotu sarakstu. Tas
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novērsa balsu saskaldīšanos, no kā cieta gan latviešu sīkbur-

žuāzijas aprindas, gan arī krievu un ebreju neproletāriskās

partijas. Bez tam vācieši organizēja transportu, lai nogādātu
vēlēšanu iecirkņos tos, kuri saviem spēkiem tur nevarēja

nokļūt. Uz vēlēšanu laiku speciāli atgriezās ārzemēs dzīvojo-

šie Latvijas pilsoņi — vācieši. Rezultātā, kaut arī vācieši bija

aptuveni 3,5 % no Latvijas iedzīvotājiem, Saeimā viņiem bija
4—6 deputāti no 100.1 Kaut gan vārdos baltvācu politiskās

organizācijas izteica lojalitāti Latvijai, līdzīgi kā pārējo
minoritāšu mantīgās aprindas, vāciešiem tomēr bija daudz

vairāk pretenziju pret valsti, it īpaši sakarā ar agrāro reformu.

Pēc Hitlera nākšanas pie varas Vācijā baltvācu vidū pastipri-

nājās vācu fašisma ietekme, un 30. gadu otrajā pusē šī

kustība viņiem kļuva par noteicošo politisko spēku. Daži

liberālie baltvācu ideologi šo procesu mēģināja izskaidrot kā

atbildes reakciju uz latviskumu valodas, izglītības un kultū-

ras jomā 30. gados. Tas tomēr nevarēja būt galvenais mo-

tīvs— drīzāk gan cerība, ka vācu fašistu agresijas sekmes

varētu nostiprināt arī baltvācu pozīcijas.

Ebreju pilsoniskās partijas arī panāca samērā augstu

savas tautības vēlētāju aktivitāti, taču attiecīgās kampaņas
laikā konkurēja vairāki saraksti, no kuriem ne visi dabūja

deputātu vietas Saeimā. Balsu skaldīšanās rezultātā viņiem
neizdevās gūt proporcionāli jūtami vairāk deputātu
vietu — ebreji Latvijā bija aptuveni 5 % no iedzīvotājiem,

pirmajās trijās saeimās tiem bija 5—6 deputāti, kas dalījās
4 politiskās partijās. Ceturtajā Saeimā 3 ebreju deputāti
veidoja 2 partijas.

2
Tas ir izskaidrojams ne tikai ar diezgan

lielo sociālo neviendabīgumu, bet arī ar ļoti atšķirīgo

nostāju pret cionismu. Cionisti arī Latvijā bija visai aktīvi, tur

pat sanāca vairākas viņu starptautiskās sanāksmes. Valsts

varas iestādes nekādus šķēršļus cionistu darbībai nelika.

Taču pat Latvijas cionisti nebija organizatoriski vienoti —

Saeimas vēlēšanās piedalījās pat līdz 4 konkurējošiem šīs

kustības sarakstiem, no kuriem I—2 dabūja pārstāvniecību

parlamentā. Nebūt ne visi ebreju buržuāziskie strāvojumi
atbalstīja cionistus un braukšanu uz Palestīnu — piemēram,

partija «Agudas Israel» sludināja, ka mesijas atnākšana esot

jāgaida tepat uz vietas. Ebreju sociāldemokrātiskā organizā-
cija Bunds, kas bija pārstāvēta ar vienu deputātu pirmajās

1 Latviešu konversācijas vārdnīca.—l6. sēj.—3o 907.—30 910. sleja.
2

Turpat.
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3 saeimās,' daudzos jautājumos ieņēma kopējas vai tuvas

pozīcijas ar latviešu reformistiem.

Atkarībā no politiskās platformas dažādās ebreju skolās

mācības notika vai nu jidišā, vai arī ivritā — senebreju

valodā, kas tagad Izraēlā ir valsts valoda. Ebreju bērni

mācījās arī vācu, krievu, dažkārt latviešu skolās.

Ebreju turīgie slāņi bija lojāli noskaņoti pret Latvijas

Republiku, it īpaši periodā pēc Hitlera nākšanas pie varas.

Sinī periodā Ulmaņa diktatoriskais režīms likās kā klusa oāze

starp fašistisko Vāciju un Padomju Savienību — kā vieta, kur

joprojām varēja dzīvot netraucēti.

Krievi bija aptuveni 10 % no Latvijas iedzīvotājiem.
Salīdzinot ar ebreju un it īpaši vāciešu buržuāziskajām

partijām, attiecīgajām krievu organizācijām daudz mazākā

mērā izdevās piesaistīt savas tautības darbaļaudis. Četrās

saeimās 3—7 krievu deputāti pārstāvēja 2—3 politiskās

partijas.
2 Sakarā ar šīs tautības zemāko izglītības līmeni

īpašs akcents tika likts uz reliģijas izmantošanu politiskiem

mērķiem — divas no trim Saeimā pārstāvētām partijām gāja
zem pareizticīgo un vecticībnieku izkārtnes. Arī krievu

skolās klases centās veidot pēc šā paša principa — lai būtu

atbilstošās konfesijas ticības mācības skolotājs.
Neskatoties uz visiem šiem pasākumiem, spriežot pēc

Saeimas vēlēšanu rezultātiem, liela daļa krievu vai nu

boikotēja tās, vai arī balsoja par sociāldemokrātiem, bet,
sākot ar 111 Saeimas vēlēšanām, kad pirmo reizi tika pielaista
revolucionārā Strādnieku un zemnieku frakcija, balsoja par

to. Šīs frakcijas deputātu vidū bija arī krievs Leonīds Jeršovs.

Jāņem vērā, ka šīs tautības iedzīvotāju vidū samērā mazs

bija turīgās buržuāzijas slānis, kas bija lojāli noskaņots pret
Latviju, turpretim krievu vidū bija daudz tādu, kas simpati-

zēja Kompartijai, it īpaši Latvijas austrumdaļā.
Valstī bija atradis patvērumu zināms skaits no Padomju

Krievijas aizbēgušo baltgvardu. Tie sapņoja par darbaļaužu

varas gāšanu un lielās un nedalāmās Krievijas atjaunošanu

un līdz ar to uzskatīja Latvijas valsti par īslaicīgu parādību.

Tāpēc latvieši ar aizdomām skatījās uz baltemigrantiem.
20. gadu sākumā Rietumu presē vairākkārt parādījās sūdzī-

bas, ka Latvijā neielaižot baltgvardus. 1919. gadā latviešu

buržuāziskajā un reformistiskajā presē tika diskutēts jautā-
jums par to, vai ir lietderīgi atbalstīt Kolčaku un Deņikinu,

1 Latviešu konversācijas vārdnīca.—l6. 5ēj.—30907.—30910. sleja.
2

Turpat.
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kas prasīja atjaunot nedalāmo Krieviju un neatzina nacionā-

los valstiskos veidojumus bijušās impērijas nomalēs.

20. gados pārvaldes sistēmā un armijā strādāja daudz

bijušo cariskās Krievijas ierēdņu un virsnieku, to skaitā

diezgan daudz krievu tautības, arī daļēji pārkrievojušies
latvieši. Ilgāku laiku Latvijas valstī bija spēkā cariskās

Krievijas likumi, jo savējo vēl nebija. Arī diplomātiskās
attiecības starp Baltijas valstīm sākumā notika krievu valodā.

Tikai vēlāk pārgāja uz franču valodu.

Poļi bija aptuveni 3 % no Latvijas iedzīvotājiem.
I Saeimā poļu katoļu partijai bija viens pārstāvis, bet nākama-

jās trijās —pa 2 deputātiem. Poļu pilsonība savu sociāli

politisko mērķu īstenošanai īpaši intensīvi izmantoja reliģiju.
Tas izskaidrojams ne tikai ar šīs tautas zemo izglītības līmeni

Latvijā, bet arī ar stiprām katolicisma tradīcijām poļu nācijā

vispār. Uz Latvijas kopējā fona poļu buržuāzija bija salīdzi-

noši un proporcionāli vāja, it īpaši 20. gadu pirmajā pusē.
Tomēr nevar piekrist vietējās poļu preses demagoģiskajiem
apgalvojumiem, ka Latvijā poļu vidū buržuāzijas vispār
neesot, ka viņi visi esot gandrīz vienādi trūcīgi. Saeimā poļu
deputāti piedalījās dažādās politiskās kombinācijās, taču

visvairāk viņi simpatizēja sociāldemokrātiem, jo tie bija
daudz iecietīgāki pret mazākumtautībām. Arī pašu Latvijas

poļu vidū bija sociāldemokrātiskā kustība, kas veica diezgan
asu polemiku pret savas tautas buržuāziskajiem strāvojumiem
un attiecīgajiem preses izdevumiem.

Vietējā poļu buržuāziskā prese vērsās pret krieviem un

baltkrieviem, rakstot par carisma veikto nacionālās apspieša-
nas politiku Polijā, to pārnesot uz krievu tautu un Krieviju

vispār.
Kā redzam no iepriekš teiktā, mazākumtautībām bija ļoti

spēcīgas pozīcijas valsts ekonomikā, ar kurām bija jārēķinās
varas orgāniem, pieņemot attiecīgus politiskus lēmumus.

Liela nozīme bija arī situācijai Saeimā— četrās saeimās 100

deputāti pārstāvēja 20—26 politiskās partijas, no kurām

nevienai nebija pat 1/3 daļas no deputātu kopskaita. Tas

radīja grūtības valdību sastādīšanā un biežas kabinetu

maiņas —no 1918. g. līdz 1934. gadam 18 reizes mainījās
ministru prezidenti — biežāk nekā reizi gadā. Situāciju sarež-

ģīja arī tas, ka abas lielākās partijas — sociāldemokrāti un

Zemnieku savienība — tikai pāris gadījumos atradās vienas

valdības sastāvā, ja viena no viņām atbalstīja kabinetu, tad

Latviešu konversācijas vārdnīca.—l6. sēj.—3o 907.—30 910. sleja.
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otra parasti atradās opozīcijā. Šādos apstākļos 16—19 minori-

tāšu deputātu balsis izrādījās visai vēlamas valdību sastādītā-

jiem un lielākā daļa kabinetu pirmajās trijās saeimās līdz

1931. gadam ieskaitot izmantoja arī mazākumtautību frakciju
atbalstu. Latviešu buržuāziskajām un sīkburžuāziskajām parti-

jām bija daudz vieglāk atrast kopīgu valodu ar minoritāšu

mantīgo slāņu pārstāvjiem nekā ar latviešu sociāldemokrā-

tiem. Savukārt minoritāšu deputāti par valdības atbalstīšanu

prasīja gan ienesīgas vietas valsts aparātā, gan mazākumtau-

tību interešu lielāku vai mazāku ievērošanu. Tas viss ļoti

ierobežoja pret minoritātēm vērstas likumdošanas iespējas

pirmajās 3 saeimās. Vienīgi ceturtajā Saeimā 1931. gadā
latviešu buržuāziskajām un sīkburžuāziskajām partijām ko-

pumā bija balsu vairākums, un radās iespēja sastādīt valdī-

bas bez minoritāšu deputātu vai sociāldemokrātu atbalsta,

šīs izmaiņas kļuva jūtamas gan likumdošanā, gan varas

orgānu attieksmē pret mazākumtautībām.

Minoritāšu pārstāvji ieņēma arī visai nozīmīgus posteņus
valsts aparātā. Ebreja un latvietes dēls Z. Meierovics vadīja
2 ministru kabinetus un līdz savai nāvei 1925. g. gandrīz

nepārtraukti bija ārlietu ministrs. 1927.—1928. g. valdības

krīzes laikā valsts prezidents G. Zemgals piedāvāja sastādīt

valdību gan ebreju deputātam A. Nurokam, gan vācietim

P. Sīmanim, pie tam pēdējam pietrūka tikai pāris balsu.

Tieslietu ministrijas sistēmā 20. gados noteicošās pozīcijas
bija vāciešiem. Vācietis Magnuss bija 2 reizes tieslietu

ministrs. Ministru posteņos bija arī citi minoritāšu deputāti.
Latviešu valdību rīcības brīvību pret minoritātēm ierobe-

žoja arī ārpolitika. Baitvāci bija saistīti ar Vāciju. Vietējai
ebreju buržuāzijai bija sakari ar savas tautības visai ietekmī-

gām aprindām gan ASV, gan Rietumeiropā. Vēršanās pret
mazākumtautībām varēja radīt grūtības kā finansu jautājumu

kārtošanā, tā arī starptautiskajā tirdzniecībā, nemaz nerunā-

jot par tieša diplomātiska spiediena iespējām.

Situācijas noskaidrošanai nepieciešams mazliet pakavē-
ties vēl pie vienas Latvijas iekšpolitikai visai raksturīgas
iezīmes. Daudzām politiskajām partijām un grupām ne tikai

attiecībā pret minoritātēm, bet arī citos jautājumos bieži vien

nebija principiāli izturētas, noteiktas, nemainīgas pozīcijas.

Viņu nostāja mainījās atkarībā no dažādiem apsvērumiem. Ja

kāda partija attiecīgajā brīdī ietilpa valdības koalīcijā, tad tā

parasti atbalstīja koalīcijas kopējo politiku vai vismaz klu-

sēja— arī tādā gadījumā, ja koalīcijas nostāja neatbilda šīs

partijas tradicionālajiem lozungiem. Opozīcijas partijas vi-

siem iespējamiem līdzekļiem centās ķengāt valdošo koalīciju,
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bieži vien pārmetot tai pasākumus, kuriem līdzīgus tās pašas

bija realizējušas vai centušās realizēt, būdamas pie varas.

Tā, piemēram, 1927. g., vienā no diviem gadījumiem, kad

Zemnieku savienība atradās opozīcijā un valdības koalīcija,
t. s. «kreisā valdība» pieņēma minoritātēm izdevīgu pavalst-
niecības likumu, Zemnieku savienība ļoti asi uzbruka valdī-

bas pozīcijām, apsūdzot to nacionālo interešu nodevībā,
kaut gan, būdama iepriekš pie varas, šī partija pati bija

piedalījusies minoritātēm vēl labvēlīgāka likumprojekta iz-

strādāšanā. Šajā sakarībā sīkburžuāziskās centra partijas, kas

1927. g. atradās koalīcijas sastāvā, bet tradicionāli uzstājās

pret minoritāšu tiesībām, nolēma šā jautājuma dēļ nejaukt
valdības koalīciju, bet koalīcijas iekšienē cīnīties par topošā
likuma apcirpšanu. Centra partijas pilnīgi pamatoti uzskatīja:

ja šo «kreiso valdību» nomainīs koalīcija ar Zemnieku

savienību priekšgalā, kurā tradicionāli ietilptu arī minoritāšu

deputāti, tad tā pieņemtu mazākumtautībām vēl izdevīgāku
likumu.

So pašu parādību vēl spilgtāk raksturo 1931. gada pret-
vācu kampaņa. Tā izvērsās t. s. Māras baznīcas jautājumā.

Latvijas vāciešiem proporcionāli bija daudz vairāk baznīcu

nekā latviešiem. Strīds izvērsās jautājumā par Doma baznīcu,
kas atradās vāciešu luterāņu draudzes rokās. Kampaņas

vadītāji prasīja pārdēvēt baznīcu par Māras baznīcu un

nodot to Latvijas valstij un tālāk latviešu draudžu lietošanai.

Kampaņu vadīja Progresīvā apvienība un Demokrātiskais

centrs — politiskās partijas, kas pārstāvēja galvenokārt sīk-

buržuāziju. Pēc zināmām svārstībām tām pieslējās arī sociāl-

demokrāti. Sākot ar 1931. g. februāra beigām, kampaņu
uzsāka Latvijas pilsoniskā prese ar «Jaunākām Ziņām», «Pē-

dējo Brīdi» un «Centra Balsi» priekšgalā. Valdības koalīcija,
kuru vadīja Zemnieku savienība, nokļuva grūtā stāvoklī.

Uzstāties pret kampaņu nozīmēja vājināt savas izredzes

rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Par kampaņas plašo

apmēru liecināja tas, ka tās organizētāji līdz 1931. g. jūnija

beigām bija paspējuši savākt 231 301 parakstu.
Bet atbalstīt kampaņu nozīmētu izjaukt valdības koalīciju.

Izmantojot baltvācu frakcijas un tās sabiedroto — bergistu
un Kristīgi saimnieciskā bloka — spēcīgās pozīcijas koalīcijā,
baltvācu prese aicināja vāciešus cīnīties par Doma baznīcu.

Lai novilcinātu laiku, Zemnieku savienība ierosināja likum-

projektu par Māras baznīcu, kurā bija paredzēta Doma

baznīcas atsavināšana un nodošana valstij, nodot Saeimas

komisijai. Vācieši bija cerējuši, ka Zemnieku savienība

ieņems viņiem labvēlīgāku nostāju. Lai iespaidotu Zemnieku
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savienību un pārējās koalīcijas partijas, baltvācu frakcija

draudēja neatbalstīt valdību.

Acīmredzot šie draudi arī izšķīra Zemnieku savienības

un citu valdības koalīcijas partiju nostāju Doma baznīcas

jautājumā. Pēc plašākām debatēm jūnija beigās un jūlija
sākumā Saeima valdības koalīcijas deputātu pretestības dēļ

nepieņēma nekādu lēmumu šajā jautājumā.

1931. g. rudenī notika kārtējās—lV Saeimas vēlēšanas.

Kampaņas organizētāji—Demokrātiskais centrs, Progresīvā
apvienība un Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija — da-

būja iespaidīgu balsu skaita pieaugumu. A. Berga vadītā

Nacionālā apvienība, kas kampaņas laikā atbalstīja vāciešus,
divu mandātu vietā iepriekšējā Saeimā nedabūja nevienu, jo
šīs partijas līdzšinējais galvenais trumpis — nacionālisma

sludināšana — izrādījās viltots un citu iespaidīgu lozungu

vēlētāju balsu piesaistīšanai partijai nebija. Zaudējumus
cieta arī Zemnieku savienība un citas latviskās bijušajā
valdības koalīcijā ieejošās partijas. Kaut gan sociāldemokrāti

kampaņas gaitā mainīja nostāju un ieņēma pretvācu pozīci-
jas, tomēr arī tie zaudēja dažus mandātus, ko acīmredzot

ieguva sīkburžuāziskās partijas.
1927. gadā M. Skujenieka vadītā tā sauktā «kreisā» val-

dība balstījās galvenokārt uz sociāldemokrātu un minoritāšu

deputātu balsīm. Tāpēc arī šis kabinets bija viens no

vislabvēlīgākajiem pret mazākumtautību vajadzībām.
1932. gadā tā paša M. Skujenieka vadītā valdība, kas toreiz

balstījās tikai uz latviešu buržuāziskajām un sīkburžuāziska-

jām partijām, bija visneiecietīgākā pret minoritātēm no

visiem parlamentārā posma kabinetiem.

Demagoģijas toreiz bija daudz vairāk nekā nopietnas
rīcības. Aizspriedumu kultivēšanai pret minoritātēm bija
izstrādāti visdažādākie paņēmieni. Ja kāds mazākumtautību

pārstāvis bija izdarījis ko sliktu, tad virsrakstā parasti figu-

rēja tautība, un bieži bija virsraksti ar sensācijas piegaršu
(piemēram, «Jaunākās Ziņas», tirāža līdz 200 tūkstošiem

eksemplāru). Gadu gadiem tā apstrādājot lasītāju, cilvēka

apziņā izveidojās attiecīgi nosēdumi.

Palaikam parādījās arī raksti, kas pretendēja uz teorētis-

kiem vispārinājumiem. 1928. g. žurnāla «Burtnieks» 9. nu-

murā parādījās E. Akermana raksts «Apdraudētā latvju tauta»,

ko pēc tam pārdrukāja «Brīvā Zeme» un daži citi pilsoniski
laikraksti. Akermans raksta, ka pēckara gadu statistika par

iedzīvotāju pieaugumu pierādot to drūmo patiesību, ka

latvju tautai griba vairoties un uzturēt savu tautību svešu
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tautu starpā esot bīstamā mērā pavājinājusies un ka latvju

tauta nepilnu simts gadu laikā no valdošās nācijas savā zemē

varot nonākt mazākumtautības lomā ar savas kultūras un

nacionālo īpatnību zaudēšanu. Latgalē esot milzīgs iedzīvo-

tāju pieaugums, pārējā Latvijā niecīgs. «Latvijā tautas dzīvī-

bas griba normālā stāvoklī uzglabājusies vienīgi nekulturālā

pirmatnējā Latgalē, turpretim pārējās Latvijas inteliģentās un

kulturālās daļās šī dzīvības griba noslīdējusi zem rases

pašuztures minimuma un mums šeit darīšana ar tautas spēku
izsīkšanu un grūtu patoloģisku parādību rasu bioloģijas

vēsturē.»

Pēc Akermana domām, baltiešu (tā toreiz apzīmēja
latviešus bez latgaliešiem) kultūra esot sasniegusi kultūras

attīstības kalngalus kā Perikla laikā Grieķijā un Augusta laikā

Romā. Augstā Romas kultūra esot kritusi barbaru ciltīm par

upuri. Tas pats draudot augstajai latvju tautas kultūrai no

mežonīgo latgaliešu puses.

Latgalieši apdraudot ne tikai kultūru, bet arī latvju tautas

rasi: «Grūti atrast bijušās Krievijas teritorijā otru zemes

stūrīti ar tik raibu tautību un ticību mistrojumu kā bijusī
Vitebskas guberņa. Latvieši, latgalieši, krievi, baltkrievi, po-

ļi un žīdi te jaukušies juku jukām, un rezultātā radies etnogrā-
fisks tips ar ļoti negatīvām rasu bioloģiskām īpašībām.»

Paretam parādījās arī pretēja satura raksti. 1919. gadā,
kad bija jāaģitē par Latgales — kur toreiz vēl pastāvēja
padomju vara — pievienošanu Latvijas Republikai, E. Blanks,

piemēram, rakstīja: «Latgaliešu izloksnē skan pirmatnējās
latviešu zemnieku tautas burvīgās skaņas, latgaliešu izloksnē

ir tas reliģiozi mistiskais elements, kuru velti meklēsiet

vāciešu mācītāju izvarotajā baltiešu literatūrā. Latgaliešu
izloksne dos literatūras valodai dzīvības ūdeni un funda-

mentu.»1

Un tagad mazliet par dažādu latviešu buržuāzijas grupē-

jumu un strāvojumu attiecībām pret mazākumtautībām. At-

klātu agresivitāti pauda tādas organizācijas kā Latvju nacio-

nālais klubs, Latvijas sargi, Tēvijas sargi, Ugunskrusts, Pērkoņ-
krusts un dažas citas, kā arī to preses izdevumi. Viņi
mēģināja organizēt mazākumtautību grautiņus, uzbruka so-

ciāldemokrātiem. Piemēram, 1922. un 1923. gadā bija ebreju
grautiņi Latvijas Universitātē. Valsts varas iestādes vairākkārt

aizliedza attiecīgās organizācijas, bet to darbība drīz vien

1 Cīņas Biedrs.—l929.—N9 6.—80. Ipp.
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atjaunojās ar citu nosaukumu. Sajās biedrībās darbojās
dažādi neveiksminieki, kas kapitālisma apstākļos nebija varē-

juši vai nebija pratuši izdevīgi iekārtoties dzīvē, godīgu
darbu strādāt nevēlējās. To vidū bija arī diezgan daudz

mantīgo aprindu jaunatnes, it īpaši tā sauktie mūžīgie
studenti. Pat latviešu turīgās aprindas diezgan skeptiski

skatījās uz šiem dauzoņām. Tie spēki, kas atbalstīja K. Ul-

mani 1934. gada apvērsuma sagatavošanas gaitā un arī pēc

tam, neuzskatīja par lietderīgu sadarboties ar šīm plašās

iedzīvotāju masās sevi diskreditējušām organizācijām.

Samērā kareivīgas pozīcijas pret mazākumtautībām

ieņēma arī t. s. centra grupas— Demokrātiskais centrs, Pro-

gresīvā apvienība v. c. Tas saistīts ar cīņu par toreiz labi

apmaksātajām ierēdņu vietām, latviskās sīkburžuāzijas grūto
konkurences cīņu ar minoritāšu mantīgiem slāņiem. Latviešu

lauku un pilsētu buržuāzijas turīgākie slāņi un to laikraksti

«Brīvā Zeme» un «Latvis» visumā pauda mērenību, aicināja
konkurences cīņā atbalstīt latviešu uzņēmējus un tirgotājus.
Sociāldemokrātiem

nevar pārmest šovinismu. Gluži otrādi,

tie centās arī pēc mazākumtautību balsīm, dažkārt diezgan

sekmīgi. Bet, ja viņiem tas likās izdevīgi, viņi izmantoja arī

latviskuma lozungus atkarībā no politiskās konjunktūras,
būdami Latvijas Republikas patrioti.

1934. gada maija apvērsums radīja bažas vispirms ebreju
minoritātē, jo tā baidījās, ka var izveidoties līdzīga situācija
kā Vācijā pēc Hitlera nākšanas pie varas. Ebreju deputāti
vairākkārt bija balsojuši par Ulmaņa sastādītajām valdībām.

Izmantojot parlamentārajā periodā izveidojušos personiskos
kontaktus ar Ulmani, šiem bijušajiem Saeimas deputātiem

bija iespējams atklāti izrunāties ar valsts saimnieku pēc

apvērsuma un jautāt tieši — vai Latvijas ebrejiem nav pienā-
cis laiks kravāt čemodānus? Ulmanis viņiem apsolīja, ka

Latvijā grautiņu nebūs, un savu solījumu izpildīja.
Līdz 1934. gada apvērsumam pēc Latvijas kriminālko-

deksa politiskajiem pantiem cietumos sēdēja gandrīz tikai

komunisti. Diktatūras laikā tika ieslodzīti arī pērkoņkrustieši

par ebreju grautiņu mēģinājumiem vai cita veida nepaklau-
sību Ulmaņa režīmam. Kad 1940. gada 21. jūnijā atbrīvoja

politieslodzītos, kļūdas dēļ izlaida ārā arī pērkoņkrustiešus,

jo tie sēdēja Centrālcietumā tajā pašā korpusā, kur politiskie.

Pensijas vecuma ebreji apgalvo, ka personiska rakstura

ebreju svinībās bieži vien ir bijuši tosti par «veco» — tas ir,

par Ulmani.
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1934. gada 12. jūlijā Ministru kabinets pieņēma likumu

par tautas izglītību.1 Pantos, kas attiecās uz pamatskolām,
tika noteikts, ka atsevišķu klasi mazākumtautību pilsoņiem

var atvērt, ja no viena obligātā mācību rajona ir vismaz 30

attiecīgās tautības bērnu, bet skolu —ja ir vismaz 60. Ja

skolēnu skaits noslīd zem šīm normām, tad klase vai skola

bija jāslēdz. Attiecībā uz vidusskolām tika noteikts, ka

mazākumtautību ģimnāzija slēdzama, ja tajā skolēnu skaits

divus gadus pēc kārtas noslīdējis zem 75 un arī, trešajam
mācību gadam sākoties, nav sasniegts šis skaitlis. Rezultātā

tika slēgtas vairākas mazākumtautību pamatskolas — piemē-

ram, 1934. gadā Daugavpilī slēgtas 3 krievu, 2 poļu, 2 ebreju
skolas. No septiņām poļu skolām Daugavpils apriņķī ar 1800

skolēniem palika divas ar 480.
2

Jau pirms izglītības likuma

pieņemšanas ar ieganstu taupīt līdzekļus tajā pašā Daugav-

pils apriņķī tika slēgtas 2 baltkrievu, 2 poļu, kā arī 2 latviešu

pamatskolas.
3

Kas attiecas uz vidusskolām, tad 1934. gadā tika slēgta
Ludzas pilsētas ebreju ģimnāzija

4
,

1935. gadā — Rīgas pilsē-
tas poļu ģimnāzija, Ludzas valsts krievu ģimnāzija, Latvijas
baltkrievu skolotāju biedrības Rīgas privātā baltkrievu ģim-
nāzija

5

, Liepājas ebreju ģimnāzija .
Tika apvienotas vairākas

Rīgas krievu un ebreju skolas.

Likums par tautas izglītību noteica, ka publiskajās (valsts)
arodu skolās un arodu vidusskolās mācību valoda ir valsts

valoda. Rezultātā 1934. g. augustā slēdza Daugavpils valsts

poļu un krievu amatniecības skolas7
,

oktobrī — Rīgas krievu

valsts amatniecības skolu. 1935. gadā mazākumtautību rī-

cībā bija palikušas tikai dažas privātās arodizglītības iestā-

des— viens privātais krievu tehnikums, 2 vācu un 4 ebreju
privātās arodskolas. 8

1934. gada jūlijā tika likvidētas krievu, ebreju, vācu,
baltkrievu un poļu izglītības pārvaldes un to tiesības un

pienākumi uzdoti Skolu departamentam.
9

Kopš tā laika

Izglītības ministrija noteica arī mazākumtautību skolu mā-

1 Likums par tautas izglītību//Valdības Vēstnesis.—l934.—l7. jūl.
2 Jaunākās Ziņas.—1934.—26. okt.
3

Turpat.—26. jūn.
*

Valdības Vēstnesis.—l934.—s. sept.
5

Turpat.—l93s.—3l. jūl.
6

Turpat.—27. aug.
7

Turpat.—l934.—s. sept.
8

Turpat.—l93s.—l6. janv.
9

Turpat.—l934.—2o. jūl.
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čību programmas. Latviešu valodas mācīšana bija paredzēta

jau no pirmā mācību gada.
1934. gada sākumā tika noslēgtas skolu konvencijas ar

Lietuvu un Igauniju. 1 Sīm tautībām bija noteikta ievērojami

zemāka skaitliskā norma attiecīgajām klasēm vai skolām nekā

pārējo minoritāšu skolām. Valsts valodas mācīšana lietuviešu

un igauņu skolās notika, sākot ar 3. klasi. Lietuvā latviešiem

1934. gadā pastāvēja 11 skolas ar 469 skolēniem un 14

skolotājiem.

Izglītības ministrija pastiprināja prasības valsts valodas

zināšanā minoritāšu skolu skolotājiem. 1934. gada 12. ok-

tobrī Izglītības ministrija izdeva noteikumus, ka visiem

mazākumtautību skolu skolotājiem līdz 1935. g. 1. jūlijam

jānokārto pārbaudījumi latviešu valodā pamatskolas kursa

apmērā mutiski un rakstiski.
3

1935. gada 5. janvārī tika izdots Likums par valsts valodu. 4

Vispirms tas skāra administrāciju, tiesu un dzelzceļu. Lat-

viešu valodas lietošana kļuva obligāta ne tikai armijā, flotē,

visās valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, bet arī

visos privātos uzņēmumos ar publiski tiesisku raksturu. le-

sniegumi bija jāpieņem tikai tad, ja tie bija valsts valodā,

juridiskiem dokumentiem un līgumiem, kas tika slēgti pēc

1935. gada 1. februāra, tikai tad bija juridisks spēks, ja tie

bija latviešu valodā. Arī privātajiem uzņēmumiem grāmatve-
dība bija jāpilda valsts valodā.

Citu valodu lietošanu likums atļāva slēgtās sapulcēs,

tirdzniecībā, reliģiskās ceremonijās, presē, grāmatās, mā-

cību iestādēs, pašvaldībās, kuru teritorijā kāda mazākumtau-

tība ir vismaz 50 % no visiem iedzīvotājiem. Lai lietotu

mazākumtautību valodas izrādēs un sapulcēs, bija nepiecie-
šama lekšlietu ministrijas atļauja. Tāda pati atļauja bija

vajadzīga izkārtnēm, afišām, plakātiem, reklāmām, cenu

rādītājiem, iekšzemes preču etiķetēm. Likuma pārkāpējiem
tika noteikts sods līdz 1000 latiem vai cietumsods līdz

3 mēnešiem. Pilsētu ārējās latviskošanās process sākās jau

pirms šā likuma pieņemšanas: 1934. gada jūnijā Rīgas pilsē-
tas dome noņēma izkārtnes svešās valodās.

5

Kas attiecās uz Ulmaņa kabineta saimniecisko politiku

pēc apvērsuma, tad šajā jomā netika izdoti likumi, kas

1 Valdības Vēstnesis.—l934.—l6. jūn.
2 Brīvā Zeme.—1934.—16. jūn.
3

Turpat.—l3. okt.
4

Valdības Vēstnesis.—l93s.—9. janv.
5

Rīga top latviska//Jaunākās Ziņas.—1934.—26. jūn.
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ierobežotu mazākumtautību tiesības. Taču ļoti būtisks jautā-

jums bija valsts pabalstu un kredītu sadale. Pārsvarā nelatvis-

kajai pilsētu buržuāzijai no šiem līdzekļiem tika visai maz.

Saimnieku slānis, kas bija lielajā vairākumā latvisks, saņēma

visāda veida piemaksas un pabalstus. Viņiem atviegloja arī

kredītu dzēšanu.1

Raksta nobeigumā dažas vispārēja rakstura piezīmes. Pēc

toreizējās statistikas datiem, 1927. g. algādži kopā ar ģime-

nes locekļiem bija 230 400 cilvēku jeb aptuveni 1/8 no valsts

iedzīvotājiem.
2

Tas nozīmē, ka vairākums strādājošo bija

savu ražošanas līdzekļu īpašnieki vai to ģimenes locekļi. Pie

mums pašlaik to pieņemts apzīmēt ar vārdu buržuāzija, bet

toreiz dēvēja par pilsonību. Sie cilvēki parasti bija gan darba

darītāji, gan ražošanas organizatori, un tikai tad, ja algotais
darbs tika lietots plašā mērogā, viņus var uzskatīt par

ekspluatatoriem. Ražošanas vadītāju vidū nelatviešu īpat-
svars bija sevišķi liels. Vēl vairāk viņu bija tā saukto brīvo

profesiju darbinieku vidū. Piemēram, 1927. g. Latvijā bija
1119 ārsti, no tiem 488 latvieši — mazāk nekā puse, 310

ebreji, 230 vācieši, 71 krievs.
3

Arī Latvijas Universitātes

mācību spēku vidū nelatviešu īpatsvars bija ļoti liels. Rado-

šās inteliģences darbībā minoritāšu devums bija ārkārtīgi

iespaidīgs. Tas nozīmē, ka mazākumtautību devums Latvijas

Republikas uzplaukumā bija lielāks nekā viņu īpatsvars

iedzīvotāju vidū.

Valstij ir jāpilda arbitra loma starp dažādām šķirām,
sociālajiem slāņiem un etniskajām grupām, kuru intereses

objektīvi atšķiras. Sinī ziņā, vērtējot Latvijas Republikas
varas iestāžu valodu politiku, to var uzskatīt par visumā

racionālu. Latviešu valoda par valsts valodu tika pasludināta

jau 1922. g., taču valsts iestāžu darbā citas valodas tika

izspiestas tikai ar 1932. un 1935. g. likumiem — diezgan ilgs
laiks tika dots valodas apguvei. Tā kā inteliģento profesiju
darbinieki pelnīja ievērojami vairāk nekā kvalificētie strād-

nieki, tad materiālais stimuls veicināja valodu apguvi. Arī

privātā sektorā konkurence stimulēja mācīšanos.

Valsts politiku mazākumtautību izglītības un kultūras

jautājumos var uzskatīt par visumā pieņemamu.

1 Parādu nasta atvieglota 21 000 lauksaimnieku //Brīvā
Zeme.—1934.—13. okt.

2 Latviešu konversācijas vārdnīca.— R., 1927.—1928.—1. sēj.—269.
sleja.

3
Turpat.—l464. sleja



Spriegumu starpnacionālajās attiecībās mazināja arī ie-

spējas neapmierinātajiem brīvi pārcelties no Latvijas uz

pastāvīgu dzīvi citās zemēs. So iespēju gan visai maz

izmantoja, piemēram, pat neskatoties uz visai aktīvo cionistu

darbību toreizējā Latvijā. Acīmredzot maz kam bija vēlēša-

nās pamest šo zemi. Savukārt jāatzīmē, ka sakarā ar bez-

darbu daudzās valstīs bija diezgan riskanti atstāt iepriekšējo
dzīvesvietu.

Un tomēr šajā situācijā pārsteidz ārkārtīgi lielais sūdzību

skaits mazākumtautību presē un viņu deputātu runas Saeimā

un pilsētu pašvaldībās par Latvijas valdības, varas iestāžu un

amatpersonu rīcību. Latviskā prese un deputāti arī izvirzīja
daudz pretenziju pret minoritātēm, taču salīdzinoši mazāk.

Demokrātijas apstākļos, kas Latvijā pastāvēja līdz 1934. g.

maijam, pretenziju izteikšana bija viens no spiediena līdzek-

ļiem uz valdību cīņā par savas tautības interešu aizstāvēšanu.

Ņēma vērā arī starptautisko rezonansi. Piemēram, sabojāt
attiecības ar vietējiem poļiem automātiski nozīmēja paslikti-
nāt attiecības ar Poliju. Rezultātā Latvijas Republikā veidojās

starpnacionālo attiecību regulēšanas mehānisms, kā trūkst

mums šodien. Sinī ziņā mēs daudz ko varam mācīties no

starpkaru periodā uzkrātās pieredzes. Un tomēr negribētos

piekrist tiem publicistiem, kas šīs attiecības tajā posmā tēlo

rožainā gaismā. Starpnacionālo problēmu risināšana gan-

drīz vienmēr cilvēces vēsturē ir bijusi grūta un sarežģīta
lieta.

Sākot ar 1939. g. būtiski izmainījās Latvijas iedzīvotāju
etniskais sastāvs. Vispirms aizbrauca vācieši. Ebreji bija

spiesti bēgt no vācu okupantiem, bet no palikušajiem lielu

daļu iznīcināja fašisti—arī latviešu tautības. Pēc pilsoņu
kara 20. gadu sākumā Latvijā apmetās mums visai derīgs
krievu inteliģences slānis, kam Baltijā bija vieglāk iekārtoties

uz dzīvi nekā, piemēram, Rietumeiropā. Sie cilvēki 1940. g.

pēc Višinska rīkojuma, izmantojot Latvijas politpārvaldes

sniegto informāciju, tika pārvietoti — galvenokārt uz PSRS

Āzijas daļu. Savukārt 40. gados ienāca daudz bada cietēju

no tuvējiem KPFSR apgabaliem — staļiniskās kolektivizācijas

un kara darbības upuri.

Aptuveni puse no pašreiz mūsu republikā dzīvojošajiem
nelatviešiem ir jau šeit piedzimuši. Apmēram trešajai daļai
cittautiešu priekšteči šeit ir dzīvojuši vairākas paaudzes — it

īpaši Latvijas austrumdaļā. Tas viss ir jāņem vērā, risinot

starpnacionālās attiecības mūsdienās.
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M. VIRSIS,

vēstures zinātņu kandidāts

APVĒRSUMA PRIEKŠVAKARĀ

1934. gada naktī no 15. uz 16. maiju toreizējam Latvijas

Republikas ministru prezidentam K. Ulmanim un viņa piekri-

tējiem sazarotas sazvērestības rezultātā izdevās izdarīt valsts

apvērsumu. Pats apvērsums, tā būtība un pēc tam nodibinā-

tais režīms ir guvis plašu, bet neviennozīmīgu izvērtējumu.

Protams, K. Ulmaņa vienpersoniskās diktatūras laikā valdo-

šajā nometnē tam bija apoloģētisks raksturs, kaut gan

atskanēja arī kritika — gan galēji labēja, gan mēreni konser-

vatīva, gan liberāli demokrātiska. Asu un savam laikam

atbilstošu vērtējumu notikušajam deva pagrīdē darbojošies
komunisti un kreisie sociālisti. Pēckara gados ir uzkrājusies
samērā plaša literatūra par šiem jautājumiem kā Rietumos, tā

mūsu zemē.

Mūsu republikas vēstures zinātnē, balstoties uz Kominter-

nes un LKP vērtējumiem, kā arī staļinisko deformāciju
rezultātā sabiedriskajās zinātnēs iedibinājās tradīcija vērtēt

K. Ulmaņa režīmu viennozīmīgi — kā tīri fašistisku, šīs pro-
blēmas teorētiskajā izstrādē stāvoklis būtiski nav mainījies.

Akadēmiķis A. Drīzulis gan izvirza tēzi par šā režīma profa-
šistisko raksturu, šā raksta autoram, kā arī docentiem I. Feld-

manim un A. Strangam ir cits viedoklis, proti, ka izveidotais

režīms pēc savas būtības bija nacionāli konservatīva dikta-

tūra— sākotnēji autoritārā, vēlāk — autokrātiskā valsts pār-
valdes formā, pie kam režīma pastāvēšanas pašos pēdējos
gados bija mēģinājumi to ietērpt konstitucionālās formās.

K. Ulmaņa, viena no lauku buržuāzijas ietekmīgākās
partijas — Zemnieku savienības — līderiem, attieksmi pret
parlamentāro demokrātiju Saeimas formā varētu īsi raksturot



177

ar tajā laikā pazīstamā galēji labējā politiķa Arveda Berga
vārdiem «Tā «lieta» (domāta Saeima.— M. V.) neiet!». To-

mēr pieturēties pie šāda vienkāršota uzskata nebūtu pareizi,
jo šis jautājums ir daudz dziļāks un nopietnāks. K. Ulmanis

taču bija viena no centrālajām figūrām buržuāziskā valstis-

kuma tapšanas posmā, kad tas pieņēma parlamentāras repub-
likas formu. Viņš faktiski noteica Latvijas republikas pirmo
četru valdību politiku no 1918. līdz 1921. gadam. Kā viens

no Zemnieku savienības līderiem viņš darbojās Saeimā kopš
tās dibināšanas. Viņš redzēja gan Saeimas priekšrocības
politiskajā dzīvē, gan tās trūkumus un diezgan veikli izman-

toja kā vienu, tā otru.

Nebūt nenoliedzot K. Ulmaņa diktatūras nodibināšanās

sociāli ekonomisko cēlonību, kā arī to, ka pēc Veimāras

Vācijas konstitūcijas parauga radītā Latvijas satversme satu-

rēja arī tādus elementus, kas šo satversmi pašu grāva, varam

mēģināt meklēt viņa rīcības motīvus arī viņa paša uzskatos

par valsti un atbildīgu valstsvīru vietu tajā. Neaizmirsīsim, ka

tajā laikā Eiropai pāri vēlās totalitārisma vilnis, kas vietumis

realizējās ļoti radikāli. Ar ko mēs šeit sastapsimies: ar

noteiktu valststiesisku un filozofisku uzskatu sistēmu vai

pragmatisku notikumu tvērumu, kas vēlāk realizējās diktatūrā?

Bet varbūt tā bija tikai godkāre? Atbildi uz šajā aspektā
uzdotiem jautājumiem varētu meklēt gan K. Ulmaņa politis-
kās darbības sākuma posmā, kad viņš bija Latvijas faktiskais

N2 1, gan viņa vēlāk izteiktajā vēlmē kļūt par formālo

N2 I—valsts prezidentu ar neierobežotām pilnvarām. To

panākt viņam izdevās, tikai divkārt ejot pret satversmi:

pirmoreiz pret reāli pastāvošu — izdarot apvērsumu, otr-

reiz— pret personificētu toreizējā valsts prezidenta
A. Kvieša veidolā, pēc kura pilnvaru izbeigšanās K. Ulmanis

ieņēma šo posteni.
Protams, ne tikai šie apsvērumi, kas varēja kalpot kā

«augstākā ideja», vadīja K. Ulmani tajā laikā. Bija arī

citi — daudz prozaiskāka rakstura apstākļi, kas veicināja viņa
ekspansīvo darbību kā Saeimas sienās, tā ārpus tām. Jo

divdesmito gadu beigās un trīsdesmito gadu sākumā K. Ul-

maņa zvaigzne Latvijas politiskajā dzīvē bija krietni izbalē-

jusi. Vēl vairāk — tā sāka rietēt arī viņa paša partijas ietvaros.

1930. gadā notika kārtējās valsts prezidenta vēlēšanas, bet

Zemnieku savienība neriskēja ar Ulmaņa kandidatūras izvirzī-

šanu šim postenim, jo jau 1925. gada vēlēšanās bija pārlieci-

nājusies, ka šādai rīcībai sekos neveiksme. Tādēļ tika izvir-

zīta A. Kvieša kandidatūra, kurš tad arī tika ievēlēts. Varbūt

tieši tādēļ K. Ulmanim ar viņu veidojās diezgan vēsas
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attiecības. Tiesa, nav izslēgta arī cita pieeja šim jautāju-

mam— tā kā valsts prezidenta postenis bija visai formāls,

tad K. Ulmanis varēja arī pats atteikties iekļauties tādā

politiskās dzīves jomā, kurā aktīva politiskā darbība ir jūtami
ierobežota.

Arī tas, ka K. Ulmanis bija iejaukts vai līdzdarbojās
dažādos nesekmīgos Zemnieku savienības saimnieciskajos

uzņēmumos un veikalos, vājināja viņa pozīcijas kā sabied-

rībā, tā partijā. Minēsim kaut vai to, ka K. Ulmaņa vadītā

Latviešu zemnieku banka 20. gadu beigās un 30. gadu
sākumā pēc V. Bastjāņa aktīs atrodamajām ziņām bija parādā

valstij un Latvijas bankai 1 300 000 latu. Atkarībā no politis-
kās situācijas šis apstāklis vien, ja par to uzzinātu plaša

sabiedrība, varētu pazudināt Ulmani kā politiķi, kura perso-
niskais parāds bija 30 000 latu. Nav izslēgta iespēja, ka šī

nauda aizgāja Zemnieku savienības vajadzībām.
Vēl lielāku triecienu K. Ulmaņa reputācijai deva tas, kādā

veidā viņš cerēja nodrošināt vēlētāju atbalstu 1931. gada
rudenī ceturtās Saeimas vēlēšanās — gāžot paša partijas
biedra H. Celmiņa vadīto valdību, sakūdot koalīcijas

partneru partijas. Par ministru prezidentu K. Ulmanim gan

izdevās kļūt (no 1931. gada marta līdz decembrim), bet

gaidītā popularitāte tā arī neatnāca. Turklāt arvien jūtamāka
kļuva cietēja —H. Celmiņa — personiskā opozīcija pret
K. Ulmani.

Taču galvenais bija tas, ka 1931. gadā Latviju ļoti smagi
skāra pasaules ekonomiskā krīze. K. Ulmaņa realizētā saim-

nieciskā politikā šajā laikā bija lielā mērā neefektīva un

saasināja kā sociālās, tā ekonomiskās pretrunas valstī, jo tika

īstenota lielsairnnieku interesēs, kā atzīmē arī nopietnākie šā

jautājuma pētnieki emigrācijā A. Aizsilnieks un E. Dunsdorfs.

Līdz ar to 1931. gada Saeimas vēlēšanās K.Ulmanim

nācās saprast, ka parlamentārisms ar laiku var viņu kā politiķi
pazudināt. Būdams partijas līderis, K. Ulmanis bija pirmais
Zemnieku savienības kandidāts visos vēlēšanu apgabalos

(tādi bija pieci — Rīgas, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un

Latgales). Tomēr daudzi vēlētāji, kas balsoja par šo partiju
(118 443 balsis), K.Ulmaņa vārdu sarakstos svītroja. Trijos
vēlēšanu apgabalos — Rīgā, Zemgalē un Latgalē — K. Ul-

mani vispār vairs Saeimā neievēlēja. Kaut arī viņš ieguva
Saeimas deputāta mandātu, tas mudināja domāt, ka nākošās

vēlēšanas—l934. gada rudenī — viņam var būt liktenīgas.
īstu vētru sabiedrībā izraisīja K. Ulmaņa brauciens uz

Vāciju 1933. gada rudenī, jo, atgriežoties no tās, viņš deva

virkni pozitīva rakstura novērtējumu. Taču, liekas, ka gan
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minētā notikuma laikabiedri, gan mūsdienu pētnieki un

emigrācijas autori ir krietni vien pārspīlējuši šā brauciena

nozīmi, piedēvējot tam daudz ko tādu, kam nav izdevies

atrast dokumentālu segumu. Protams, K. Ulmaņa braucienam

bija gluži privāts raksturs — viņam Rīgā tika izdarīta operā-

cija, kas, kā rakstīja Vācijas sūtnis G. Marciuss, «atstāja

iespaidu uz sirdi», un tādēļ viņš ārstējās Badnauheimas

kūrvietā. Ulmanim Berlīnē bija sarunas ar atbildīgiem Vācijas
Ārlietu ministrijas darbiniekiem par saimnieciskiem jautāju-
miem, šīs sarunas tika fiksētas kā no vācu puses, tā no

Latvijas puses (sūtnis Vācijā —E. Krieviņš), tātad sarunu

gaita ir verificēta un pabaidām nav pamata uzskatīt, ka tajās
pārrunāti iespējamie apvērsuma plāni Latvijā.

G. Marciuss informēja vadību, ka K. Ulmanis ar A. Bļod-
nieku (toreizējais ministru prezidents) esot antikomunistiski

noskaņoti un vēloties uzturēt labas attiecības ar Vāciju

lauksaimniecības ražojumu eksporta dēļ, ka droši vien «Ulma-

nis gribētu no autentiskiem avotiem uzzināt kaut ko tuvāk

par mūsu (t. i., Vācijas.— M. V.) iekšpolitiku. Tas jo īpaši,

par cik zināms, ka Ulmaņa kungs pašreizējo Latvijas parla-
mentārisma formu nekādā gadījumā neuzskata par no/i mc

fangere un viņa partijas stāvokli vājina tās organizācijas,
kurām ir izteikti antiparlamentāras tendences.» Tomēr mūsu

rīcībā nav ziņu, kas bija šie autentiskie avoti, tāpat nav

izdevies atrast pamatojumu 1966. gadā izdotajās E. Krieviņa

atmiņās minētajai versijai, ka Ulmanis ticies ar Vācijas
lauksaimniecības ministru V. Darrē un viņa palīgu H. Baki.

Līdz ar to atliek pieņemt, ka K. Ulmani vairāk iespaidoja viņa
paša personiskais notikumu tvērums Vācijā, nevis kāda

atbildīga nacistu amatpersona, vismaz līdz tam laikam, kad

jauni arhīva materiāli apliecinās pretējo.
Cita lieta — paša K. Ulmaņa personiskā arhīva materiāli,

kas liecina, ka 1933. gada beigās un 1934. gada sākumā viņš
jo sevišķi uzmanīgi sekoja līdzi visam tam, ko pasaulē

rakstīja par labējām diktatūrām vai arī valdībām, kuras viņš

par tādām iedomājās. Avīžu izgriezumi, cita rakstura iespied-
darbi (ar K. Ulmaņa atzīmēm) nāca kā no Vācijas, Itālijas,

Anglijas, tā no Igaunijas, Austrijas, ASV un Skandināvijas.
Lielākoties tajos bija rakstīts par vienu tēmu — diktators un

diktatūra, kā arī salīdzinātas diktatūras un demokrātijas
pārvaldes formas. Jādomā, ka tieši šajā laikā nobrieda arī

viņa iecere par t. s. «vadonības principu», kam vajadzētu

kalpot kā diktatūras vienojošam elementam. Kā rādīja vēlā-

kie gadi pēc apvērsuma, šis princips Latvijas apstākļos

paredzēto ideoloģisko slodzi tā arī neizturēja un bija
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politiska klišeja, ko pēc pārliecības lietoja kliķes piekritēji,
bet pārējai sabiedrības daļai to vajadzēja lietot, runājot

politpārvaldes priekšnieka J. Fridrihsona vārdiem, «katego-
riski — piespiedu kārtā».

Jautājumā par to, kad tieši K. Ulmanis izvirzīja ideju par

apvērsuma īstenošanu, viņa biogrāfu vidū nav vienprātības.

Figurē A. Klīves domas, ka tas noticis jau 1928. gadā, J. Lie-

piņa atmiņas, ka 1931. gadā, bet Alfrēds Bērziņš raksta, ka

1933. gada februārī viņš esot bijis tas, kurš ierosinājis

K. Ulmanim izdarīt apvērsumu. Izanalizējis Bērziņa versiju

un konstatējis, ka arī viņš tomēr nezina, kad īsti K. Ulmanis

izvirzījis šo ideju, E. Dunsdorf s pamatoti secina: «Ja nu

Bērziņš nezina, kad Ulmanis sāka domāt par apvērsumu, tad

atliek tikai pameklēt, ko Ulmanis pats par to saka.»

Un tik tiešām, 1939. gada 15. maijā «Valdības Vēstnesī»

ir iespiesta K. Ulmaņa runa, kurā varam lasīt šādus vārdus:

«Tas bija 1933. gada novembrī, kad es izlēmu sākt ceļu
līdzināt gaidāmajiem nākošā maija notikumiem.» Neskaidrī-

bas varēja būt tikai jautājumā par apvērsuma variantu. Kā

liecina V. Muntera ieraksti dienasgrāmatā, 1933. gada
novembra sākumā pēc saimniecisko līgumu komisijas sēdes

K. Ulmanis nācis klajā ar priekšlikumu izprovocēt komunistu

sacelšanos, kuru apspiestu bijušais kolčakietis, tolaik Rīgas

garnizona priekšnieks un Vidzemes divīzijas komandieris

ģenerālis K. Gopers. V. Munters, kurš bija Ulmaņa domu-

biedrs sazvērestības rīkošanā (tāpat kā Alf. Bērziņš, L. Eķis,
B. Einbergs, M. Hartmanis, H. Rozenšteins), sāka apspriest šo

ideju ar saviem piekritējiem, taču nonāca pie secinājuma, ka

K. Gopers būtu pārāk nepopulārs šādai akcijai. Jādomā, ka

ar pašu Goperu nekas runāts netika. (Pēc dažām ziņām,
K. Gopers esot bijis Arveda Berga piekritējs.— M. V.) Acīm-

redzot tika izlemts, ka apvērsumam pietiekami populārs
varētu būt pats Ulmanis.

Lai varētu realizēt iecerēto, sazvērnieki centās nostipri-
nāt savas pozīcijas valsts aparātā, aizsargu organizācijā un

citur. Tādēļ K. Ulmanis gatavojās toreizējās A. Bļodnieka
(Jaunsaimnieku partijas līderis) valdības gāšanai. No A. Bļod-
nieka atmiņām izriet, ka Ulmanis 1933. gada 2. decembra

sarunā ļāvis saprast, ka viņš 1010 kādus tālejošus plānus, kuru

dēļ A. Bļodnieka valdībai «jāiet». Jau pirms tam, 23. novem-

brī, V. Munters bija fiksējis Ulmaņa neapmierinātību ar

A. Bļodnieka valdības represijām pret [. .] strādnieku un

zemnieku frakcijas deputātiem: «Ulmanis domā, ka komu-

nistu arests izdarīts, lai nevarētu gāzt valdību.» Acīmredzot

K. Ulmanis labprāt būtu gribējis pats uzstāties komunistu
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deputātu vajātāja lomā, tā nostiprinot savas pozīcijas arvien

neiecietīgākajā labējo spēku nometnē. K. Ulmaņa pūliņi
nebija veltīgi, un 1934. gada martā A. Bļodnieka valdība

krita. Tās vietā ar ļoti lielām grūtībām un minoritāšu atbalstu

nāca pēdējais Ministru kabinets parlamentārisma posmā,
kuru vadīja K. Ulmanis.

Kā notikumi risinājās tālāk? Jau redzējām, ka V. Munte-

ram piederēja ja ne noteicošā, tad viena no izšķīrējām
lomām apvērsuma idejiskajā un tehniskajā sagatavošanā.
V. Muntera dienasgrāmatā ieraksti par apvērsuma sagatavo-
šanu galvenokārt bija izdarīti pret vārdiem «loks» vai «loks

N2 2», pēc tā var secināt, ka pastāvēja sazarota daudzpa-
kāpju sazvērestība pret satversmi. Minētie «loki» sanāca

diezgan bieži un apsprieda dažādus ar apvērsumu saistītus

jautājumus, kā arī piesaistīja jaunus apvērsuma idejas piekri-
tējus «lokam».

Vissarežģītākā situācija sazvērniekiem veidojās ar ģene-
rāli J. Balodi, kurš tajā laikā bija kara ministrs. Viņa pozīcija
bija ļoti svarīga, taču ģenerālis, saistīts arī ar citām labējām

organizācijām, nevarēja un nevarēja izkalkulēt, kurai pusei
pieslieties.

Protams, zināma bruņota garantija apvērsumam varēja
būt tajā apstāklī, ka 1934. gada 12. aprīlī no aktīvā dienesta

kā pārsniegušu maksimālo vecumu atvaļināja K. Goperu,
kurš, iespējams, būtu pretojies apvērsumam Ulmaņa vadībā.

Viņu nomainīja piecdesmit gadus vecais ģenerālis K. Berķis.

Viņš atbalstīja sazvērniekus diezgan noteikti, taču ģenerāļa
Franča kundze (Muntera piezīmēs) raksturojusi viņu kā tādu,

«kam nav galvas».
Fakti rāda, ka arī sociāldemokrāti juta draudošās bries-

mas, bet K. Ulmanis savukārt apzinājās, ka tie viņa plānus
īpaši apdraudēt nespēj. Par to liecina tas, kā K. Ulmanis

rīkojās Saeimas 11. maija sēdē, kad sociāldemokrāts V. Bast-

jānis viņu tieši uzaicināja atbildēt uz jautājumu: «Es gribētu

jautāt Ulmaņa kungam, vai viņš domā, ka tādā gadījumā

(runātājs izteica uztraukumu par labējā apvērsuma bries-

mām.— M. V.) viņa rīcībā esošiem bruņotiem spēkiem
nedos pavēli uzstāties pret bruņoto apvērsumu? Lai viņš
šodien nāk un kā valdības galva to pasaka!» K. Ulmanis,

acīmredzot lai priekšlaicīgi neizprovocētu savus konkuren-

tus— un tādi viņam bija divi: potenciāli pronacistiskie
«pērkoņkrustieši» un t. s. «leģionāri» — neko neatbildēja.

Tā kā par «pērkoņkrustiešiem» mūsu literatūrā ir rakstīts

samērā plaši, jādomā, ka nepieciešams ieskicēt, vismaz

galvenajos vilcienos, kas bija «leģionāri».
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Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un brīvības cīnītāju
biedrība «Leģions» oficiāli savu

darbību sāka 1932. gada
15. decembrī, taču faktiski savu darbību bija jau iesākusi

Latvijas Darba savienības — mazskaitlīgas politiskas partijas,
kuru bija dibinājuši profesori K. Balodis un P. Zālīte — ietva-

ros. Pēc K. Baloža nāves 1932. gadā personisko nesaskaņu

dēj starp pulkvežleitnantu V. Ozolu—tolaik vienu no «Le-

ģiona» faktiskajiem vadītājiem (kaut arī uzreiz jāpiebilst, ka

V. Ozola darbība šajā organizācijā ne tuvu nav

skaidra) —P. Zālīte nodibināja jaunu partiju «Profesora

K. Baloža Darba partiju» un kļuva par kaismīgu «Leģiona»

pretinieku, lai gan ar V. Ozolu sadarbojās kopš 1922. gada.

«Leģiona» sociālā bāze bija atvaļinātā un aktīvajā armijā

dienējošā, kā arī aizsargos un policijā dienējošā virsniecība.

Līdz ar to organizācijai bija samērā augsta konspirācijas

pakāpe, mobilitāte. Neraugoties uz pēdējo, politpārvaldei

bija izdevies inf iltrēt «Leģionā», tiesa, ne augstākajā līmenī,

savus informatorus (iesaukas «Cielaviņa» un «X», bez tam arī

Kara ministrijas un vienlaikus politpārvaldes ierēdnis Sausais

bija saistīts ar «leģionāriem»). Arī masu bāzi šai organizāci-
jai veidoja agresīvi nacionālistiski, bet pa daļai arī nacionāli

noskaņotā armijas, aizsargu un policijas virsniecība, studentu

korporāciju locekļi (precīzas ziņas ir par korporāciju «Valga-
lia»: no tās nāca arī «leģionāru» kaujas grupu dalībnieki).

«Leģionārus» atbalstīja daļa skolotāju, lauku inteliģences, kā

arī daži namīpašnieki. Jādomā, ka, ņemot vērā klaji demago-

ģisko nosaukumu, ar «leģionāriem» jutās morāli saistīta gan

daļa Lāčplēša kara ordeņa kavalieru, gan
brīvības cīnītāji —

jaunsaimnieki, kas, sākot savu jauncelsmi, pārdzīvoja mate-

riālas grūtības, un «Leģionā» redzēja savu interešu paudēju.
«Leģiona» ekonomiskā platforma bija balstīta uz dažām

tēzēm, kas bija aizgūtas no profesora K. Baloža teorijas par
valsts kapitālisma pielietošanas iespēju Latvijā. Praksē (tautas

sapulcēs utt.) to demagoģiski papildināja ar lozungu, ka

jāvēršas pret augļotāju, galvenokārt ebreju kapitālistu, peļņu
un ka «Latvijas neizglītotie un trulie miljonāri», kā tas bieži

tika uzsvērts «Leģiona» lektoru runās, «novedīs Latvijas
ekonomiku līdz kliņķim».

Politiskajā jomā par cīņas mērķi «leģionāri» sev oficiāli

izvirzīja satversmes grozīšanu un diktatora funkciju piešķir-
šanu valsts prezidentam, cīņu pret sazēlušo korupciju, «ande-

lēm» Saeimā, Latvijas izsaimniekošanu utt. Politiskajā dzīvē,

pēc «leģionāru» ieskata, vara Latvijā jāņemot trešajam politis-

kajam spēkam — tautas vienības spēkam. Sī tēze balstījās uz

agresīvu nacionālismu.
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«Leģiona» ārpolitiskās un militāri politiskās platformas
būtību diezgan skaidri izteica V. Ozols: «Pasaulē ieroči ir

sakalti, un tiem drīz jāsāk runāt. Briesmas nāk no Vācijas.»
Tādēļ tika izvirzīts mērķis reorganizēt bruņotos spēkus,

pāriet uz teritoriālo principu to izveidē (pēc politpārvaldes

ziņām, šī prasība bija populāra zemākajā virsniecībā), aici-

not palīgā zviedru instruktorus. Tika izteikta arī ideja, ka

jāiepērk no Anglijas daudz ātro iznīcinātāju, tā radot drošu

pamatu kara aviācijai. Ārpolitikā «leģionāri» paredzēja saistī-

ties ar Padomju Krieviju, čehoslovakiju, Zviedriju, arī Poliju.

Jautājumā par varas iegūšanu «leģionāri» paralēli aģitāci-
jai pret Saeimu plānoja militāru apvērsumu. Uz 1934. gada

pavasari, pēc politpārvaldes ziņām, bija izveidotas 10—15

kaujas grupas ar apmēram 20 cilvēkiem katrā, kaut arī

politpārvalde 1934. gada beigās konkrēti «apstrādāja» tikai

491 cilvēka lietas. To vidū bija gan oficiāli reģistrētie, jo līdz

«Leģiona» aizliegšanai visā Latvijā 1933. gada pavasarī
darbojās 41 šīs organizācijas nodaļa, gan arī nelegālie

«Leģiona» biedri. Sīm kaujas grupām bija izstrādāts konkrēts

rīcības plāns, kā realizēt apvērsumu un nodibināt militāru

diktatūru. Netika izslēgta arī terora pielietošana. Tā

1933. gada martā «leģionāru» grupa gatavoja atentātu pret
A. Bļodnieku, K. Ulmani, A. Klīvi un J. Balodi. To novērsa

tikai informācijas noplūde. Arī pēc 1934. g. 15. maija šīs

pašas organizācijas locekļi vismaz divas reizes (jūnijā — Cē-

sīs, un uz 18. novembri — Rīgā) gatavoja atentātu pret
K. Ulmani, J. Balodi un K. Berķi, pēdējos divus apvainojot
nodevībā pret organizāciju.

Atgriežoties pie Ulmaņa apvērsuma priekšvakara, jāat-
zīmē, ka tajā laikā sazvērnieku vidū pieauga saspīlējums, ko

pastiprināja arī ziņa, ko šodien varam traktēt kā vēstures

ironiju. Izrādījās, ka gan ulmanieši, gan «leģionāri» ar vienu

no viņu vadoņiem kapteini P. Apini priekšgalā par apvēr-

suma dienu bija izvēlējušies vienu un to pašu datumu —

15. maiju. («Leģionāri» zināja, ka Ulmanis gatavo apvērsumu,

taču, jādomā, uzskatīja viņu par pārāk neizlēmīgu un neno-

teiktu, aizmirstot vai arī nezinot, ka K. Ulmaņa rīcībā bija
tādi precīzi domājoši virsnieki kā H. Rozenšteins un M. Hart-

manis.) Pēc politpārvaldes ziņām, K. Ulmaņa grupējuma
stāvokli glābis vienīgi tas, ka «Jaunākajās Ziņās» esot

parādījusies informācija, ka «augstie kungi» 15. maijā
Saeimā nesēdēšot, un, tā kā kaut ko līdzīgu «leģionāriem»
bija teicis arī Saeimas šveicars, tad viņi savu apvērsumu
atlika uz 18. maija Saeimas sēdi.



Pēdējās nedējās Ulmaņa sazvērnieku pulkā tika uzņemtas

jaunas ietekmīgas personas. Tā 1934. gada 7. maijā Munters

atzīmēja, ka «piedabūts» iekšlietu ministrs V. Gulbis (pie
reizes gan atzīmēts, ka «ģenerālis Balodis traucē visu

plānu»). Burtiski dienu pirms apvērsuma ļoti svarīgo politpār-
valdes priekšnieka posteni ieguva sazvērniekiem uzticamais

J. Fridrihsons.

Grūti nācās sazvērniekiem pārliecināt Marģeri Skuje-
nieku. Munters rakstīja, ka par viņu «neko nezinot», ka

Balodis izpļāpājis Skujeniekam apvērsuma ideju un, vis-

beidzot, ka Skujenieks «tielējies». Ir ziņas, ka arī Skujenieks
visai reāli esot pretendējis uz līdzīgu «godu» kā Ulmanis.

Sazvērnieku pulkā viņš acīmredzot iegāja tikai pašās pēdē-

jās dienās, jo Munters, apvērsuma stundās jau būdams

Saeimas telpās, kur tika iespiesti jaunās valdības manifesti,

ar izbrīnu konstatēja, ka «Skujenieks arī Namā (t. i.,

Saeimā.— M. V.)». No Alf r. Bērziņa rakstītā izriet, ka tikai

15. maija vakarā Ulmanim izdevies vienoties ar Skujenieku

par viņa posteni sazvērnieku valdībā: Ulmanis piedāvājis
satiksmes ministra portfeli, Skujenieks pieprasījis iekšlietas.

Kompromisa variantā Skujenieks uzņēmās ministru prezi-
denta biedra pienākumus ...

šajā vietā tad arī rakstam jāapraujas, jo tālākie notikumi,

proti, paša apvērsuma īstenošana, prasa speciālu pētījumu.
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I. FELDMANIS, A. STRANGA, M. VIRSIS,

vēstures zinātņu kandidāti

KRUSTCEĻI UN SĀNCEĻI

(Vācija — Latvija — PSRS 1939. gada kolīzijās)

1939. gada 7. jūnijā, kad tika noslēgti neuzbrukšanas

līgumi starp Vāciju, no vienas puses, un Latviju un Igauniju

(ar katru atsevišķi), no otras, nacistu partijas oficiozā V6l-

kischer Beobachter parādījās daudznozīmīgs ievadraksts ar

nosaukumu «Deufsches Friedensv/erk im Ostseeraum»

(«Vācu ieguldījums miera nostiprināšanā Baltijas jūras

telpā»). Protams, ka mūsdienu lasītājam ir labi zināma šāda

vācu fašistu izsludināto «miera darbu» īstā būtība, kas savās

konsekvencēs izrādījās tikai daļa no tā drausmīgā, ko nacisti

gatavoja cilvēcei. Taču no vēsturiskā aspekta šajā sakarā

izvirzās vairāki svarīgi jautājumi. Vispirms — kā to saprata tā

laika cilvēki — ierindas pilsoņi, diplomāti un politiķi tajās
zemēs, kuras šajā brīdī tika «aplaimotas»? Un kādas bija
nacistiskās Vācijas politikas nostādnes pret Latviju un ne

tikai dotajā brīdī, bet arī citos starptautisko attiecību lūzumu

momentos 1939. gadā? Svarīgi ir arī noskaidrot to, kāda bija

Latvijas atbildīgo politiķu rīcība šajā laikā un cik lielā mērā

to noteica tā vai cita rakstura politiskie vai ekonomiskie

motīvi. Uz šiem un arī dažiem citiem jautājumiem ir mēģināts
rast atbildi šajā publikācijā. Tā uzrakstīta, pamatojoties uz

publicētiem un nepublicētiem avotiem, kā arī samērā plašu
zinātnisko literatūru par šeit ieskicēto problēmu loku.

Pēc mūsu domām, Vācijas politiku pret Latviju
1939. gadā var iedalīt vairākos posmos. Pirmais no tiem

iesākās, tiesa, jau 1938. gada rudenī pēc Minhenes konferen-

ces un ilga līdz 1939. gada pavasarim (martam — aprīlim).
Nākošais posms turpinājās no maija līdz jūlijam — augustam,
un galvenais tajā bija 7. jūnija neuzbrukšanas līguma noslēg-
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šana starp Vāciju un Latviju. Taču trešo un, jādomā,
noslēdzošo posmu Vācijas politikā pret Latviju ievadīja
kardinālās izmaiņas politisko spēku izvietojumā visā Eiropā

(ja ne pasaulē!) 1939. gada augustā un septembrī. Tas

saistāms ar diviem izšķirošiem momentiem starptautiskajā

dzīvē, kas nevarēja būtiski neietekmēt Vācijas un Latvijas

attiecības. Sie momenti bija: 1) Vācijas un PSRS radikāli

izmainītās attiecības 23. augustā un 28. septembrī noslēgto

līgumu rezultātā un 2) otrā pasaules kara sākums.

Pats 1939. gada sākums, salīdzinot ar 1938. gada rudeni,

vismaz ārēji neko neliecināja par gaidāmajām jaunajām un

kvalitatīvajām izmaiņām Vācijas politikā pret Latviju. Gan

aizvadot veco, 1938. gadu, gan sagaidot jauno, 1939. gadu,

starp abu valstu diplomātiem norisinājās tradicionālais

savstarpējās apsveikšanas ceremoniāls. Par šķietamo lab-

skaņu abu valstu starpā it kā varētu liecināt arī tas, ka jau

1939. gada otrajā dienā Latvijas ārlietu ministra V. Muntera

uzdevumā viņa sekretārs N. Ozoliņš lūdza sūtni Berlīnē

E. Krieviņu «būt tik laipnam» un nosūtīt apsveikuma kartīti

kādam G. Sirmeieram, kurš esot «Vācu valsts ierēdņu apvie-
nības» vadītāja H. Nēfa «tuvs draugs un atpūties Ķemeros».

Taču patiesībā mierīgums bija tikai ārējs, tāpat kā laba

vēlējumi neatspoguļoja apsveicēju īsto noskaņojumu. Kāpēc
tas tā —to diezgan labi, izejot katrs no savām pozīcijām,

apzinājās ne tikai vācu un latviešu diplomāti, bet arī plašas

iedzīvotāju aprindas abās zemēs. Minhenes politika bija
kardināli iecentrējusi Vācijas agresiju Austrumeiropas vir-

zienā. Tādēļ vācu ģeopolitiķis H. Tīss ne bez pamata tajā
pašā gadā izdotajā grāmatā «Tautu cīņas Baltijas jūras telpā»
varēja konstatēt: «Tā kā Minhenes līgums nomierinoši iedar-

bojās uz Eiropu (t. i., galvenokārt Rietumu lielvalstīm.— L F.,

A. S., M. V.), tad tam jo stiprāk vajadzēja izraisīt apziņu par

izmainīto spēku stāvokli Eiropā, sevišķi Baltijas nomaļvalstīs
(t. i., Igaunijā, Latvijā, Lietuvā.— /. F., A. S., M. V.) [. .] Tā

arī šajā ziemeļaustrumu Eiropas «šķidrās» zonas apziņā
nāksies apjēgt vācietības vietas vērtību tajā.»

Tik tiešām, 1938. gada otrās puses trauksmainie notikumi,

kas saistījās ar Vācijas agresiju pret Čehoslovakiju (1. ok-

tobrī Minhenes līguma ietvaros Vācijai tika pievienots
Sudetu apgabals jeb, kā to ciniski dēvēja nacistu propa-

ganda,— «fīrers atgrieza reiha sastāvā Sudetiju»), kā arī

šoks Latvijā, kādu radīja Minhenes politika vispār, ļoti

ietekmēja Latvijas sabiedriski politisko domu. Kopumā ņe-

mot, dažādie sociālie slāņi Latvijā, to skaitā arī valdošie

(izņemot dažas izteikti provāciski noskaņotas personas un
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grupas), uzņēma Vācijas rīcību kā tiešu agresiju, kas tālākās

konsekvencēs varētu apdraudēt arī Latviju. Kulmināciju
uztraukums sakarā ar notikumiem ap Cehoslovakiju Latvijā
sasniedza 1938. gada 28. septembrī. sajā dienā ļoti jūtīgi uz

šiem notikumiem noreaģēja ekonomikas nervs — finanses,

un, proti, tika reģistrētas vislielākās sīko un vidējo noguldī-
tāju rindas Pasta krājkasē, Latvijas bankā, Kredītbankā, kā arī

citās bankās. Viena pati Ziemeļu banka (piederēja ebreju
kapitālam) šajā dienā izmaksāja saviem noguldītājiem apmē-

ram miljonu latu. Vairākas bankas vispār pārtrauca vekseļu
diskontu un naudas transferēšanu, kas jūtami iespaidoja
stāvokli vairumtirdzniecībā.

Par iedzīvotāju noskaņojumu šajā laikā liecina politpārval-
des priekšnieka J. Fridrihsona pārskats (datēts ar 1938. gada
29. septembri) savai priekšniecībai par pēdējo dienu norisi:

«Noskaņojums, kas radās sakarā ar Vācijas agresiju un tās

gūtiem panākumiem, visumā uz strādniekiem un inteliģenci
atstāja nospiedošu iespaidu. Strādnieku noskaņojums stipri

naidīgs Vācijai, un kā vienīgo glābēju tie uzskatīja PSRS.

Cirkulēja baumas, ka mūsu kara ministrs ģen. J. Balodis esot

pat jau sazinājies ar Staļinu un ka pēdējais esot apsolījis

Latvijai palīdzību vācu iebrukuma gadījumā. Jau tā nervozo

stāvokli nedrošāku pataisīja avīzes «Rīts» 28. septembra
numurā ievietotais paziņojums par visu pilsoņu apgādi ar

gāzu maskām, kā arī plakāti un lozungi «Visiem jāiegādājas

gāzu maskas!».»

Tādējādi, kā redzams, ieejot jaunajā, 1939. gadā, Latvijas

politiķiem savā attieksmē pret Vāciju īpašu ilūziju nevarēja
būt un arī nebija. Turklāt viņiem labi bija zināms vācu

sabiedrībā valdošais noskaņojums pret Latviju. Par to ne

vienreiz vien savos ziņojumos vēstīja Latvijas sūtnis Berlīnē

E. Krieviņš. 1938. gada 26. novembrī viņš, piemēram, ārlietu

ministram V. Munteram rakstīja: «Pārliecība, ka mēs esam

germanofobi šī vārda plašākā un sliktākā nozīmē, vācu

sabiedrībā, partijā un vācu valdības aprindās ir ļoti izplatīta
[. .]» Turklāt, pec Krieviņa domam, «[. .] tiklab vācu ārlietu

ministrijas, kā arī partijas noteicošo personu pašreizējais

noskaņojums pret Latviju nav labvēlīgs, un ka pēc šo aprindu
ieskatiem mūsu attiecībās daudz kas būtu grozāms un

labojams». Vēl vairāk, nacistiskās Vācijas ārpolitiskā vadība

nereti visai asi novērtēja Latvijas ārpolitisko kursu. Par to

varam pārliecināties, iepazīstoties ar Vācijas Ārlietu minis-

trijā sastādīto dienesta atzīmi (1939. gada 21. janvāris)
sakarā ar V. Muntera ierašanos Berlīnē. Tajā bija teikts: «Jau

trīs gadus Munters ir ārlietu ministrs. Viņš ir gados jaunāks
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cilvēks ar augstu inteliģenci un skaitās kā Tpaši labs saimnie-

cisko jautājumu pazinējs, bet viņš ir arī pazīstams kā

oportūnists, kurš pie tam ir neuzticams un pārlieku uzpūtīgs.
Baltvācu cilmes un precējies ar krievieti, tagad viņš ir

uzsvērts nacionāllatvietis (Nafional-Letfe).
No vācu viedokļa Latvijas politika dēļ jo īpaši sliktās

apiešanās ar minoritātēm, kā arī diezgan stiprās piesliešanās

Padomju Savienībai ir neiepriecinoša. Kopš neilga laika gan

rādās, ka vāciem draudzīgās Igaunijas ietekmē šajā jomā

gatavojas zināmas izmaiņas. Taču vācu ārpolitikai vēl nav

jūtamu pierādījumu par stāvokļa uzlabošanos, un tādēļ tā

izturas nogaidoši.
Valdīšanas forma Latvijā ir autoritāra. Reiha ārlietu

ministrs Muntera kungu šoreiz nepieņems. Latvijas ārlietu

ministra pieņemšanu pie fīrera un reihskanclera ārlietu

resors patreizējā momentā uzskata par nepiemērotu.»
Nākošais fašistiskās Vācijas agresīvais solis 1939. gada

martā (jau visā pilnībā tika okupēta Čehoslovakija, tāds pats
liktenis piemeklēja Lietuvai ļoti svarīgo Klaipēdas apgabalu)

pastiprināja augošo satraukumu Latvijā. Tautas uztraukums,
bažas par savu un valsts likteņiem šajā brīdī līdzīgi kā

Minhenes konferences laikā atspoguļojās politiskās policijas

pārskatos. Taču ne tikai tajos vien. Apzinoties situācijas

nopietnību, daudzi pilsoņi kaut daļēji centās rast izeju, lai

iespaidotu Latvijas ārpolitisko kursu. Tā kā pēc 1934. gada
15. maija apvērsuma iespējas ar Saeimas starpniecību ietek-

mēt šo svarīgo valsts dzīves jomu bija liegtas, tad konkrētajā

gadījumā šie centieni izpaudās vēstuļu veidā (vairāk ano-

nīmu, retāk — parakstītu) atbildīgiem politiķiem, t. sk. arī

pašam K. Ulmanim.

Šīs vēstules ir atšķirīgas, taču pauž ne tikai izmisumu, bet

arī apņēmību cīnīties pret iespējamo nacistiskās Vācijas

agresiju. Lūk, trīs fragmenti no vēstulēm, kas adresētas

Ulmanim: 1) «Mūsu mīļo Latviju taisās norīt vaļā palaistais
bandīts Hitlers. Lai latviešiem nebūtu jāvergo zem šī bries-

moņa nagiem, tad esat tik prātīgi un atdodat mīļo Latviju
zem kādas citas lielvalsts, tikai ne šim briesmonim. Vai

tiešām nav nevienas valsts, kura gribētu un varētu saņemt

Latviju zem sava protektorāta?»; 2) «Nekas mums nebūs žēl

izšķirošajā brīdī atdot par Latviju; savu mantu un savu

dzīvību un to, kas katrai mātei ir dārgāks par viņas dzīvību,
savus bērnus! Labāk pazust no pasaules kā senajai Spartai,
bet nepiedzīvot to, ko tagad piedzīvo nabaga Čehija!»;

3) «Lauki ir uztraukti no notikumiem mūsu sabiedrotā Lietuvā.

Ar līgumu starp Vāciju un Lietuvu (1939. g. 22. martā starp
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abām valstīm, Vācijai draudot ar karu, tika parakstīts līgums,
ka Lietuva «brīvprātīgi nodod» Klaipēdas apgabalu.— /. F.,

A. S., M. V.) pēdējā ir atrauta no mūsu sabiedrības, šis

līgums starp Vāciju un Lietuvu ir neuzbrukšanas līgums starp
kaķi un peli. Tas var pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr kaķim cerība

citur paēst. Kas pasargās peli no kaķa nagiem, kad ar līgumu
tā ir atļāvusi sev asti nokost? Un nāks rinda Dancigai un

tad — mums
.. . Mēs nepadosimies šai laupītāju tautai un

nekādus neuzbrukšanas līgumus ar to neslēgsim, jo tie būs

spēkā tikai tik ilgi, kamēr Vācijai tas būs nepieciešams [. .]»
Straujā un nepārprotamā notikumu attīstība Eiropas aus-

trumos prasīja no Latvijas ārpolitiskās vadības ne tikai

konkrētu rīcību. Tai vajadzēja arī nospraust tādas pamatlīni-

jas savai darbībai šajā dramatiskajā situācijā, kas spētu
nodrošināt ja ne mieru, tad garantētu drošību savai tautai.

Tomēr izrādījās, ka toreizējai Latvijas diplomātijai ar V. Mun-

teru priekšgalā to veikt nebija pa spēkam. Latvijas ārpolitikas
ietvarus un zināmu fatalitāti tajos šajā laikā noteica ne tikai

vispārējais spēku samērs Eiropā, bet arī pašu šīs politikas

nesēju pieeja tiem vai citiem ārpolitisko jautājumu risināju-

miem. Vēl vairāk. Ļoti svarīga bija spēja novērtēt šīs

problēmas ne tikai diezgan šaurās ģeopolitiskās shēmas

(katra no savas puses ļoti lielās valstis — Vācija un Padomju

Savienība, bet pa vidu mazā Latvija, Lietuva, Igaunija un

lielāka Polija) traktējumā, bet arī samērot tās ar visas Eiropas

»(ja ne pasaules) mēroga politiskiem, ekonomiskiem v. c.

faktoriem, rodot vietumis pat neordināru galaiznākumu. Taču

tradicionālisms Latvijas ārpolitiskajā domāšanā bija sīkstāks

nekā jaunā meklējumi.
Un tomēr jādomā, ka starptautisko attiecību vēsturē

pirms otrā pasaules kara bija arī daudzmaz reāli gadījumi,
kad Baltijas valstu, t. sk. Latvijas, diplomāti ar savu politisko
aktivitāti (neraugoties uz Minhenes politiku!) varētu izmainīt

(kaut vai šīs augšminētās shēmas robežās) Latvijas vietu un

nozīmi starptautisko procesu attīstībā Austrumeiropā. Pir-

mais no tiem bija PSRS ārlietu tautas komisāra M. Ļitvinova

1939. gada 28. martā izteiktais paziņojums Igaunijas un Latvi-

jas sūtņiem, ka sakarā ar notikumiem Klaipēdā PSRS nevar

mierīgi uzņemt šo valstu statusa izmaiņu: «šis paziņojums
tiek sniegts lielās labvēlības garā Latvijas tautai, lai nostipri-
nātu viņā drošības sajūtu un pārliecību, ka Padomju Savie-

nība vajadzības gadījumā ir gatava pierādīt savu ieinteresē-

tību Latvijas Republikas politiskās un ekonomiskās neatkarī-

bas saglabāšanā, kā arī to, ka Padomju Savienība nevarēs

palikt vienkāršā skatītāja lomā, ja tiks izdarīti mēģinājumi
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atklāti vai slēptā veida iznicināt (Latvijas) patstāvību un

neatkarību.»

So Padomju Savienības iniciatīvu kā Latvija, tā Igaunija

noraidīja. Kā ļoti konfidenciāli (1939. g. 8. aprīlī) pastāstīja
V. Munters vācu sūtnim Rīgā U. fon Kocem, tad atbilde

bijusi tik skaidri un asi sastādīta, ka «Ļitvinovs nevar

neredzēt noraidījumu krievu iniciatīvai». Interesanti atzīmēt,

kā Munters izskaidroja Kocem šāda Ļitvinova priekšlikuma

parādīšanos. Viņš uzskatīja, ka tas drīzāk saistāms ar Angli-

jas vienpusīgajām garantijām Polijai un Rumānijai (31. martā)

un ka PSRS «laikam gribot spēlēt līdzīgu lielvalsts lomu

attiecībā uz Baltijas valstīm». Tiktāl Munters. Taču iespējams,
ka šie Ļitvinova priekšlikumi bija vieni no viņa pēdējiem

soļiem, lai kaut cik saglābtu paša realizēto ārpolitisko

koncepciju, kura bija vērsta uz sadarbību ar Rietumu demo-

krātiskajām valstīm pret fašistisko agresoru un kurai pēc
Minhenes konferences jo sevišķi bija nepieciešami kaut

daļēji apliecinājumi tās panākumiem ne tikai ārpolitisko
motīvu dēļ, bet arī nemitīgi pieaugošā dramatisma dēļ PSRS

iekšējā attīstībā, kuru izraisīja Staļina personības kults.

Otrs gadījums, kurā, Latvijas diplomātijai aktīvi līdzdar-

bojoties, būtu bijis iespējams kaut daļēji mainīt Latvijas

politisko īpatsvaru šajā laikā, domājams, bija 1939. gada

aprīlī, kad no Anglijas un ASV nāca lai arī nedrošas, bet

reizē skaidras iniciatīvas, kas tā vai citādi bija vērstas pret

Vācijas agresīvo darbību. Kas attiecas uz Angliju, tad tā ar

savu garantiju politiku sāka veidot to, ko Vācijā dēvēja par

«Einkreisungspolitik» (t. i., Vācijas ielenkšanas politiku), bet

savukārt ASV veica pirmo nopietno zondāžu (kas Vācijā, cik

var spriest, radīja vēl lielāku uztraukumu nekā angļu inicia-

tīva) — F. D. Rūzvelts aprīļa vidū nāca klajā ar pieprasījumu,
lai Hitlers paziņotu, ka netaisās nedz uzbrukt, nedz iemaršēt

citu valstu teritorijā, uzskaitīdams apdraudētības secībā

pavisam 31 valsti, pie tam šo sarakstu vienas no pirmajām

ievadīja Baltijas valstis.

Fašistiskās Vācijas nervozitātei par šīm abām iniciatīvām

bija nopietns pamats, jo 1939. gada 11. aprīlī tika parakstīts

plāns VVeiss par Polijas sagraušanu. Tādēļ, dabiski, vācu

ārpolitika pievērsa lielu uzmanību arī tam, kā uz šīm

iniciatīvām reaģēs Baltijā. Drīz vien noskaidrojās, ka Anglijas

priekšlikumi t. s. Einkreisungspolitik ietvaros Baltijas valstīs

nav bijuši un arī pašu šo valstu ārpolitiskā vadība, baidīda-

mās no Vācijas militārā spēka un tiešā tuvuma, negribēja
riskēt un norobežojās (nevis signalizēja Vācijai, lai tā ātrāk

uzbrūk viņām) no angļu minētās politikas, kas jo izteikti
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parādījās Latvijas nostājā. Kad U. fon Koce, kā viņš rakstīja
19. aprīļa ziņojumā savai priekšniecībai, «neuzkrītošā veidā»

divas reizes iztaujājis Munteru par angļu politiku, tad

pēdējais ar «vislielāko noteiktību apgalvoja, ka Anglija nav

darījusi nevienu mēģinājumu, lai iesaistītu Latviju pretvācu

joslā». Pēc Muntera domām, tieši 22. martā angļiem telegra-
fētais paziņojums par Latvijas neitralitāti ir spiedis angļus
atteikties no šādiem mēģinājumiem, pašapmierināti piebil-
stot, ka tas ir šā Latvijas diplomātijas panākuma pamatā. Tajā

pašā laikā nebūtu pareizi domāt, ka Latvijas valdība šajā
laikā jau pilnīgi atsacījās no Anglijas kā sava protežētāja

starptautiskā mērogā. Vēl vairāk. lekšpolitiskajā dzīvē,

saprotot, ka angļu interese par Latviju tomēr ir manāma,

Ulmanis pat atteicās no 1938. gada nogalē ievadītās «izlīgša-
nas politikas» ar vietējiem vāciešiem. Katrā ziņā viņš saska-

tīja angļu «garantiju politikā» jaunu pavērsienu un apliecinā-

jumu tam, ka palielinājusies Anglijas uzmanība pret Baltijas
valstīm. Arī latviešu tautas apziņā ar jaunu spēku atdzīvojās
leģenda par Angliju kā iespējamo Baltijas valstu aizstāvi.

Daudz lielākus sarežģījumus Vācijai starptautiskā mērogā

sagādāja Rūzvelta iniciatīva. Kaut arī pēc savas formas

(varbūt pat būtības) tā bija vairāk propagandistiska kā

reālpolitiska, tā spieda Hitleru un vācu ārpolitisko vadību

rast, mazākais, propagandistisku atbildi. Taču Rūzvelta izvir-

zītie jautājumi bija pārāk konkrēti, bet kaut kādā veidā

nacisti savus kara plānus, sniedzot atbildi, apstiprināt negra-
sījās. Tādēļ Vācijas ārlietu resors rīkojās tā, lai, no vienas

puses, netiktu dota tieša atbilde un līdz ar to saglabātu sev

brīvas rokas šādā aspektā, bet, no otras puses, varētu

pakāpeniski radīt diplomātisko nodrošinājumu agresijai pret
Poliju. Mūsuprāt, šis tad arī ir galvenais cēlonis, kas līdz tam

visu laiku pret Latvijas centieniem noslēgt neuzbrukšanas vai

garantiju līgumu vācu vēsajā ārpolitikā radīja pēkšņu pār-

maiņu, t. i., piekrišanu slēgt neuzbrukšanas līgumu ar Latviju.
Nav nejaušība, ka šāda Vācijas aktivitāte sakrita ar Vācijas

un Polijas neuzbrukšanas līguma un vācu — britu jūras

līguma uzteikšanu, jo tā, realizējot savu tālejošo politiku,
reizēm sasaistīja pat tādas lietas, kuru atšķirīgā būtība bija
visiem acīm redzama.

šādā situācijā Latvijas ārpolitiskajai vadībai nācās izšķir-
ties: vai nu pieņemt vācu priekšlikumu par savstarpējās
neuzbrukšanas līguma noslēgšanu, vai arī šoreiz jau pa īstam

«signalizēt» pasaulei, ka Latvija jūtas apdraudēta. Taisnības

labad jāpiebilst, ka līdzīgā situācijā bija arī Igaunijas,

Somijas, Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas ārpolitikas vadī-
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bas, kuras saņēma līdzīgus priekšlikumus. Bez Norvēģijas un

Zviedrijas no še minētām valstīm, kas atteicās pieņemt vācu

ierosinājumu, bija arī Somija. Zīmīgi, kā somu oficiālās

iestādes to pamatoja: «Somija nejūtas no Vācijas apdraudēta
un ar apmierinājumu atzīmē Vācu Valsts pozitīvo attieksmi

pret Somijas neitralitāti, suverenitāti un neatkarību, un tādēļ
somu valdība neuzskata par vajadzīgu noslēgt piedāvāto

līgumu.» Protams, Somijas nostāju var traktēt arī kā tās

valdības apziņu, ka Vācijas un Somijas attiecības bija relatīvi

labas vai arī ka Somijas ģeogrāfiskais stāvoklis neļaus Vācijai
uzsākt tiešu agresiju pret to.

Savādāk sprieda citu valstu diplomāti. Sākās intensīvs

neuzbrukšanas līgumu sagatavošanas darbs. Burtiski kādas

nedēļas laikā līgumu teksts tika sagatavots, un tā 5. maijā
vācu oficiālā ziņu aģentūra DNB jau paziņoja, ka tiks

noslēgts neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un Latviju un

Vāciju un Igauniju. Zīmīga detaļa: tajā pašā dienā sūtnis

Parīzē O. Grosvalds ziņoja uz Rīgu, ka Francijas Ārlietu

ministrijas ģenerālsekretārs A. Ležē paziņojis, ka «Padomju

Krievija Anglijai un Francijai pieprasīja garantijas Baltijas

valstīm», bet franči apņēmušies tās nedot nekādos apstākļos.
Dienu vēlāk Esenē iznākošais nacistu laikraksts National

Zeitung savā rakstā «Skaidrs vācu mērķis» jau ņirgājās par
Rūzveltu: «Siem neuzbrukšanas līgumiem gan nav lielas

nozīmes pasaules politikā, bet Vācija to vienmēr ir uzskatī-

jusi par pašsaprotamu lietu, kas tagad tikai diplomātiski
fiksēta.»

To, ka Latvijas ārpolitiskā vadība, slēdzot neuzbrukšanas

līgumu ar Vāciju, ne sevišķi rēķinājās ar sabiedrisko domu,

ne arī bija izvērtējusi visas šā soļa sekas, liecina arī tas

uztraukums, kāds bija Valsts saimniecības padomes un Valsts

kultūras padomes atklātajā un slēgtajā kopsēdē 1939. gada
12. maijā. Ilustrācijai daži izvilkumi no slēgtās sēdes steno-

grammas: «A. Zalts (Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras ģenerālsekretārs. —/. F., A. S., M. V.): — Kādu

iespaidu varētu atstāt Latvijas un Vācijas neuzbrukšanas

līguma noslēgšana uz Latvijas attiecībām ar PSRS?

V. Munters: — Atbilde uz šo jautājumu atrodama manā

ziņojumā (ārlietu ministrs uzstājās ar oficiālu runu

šajā sēdē, un tā tika gan translēta pa radio, gan

publicēta presē un saturēja vispārīgu starptau-
tiskā stāvokļa vērtējumu, akcentējot Latvijas stin-

gro neitralitāti.— I. F., A. S., AA. V.). Neuzbrukša-

nas saistība ir miera politikas liecība, un kā tādu

mēs gribam to redzēt vērtējam.
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A. Zalts: — Laikrakstos lasām ziņas, ka Anglija nodod

Baltijas valstīm viņu neatkarības garantijas. Vai

šāds Anglijas viedoklis mūsu patstāvības jautā-

jumā ir pašu Baltijas valstu ārpolitikas rezultāts

vai arī tas nozīmē kaut ko citu?

V. Munters: — Sis jautājums man nav saprotams. Mūsu

patstāvību neviens neapšauba, un tā neprasa

nekādas garantijas. Palīdzības solījumus mēs

neesam prasījuši, un tādus mums arī neviens nav

piedāvājis (te jāpiebilst, ka 1. jūlijā kā Francija, tā

Anglija piekrita sniegt Baltijas valstīm garantijas
tiešas agresijas gadījumā. — i. F., A. S., M. V.).

A. Zalts: — Latvijas lauksaimniecības kamera pie ārlietu

ministra Muntera kunga runas paceļ jautājumu,
vai ir nozīme slēgt neuzbrukšanas līgumus, ja tos

nepilda, kā to rāda beidzamo gadu piedzīvojumi?
V. Munters: — Es domāju, ka es neuzbrukšanas līgumu

nozīmi esmu pietiekoši iztirzājis savā ziņojumā.
Man pie teiktā nav ko piebilst. Kas attiecas uz

līguma nepildīšanu, Latvijai tādu piedzīvojumu

nav, un es nejūtos aicināts izteikties par citu

valstu piedzīvojumiem.»
Un tā gandrīz pēc mēneša 1939. gada 7. jūnijā Berlīnē uz

10 gadiem tika parakstīts Latvijas un Vācijas neuzbrukšanas

līgums, kuru no Latvijas puses parakstīja V. Munters, bet

vācu pusi pārstāvēja Vācijas ārlietu ministrs J. fon Riben-

trops. Līgumā bija divi panti: «1. pants. Latvijas Republika
un Vācijas Valsts nekādā gadījumā nevērsīsies viena pret
otru ar karu vai pielietojot citāda veida varas līdzekļus. Ja no

kādas trešās valsts puses notiktu pret vienu no līdzējām

pusēm kāda pirmā rindkopā aprādītā veida darbība, tad otrā

līdzēja puse šādu darbību nekādi neatbalstīs.» Līguma
otrais pants saturēja dažādus noteikumus par līguma spēkā
stāšanās terminiem.

Kā novērtēja Vācijas — Latvijas neuzbrukšanas līgumu

starptautiskajā dzīvē? Parlser Haini (ebreju avīze) 9. jūnijā
konstatēja, ka līgumam nav nekādas militāras un arī nekādas

morāliskas nozīmes, jo «Hitlers taču nevienam nevarēs

iestāstīt, ka te ir runa par nopietnu lietu. Vai Latvija un

Igaunija kādreiz varētu uzbrukt Vācijai? . . .

Tikai vienu lietu

Hitlers gan sasniedza ar līguma parakstīšanu — viņš padarīja

grūtāku angļu — krievu saprašanos.»
īsu ārzemju avīžu vērtējumu atreferējumu, protams, savā

manierē 9. jūnijā sniedza arī «Lielvācijas nacionālsociālistis-

kās kustības cīņas avīze» Volkischer Beobachter savā Minhe-
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nes izdevumā. Šo ziņu kopu ievada triumfējošs virsraksts

«Demokrātijas (t. i., Anglija, Francija, ASV.— /. F., A. S.,
M. V.) apjukumā». Tika ziņots, ka Londonas avīzes, tāpat kā

noslēdzot neuzbrukšanas līgumu ar Dāniju (1939. g. 5. jū-

nijā), pielietojot noklusēšanas metodi, bet Parīzes izdevuma

«Jour» Berlīnes korespondents atzīmējis, ka Vācijā vērojams
liels apmierinājums par šo uzvaru. Savukārt par radikālsociā-

lista E. Errio izdevuma Ere Nouvelle nostāju rakstīts, ka tā

nespēj noslēpt savu neapmierinātību un vilšanos par noslēg-
tajiem līgumiem, bet poļu avīzēm tika pārmests, ka tās sējot

neuzticību ar savām negatīvajām atsauksmēm par notikušo.

Toties Volkischer Beobachter izcelts Zenēvas avīzes Neue

Zuricher Zeitung vērtējums, jo tā rakstījusi, ka Vācija strādā

ašāk nekā Londona, Parīze un Maskava.

Par īstu seismogrāfu noskaņojumu uztveršanai no Baltijas
valstīm šajās dienās kļuva Vācijas Ārlietu ministrija. Kā

liecina t. s. Ribentropa preses arhīva materiāli, tad ministrijas
vadībai periodiski tika sniegti īpaši «Speciālie pārskati par

Baltijas preses nostāju pret Vācijas — Latvijas un Vācijas —

Igaunijas neuzbrukšanas līgumu parakstīšanu». Lai rakstu-

rotu reakciju Latvijā, šoreiz citēsim pirmo šādu ziņojumu,
kurš datēts ar 1939. gada 8. jūniju,— «stāvoklis (Baltijas

presē) uz pīkst. 15.00 pēcpusdienā». Par Lietuvas preses

nostāju šajā dokumentā atzīmēts, ka tā ierādījusi maz

uzkrītošu vietu informācijai par līgumiem, Igaunijas avīzes

savukārt kā vienmēr izturas draudzīgi līgumam. Kas attiecas

uz Latvijas presi, tad dokumenta sastādītāji atzīmējuši seko-

jošu ainu: «(Paziņots) lieliem burtiem, galvenokārt pirmajā
lapaspusē (tikai bulvārlapa «Jaunākās Ziņas» — 7. Ipp.). Virs-

raksti ieturēti «neitrāli». Tālāk ar neapmierinātību konstatēts,
ka savu pozīciju šajā jautājumā izteicis tikai vienīgi oficiozs

«Brīvā Zeme», kas atkārtojis Latvijas diplomātijā jau vispār-
pieņemto līguma novērtējumu.

Taču kopumā, kā to arī varēja sagaidīt, plašas iedzīvotāju
masas tomēr nesaskatīja un nevarēja saskatīt noslēgtajā
neuzbrukšanas līgumā ar Vāciju kaut cik nopietnu garantiju
Latvijas drošībai, to nosodīja ne tikai pilsoniskajās (protams,
ne visās), bet jo īpaši kreisajās aprindās.

Kā redzam no līguma noslēgšanas starptautiskās rezonan-

ses, kā arī reakcijas pašā Latvijā, tad, kopumā ņemot, šim

posmam Latvijas un Vācijas attiecībās bija raksturīga neno-

liedzama vācu diplomātijas spēja izmantot Latvijas ārpoli-
tisko darbību savās interesēs, nezaudējot obligāto formāli

juridisko pieeju. Savukārt Latvijas diplomātija, izejot ar

zināmu nolemtības sajūtu uz šāda līguma parakstīšanu,
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apzināti vai neapzināti radīja situāciju, kurā arvien vairāk

sāka sašaurināties Latvijas ārpolitikas darbības lauks. Savas

galīgās konsekvences šī Latvijas politika piedzīvoja, iesāko-

ties jaunam posmam Vācijas ārpolitikā 1939. gada vasarā. Kā

jau minējām, tas ievadīja arī pagriezienu Vācijas attieksmē

pret Latviju.
Tātad runa būs par to, kā 1939. gada 23. augusta līgums

starp Vāciju un PSRS, mainot Vācijas politikas orientierus,

iespaidoja Latvijas vietu starptautisko attiecību sistēmā Aus-

trumeiropā. Taču, tā kā šis jautājums pēdējā laikā ir ieguvis
ļoti politizētu nokrāsu sakarā ar paša Vācijas un PSRS

neuzbrukšanas līguma to vai citu novērtējumu, tad raksta

autori uzskata par nepieciešamu kaut īsumā sniegt arī

vēstures zinātnē esošo svarīgāko viedokļu apskatu par šo

tēmu.

Vispirms būtu jāatzīmē, ka 23. augusta līgums neparādī-
jās pēkšņi pilnīgi negaidītu un neparedzētu faktoru ietekmē

vai arī, kā izsenis mēdz teikt, deus cx machina. šis līgums
loģiski izrietēja no J. Staļina ārpolitiskajām mērķnostādnēm,
un tā sagatavošanu un parakstīšanu diktēja Padomju Savienī-

bas un Vācijas īpašās lielvalstiskās intereses, kā arī izveidoju-
šās starptautiskās situācijas īpatnības. Bez tam vēl līgums
pats par sevi atspoguļoja arī kvalitatīvi jaunu pakāpi abu

valstu attiecībās, kuru uzlabošanās process reljefi iezīmējās

jau ar 1939. gada pavasari. Par to liecināja padomju un vācu

diplomātisko kontaktu aktivizēšanās, atsāktās ekonomiskās

sarunas, kas, starp citu, 19. augustā vainagojās ar tirdzniecī-

bas un kredīta vienošanās noslēgšanu.
Vēstures literatūrā nereti tādā vai citā formā tiek izvirzīts

visai būtisks jautājums — kurai no valstīm, Vācijai vai

Padomju Savienībai, piederēja iniciatīva savstarpējo attie-

cību normalizēšanā un uzlabošanā? Protams, ka vēsturnieki

un publicisti laika gaitā ir snieguši un joprojām sniedz uz šo

jautājumu dažādas atbildes. Līdz šim publicētajos padomju
autoru darbos (neskaitot vienīgi atsevišķus nule parādījušos
rakstus periodikā) par starptautisko stāvokli 30. gados, kurus

diemžēl pamatoti var uzskatīt par t. s. unificētās literatūras

labākajiem paraugiem, jo tajos novērojama gandrīz vai

ideāla un reizē pretdabiska domu un uzskatu sakritība,
apgalvots, ka priekšlikumu par vācu un padomju divpusējo
attiecību uzlabošanu izvirzīja Vācija. Tajā pašā laikā daudzi

(bet ne gluži visi) padomju vēsturnieki īpaši pasvītro un

izceļ Padomju Savienības noraidošo attieksmi pret vācu

diplomātijas zondēšanas mēģinājumiem, lai noskaidrotu abu

valstu attiecību uzlabošanas iespējas, iekams vēl pastāvēja
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kaut neliela cerība sekmīgi pabeigt 1939. gada pavasarī un

vasarā notikušās padomju — angļu — franču sarunas par

savstarpējās palīdzības līguma noslēgšanu.
Vairāku buržuāzisko autoru darbos minētajā jautājumā

pārstāvēti citi viedokļi. Diezgan izplatīts ir uzskats par

Padomju Savienības ieinteresētību un īpašo lomu attiecību

normalizēšanā ar Vāciju. Parasti šajā sakarā tiek minēta

J. Staļina runa, kuru viņš teica 18. partijas kongresā
1939. gada 10. martā. Kā norāda, piemēram, latviešu izcel-

smes ASV vēsturnieks E. Andersons, tad «Vācijas ārlietu

ministrs J. fon Ribentrops Staļina runā saskatīja vēlēšanos

uzlabot Vācijas un PSRS attiecības».

E. Andersons darbā «Latvijas vēsture. Ārpolitika» raksta

arī par t. s. Staļina «dāvanām» Hitleram, kam 1939. gada
20. aprīlī palika 50 gadu. Interesanti, kas tieši šajā gadījumā
ir domāts? Vispirms tiek atzīmēts, ka 1939. gada 17. aprīlī

Vācijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāru E. fon Veiczekeru

apmeklēja Padomju Savienības pilnvarotais pārstāvis Berlīnē

A. Merekalovs ar vēstījumu, kurā bija uzsvērts, ka Vācijai ar

Padomju Savienību ir iespējams saprasties. Un otrā «dā-

vana» —1939. gada 3. maijā par PSRS ārlietu tautas komisāru

ebreja M. Ļitvinova vietā iecēla krievu V. Molotovu. 5. maijā
PSRS vēstniecības Berlīnē padomnieks G. Astahovs «lika

Vācijas ārlietu ministrijas ekspertam Austrumeiropas saimnie-

cības jautājumos K. šnurram manīt, ka šim faktam būs liela

nozīme padomju ārpolitikas tālākā attīstībā».

Nav lieki šajā sakarā piebilst, ka toreiz ziņa par M. Ļitvi-
nova atcelšanu, un tas bija pilnīgi dabiski, izsauca dziļu
interesi ārvalstu diplomātu aprindās un kļuva par dzīvu

diskusiju objektu. Rezultātā tika izvirzītas visādas versijas.
Taču lai tas viss šoreiz paliek . . . leskatīsimies vēl tikai kādā

dokumentā — Latvijas sūtņa Somijā J. Tepf era ziņojumā ār-

lietu ministram V. Munteram, kas datēts ar 1939. gada
6. maiju. J. Tepfers norāda, ka 5. maijā apmeklējis Somijas
Ārlietu ministrijas politiskā departamenta direktoru Pakas-

lahti, kas bija tajos ieskatos, ka tagad «ir iespējama tālāka

pārmaiņa PSRS ārpolitikas virzienā, neizslēdzot pat sapraša-
nos ar Vāciju, dodot tai brīvāku rīcību pret Poliju [. .]».

Buržuāziskajā historiogrāfijā ir arī darbi, kuru autori

uzskatā, ka Padomju Savienība un Vācija bija vienādā mērā

ieinteresētas savstarpējo attiecību uzlabošanā. Pēc viņu

domām, ideja par abpusējās tuvināšanās lietderību un

nepieciešamību pakāpeniski nobrieda kā Maskavā, tā Ber-

līnē. Sādu viedokli pauž, piemēram, savos memuāros «Mēs
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un Kremlis» G. Hilgers, kas 30. gados bija Vācijas sūtniecī-

bas Maskavā padomnieks un vadīja tās ekonomisko nodaļu.
Ne mazāk nozīmīgs ir arī cits izvirzītās problēmas

aspekts — kā vērtējams un interpretējams padomju — vācu

tuvināšanās process, izejot no fašistiskās Vācijas ārpolitiska-

jām pamatnostādnēm un nacistu partijā valdošajām ārpolitis-

kajām koncepcijām? Padomju vēstures literatūrā šis jautājums

šādā veidā, lai neteiktu vairāk, reti kad tiek izvirzīts.

Padomju autori parasti norāda uz pārmaiņām vācu politikā

pret Padomju Savienību kā taktikas manevru nolūkā panākt
tās neitralizēšanu, atturēt no attiecību uzlabošanas ar Angliju
utt. Taču faktiski viņi ir pievērsuši visai mazu uzmanību tam,

lai vispusīgi izpētītu ārpolitisko lēmumu pieņemšanas mehā-

nismu fašistiskajā Vācijā, noskaidrotu nacistu ārpolitisko

koncepciju dažādību (jo līdzās Hitlera ārpolitiskajai program-

mai pastāvēja arī vairākas citas programmas, plāni un

projekti, kas tika uzlūkoti kā «fīrera» plāna «precizējums»
vai kā alternatīva tam), parādītu to kopīgās un atšķirīgās
iezīmes un katras koncepcijas varbūtējo ietekmi uz Hitlera

konkrētajiem ārpolitiskajiem pasākumiem. Atsevišķu

padomju vēsturnieku darbos Rietumu literatūras iespaidā,
protams, šie jautājumi ir skarti. Piemēram, D. Proektora

grāmatā «Fašisms: agresijas un bojā ejas ceļš». Taču diemžēl

arī šajā darbā nav mēģināts tieši vācu — padomju attiecību

veidošanos aplūkot caur fašistiskajā Vācijā eksistējošo «para-
lēlo» ārpolitisko plānu savstarpējās mijietekmēšanās prizmu.

Savukārt Rietumu vēstures literatūra par šīm problēmām
ir samērā plaša. Ir autori, kas, aplūkojot padomju — vācu un

vācu — angļu attiecības 30. gadu otrajā pusē, centušies

izpētīt, piemēram, vai J. fon Ribentropa (Vācijas ārlietu

ministrs no 1938. gada februāra) ārpolitiskā koncepcija va-

rēja noteikt Hitlera politiku, to modificēt un līdz ar to

kvalitatīvi izmainīt. Parasti šīs problēmas risinājums buržuā-

ziskajā historiogrāfijā ir cieši saistīts arī ar atbildes meklē-

šanu uz citu — plašāku jautājumu. Un proti — vai Hitlera

konkrētās ārpolitikas soļi atbilda viņa izvirzītajai ārpolitiska-
jai programmai un, ja saskanēja ar to, tad kādā mērā pieļāva
alternatīvas? Acīmredzot šeit ir jāatgādina, ka Hitlera ārpoli-
tiskā programma—t. s. vairāku pakāpju plāns (Stufen-

plan) — bija ieskicēts viņa darbos «Mana cīņa» (Mein

Kampf) un t. s. «Otrajā grāmatā». Saskaņā ar šo plānu

pirmajā posmā (pakāpē) bija paredzēti vācu iekarojumi
Eiropā, pēc tam Vācijai ar Itālijas un Anglijas palīdzību
vajadzēja iekarot «dzīves telpu» Austrumos. Kā trešā
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pakāpe bija iecerēts cīņas plāns pret ASV par pasaules
kundzību.

No tēmas viedokļa būtu nepieciešams vienīgi iepazīties

ar dažu buržuāzisko vēsturnieku atbildēm uz izvirzītās

problēmas pirmo aspektu. Tā, piemēram, VFR vēsturnieks

H. A. Jakobsens, kuru ne bez pamata bieži dēvē par Hitlera

ārpolitikas labāko pazinēju (viņa spalvai pieder apjomīgs

darbs — «Nacionālsociālistiskā ārpolitika 1933—1937.»), rak-

sturo J. fon Ribentropu kā Hitlera ruporu, kas nebija spējīgs
ne izstrādāt, ne arī īstenot patstāvīgu politiku.

Neskatoties uz Jakobsena kā vēsturnieka autoritāti, viņam

šajā gadījumā piekrist ir pagrūti. Katrā ziņā nesalīdzināmi

pārliecinošāka ir to buržuāzisko autoru argumentācija, kuru

pozīcija ir radikāli atšķirīga. Viens no tiem — angļu vēstur-

nieks E. Robertsons, kas Ribentropa ārpolitikā saskata alterna-

tīvu Hitlera ārpolitiskajai programmai. Pēc viņa domām,

1937. gada otrajā pusē Hitlera ārpolitiskajā kursā bija novēro-

jamas izmaiņas, kuras var izskaidrot vienīgi ar Ribentropa
ietekmi. Robertsons norāda, ka no šā laika Hitlera politika

bija antiangliski un prosovetiski orientēta, kas savu kulminā-

ciju sasniedza 1939. gada 23. augustā noslēgtajā

padomju — vācu neuzbrukšanas līgumā.

Atsevišķos aspektos līdzīgu viedokli pārstāv arī pazīsta-
mie VFR vēsturnieki A. Hilgrūbers un K. Hildebrands. Vi-

sumā viņi tomēr atturīgāk nekā Robertsons vērtē Ribentropa
ietekmi Vācijas ārpolitiskā kursa noteikšanā. Pamatojoties uz

paša Ribentropa izteikumiem, A. Hilgrūbers, piemēram, rak-

sta, ka viņa uzdevums bijis triju lielvalstu (Vācijas, Japānas
un Itālijas) savienību paplašināt līdz «kontinentālam blo-

kam», kas bez minētajām valstīm aptvertu arī Padomju
Savienību un citas valstis. Ar šo politiku, kā norāda Hilgrū-

bers, Ribentrops nonāca pretrunā ar Hitlera ārpolitisko

programmu, saskaņā ar kuru Anglijai vajadzēja kļūt par

Vācijas sabiedroto, lai sasniegtu galveno mērķi — «dzīves

telpas» iekarošanu Austrumos.

Par Ribentropa lomu vācu ārējās politikas veidošanā

speciālu darbu («Ribentrops un vācu pasaules politika

1933—1940.») ir sarakstījis VFR vēsturnieks V. Mihalka. Tajā

atzīmēts, ka Ribentrops atšķirībā no Hitlera, kas bija deklarē-

jis karu pret PSRS par svarīgu uzdevumu, prasīja īstenot

pilnīgi pretēju ārpolitiku. Ribentrops, piemēram, 1938. gada

pavasarī uzskatījis, ka Padomju Savienība sakarā ar «tīrīša-

nas procesiem», īpaši armijā, izslēgusi sevi kā varas faktoru.

Tāpēc, pēc viņa atzinuma, Padomju Savienība gan oficiāli
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jāapzīmē ka Vācijas pretiniece, bet patiesība politikai jābūt

viennozīmīgi vērstai tikai pret Angliju.
V. Mihalka norāda, ka līdz ar vācu — padomju neuzbruk-

šanas līguma noslēgšanu 1939. gada 23. augustā Ribentropa
alternatīvā koncepcija kļuva par realitāti. Turklāt paša Riben-

tropa skatījumā šim līgumam bija jākalpo kā «antibritu

kontinentālā bloka» pamatam.

Ko tad paredzēja 23. augusta līgums? No pirmā acu

uzmetiena padomju — vācu neuzbrukšanas pakts, kas sastāv

no 7 pantiem, ir visai parasts tāda tipa līgums. Vienīgi
vēsturnieks speciālists starptautisko tiesību jautājumos, anali-

zējot šo līgumu, šķiet, pievērstu vērību atsevišķiem momen-

tiem. Viņa uzmanību varētu saistīt fakts, ka Vācijas un

Padomju Savienības neuzbrukšanas paktā trūkst šādos līgu-
mos visai parastas klauzulas, kas noteiktu, ka līgums nav

spēkā tādā gadījumā, ja viena no līgumslēdzējām pusēm
uzbrūk kādai trešajai valstij. Droši vien galēji saspīlētās
vācu — poļu attiecības izslēdza iespējamību uzņemt līgumā
šādu paragrāfu.

Vēsturniekam profesionālim neparasts varētu likties arī

23. augusta līguma 7. pants, kur sastopama piezīme, ka

līgums ir spēkā tūlīt pēc tā parakstīšanas. Parasti līgumos
tiek norādīts, ka tas stājas spēkā pēc ratificēšanas. Acīm-

redzot abas līgumslēdzējas puses baidījās, ka viena vai otra

var pārdomāt un līgumu neratificēt.

23. augusta līgumam ir pievienots slepens papildu proto-
kols vai vienošanas, kas sastāv no preambulas un 4 pantiem
(mūsu rīcībā ir protokola variants, kas publicēts VFR izdota-

jos dokumentu krājumos). 1 . pants veltīts jautājumam

par interešu sfēru noteikšanu Baltijas reģionā. Tajā teikts:

«Teritoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas terito-

rijā (Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā) Lietuvas ziemeļu
robeža ir Vācijas un PSRS interešu sfēru robeža. Lietuvas

intereses uz Viļņas apgabalu tiek abpusēji atzītas.»

2 . pantā runa ir par Poliju. Tur atzīmēts, ka «terito-

riālo un politisko pārvērtību gadījumā» Polijas teritorijā

«Vācijas un PSRS interešu sfēras aptuveni norobežo upju
līnija — Nareva, Visla un Sana». Līdzās tam šajā pantā
fiksēta arī Padomju Savienības un Vācijas nostāja un attiek-

sme pret citu «poļu jautājuma» aspektu un abu valdību

apņemšanās to «atrisināt draudzīgā saprašanās garā».
3

. pantā norādīts, ka attiecībā uz Eiropas dienvidaus-

trumiem tiek akcentēta padomju puses interese Besarābijā,
bet vācu puse savukārt «pasludina pilnīgu politisko neieinte-
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resetibu šaja apgabalā». Un beidzot 4 . pants paredz, ka

abas puses šo protokolu uzlūkos par stingri slepenu.

Latvijas valdība bija informēta par padomju — vācu

sarunām, zināja arī par 23. augusta līguma slepeno proto-
kolu. Cits jautājums, vai tās rīcībā esošās ziņas bija pietie-
kami precīzas. Kā izriet no Latvijas sūtņa Berlīnē E. Krieviņa
atmiņām, tad informācija par PSRS un Vācijas neuzbrukšanas

paktu, ko viņš nosūtījis uz Rīgu ārlietu ministram V. Munte-

ram, bijusi droša: «Jau 24. augustā visi pavedieni bija mūsu

rokās. Mums bija pilnīgi droša un eksakta informācija ne

vien par pašu līgumu, bet arī par slepeno protokolu. Mums

bija zināms, ka saskaņā ar šo protokolu Somija, Igaunija un

Latvija ietilpinātas Padomju Savienības ietekmes sfairā, Lie-

tuva — Vācijas.»
Piebildīsim, ka buržuāziskās Latvijas Ārlietu ministrijas

dokumentālais materiāls vismaz daļēji apstiprina šo E. Krie-

viņa apgalvojumu. Katrā ziņā viņa paša ziņojumi ārlietu

ministram V. Munteram 1939. gada vasarā un rudenī satur

plašu informāciju gan par Molotova — Ribentropa protokolu

(vai tā variantu), gan arī par Staļina un Hitlera diplomātijas
metodēm.

Ļoti zīmīgs šajā ziņā un interesants, piemēram, ir E. Krie-

viņa ziņojums, kas datēts ar 1939. gada 25. augustu. Tajā viņš
V. Munteram raksta: «Man vakar bija saruna ar kādu kolēģu,
kurš man uzstādīja jautājumu, vai es esot apsvēris to, ka

Ribentrops, pat ja iepriekš bijusi panākta ar krieviem vienoša-

nās par pakta sīkumiem, ielidojis Maskavā, tomēr atradies

turieniešu gūstā? Vai es nepielaižot varbūtību, ka krievi

sarunās ar vāciem pacēluši jautājumu par mums? «Paktu jau
mēs ar Jums slēgsim, bet pret mazu protokolīti par tām

2 Baltijas aitiņām un to stūrgalvīgo aunu (Somiju) taču Jums

nekas nevarētu būt
. .

.» Kas Ribentropam, ja ar viņu šādi

runāts, atlicis darīt? Viņš, saprotams, piekritis.» Skaidrs, ka

Ribentrops šajās sarunās nebija tik naivs un iebiedējams.

Viņa aktīvā pozīcija šajās sarunās ir vispārzināma.
Savās atmiņās E. Krieviņš norāda, ka viņa ziņojumi Munte-

ram deva pamatu griezties pie Vācijas sūtņa U. fon Koces ar

jautājumu, «vai Maskavas līgums neskar Baltijas valstu neatka-

rību». Sūtnis, atsaucoties uz 7. jūnija neuzbrukšanas līgumu,
izvairījies no skaidras atbildes.

Precīzāku informāciju par V. Muntera demaršu un vācu

puses nostāju satur fašistiskās Vācijas Ārlietu ministrijas
materiāli. Kā liecina U. fon Koces telegramma Ārlietu

ministrijai (1939. gada 31. augustā), tad V. Munters viņam
šodien paziņojis, ka «Latvijas valdība nekādā veidā nejūtas
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tangēta no vācu — krievu līguma [. .]». Taču, tā kā sabied-

rībā izplatījies nemiers par to, ka Latvija it kā atdota Krievijai,
V. Munters prasa «kādu paziņojumu».

Vācijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra E. fon Veicze-

kera parakstītu atbildes telegrammu U. fon Koce saņēma
1939. gada 4. septembrī. Tajā bija norādīts, ka U. fon Koce

tiek pilnvarots V. Munteram mutiski paskaidrot, ka «mūsu

attiecībās ar Latviju pamats ir 7. jūnijā noslēgtais neuzbrukša-

nas līgums un ka mums [. .] nav bijuši darījumi, kas būtu

pretrunā šim paktam».
Arī Latvijas sūtnis Berlīnē E. Krieviņš, tiekoties ar Vācijas

Ārlietu ministrijas oficiālām personām, bieži izvirzīja jautā-

jumu par padomju — vācu neuzbrukšanas līguma iespējamo
ietekmi uz Latviju. Tā, piemēram, 30. augustā sarunā ar

Vācijas Ārlietu ministrijas politiskās nodaļas vadītāju E. Vēr-

manu viņš gribēja izdibināt, «vai Maskavā ir runāts par

Baltijas valstīm». Divi dokumenti (E. Krieviņa ziņojums
V. Munteram un E. Vērmana dienesta atzīme — abi datēti ar

1939. gada 30. augustu) apliecina, ka E. Vērmans deva norai-

došu atbildi. Taču tajā pašā laikā viņš pasvītroja, ka viens

gan tagad ir noteikti skaidrs: «Ja kas notiek Austrumos, tas

attiecas vienīgi uz Vāciju un Padomju Savienību, ne uz

vienu citu.»

Nav šaubu, ka pēc 1939. gada 23. augusta līguma noslēg-
šanas Latvijas vieta starptautisko attiecību sistēmā Austrumei-

ropā ieguva jaunas dimensijas. Katrā ziņā Latvijai tagad
jūtami bija apgrūtināta iepriekšējās uz Rietumiem orientētās

ārpolitiskās līnijas turpināšana, līdz minimumam samazinājās

arī diplomātijas manevrēšanas iespējas. Latvijas ārpolitikas
kursā arvien vairāk sāka dominēt «nolemtības elements»,

noslīde pa «horizontālo līniju» Austrumu virzienā. Šīs virzī-

bas ātrums bija atkarīgs arī no tā, cik liela loma tajā vai citā

momentā bija Padomju Savienības faktoram Vācijas ārpoli-
tikā.

īpaši šī faktora loma Berlīnes ārpolitikā pastiprinājās pēc
1939. gada 28. septembra, kad tika parakstīts

Padomju Savienības un Vācijas noziedzīgais līgums par

draudzību un robežu, kas oficiāli sankcionēja Polijas neatka-

rības iznīcināšanu. Šo līgumu pavadīja vairāki dažādas

slepenības pakāpes papildu protokoli. (Arī šo protokolu
teksti mums zināmi no VFR publicētajiem dokumentu krāju-
miem.) Saskaņā ar vienu no tiem tika izmainītas 23. augusta

līguma slepenajā protokolā noteiktās Vācijas un Padomju
Savienības interešu sfēras robežas: Lietuvu iekļāva PSRS

interešu sfērā, bet Ļubļinas vojevodisti un daļu no Varšavas
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vojevodistes — Vācijas. Turklāt šajā protokolā bija arī

paredzēts, ka, tiklīdz PSRS valdība Lietuvā «savu interešu

uzturēšanas nolūkos veiks īpašus pasākumus, tiks izmainīta

vācu — lietuviešu robeža». Vācieši te pretendēja uz Lietu-

vas apgabalu ap Marijampoli (tagad — Kapsuka).

Otrajā protokolā bija fiksēts, ka Padomju Savienības

valdība neliks šķēršļus, ja tās interešu sfērā esošajās teritori-

jās dzīvojošie vācieši izteiks vēlēšanos pārcelties uz Vāciju.
Tas attiecās arī uz Latvijas un Igaunijas vāciešiem. Liekas gan,

ka starptautisko tiesību vēsturē šim protokolam nav prece-
denta. Tas laikam būs vienīgais tāda veida nolīgums, kurā

divi diktatori par savā starpā noslēgtās vienošanās objektu

izrauga trešā suverēnā valstī dzīvojošos tās pilsoņus.

Neapšaubāmi ļoti būtisks ir jautājums par to, kā vērtēja

padomju — vācu noslēgtos paktus, īpaši 23. augusta līgumu,
kreisie spēki Latvijā. Kādi apsvērumi noteica to attieksmes

maiņu pret šo līgumu? Nepieciešams noskaidrot arī šā

līguma ietekmi uz revolucionāro spēku noskaņojumu un

darbības perspektīvām Latvijā.
Te jāatgādina, ka Padomju Savienības — Vācijas neuz-

brukšanas līgums bija smags pārbaudījums visai starptautiska-
jai komunistiskajai un strādnieku kustībai, katram patiesam
demokrātam, katram antifašistam. Ne velti Ļ. Trockis, kā to no

Meksikas 1939. g 6. septembrī ziņoja «United Press», ar

gandarījumu konstatējis, ka šis līgums esot «[. .] salauzis

Kominternei mugurkaulu». Trockim, protams, bija taisnība,

kā atzīmē pazīstamie padomju vēsturnieki F. Firsovs un

K. Siriņa, «[. .] staļiniskās patvaļas seku novājinātā Kominter-

nes Izpildu Komiteja nespēja parādīt savu idejiski politisko
patstāvību sakarā ar 1939. g. Padomju Savienības — Vācijas
neuzbrukšanas līguma noslēgšanu [. .] Taktiskie apsvērumi —

nedot nekādus iemeslus Hitleram 1939. gada līguma pārkāp-
šanai apstākļos, kad Kominterne pārāk cieši sekoja PSRS

ārpolitiskajām akcijām,— nodarīja noteiktu ļaunumu komu-

nistu antifašistiskajai politikai.»

Padomju Savienības — Vācijas līgums sarežģīja LKP un

tās sabiedroto attiecības un darbību. Šobrīd mums nav

daudz materiālu par to, kā LKP un LSSZP vērtēja šo līgumu
uzreiz pēc tā parakstīšanas. Tā kā 1939. g 6. jūlijā tika

arestēti daži LKP CX locekļi, viņu vidū arī J. Kalnbērziņš, kā

arī tipogrāfijas «Spartaks» darbinieki, CX orgāna «Cīņa»
kārtējais numurs iznāca tikai tā paša gada oktobrī. Plašu

23. augusta līgumu un sekojošo starptautisko notikumu izvēr-

tējumus LKP sniedza tikai 8. oktobrī CX lēmumā, tātad jau

pēc zināmas laika distances.



203

Arī LSSZP orgāna «Brīvība» kārtējais (8.) numurs iznāca

tikai decembrī, kurā izvērsta līguma analīze rodama rakstā

«Mūsu nostāja tagadējā laikā» (te jānorāda, ka iepriekšējā,
7. numurā izdevums ļoti argumentēti un pārliecinoši noso-

dīja fašistiskās Vācijas agresīvo ārpolitiku).

Tātad, lai gūtu priekšstatu par to, kā LKP vērtēja šo

līgumu augusta beigās — septembra pirmajā pusē, mums

jāmeklē citi avoti — arī Latvijas politiskās policijas ziņojumi.
Sie ziņojumi ir diezgan ticami, jo šīs iestādes darbību

raksturoja augsts profesionālisms un tās materiāli diezgan

objektīvi atspoguļoja stāvokli valstī, arī kreisajās aprindās

(politiskajai policijai bija ļoti laba informācija par LKP

darbību; pat par partijas 26. konferenci, kura notika 1939. g.

februārī un kurā piedalījās tikai 11 delegāti, policijā atradās

ne tikai provokatora P. Kurla ziņojums). Pēc paša J. Frīdrih-

sona informācijas, politiskajā policijā strādāja 146 darbinieki.

No tiem — Rīgā 71, pārējie — 6 rajonos. Līdz 1934. gada
oktobrim politpārvalde aģentūras vajadzībām saņēma Ls.

5300, komandējumiem — Ls. 1363 mēnesī. Vēlāk izdevumi

politiskās policijas uzturēšanai tika palielināti.
1939. g. 28. septembrī politiskās policijas vecākais uz-

raugs J. Māže ziņoja Rīgas rajona priekšniekam: «Pēc tam

kad PSRS bija noslēgusi līgumus ar Vāciju, LKP darbinieki

savās sanāksmēs bija izteikušies pret Kominterni negatīvi
[. .]» Cits ziņojums: «Vispār komunistu organizāciju dalīb-

nieki ir nesaprašanā par PSRS rīcību un savstarpējās sarunās

viens otram jautā, kā to lai izskaidro strādniecībai un ko

tagad lai liek pamatā aģitācijai pret patreizējo Latvijas valsts

iekārtu, jo pretfašistiskā fronte izjūkot.»

Protams, bija arī citi uzskati: F. Deglavs, viens no LKP

redzamākajiem darbiniekiem šajā laikā, kurš 1939. gada
pavasarī no Zviedrijas ieradās Maskavā, 28. augustā sagata-

voja Kominternes vadībai «Vēstuli par stāvokli Latvijā un

Latvijas KP darbību» (oriģināls krievu valodā), kurā par

23. augusta līgumu teikts: «[. .] mūsu partijai jāveic plašs
darbs sakarā ar PSRS miera politiku un pakta milzīgo nozīmi

latviešu tautai un visai pasaulei, kā arī izskaidrot un atmaskot

Ulmaņa valdības demagoģiju.»
Dabiski, ka, būdams Maskavā, F. Deglavs, pat ja viņš to

vēlētos, nevarētu dot citādu 23. augusta līguma vērtējumu
kā to, kāds tam tika sniegts PSRS un Kominternē. Drīzumā

F. Deglavs no Maskavas izbrauca uz Stokholmu: «[. .] atgrie-
zies Zviedrijā, es Kominternes rezolūciju (1939. gada

augustā Kominternes Izpildu Komiteja pieņēma K. Gotvalda,

F. Deglava un Izpildu Komitejas kadru daļas vadītāja Guļa-
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jeva izstrādāto rezolūciju par LKP; iespējams, ka F. Deglavs
sūtīja uz Latviju arī kādus citus norādījumus partijai un,

pieļaujams, arī 23. augusta līguma vērtējumu. — /. F., A. S.,

M. V.) nosūtīju J. Kalnbērziņam (caur atbraukušo Kurli), bet

laikam Kalnbērziņš nesaņēma sūtījumu, jo bija jau arestēts.

Toties politpārvaldei Kurlis šo dokumentu acīmredzot

nodeva,»—tā 1956. gadā atcerējās F. Deglavs.
Jāatzīmē, ka līgumu sarežģīja arī LKP attiecības ar tās

sabiedrotajiem, ne tikai LSSZP, bet arī «Bundu» (ebreju

darbaļaužu organizācija «Bunds» drīz vien pēc 15. maija

apvērsuma atjaunoja savu darbību jaunā kvalitātē. Tās izdo-

tajā skrejlapā bija teikts, ka radīta jauna organizācija, kura

darbojas nelegāli un cīnās par revolūciju, proletariāta dikta-

tūru. 1934. g. 19. augustā «Bunda» CX uzsaukumā atkārtoti

tika izteikts priekšlikums LKP slēgt vienoto fronti. «Bunds»

bija vērā ņemams spēks Latvijas demokrātiskajā kustībā).

Daļa nelegālo sociālistu, to skaitā ievērojami bijušie sociālde-

mokrātijas līderi un arī «bundisti», 23. augusta līgumu noso-

dīja. F. Deglavs savās atmiņās atzina: «Pēc 1939. g. augusta

Zviedrijā (F. Deglavs Zviedrijā ieradās no Maskavas un,

protams, PSRS — Vācijas līguma novērtējumā pauda PSRS

pieņemto un Kominternei uzspiesto viedokli) satikos ar

F. Cielēnu un B. Kalniņu un asi polemizēju ar viņiem, jo abi

nosodīja PSRS un Vācijas neuzbrukšanas paktu. sajā pole-
mikā Rundevics aizstāvēja manu viedokli.» Te jāpiebilst, ka

šajā laikā, vismaz līdz 1939. g. rudenim, noteikti kā F. Cie-

lēns, tā B. Kalniņš bija strādnieku vienotās frontes piekritēji.
To apliecina F. Deglava, K. Lorenča un arī tolaik Parīzē

dzīvojošās un Cielēnu labi pazinušās A. Ozoliņas — Krau-

zes liecības.

23. augusta līgums izraisīja neizpratni arī LKP līdzjutēju

aprindās. F. Bergs, partijas biedrs no 1920. g., pazīstams

revolucionārās kustības dalībnieks, savās atmiņās rakstīja:
«Par šo līgumu daudz debatējām pat ar līdzjutējiem, kas

nevarēja saprast —kā tad tā, Padomju Savienība sniedz

roku hitleriešiem
. . .» No visa redzams, ka līgums radīja

nopietnas problēmas partijas propagandas un aģitācijas
darbā. Kā izskaidrot, ar ko atšķiras Vācijas un Latvijas
1939. g. 7. jūnija līgums, kuru nosodīja visi kreisie spēki, no

23. augusta līguma? Stāvokli vēl vairāk sarežģīja Staļina un

Molotova runas pēc Polijas sagrāves, kurās tika brutāli

melīgi skaidroti kara cēloņi, tā raksturs, pēc būtības tika

aicināts brāļoties ar fašistisko Vāciju, pārtraukt fašisma

ideoloģijas kritiku. Pat krietnu laiku pēc līguma—l939. g.

19. novembrī — Lejaskurzemes Latvijas Darba Jaunatnes
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Savienības komitejas locekļu apspriedē tika pārrunāts jautā-
jums, vai agrāk izdoto un izplatīto uzsaukumu saturs atbilst

komunistu pašreizējai taktikai sakarā ar PSRS ieņemto stā-

vokli pret fašistiskajām valstīm.

Tomēr būtu pilnīgi neobjektīvi secināt, ka grūtības, ar

kurām sadūrās Latvijas kreisie spēki 1939. g. vasaras bei-

gās — rudens sākumā, to skaitā tās, kuras tika radītas no

ārienes, paralizēja kreiso spēku darbību. Tā nebija. Sniegsim
divas liecības. Pirmā no tām rodama Parīzē iznākošā sociālis-

tiskā izdevuma Socialistische VVarte 1940. g. 18. janvāra
numurā, kurā tika analizēts Baltijas valstu starptautiskais un

iekšējais stāvoklis. Cita starpā tajā tika akcentēts: «Latvijā

nelegālā strādnieku kustība ir visstiprākā kustība Baltijas
valstīs.» Savukārt, ja pieņemsim, ka Parīze nebija īpaši labi

informēta par stāvokli Latvijā (to arī noliegt nevar), mums

būs grūti apšaubīt citu liecību no pilnīgi pretējas politiskās
nometnes. Latvijas iekšlietu ministrs K. Veidnieks 1940. g.

29. maijā Rīgas garnizona vecāko virsnieku sanāksmē uzstā-

jās ar referātu «lekšlietu resora darbība». Aplūkodams
iekšpolitisko stāvokli Latvijā 1939. g. rudenī— 1940. g sā-

kumā, viņš atzīmēja kreiso spēku aktivitātes pieaugumu: «[. .]

pagrīdnieki pacēla galvu un sāka organizēties. Plašos apmē-

ros izplatīja proklamācijas, vervēja jaunus biedrus un sāka

domāt pat par kaujas grupu dibināšanu.»

Jāatzīmē gan, ka plašāku iespaidu tautas masās kreisie

spēki neguva. Politiskā policija pilnīgi pārredzēja un kontro-

lēja viņu darbību, bet 1940. gada 10.—11. aprīļa aresti

pilnīgi sagrāva to vadību. K. Veidnieks 1940. gada 24. aprīlī
uzsvēra: «Zīmējoties uz iekšējo drošību, jāuzsver, ka šinī

ziņā mūsu stāvoklis ir labs un pārredzams. Beidzamās dienās

drošības policija guvusi lielus panākumus, apcietinot
daudzus pretvalstiskas organizācijas dalībniekus, kas nodoti

tiesai. Kas attiecas uz š. g. 1. maiju, mēs negaidām, ka varētu

kas izcelties un pārsteigt mūs nesagatavotus.» 1940. gada
16.—17. jūnija priekšvakarā nekādas kaut cik vērā ņemamas

kreiso aktivitātes Latvijā nebija.
Būtu nepieļaujami noklusēt, ka LKP un daļa nelegālo

sociālistu savu 23. augusta līguma vērtējumu sāka mainīt jau

septembra otrajā pusē. Jau minētajā J. Māžes ziņojumā teikts,

ka nostājas maiņa iezīmējās «[. .] pēc PSRS ieiešanas Polijā

(1939. g. 17. septembrī. —/. F., A. S., M.V.) šo cilvēku

(domāti LKP biedri. — /. F., A. S., M. V.) uzskati mainījās un

izteica vēlēšanos, ka pienākšot laiks Latvijā par strādnieku

iekārtu». Nav pamata apšaubīt policijas ziņojuma saturu.

Taču pats vienkāršākais būtu paziņot, ka, mainot savu
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sākotnēji negatīvo nostāju pret līgumu un sniedzot, sākot ar

septembra otro pusi (un īpaši — ar CX 8. oktobra lēmumu),
tādu līguma novērtējumu, kāds bija pieņemts PSRS, LKP bija

spiesta to darīt. Te jāatgādina, ka toreizējais LKP CX loceklis

A. Jablonskis rakstīja savās atmiņās: «Partijas līnijas noteik-

šanā vadījāmies no Kominternes un VK(b)P izdevumiem,

kurus mums diezgan regulāri izdevās saņemt.» Domājams, ka

šīs izmaiņas cēloņi nav skaidrojami tikai ar nepieciešamību

pieņemt oficiālo Kominternes un VK(b)P viedokli. Bija vēl

kas cits, un par to ļoti pārliecinoši rakstīts «Brīvības» 1939. g.

12. numurā rakstā «Mūsu nostāja tagadējā laikā». Vērtējot
revolucionārās kustības attīstību un perspektīvas Eiropā,
tajā atzīmēts, ka Rietumeiropā neesot revolucionāras situāci-

jas, bet «pavisam citādos apstākļos atrodas zemes Eiropas
austrumos, kas pēc krievu — vācu vienošanās nonāca Krievi-

jas iespaidu sfērā un kur sakarā ar to radās revolucionārā

situācija».
Šobrīd nav svarīgākais tas, ka šādam uzskatam par

revolucionārās situācijas nobriešanu Austrumeiropā
23. augusta līguma rezultātā nebija pamata. Galvenais, ka

«Brīvības» izteiktajā viedoklī (tas bija plaši izplatīts arī LKP,

tāpēc pilnīgi var teikt, ka minētā raksta secinājums bija
attiecināms uz abu partiju priekšstatiem par PSRS — Vācijas

līguma, bet pēc būtības —tā slepenā papildu protokola

realizācijas iespējamiem rezultātiem) atspoguļojās svarīgā-
kais, kas lika mainīt nostāju pret līgumu, kurš sākotnēji

izraisīja kreisajos spēkos nosodījumu. Tā bija cerība, ka

līguma rezultātā Austrumeiropā var norisināties politiskas

izmaiņas, kuras novedīs pie nīstā Ulmaņa režīma gāšanas.
Cerības uz K. Ulmaņa režīma gāšanu ārējo spēku darbī-

bas rezultātā īpaši pastiprinājās kopš 1939. gada decembra

sākuma, kad PSRS, sākot agresiju pret Somiju, radīja marione-

tisko O. Kūsinena «valdību». 1939. gada 12. decembrī

J. Frīdrihsons atzīmēja no ļoti labi informēta aģenta «Mihai-

lova» saņemto informāciju: «Sociāldemokrāti, kas atrodas

saskarē ar komunistiem, domā, ka Kūsinena valdības atzīšana

varot nākt viņiem par labu, jo nākošais solis būšot tādas pat

kreisās valdības nodibināšana Latvijā. Komunistu spices

nopietni apsverot jautājumu, vai tāds mēģinājums nebūtu

iespējams Lejas-Kurzemē, kur tagad stāvot Padomju Savienī-

bas kareivji un spēcīgs garnizons, arī piecās lielākās lidma-

šīnu bāzēs — Durbē, Priekulē, Ezerē, Vaiņodē un Cīravā

patlaban jau esot katrā pa 3000 vīru lieli krievu spēki. Tie,

saprotams, darīšot tikai to, ko likšot Maskavā, tādēļ jāno-

skaidrojot Maskavas domas [. .]» Sīs cerības, kas no Ulmaņa
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vārdos neizteiktu, bet apzinātu realitāti: nespēju gāzt Latvijā

pastāvošo iekārtu pašu spēkiem.
Noslēdzot rakstu, vēl dažas pārdomas par Latvijas ārpoli-

tikas kursu Vācijas politikas kontekstā 1939. gadā, bet jo

sevišķi tā otrajā pusē. Kā jau lasījām, tad atbildēt uz

izaicinājumu, kādu Latvijas atbildīgajiem politiķiem un ne

tikai viņiem vien meta šis sarežģītais un traģiskais laiks,

dažādu objektīvu un subjektīvu apstākļu iespaidā viņiem

nebija pa spēkam. Latvijas ārpolitiskā vadība neizprata

situācijas prasību pēc neordināras rīcības. Pēc būtības

izstaigāja gandrīz visas tās takas, kas bija pazīstamas Latvijas

diplomātijai no iepriekšējā laika, beigu beigās paliekot pie
«striktas neitralitātes» formulas. Rezultātā starptautiskās dzī-

ves objektīvā realitāte bija tāda, ka gan gandrīz vai fatālā

neizbēgamībā pieņemtais lēmums noslēgt neuzbrukšanas

līgumu ar Vāciju, gan kvalitatīvās izmaiņas augustā — sep-

tembrī Austrumeiropā starptautiskajā procesā noveda pie

Latvijas ārpolitiskās darbības lauka tālākas reducēšanas reāli

tikai divos virzienos — uz Vāciju un PSRS. Protams, paliekot

iespējām sadarboties arī ar saviem tuvākajiem kaimiņiem —

Igauniju un Lietuvu. Sāda pa daļai arī labprātīga ārpolitiskā

«ieķīlēšanās» abu lielvalstu starpā liedza Latvijas ārpolitikai
kā subjektam iedarboties uz tālāku sava starptautiskā stā-

vokļa izveidi, piem., attīstot reālus sakarus ar citām lielval-

stīm. Kas attiecas uz Vācijas politiku pret Latviju, īpaši pēc
23. augusta līguma noslēgšanas, tad to lielā mērā ietekmēja
arī vācu ārpolitikas attieksme pret Padomju Savienības

faktoru. Te jāpiebilst, ka ne katrreiz šī Vācijas attieksme bija

viennozīmīga un tai piemita gan savi uzplūdi, gan savi

bēgumi, kas, protams, atsaucās arī uz Vācijas — Latvijas

savstarpējo attiecību stāvokli.
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I.FELDMANIS, A. STRANGA, M. VIRSIS,

vēstures zinātņu kandidāti

LATVIJAS VĀCIEŠU IZCEĻOŠANA 1939. GADĀ

Daudzi vecāka gadagājuma cilvēki Latvijā labi atceras

otrā pasaules kara sākuma gadus. Tas bija dramatisks, traģis-
kiem un liktenīgiem notikumiem bagāts laiks. Viens no

šādiem liktenīgiem notikumiem bija baltvāciešu izceļošana.
Vēstures aspektā viņu aizbraukšana uz Vāciju atklājas kā

sarežģīta un daudzšķautņaina parādība, kuras ietekmi uz

Latvijas sabiedriski politisko dzīvi, kā arī vēsturiskās attīstī-

bas perspektīvām nevaram vērtēt viennozīmīgi. Latvijā vēl

tagad jūtamas vāciešu izceļošanas negatīvās sekas. Būsim

godīgi un atzīsim, ka no Latvijas aizbrauca «tautas grupa»
1

ar senām un bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām, aizbrauca

trešās lielākās (aiz krieviem un ebrejiem) minoritātes pār-

stāvji, daudzi izglītotākie republikas iedzīvotāji. Nedrīkstam

aizmirst arī to, ka vairākumam aizbraucēju Latvija bija
dzimtene, nevis nejauši izvēlēta dzīvesvieta, un kā tādu viņi
to ar mīļu vārdu atceras vēl šodien.

Vācieši atgriezās reihā ne tikai no Latvijas. Kopā ar

viņiem Lielvācijā ieradās arī vācieši no vairākām citām

Eiropas valstīm. Pēc oficiāliem datiem (Jahrbuch der Weltpo-
\itik 1942), pavisam Vācijā no 1939. līdz 1942. gadam
iebrauca 555 tūkstoši vāciešu.

Ārzemju vāciešu repatriāciju regulēja attiecīgi divpusēji
līgumi. Piemēram, 1939. gadā Vācija noslēdza šādu vienoša-

nos ar Igauniju 15. oktobrī, ar Itāliju 21. oktobrī — par

1 «Tautas grupa» (Volksgruppe) —tā baltvācu avotos tiek dēvēta

vācu mazākumtautība Latvijā, pasvītrojot tās piederību pie vācu tautas.
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Dienvidtirolē dzīvojošo vāciešu izbraukšanu
—, ar Latviju

30. oktobrī un ar Padomju Savienību 3. novembrī — par
vāciešu pārvietošanu no Volīnijas, Galīcijas un Narevas

apgabaliem. Nākamajā—l94o. gadā Berlīne parakstīja vēl

divus nolīgumus: ar Padomju Savienību 5. septembrī — par

vāciešu izceļošanu no Besarābijas un Ziemeļbukovinas — un

ar Rumāniju 22. oktobrī — par Dienvidbukovinā un Dob-

rudžā dzīvojošo vāciešu izbraukšanu. Un beidzot —

1941. gada 10. janvārī tika noslēgta padomju — vācu vieno-

šanās, kas paredzēja pabeigt baltvāciešu pārvietošanu uz

Vāciju no Latvijas un Igaunijas, kā arī regulēja Lietuvas

vāciešu izceļošanu. Pēc Igaunijas vēsturnieka J. Raida

ziņām, tā paša gada 21. novembrī Berlīne parakstīja nolī-

gumu ar Bulgāriju par tur dzīvojošo vāciešu atgriešanos
reihā.

šie nolīgumi liecina, ka Latvijas vāciešu aizbraukšana

norisinājās vairākos etapos. Kopā tie veidoja vienotu izceļo-
šanas procesu, kas ar pārtraukumu turpinājās pusotru

gadu —no 1939. gada rudens līdz 1941. gada pavasarim.

Vēstures literatūrā jautājumā par izceļošanas periodizāciju ir

vairāki viedokļi. Piemēram, baltvācu izcelsmes VFR vēstur-

nieks J. fon Hēns (miris 1983. gadā) Latvijas vāciešu aizbrauk-

šanu iedala trijos posmos. Pirmais — izceļošana (die Umsied-

lung) — aptver 1939. gada oktobri — decembri, otrais —

pirmā postizceļošana (die ersfe Nachumsiedlung)—l94o. ga-
da pavasarī, bet trešais — postizceļošana 1941. gada ziemā

(die Nachumsiedlung im Winter 1941) — ilgst no 1941. gada
10. janvāra līdz 25. martam.

Var, protams, piekrist šādam iedalījumam, var arī to

apstrīdēt. Katrā ziņā var runāt arī par divām Latvijas vāciešu

izceļošanas akcijām. Jo lietas būtība ir tāda, ka vietējo

vāciešu izbraukšanai no Latvijas kā 1939. gada rudenī, tā

1940. gada pavasarī bija viens un tas pats juridiskais

pamats —1939. gada 30. oktobrī noslēgtais Latvijas un Vāci-

jas līgums. Turklāt 1940. gada pavasarī Latviju atstāja pavi-
sam niecīgs baltvāciešu skaits.

Par izceļošanas problēmas dažādiem aspektiem ir rakstī-

juši gan padomju autori, gan latviešu vēsturnieki ārzemēs.

Taču vislielāko uzmanību — un tas ir dabiski — šā jautājuma

izpētei veltījuši baltvācu izcelsmes VFR vēsturnieki. Pēckara

periodā par baltvāciešu «atgriešanos reihā» sarakstītas vairā-

kas grāmatas, publicēti neskaitāmi raksti VFR periodiskajos
izdevumos, šī problēma vairākkārt apspriesta arī baltvācu

vēsturnieku simpozijos.
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Laika ritumā baltvācu autori ir pauduši dažādus uzskatus

par izceļošanu. Viņu vidū par šo jautājumu ne reizi vien

izraisījusies plaša polemika. Pēc mūsu domām, notikušas

veselas četras diskusijas.
Pirmā no tām sākās 50. gadu otrajā pusē, kad žurnālā

Baltische Hefte parādījās vairāki raksti, kas bija veltīti

baltvācu politiskajai vēsturei 30. gados. Vispārēju ievērību

guva vēsturnieka H. fon Rimšas (30. gados viņš bija žurnā-

lists Rīgā; miris 1987. gadā) apjomīgais raksts «Par izceļoša-
nas jautājumu»'. Bez H. fon Rimšas Baltische Hefte slejās

savus uzskatus par izceļošanas norisi izteica V. Vrangels,
A. Šulcs, A. Taube un citi autori. Asu domu apmaiņu šajā

laikā izsauca problēma par izceļošanas motīviem. Pieminē-

tajā darbā H. fon Rimša aizstāvēja tēzi, kuru viņš bija
izvirzījis jau 1940. gadā sarakstītajā grāmatā «Baltvāciešu

uzdevumi un sasniegumi». H. fon Rimša apgalvoja, ka

galvenais motīvs, kāpēc baltvācieši izceļoja, bija «tautas

grupas» brīvprātīga pakļaušanās Hitlera pavēlei, jo tieši viņš
1939. gada 6. oktobrī «uzaicināja» ārzemju vāciešus atgriez-
ties Vācijā. H. fon Rimša diezgan precīzi raksturoja izceļoša-
nas būtību. Pēc viņa domām, tā bija «ar dekrētu noteikta

iedzīvotāju pārvietošana» («dekretierte Bevolkerungs-ver-

schiebung»).
H. fon Rimšas viedoklis jautājumā par izceļošanas motī-

viem tika apstrīdēts gandrīz visās citās 50. gadu beigu

publikācijās. Viņam visai argumentēti oponēja, piemēram,

H. fon Felkerzāms, V. Vrangels un V. fon Zīvers, kuri kā

svarīgākos iemeslus minēja baltvāciešu bailes vai glābšanos
no boļševisma (Latvija un Igaunija saskaņā ar 1939. gada
23. augustā parakstīto padomju — vācu slepeno protokolu
tika iekļautas Padomju Savienības interešu sfērā), «tautas

grupas» disciplīnu, bezcerīgo politisko situāciju, kādā atra-

dās Latvija un reizē ar to baltvācieši.

Otrās diskusijas (60. gadu vidū) aizsākšanās bija saistīta,

ja tā varētu teikt, ar «veto atcelšanu» «Kustības»
3

bijušo
līderu publikācijām. Līdz tam baltvāciešu sabiedrība VFR

1 Sis raksts kalpoja kā pamats arī atsevišķai brošūrai, kuru H. fon

Rimša publicēja 1958. gadā ar nosaukumu «Baltvāciešu izceļošana no

Latvijas 1939. gadā».
Atzīmēsim, ka 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā H. fon Rimša šo

uzskatu aktīvi vairs nepropagandēja.
3 Par «Kustību» (Bewegung) dēvēja baltvāciešu nacistisko organizā-

ciju, kas izveidojās 1933. gadā un darbojās Rīgas advokāta E. Krēgera
vadībā.
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maz ko gribēja zināt par «Kustību», jo tieši to uzskatīja par

galveno vaininieci visās baltvāciešu likstās.

1964. gadā mēnešrakstā Baltische Briefe tika publicētas
F. Buhardta (30. gadu otrajā pusē viņš bija «Kustības» vadī-

tāja E. Krēgera pārstāvis Berlīnē) atmiņas «Reiha interesēs.

Par izceļošanas politisko priekšvēsturi», kuras mēnešraksta

1965. gada maija numurā komentēja E. Krēgers. Un beidzot,

1967. gadā iznāca arī paša E. Krēgera atmiņas «Vecās dzim-

tenes aizstāvēšana. Baltvāciešu izceļošana». Tās satur ļoti

svarīgu informāciju par to, kā Berlīnē 1939. gada septembrī
nonāca līdz lēmuma pieņemšanai «atgriezt reihā» Latvijas un

Igaunijas vāciešus.

E. Krēgera grāmata pamatoti izsauca vispārēju interesi.

Tā, piemēram, 1968. gadā notikušajā baltvācu vēsturnieku

simpozijā «Kustības» vadītāja atmiņām tika pievērsta īpaša

uzmanība, risinot jautājumu, cik vērtīgas tās ir kā vēstures

avots un kāda ir to ticamības pakāpe. sim sacerējumam tika

veltītas arī vairākas recenzijas. Visasāk, starp citu, E. Krē-

gera atmiņas kritizēja pieminētais H. fon Rimša. Plašajā
rakstā — recenzijā ««Kustība» un izceļošana» (Baltische

Hefte, 1968) viņš faktiski apšaubīja to objektivitāti. Vairāki

citi autori tomēr nepiekrita H. fon Rimšam un savās publikāci-
jās apstrīdēja viņa negatīvo spriedumu.

Jaunu diskusiju baltvācu autoru vidu izraisīja Ķīles
universitātes profesora D. A. Lēbera sastādītā dokumentu

krājuma «Diktētā pavalstniecības izvēle» (Diktierte Option)
iznākšana 1972. gadā. sajā krājumā, kas izsauca ļoti

spēcīgu rezonansi, pavisam ievietoti 332 dokumenti. Tie

paver iespēju gūt visai pilnīgu priekšstatu par Latvijas un

Igaunijas vāciešu aizbraukšanas priekšvēsturi, tās norisi un

rezultātiem. Sarežģītā izceļošanas akcija te ir dokumentēta

daudzās detaļās.

Paša D. A. Lēbera uzskati par baltvāciešu aizbraukšanu

izklāstīti dokumentu krājuma apjomīgajā, 45 lappušu garajā
ievadā. Kādas tad vispārējos vilcienos ir viņa izvirzītās

koncepcijas pamattēzes? Var atzīmēt, ka D. A. Lēberam

izceļošana nav kaut kāds izolēts notikums, kas attiektos tikai

uz Latvijas un Igaunijas vāciešiem. Viņš apskata šo notikumu

saistībā ar citām izceļošanas akcijām fašistiskās Vācijas valsts

un nacistu partijas politikas ietvaros. Atbilstoši šai pamatno-

stādnei D. A. Lēbers analizē Latvijas un Igaunijas vāciešu

izbraukšanu no vairākiem aspektiem. Vispirms viņš to ap-

skata kā imperiālistiskās politikas pasākumu, izvērtējot šajā

sakarā Vācijas un Padomju Savienībās attiecības 1939. gadā,
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abu valstu slepenās vienošanās, Baltijas valstu «iztirgošanu»
utt.

Pēc D. A. Lēbera domām, izceļošana atklājas arī kā

nacionālsociālistiskās rasu un tautību politikas instruments,

šajā skatījumā īpaši svarīgi ir saprast izceļošanas divējādo
raksturu: glābšanas akciju no «boļševisma briesmām» un

reizē kolonizācijas pasākumus (Osteinsatz), jo izceļotājiem

vajadzēja apgūt Vācijai jaunās zemes austrumos —

1939. gada septembra kampaņas laikā Polijai atņemtos rie-

tumu apgabalus. Vienlaicīgi D. A. Lēbers parāda SS (Schutz-
staffel — apsardzes vienības) noteicošo un vadošo lomu

izceļošanas akcijas plānošanā un īstenošanā. Atcerēsimies,
ka viena no šīs organizācijas funkcijām bija iedzīvināt

nacionālsociālistisko rases ideju.
Trešais aspekts — izceļošana kā totalitāras valsts (domāta

Vācija) akcija. Par to, kā uzskata D. A. Lēbers, liecina, piemē-

ram, tas, ka Vācijā nedrīkstēja iebraukt visi Latvijas un

Igaunijas iedzīvotāji, bet tikai vācieši, kā arī lielā slepenība,
kādā Berlīnē tika risināti daudzi izceļošanas jautājumi. Totali-

tārisma iezīmes piemita arī vilinājumu un draudu kampaņām,
kuru nolūks bija panākt, lai izbrauktu pēc iespējas lielāks

baltvāciešu skaits.

Un beidzot, D. A. Lēbera darbā izceļošana tiek aplūkota
arī kā katra individuāls lēmums izceļot. Galvenā uzmanība

šajā gadījumā tiek pievērsta motīvu noskaidrošanai un

analīzei, kas pamudināja Latvijas un Igaunijas vāciešus

izšķirties par dzimtenes pamešanu.
D. A. Lēbera galvenie secinājumi VFR tika uzņemti da-

žādi: vieni tos atzina bez iebildumiem, otri — daļēji, bet

trešie izturējās pret tiem ar zināmu skepsi. Pozitīvi D. A. Lē-

bera darbu, piemēram, vērtēja profesors M. Hellmans. Mē-

nešrakstā Baltische Briefe (1973, N° 5/6) viņš publicēja plašu

recenziju, kurā pievienojās D. A. Lēbera svarīgākajiem atzi-

numiem un pasvītroja, ka baltvāciešiem nav pamata būt

pateicīgiem Hitleram par izceļošanas akciju. Ar šo recenziju
Baltische Briefe slejās par D. A. Lēbera grāmatu aizsākās asa

diskusija, kas ilga no 1973. gada jūnija līdz oktobrim. Pēc

A. Taubes domām (Die Zeit, 1973, 28. Dezember), tās gaita

uzskatāmi parādīja, ka lielākā daļa no VFR dzīvojošiem
baltvāciešiem «uztvēruši izceļošanu vispirms kā glābšanas
akciju».

Spriežot pēc materiāliem, kas ievietoti VFR iznākušajos
žurnālos, 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā iezīmējās
ceturtās diskusijas kontūras. Par tās objektu kļuva baltvāciešu
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un poļu attiecību problēma Vartas novadā. 1 Vairākos tajā
laikā publicētajos rakstos šī problēma ieguva sakāpināti
ētisku raksturu. Atklāti tika izvirzīts jautājums par to, kā

baltvācieši varēja pieņemt poļiem nolaupīto mantu (ar šo

mantu lielā mērā kompensēja Latvijā un Igaunijā atstāto

baltvāciešu īpašumu. — /. F., A. S., M. V.). No vēsturnieka

pozīcijām šī tēma ir risināta, piemēram, H. E. Folkmaņa
rakstā «Par baltvāciešu nometināšanu «reiha novadā Vartas

zemē»», kas ievietots žurnālā Zeitschrift fur Ostforschung

(1981, H. 4). Tajā, starp citu, uzsvērts, ka, apskatot baltvā-

ciešu aizbraukšanu un nometināšanu vēsturisko norišu kon-

tekstā, izceļošana parādās ne tik daudz kā vācu iedzīvotāju

«glābšana no boļševisma», bet gan kā nacionālsociālistiskās

«tautību politikas» izpausme un konsekvence, kas izrietēja

no «nacionālsociālistiskās «dzīves telpas programmas»».

1982. gadā Mārburgā iznāca speciāls darbs par Latvijas

un Igaunijas vāciešu izceļošanas norisi —J. fon Hēna mo-

nogrāfija «Baltvāciešu izceļošana — baltvācu vēstures pē-

dējā nodaļa». Galvenā ideja šajā darbā ir izvirzīta un

izklāstīta pietiekami skaidri un saprotami. Pēc Hēna domām,

1918./1919. gadā sakarā ar to, ka vietējie vācieši Latvijā un

Igaunijā atteicās (pareizāk acīmredzot gan — bija spiesti
atteikties. — /. F., A. S., M. V.) no tiešas atbildības par valsti

un no tās pārvaldīšanas, viņu vēsturē iesākās jauna attīstības

fāze ar tai raksturīgo baltvāciešu stāvokļa bezcerīgumu, kas

noslēdzās 1939. gadā ar izceļošanu no Latvijas un Igaunijas,
kur viņi bija dzīvojuši vairāk nekā 700 gadus. Pārstāvot šādu

uzskatu, Hēns faktiski noraidoši izturas pret to, ka baltvācie-

šiem pēc tam, kad viņi 1917.—1920. gadā zaudēja iepriekšē-
jās vadošās ekonomiskās un politiskās pozīcijas Latvijā un

Igaunijā, bija arī vēl iespējas ilgāku laiku pastāvēt kā

nacionālajam mazākumam. Viņš, protams, nenonāk līdz tam,
lai atklāti atzītu, ka tieši nacionālisma ideju ietekmē 30. ga-

dos daudzi (bet nebūt ne visi) Latvijas un Igaunijas vācieši

atsvešinājās no dzimtenes un politiskajā ziņā sāka orientēties

vienīgi uz fašistisko Vāciju, tādējādi kļūstot par potenciā-
liem izceļotājiem. Tiesa, pati izceļošanas akcija būtībā bija

saistīta ar pavisam cita rakstura notikumiem.

Ļoti svarīgs un reizē sarežģīts ir jautājums par Latvijas

vāciešu izceļošanas cēloņiem, šajā sakarā nepieciešams

' Vartas novadu izveidoja Hitlers 1939. gadā pēc kara ar Poliju no tai

atņemtajiem rietumu apgabaliem. Tur tika izvietota baltvāciešu izceļotāju

lielākā dala.
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atzīmēt, ka atsevišķi padomju autori (piemēram, A. Drīzulis,
A. Rudēvics v. c), kuri savos darbos piemin baltvāciešu

aizbraukšanu, necenšas aplūkot šā notikuma cēloņus. Varētu

pieņemt, ka tā lielā mērā ir pašu autoru lieta. Taču pilnīgu

neizpratni izraisa fakts, ka 1986. gadā izdotajā apkopojošajā
darbā «Latvijas PSR vēsture» baltvāciešu izceļošanai nav

atvēlēta ne rindiņa, tā nav pieminēta pat ar pušplēstu vārdu.

Padomju historiogrāfijā tomēr ir arī darbi, kuros mēģi-
nāts izskaidrot, kāpēc Berlīne pieņēma lēmumu par baltvā-

ciešu «izvākšanu» no Latvijas un Igaunijas. Te varētu minēt

V. Sīpola grāmatu «Dzimtenes nodevība» un Ē. Žagara rak-

stu sēriju «Ceļā uz revolūciju», kas tika publicēta avīzē

«Dzimtenes Balss» 1970.—1972.gadā. Protams, šie darbi

nevar pretendēt uz vispusīgu un kompleksu izvirzītās problē-

mas izklāstu. To atzīst arī Ē. Žagars. Minētajā rakstu sērijā

viņš norāda: «Jautājums, kādi dziļāki cēloņi bija vāciešu

repatriācijai, ir viens no grūtākajiem. Uz to pilnīgu un galīgu
atbildi laikam varēs sniegt tikai pēc nacistu partijas un trešā

reiha materiālu visdziļākās izpētes un analīzes.»

Līdz šim publicētajiem padomju vēsturnieku darbiem ir

raksturīgas arī vēl citas nepilnības. Piemēram, aplūkojot

jautājumu par izceļošanas cēloņiem, padomju autori bieži kā

pamatavotu ir izmantojuši fašistiskās Vācijas un nacistu

partijas vadītāju oficiālos paziņojumus, kas tika sniegti

propagandas nolūkos un saturēja lielu demagoģijas devu.

Vēl vairāk, balstoties uz tiem, viņi mēģināja parādīt, ka

vāciešu izceļošanas galvenais mērķis bija palielināt cilvēku

resursus Vācijā, lai varētu realizēt 1939. gada septembrī

sagrābto Polijas rietumu apgabalu kolonizāciju. Bez iebildu-

miem un paskaidrojumiem šim apgalvojumam piekrist ir

pagrūti. Liekas, ka kopumā tas tomēr nav īsti korekts un

neiztur kritiku, jo baltvācieši kā «tautas grupa» visai maz bija

noderīgi kolonizācijas nolūkiem. Jāmin kaut vai tas, ka

30. gados Latvijas (arī Igaunijas) vāciešiem bija raksturīga

ļoti zema dzimstība, kas bija galvenais baltvāciešu skaita

samazināšanās cēlonis. Ja, pēc tautas skaitīšanas datiem,

1930. gadā Latvijā dzīvoja 69 855 vācieši, tad 1935. gadā

viņu skaits jau bija sarucis līdz 62 144. Tajā gadā Latvijā,

piemēram, nomira par 450 vāciešiem vairāk nekā piedzima.
Turklāt baltvāciešu vidū bija daudz vecu cilvēku. Apmēram
trešā daļa no viņiem bija vecāki par piecdesmit gadiem.
«Vācietības» saglabāšana bija viens no svarīgākajiem «tau-

tas grupas» vadības uzdevumiem visā starpkaru periodā.
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Nereti padomju vēstures literatūrā norādīts, ka bija arī

vēl citi apsvērumi, kuru dēļ Berlīnē uzskatīja par lietderīgu
ārzemēs dzīvojošo vāciešu atgriešanos Vācijā. Tie gan ļoti
cieši savijas ar agrāk minētajiem, jo skar to pašu cilvēku

resursu palielināšanas problēmu,— tikai no cita aspekta. Un

konkrēti, ārzemju vāciešiem «atgriežoties reihā», būtu iespē-

jams iesaukt vairāk cilvēku vācu armijā un sagādāt papildu
darbarokas ražošanai kara vajadzībām.

Ko te varētu piebilst? Acīmredzot vispirms jānorāda, ka

jau 1939. gada janvārī, kad Vācijā apsprieda ekonomikas

attīstības jauno četrgadu plānu, patiešām noskaidrojās, ka tā

izpildei nepietiks darbaroku. Rezultātā izvirzījās jautājums

par ārzemju vāciešu pārvietošanu uz Vāciju. SS resorā

sastādītajā dokumentā, kas datēts ar 1939. gada 23. janvāri,

skaidri un gaiši pateikts, ka to 30 miljonu vāciešu «atgrieša-

nās reihā», kuri izmētāti pa visu pasauli, var palīdzēt Vācijai
atrisināt ekonomiskos uzdevumus.

No otras puses, dokumenti liecina arī par to, ka šajā laikā

Vācijas valdošās aprindas nebūt neuzskatīja par lietderīgu
«izvākt» vāciešus tieši no Baltijas valstīm. 1939. gada pava-

sarī un vasarā Baltija vēl atradās Vācijas ieplānotajā «dzīves

telpā». Un Berlīnei bija ļoti izdevīgi, lai tur būtu vietējie

vācieši. Nepieciešamības gadījumā tas varētu kalpot kā

iegansts Baltijas valstu aneksijai. Tikai pēc 1939. gada 28. sep-

tembra baltvācieši nebija vairs vajadzīgi ne Latvijā, ne

Igaunijā . . .

Padomju vēstures literatūrā —un tas šajā gadījumā ir

pats būtiskākais tās trūkums — jautājums par Latvijas vāciešu

izceļošanas cēloņiem netiek risināts ciešā saistībā ar

Padomju Savienības un Vācijas attiecību attīstību

1939. gada vasarā un rudenī un tiem līgumiem, kurus savā

starpā toreiz noslēdza abas valstis. Lieta tāda, ka izceļošanas

akcija pēc būtības jau izrietēja no 23. augustā parakstītā

padomju — vācu neuzbrukšanas līguma, kura neatņemama

sastāvdaļa bija tagad plaši pazīstamais slepenais papildu

protokols, kas noteica Padomju Savienības un Vācijas inte-

rešu sfēras Austrumeiropā. Abi šie dokumenti kā vienots

veselums uzskatāmi liecināja par Staļina un Hitlera prettau-
tisko politiku un bija klajā pretrunā ar starptautisko tiesību

normām un principiem. Pat fašistiskās Vācijas valdošajās
aprindās atradās cilvēki, kas jutās neērti šā amorālā darījuma

dēļ. Viens no tiem bija Vācijas Ārlietu ministrijas valsts

sekretārs E. fon Veiczekers, otrais pēc ranga ārlietu resora

hierarhijā. 1939. gada 14. oktobrī viņš savās piezīmēs rak-

stīja: «Nomaļvalstu (tā vācieši bieži dēvēja Baltijas valstis. —
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/. F., A. S., M. V.) un Somijas pamešana likteņa varā, kā arī

pēc fīrera vēlēšanās īstenotā ļoti steidzīgā vāciešu izvešana

(Ruckf uhrung) no šiem apgabaliem ir dāvana Krievijai, [. .]
kuru tai mēs (izņemot Lietuvu) jau pasniedzām Maskavā

23. augustā. Pasaule to mums vēl ilgi nepiedos.»
23. augusta līgumam sekoja vēl noziedzīgāki akti.

1939. gada 28. septembrī PSRS un Vācija noslēdza līgumu

par draudzību un robežu, kas oficiāli sankcionēja Polijas
neatkarības iznīcināšanu, šo līgumu pavadīja vairāki dažā-

das slepenības pakāpes papildu protokoli. Saskaņā ar vienu

no tiem tika izmainītas 23. augusta līguma slepenajā proto-
kolā noteiktās Vācijas un Padomju Savienības interešu sfēras

robežas: Lietuvu iekļāva PSRS interešu sfērā, bet Ļubļinas

vojevodisti un daļu no Varšavas vojevodistes — Vācijas

interešu sfērā. Turklāt šajā protokolā bija arī paredzēts, ka,
tiklīdz PSRS valdība Lietuvā «savu interešu uzturēšanas

nolūkos veiks īpašus pasākumus, tiks izmainīta vācu — lietu-

viešu robeža». Vācieši te pretendēja uz Lietuvas apgabalu

ap Marijampoli.

Otrajā protokolā tika fiksēts, ka Padomju Savienības

valdība neliks šķēršļus, ja tās interešu sfērā esošajās teritori-

jās dzīvojošie vācieši izteiks vēlēšanos pārcelties uz Vāciju.
Atbilstošas saistības uzņēmās arī Vācijas valdība attiecībā

uz «tās interešu apgabalos» dzīvojošām ukraiņu un balt-

krievu izcelsmes personām.

Nepieciešams atzīmēt arī to, ka atbilstoši šim protokolam

padomju puse piekrita, ka vāciešu pārvietošanu īstenos vācu

valdības pilnvarotie saskaņā ar «kompetentām vietējām
iestādēm». Lai gan šis protokols attiecas arī uz Latvijā un

Igaunijā dzīvojošiem vāciešiem, vārdā šīs valstis te tieši nav

nosauktas. Acīmredzot šī vienošanās bija jāatstāj spēkā arī

tajā gadījumā, ja Baltijas valstīs, tur vēl esot vietējiem

vāciešiem, norisinātos tāda rakstura radikālas pārmaiņas,

kuru rezultātā vairs nepastāvētu ne latviešu, ne igauņu

«vietējās iestādes».

Liekas, ka starptautisko tiesību vēsturē šim protokolam

nav precedenta. Tas laikam ir vienīgais tāda veida nolīgums,
kurā divi diktatori par savā starpā noslēgtās vienošanās

objektu izrauga trešā suverēnā valstī dzīvojošos pilsoņus.
Problēma par izceļošanas cēloņiem ir cieši saistīta ar

jautājumu par to, kurš tad bija baltvāciešu pārvietošanas
iniciators: Staļins vai Hitlers? Saprotams, ka vēstures litera-

tūrā uz šo jautājumu ir sniegtas dažādas atbildes. No VFR

autoriem, piemēram, Staļinu par izceļošanas iniciatoru savā

laikā uzskatīja V. Vrangels, kas 30. gados bija Igaunijas
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vāciešu kultūras padomes prezidents. Savu nostāju viņš
pamatoja žurnālā Baltische Hefte (1958. g.) publicētajā rak-

stā «Igaunijas vāciešu izceļošanas priekšvēsture». Analizējot

Staļina pozīciju, tajā norādīts, ka viņš neesot vēlējies, lai

Berlīnei būtu iegansts sūdzībām gadījumā, ja vācieši «no

pierobežu apgabaliem tiktu pārvietoti uz Padomju Savienī-

bas iekšieni». Patiesības labad gan jāpiebilst, ka jau pēc

gada V. Vrangels pieminētajā žurnālā publicēja jaunu rakstu

«Vācu politika un Baltijas valstis liktenīgajā 1939. gadā»,
kurā atsauca savu pieņēmumu, ka Staļins bijis «[. .] izceļoša-
nas iniciators». Tagad viņš šādu uzskatu novērtēja kā nepa-
reizu.

Padomju historiogrāfijā arī ir darbi, kuros pārstāvēta
ideja, ka tieši Staļins uzstājies par baltvāciešu izbraukšanu.

Piemēram, padomju žurnālista D. Kraminova memuāros

«Kara orbītā» apgalvots, ka 1939. gada septembra beigās,
kad Maskavā otrreiz ieradās Vācijas ārlietu ministrs J. fon

Ribentrops, «padomju valdība ierosināja pārvietot vācu

iedzīvotājus no Baltijas valstīm uz Vāciju, un Berlīne tam

piekrita». Līdzīga rakstura piezīmi varam lasīt arī A. Stran-

gas rakstā «Otrā pasaules kara sākums un Latvija» (Lauku

Avīze, 1988, 6. aug.), kur teikts, ka 1939. gada «28. septem-
bra līgumam, pēc Staļina iniciatīvas, nāca klāt konfidenciāls

papildu protokols, kurā bija paredzēta Latvijas vāciešu

izbraukšana no Latvijas».
Kas attiecas uz avotiem, tad, protams, ir dokumenti, kas

satur ziņas, kuras visumā it kā apstiprina aplūkoto viedokli.

leskatīsimies tikai vienā no tiem — Latvijas sūtņa Berlīnē

E. Krieviņa ziņojumā ārlietu ministram V. Munteram.

1939. gada 17. oktobrī sūtnis rakstīja uz Rīgu, ka «labi

informētās baltvācu aprindās Berlīnē runā, ka vācu tautības

locekļu pārcelšanu no Baltijas valstīm uz Vāciju esot pieprasī-

jusi Padomju Krievija, kas ar to gribot vājināt pretlieliniecis-
kos spēkus Baltijas valstīs».

No otras puses, daudzi vēsturnieki par baltvāciešu izceļo-
šanas iniciatoru uzskata Hitleru. Sāds viedoklis mums vēl

joprojām labi saprotamu politisku un ideoloģisku apsvērumu

dēļ pausts (vairāk vai mazāk tieši) gandrīz visos līdz šim

publicētajos un šo tēmu skarošajos padomju autoru darbos.

Taču jānorāda, ka arī lielākā daļa no baltvācu izcelsmes VFR

vēsturniekiem, gan pavisam citu iemeslu dēļ, faktiski nonāk

pie tāda paša secinājuma. Tiesa, baltvācu vēstures literatūra

šajā ziņā nebūt nav vienveidīga, te novērojamas zināmas

variācijas. Atzīmējot, ka attiecībā uz Latvijas un Igaunijas

vāciešu aizbraukšanu iniciatīva pieder Berlīnei, t. i., vācu
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pusei, baltvācu autori tajā pašā laikā atšķirīgi risina jautā-

jumu par izceļošanas ierosmju svarīgumu un prioritātēm.

Vieni autori runā galvenokārt par kaut kādu konkrētu

pamudinājumu kā galveno, kura konsekvence bija lēmuma

pieņemšana par izceļošanu, bet otri savukārt uzskata, ka

«izceļošana bija iespējama, vienīgi pateicoties dažādu spēku

saspēlei».

J. fon Hēns savā grāmatā «Baltvāciešu izceļošana — balt-

vācu vēstures pēdējā nodaļa», piemēram, norāda, ka izšķi-
rošo ierosinājumu lēmuma pieņemšanai par baltvāciešu izce-

ļošanu deva SS vadītāja H. Himlera sarunas ar «kustības»

vadītāju E. Krēgeru. Reizē ar to Hēns pasvītro, ka zināmas

arī vairākas citas iniciatīvas, kas «sagatavoja augsni» tam, lai

Krēgera prasības, kuras viņš izvirzīja, tiekoties ar Himleru,

tiktu ievērotas.

Par Himlera un Krēgera sarunām, it īpaši to detaļām,
mums zināms vienīgi no E. Krēgera 1967. gadā publicētajām
atmiņām «Vecās dzimtenes atstāšana». Kā apgalvo Krēgers,
tad viņš 1939. gada 23. septembrī saņēmis no sava pārstāvja
Berlīnē F. Buhardta ziņu, ka SD (Sicherheitsdienst — drošī-

bas dienests) šefs R. Heidrihs uzskata par nepieciešamu

tūlītēju viņa klātbūtni Vācijā. Izpildot šo rīkojumu, Krēgers
25. septembrī ieradies Copotā Hitlera galvenajā mītnē, kur

ticies ar Himleru. No viņa Krēgers uzzinājis, ka saskaņā ar

23. augusta padomju — vācu slepeno protokolu Igaunija un

Latvija no vācu puses atzīta par padomju ietekmes sfēru un

acīmredzot Padomju Savienība drīz pacentīšoties realizēt

sev piešķirtās iespējas. Taču, kā tālāk norādījis Himlers,

varbūtējā Baltijas valstu okupācija nenozīmējot, ka būs

apdraudēti visi baltvācieši. Pēc viņa domām, ar Padomju
Savienību tikšot noslēgta vienošanās (tuvāko 48 stundu laikā

Vācijas ārlietu ministrs J. fon Ribentrops atkal dosies uz

Maskavu) par baltvāciešu aizsardzības nosacījumiem. Tāpēc,

lūk, tikai visvairāk apdraudētās personas jāpārvietojot uz

Vāciju un Krēgera uzdevums būšot sastādīt īpašu šo per-

sonu sarakstu.

Krēgers nepiekrita šādam jautājuma risinājumam. Viņš
uzsvēra, ka Baltijas valstu okupācijas apstākļos būs apdrau-
dēta lielākā daļa no baltvāciešiem. Krēgers apelēja pie
Himlera kā SS vadītāja, aizrādīdams, ka SS uzskata sevi par

«vācu tautības idejas» sargātāju.
Pēc ilgākas diskusijas Himlers izšķīries par to, ka šī lieta

jānodod izlemšanai Hitleram. Par viņa lēmumu Krēgers
uzzināja no Himlera 26. septembrī. Hitlers principā bija
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piekritis baltvāciešu evakuācijai uz Vāciju. Taču viņš vēlējās,
lai visa šī akcija norisinātos, vienojoties ar Padomju valdību.

J. fon Ribentrops saņēmis attiecīgās instrukcijas Maskavas

sarunām.

No Vācijas Ārlietu ministrijas dokumentiem redzams, ka

valsts sekretāram E. fon Veiczekeram 27. un 28. septembrī,
kad J. fon Ribentrops jau atradās Maskavā, nācās vairākkārt

izvirzīt jautājumu, ka nepieciešams noslēgt vienošanos par
«tautas vāciešiem» (Volksdeuische — ārzemju vācieši, ku-

riem bija tās valsts pavalstniecība, kurā viņi dzīvoja). Tā,

piemēram, 27. septembrī viņš telegrafēja uz Maskavu, ka

saskaņā ar R. Heidriha paziņojumu Hitlers pavēlējis tūlīt

ķerties pie tautas vāciešu izvešanas no Latvijas un Igaunijas.

Tāpēc būtu vēlams ar Padomju Savienību noslēgt attiecīgu
vienošanos, kas ievērotu arī izceļotāju īpašuma tiesiskās

intereses.

Pieminētajā Padomju Savienības un Vācijas 28. septem-
bra konfidenciālajā protokolā par izceļošanu šis norādījums
arī guva savu atspoguļojumu. Taču šis protokols bija slepens,
un tāpēc tas nevarēja veicināt tā paniskā noskaņojuma
izzušanu Latvijas un Igaunijas vāciešu vidū, kura pirmie

simptomi bija novērojami, sākot jau ar 1939. gada augusta

beigām. Faktiski kopš šā brīža satraukums Latvijas vācu

«tautas grupā» laiku pa laikam te mazliet pierima, te atkal

pastiprinājās. Raksturīgi, ka satraukuma kulminācijas momen-

tos tika pat izvirzīti dažādi baltvāciešu tūlītējas glābšanas

plāni un to rezerves varianti.

Kas tad noteica šā satraukuma rašanos? Nav šaubu, ka

sākums tam bija 1939. gada 23. augustā noslēgtais PSRS un

Vācijas neuzbrukšanas līgums, kura integrālu sastāvdaļu

veidoja Molotova — Ribentropa protokols par ietekmes

sfēru sadali Austrumeiropā. Tā aptuvenais saturs nebija

nekāds noslēpums Latvijas valdībai. Sabiedrisko lietu mi-

nistrs A. Bērziņš par to informēja arī baltvāciešu galvenās

organizācijas «Vācu tautas apvienības Latvijā» (turpmāk
«Tautas apvienība») prezidentu A. Intelmani. Dabiski, ka

ziņas par Latvijas iekļaušanu Padomju Savienības interešu

sfērā nevarēja izraisīt baltvāciešos pozitīvas emocijas. Viņu
vidū joprojām dzīvas bija «sliktās atmiņas» (kuras nepār-
traukti «uzsildīja» arī Rīgas un Liepājas vācu prese) par

padomju varas laiku Latvijā 1919. gadā. To apstiprina arī

Latvijas Politiskās pārvaldes materiāli. Vienā no tās ziņoju-
miem (1939. gada septembrī) teikts, ka «vietējie vācieši»—
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«Svsfem»
1

aprindu ļaudis —ar sašutumu izsakās par Vāci-

jas — PSRS neuzbrukšanas pakta noslēgšanu. Pastāv pārlie-

cība, ka Vācija ar Krieviju vienojušās par Baltijas valstu

nodošanu Krievijas iespaidam, sakarā ar ko varot sagaidīt
komunistu iesoļošanu Latvijā. Hitlers neesot rēķinājies ar

Baltijas vāciešu nostāju pret komunisma briesmām.»

Satraukums «vācu tautas grupā» jūtami pieauga pēc
1939. gada 1. septembra, kad fašistiskā Vācija uzbruka Poli-

jai. Otrā pasaules kara sākums tomēr pastiprināja pretvācu

noskaņojumu latviešu sabiedrībā. Vietējie vācieši no tā

baidījās, lai gan šis pretvācu noskaņojums nebija tik spēcīgs

un vispārējs, kā viņi paši to bija iedomājušies. Katrā ziņā

turpmākā notikumu attīstības gaita neapstiprināja latviešu

«īpašo naidu» pret visu vācisko. Nekādu asinspirti jau nu

latvieši baltvāciešiem sarīkot negatavojās. Tā bija absurda

iedoma.

Gandrīz vai panisku noskaņojumu, un turklāt ne vien

baltvāciešu aprindās, bet faktiski visu Baltijas valstu iedzīvo-

tājos, izsauca Padomju Savienības iestāšanās karā pret Poliju
1939. gada 17. septembrī. Gan Latvijā, gan Igaunijā baidījās

no tā, ka Sarkanā Armija var šķērsot arī Baltijas valstu

robežas. Par to liecina daudzi tā laika dokumenti. Piemēram,
vācu sūtņa Rīgā U. fon Koces telegrammā Vācijas Ārlietu

ministrijai, kas datēta ar 1939. gada 18. septembri, norādīts,

ka Latvijas ārlietu ministrs V. Munters vēlas uzzināt, vai

nevajadzēs rēķināties ar to, ka Sarkanā Armija «nejauši»

pārkāps Latvijas un Igaunijas robežas. Koce gan centies

Munteru nomierināt, taču veltīgi.
Satraukumu Baltijas valstīs (arī vietējo vāciešu vidū)

pastiprināja Padomju Savienības darbība sakarā ar poļu
zemūdenes Orzel lietu. Tās būtība īsumā bija šāda: jau kara

pirmajā dienā šī zemūdene izbēga no bāzes pie Helas

pussalas, 14. septembrī tā ieradās Tallinas ostā, kur igauņi to

neveiksmīgi mēģināja internēt. 18. septembrī pulksten 2
00

naktī Orze/ izdevās aizbēgt no Tallinas. Vēlāk tā devās uz

Ziemeļjūru, 14. oktobrī sasniedza Skotijas krastus un pievie-
nojās Lielbritānijas kara flotei.

Poļu zemūdenes izbēgšana no Tallinas deva Padomju
Savienībai iespēju apvainot Igauniju neitralitātes pārkāp-

1 Ar vārdu «sistēma», kam vācu fašistu terminoloģijā bija niecinoša

pieskaņa, baltvācu nacisti —
«Kustības» pārstāvji — parasti apzīmēja savus

politiskos sāncenšus cīņā par virsvadību vācu «tautas grupā» no

konservatīvo nometnes.
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šanā un pret PSRS vērstā naidīgā akcijā. 18. septembrī TASS

publicēja paziņojumu, kurā bija norādīts, ka Padomju Savie-

nībai naidīgas zemūdenes (daudzskaitlī!? — /. F., A. 5.,
M. V.) ir atradušas paspārni Baltijas valstu ostās ar valdošo

kliķu atbalstu. 19. septembrī padomju kara flote sāka meklēt

zemūdenes .
. .

Daudzi jo daudzi Latvijā un Igaunijā gaidīja, ka tūlīt

sāksies pret Baltijas valstu neatkarību vērsta darbība. Tādās

domās bija arī Latvijas vāciešu vadība. 21. septembrī tā

pilnā sastāvā ieradās pie Vācijas sūtņa Rīgā U. fon Koces un

paziņoja viņam, ka «visu vācietību Latvijā pārņēmis tāds

uztraukums, ka jārēķinās ar masveidīgu bēgšanu». Acīm-

redzot Koce šo lietu uzskatīja par ļoti nopietnu, jo tajā pašā
dienā viņa nosūtītajā ziņojumā Vācijas Ārlietu ministrijai
lasāmi šādi vārdi: «Jārēķinās ar to, ka jau vēsts vien par

Sarkanās Armijas daļu iesoļošanu izsauks šejienes baltu vidū

neierobežotu paniku [. .]»
Ne septembra beigās, ne oktobra sākumā nemiers un

bažas Baltijas valstīs nepierima. Situācijas normalizēšanos un

«satraukto prātu» nomierināšanos neveicināja arī Padomju
Savienības izvirzītās prasības Igaunijai (23. septembrī), Lat-

vijai (30. septembrī) un Lietuvai (3. oktobrī) par savstarpējās

palīdzības līguma noslēgšanu, šajā laikā gan daudzi no

baltvāciešiem, gan arī dažādas Vācijas iestādes bija pārlie-
cībā, ka «radikālas izmaiņas» Baltijas valstīs ārējā faktora

darbības rezultātā ir tikai dažu dienu jautājums. Šķiet, ka var

piekrist baltvācu vēsturniekam J. fon Hēnam, kas raksta, ka,

pēc tam kad kļuva zināmas «Kremļa pirmās ultimatīvās

prasības Igaunijai [. .], acīmredzot gandrīz visur rēķinājās ar

Sarkanās Armijas iemaršēšanas tūlītēju sākšanos, nemieru

uzliesmošanu un akcijām pret baltvāciešiem». Pēc J. fon

Hēna domām, vienīgi uz šāda fona ir iespējams izprast,

piemēram, ideju (tā tika izvirzīta Vācijas valsts galvenajā
drošības pārvaldē 26. septembrī. — /. F., A. S., M. V.) «pār-
vērst» visus baltvāciešus valsts vāciešos un apgādāt viņus ar

Vācijas pasēm (likteņa ironija!— izrādījās, ka tik daudz pasu

Vācijā nemaz nebija. — /. F., A. S., M. V.). Minētais stāvokļa

novērtējums, kā norāda Hēns, noveda arī pie tā, ka kuģi
baltvāciešu evakuācijai tika sagatavoti, iekāms paši baltvā-

cieši uzzināja par izceļošanas plānu.1 Vēl vairāk, zināmi

1 Latvijas un Igaunijas vāciešu vadītāji tika informēti par iecerēto

izceļošanu 1939. gada 2. oktobrī. «Kustības» līderis E. Krēgers, kas to

uzzināja jau 26. septembrī, bija devis solījumu klusēt.
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priekšdarbi baltvāciešu izceļošanas akcijai tika uzsākti vel

pirms Molotova un Ribentropa vienošanās 28. septembrī.
Taču, no otras puses, ir pilnīgi skaidrs, ka baltvāciešu

izceļošana nebija ilgstoši plānots, bet gan improvizēts

pasākums, kas izrietēja no 1939. gada rudenī izveidojušās

starptautiskās situācijas. Lai gan arī agrāk dažās Vācijas

iestādēs jau bija apspriestas iespējas «atgriezt reihā» ār-

zemju vāciešus, tomēr nopietni Berlīne tam nebija gatavoju-
sies. Katrā ziņā Latvijas un Igaunijas vāciešu izceļošana
daudzos vācu dokumentos, kuri attiecas uz 1939. gada
septembra nogali un oktobra sākumu, atklājas kā iepriekš

īpaši neparedzēta «glābšanas akcija». Pēc dažiem avotiem,

Vācijas Ārlietu ministrijas aktīvu iekļaušanos tās sagatavo-

šanā, piemēram, veicināja vācu sūtņa Maskavā V. fon der

šūlenburga 25. septembrī nosūtītā telegramma. Tajā bija
teikts: «Staļins un Molotovs lika man šodien pīkst. 20

°

ierasties Kremlī. Staļins ierosināja sekojošo: galīgi noregulē-

jot poļu jautājumu, vajadzētu izvairīties no visa, kas nākotnē

varētu izsaukt nesaskaņas starp Vāciju un Padomju Savienību.

No šā aspekta viņam šķiet maldīgi saglabāt kā patstāvīgu
valsti apcirpto Poliju. Viņš tagad izvirza šādu priekšlikumu:
uz austrumiem no demarkācijas līnijas mūsu daļā jāiekļauj

Ļubļinas vojevodiste un daļa no Varšavas vojevodistes līdz

Bugai. Par to mēs varētu atteikties no Lietuvas.

Staļins apzīmēja šo priekšlikumu par vielu nākamajām

sarunām ar reiha ārlietu ministra kungu un piemetināja, ka

Padomju Savienība mūsu piekrišanas gadījumā tūlīt stātos

pie Baltijas valstu problēmas atrisināšanas saskaņā ar

23. augusta protokolu un gaida turklāt no vācu valdības

neapstrīdamu atbalstu. Staļins skaidri runāja par Igauniju,

Latviju un Lietuvu, bet nepieminēja Somiju.
Es paskaidroju Staļinam, ka informēšu savu valdību.»

Starptautiskajā un iekšpolitiskajā situācijā Baltijā jaunus

elementus «ienesa» Padomju Savienības uzspiestie savstar-

pējās palīdzības līgumi Igaunijai (28. septembrī), Latvijai

(5. oktobrī) un Lietuvai (10. oktobrī), kā arī tās konsekven-

ces, kas izrietēja no Hitlera 6. oktobra runas vācu reihstāgā.

Tajā izskanēja aicinājums ārzemju vāciešiem «atgriezties
reihā», jo vācu «tautas grupu» (Volkssplitter) eksistence

Eiropas austrumos bieži kalpojusi kā starptautisku sarežģī-
jumu cēlonis. Taču šis aicinājums bija visai nekonkrēts, un no

Hitlera runas vien nav iespējams precīzi noteikt, uz kādām

vācu «tautas grupām» tas attiecās. No sākuma par to īstas

skaidrības un pārliecības nebija arī Latvijas Republikas
sūtnim Berlīnē E. Krieviņam. Viņš 1939. gada 7. oktobrī
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nosūtīja uz Rīgu savas piezīmes par Hitlera 6. oktobra runu,

kur norādīja, ka «mūs varētu beidzot interesēt tas, ka,

spriežot pēc dažiem izteicieniem runā, nav izslēgta iespēja,
ka vajadzības gadījumā baltvācus uzsēdina uz kuģa un

aizved uz Vāciju».
Pēc Hitlera 6. oktobra paziņojuma vācu oficiālos doku-

mentos ideja par baltvāciešu «glābšanas akciju» atvirzījās
otrajā plānā (labi saprotams, ka lietas būtība jau tāpēc

nemainījās). Kā norāda VFR vēsturnieks D. A. Lēbers doku-

mentu krājuma «Diktētā pavalstniecības izvēle» ievadā, sāka

veidoties cita pieeja: glābšanas akcija «transformējās» (vvird
[. .] «umf unktioniert») par izceļošanu, un nu «vairs neva-

jadzēja aizstāvēt ārzemju vāciešus, kuri sakarā ar viņu
dzimtenes sovjetizāciju bija apdraudēti». Tagad saskaņā ar

galveno paroli vāciešiem izceļotājiem bija jāapgūst Vācijai
1939. gada septembrī iekarotās teritorijas, jāveido jauni
vācu kolonizācijas apgabali.

Pirmais dokuments, kas apstiprina, ka Hitlera aicinājums
attiecās arī uz baltvāciešiem, ir Vācijas Ārlietu ministrijas
valsts sekretāra E. fon Veiczekera 6. oktobra direktīva vācu

sūtņiem Rīgā un Tallinā, ar kuru viņiem tika uzdots stāties

sakaros ar Latvijas (resp. Igaunijas) valdībām un paziņot

Vācijas vēlēšanos, lai vietējie vācieši izceļotu uz reihu. So

rīkojumu vācu sūtnis Latvijā U. fon Koce saņēma 7. oktobrī

un tajā pašā dienā par Vācijas nodomu informēja Latvijas
ārlietu ministru V. Munteru. Sarunā ar V. Munteru U.fon

Koce pasvītroja, ka iecerētā baltvāciešu izceļošanas akcija
nav izskaidrojama ar Baltijas valstu un Padomju Savienības

noslēgtajiem savstarpējās palīdzības līgumiem. To pašu

Latvijas sūtnim Berlīnē E. Krieviņam (7. oktobrī) ļoti uzkrītoši

centās iegalvot arī Vācijas Ārlietu ministrijas politiskās

nodaļas vadītājs E. Vērmans. levērības cienīga šajā sakarā ir

E. Krieviņa sarkastiskā iebilde, ka «tādā gadījumā pārcelšanu

(vietējo vāciešu. — /. F., A. S., M. V.) nevajadzētu izdarīt

pārāk lielā steigā, jo tas varētu sacelt paniku un radīt

iespaidu, ka visam par pamatu tomēr ir Latvijas attiecības ar

Padomju Savienību».

Pieminētajā 7. oktobra sarunā V. Munters U. fon Kocem

paziņoja, ka Latvijas valdībai nav principiālu iebildumu pret

baltvāciešu izceļošanu, bet tā vēlētos, lai ar Vāciju tiktu

noslēgts attiecīgs līgums. Sis jautājums nekādas domstarpī-
bas neizraisīja. 9. oktobrī «Valdības Vēstnesī» tika publicēts
Latvijas Telegrāfa aģentūras paziņojums, kurā bija fiksēts, ka

starp «Latvijas un Vācijas valdībām panākta principiāla
vienošanās noslēgt repatriācijas līgumu, kas nokārtotu vācu
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tautības Latvijas pilsoņu izceļošanu un ar to sakarā stāvošus

jautājumus».

Vēsturnieki gan parasti nemēdz vaicāt «kā būtu», ja
«būtu bijis», šoreiz tomēr lai ir izņēmums. Lasītājs mums to

piedos, jo gluži vienkārši ir grūti atturēties no tik liela

vilinājuma. Jā, interesanti, kā būtu attīstījušies notikumi

Austrumeiropā, kā būtu veidojušās Padomju Savienības un

Vācijas attiecības, ja Latvijas valdība nebūtu piekritusi

Vācijas plānam par baltvāciešu izceļošanu un veicinājusi tā

īstenošanu. Vai tādā gadījumā Latvija pat toreizējā situācijā,

kad pēc padomju — vācu līgumu noslēgšanas 1939. gada

augustā un septembrī bija notikušas tai liktenīgas izmaiņas

Baltijas starptautisko attiecību sistēmā, nebūtu ieguvusi

papildu iespējas diplomātiska rakstura manevriem, lai zi-

nāmā mērā mainītu jau ieprogrammēto notikumu attīstības

gaitu? Liekas, tas nebūtu gluži nereāli, jo Vācija, ņemot vērā

tās aizgādniecību pār baltvāciešiem, būtu tikusi izprovocēta
uz neaprēķinātu, noslēgtiem līgumiem neatbilstošu darbību.

Taču šī alternatīva, kā zināms, nerealizējās . .
.

Latvija sāka gatavoties sarunām ar Vāciju par izceļošanas

līgumu uzreiz pēc abu pušu viedokļu saskaņošanas šajā

jautājumā. Tā jau 10. oktobrī Latvijas valdība nodibināja

īpašu komisiju to problēmu kārtošanai, kuras saistījās ar

vietējo vāciešu repatriāciju. Par komisijas priekšsēdētāju
iecēla tieslietu ministru H. Apsīti, par locekļiem — iekšlietu

ministra biedru J. Legzdiņu, Ārlietu ministrijas ģenerālsekre-
tāru M. Nukšu, zemkopības departamenta direktoru P. Grāvi

un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras ģenerālsek-
retāru A. Zaltu.

Vācijas delegāciju vadīja sūtnis U. fon Koce. Tajā ietilpa

apmēram 10 delegāti eksperti. Kā atzīmēja Latvijas Ārlietu

ministrijas ģenerālsekretārs M. Nukša savā pārskatā par
baltvāciešu izceļošanu (1939. gada 7. novembris), vācu eks-

perti sarunu vešanai atbrauca ar tādu steigu, ka daži «no

viņiem pat nebija paguvuši apgādāties ar Latvijas vīzām».

Latvijas un Vācijas delegāciju pirmā kopējā sēde, kurā

tika noskaidrotas abu pušu pozīcijas, notika 13. oktobrī.

Turpmāk darbs galvenokārt noritēja apakškomisijās. No Latvi-

jas puses sarunās aktīvu līdzdalību ņēma arī ārlietu ministrs

V. Munters. Tajā pašā laikā vietējo vāciešu vadītāju ietekme

uz sarunu gaitu bija minimāla. Lieta tāda, ka vācu sūtnis

U. fon Koce, ņemot vērā latviešu un vietējo vāciešu saspīlē-
tās attiecības, atteicās no plašas baltvāciešu pārstāvju iesais-

tīšanas sarunās, lai gluži vienkārši tās nesarežģītu. Tomēr
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apakškomisiju darbā nereti tika pieaicināti arī vietējo vāciešu

eksperti.
Baltvācu vēstures literatūrā visai bieži tiek apgalvots, ka

Latvijas un Vācijas sarunas par izceļošanas līguma parakstī-
šanu (tās noslēdzās 30. oktobrī) norisinājās gausi un visumā

ieilga. Šajā sakarā atsevišķi baltvācu izcelsmes autori, un

konkrēti J. fon Hēns savā darbā «Baltvāciešu izceļošana —

pēdējā baltvācu vēstures nodaļa», min faktu, ka līguma lēnā

izstrādes gaita aizkavējusi pašu izceļošanu, jo baltvāciešu

galvenā organizācija — «tautas apvienība» pabeigusi gata-
vošanos ieplānotajai akcijai vēl ilgi pirms līguma noslēgša-

nas.

Apstiprinājumu Hēna viedoklim varam atrast avotos. Lai

par to pārliecinātos, iepazīsimies kaut vai ar «tautas apvienī-
bas» vadošā orgāna — prezidija 1939. gada 22. oktobra sē-

des protokolu. Tajā fiksēti toreizējā organizācijas prezidenta
A. Intelmaņa (šo amatu viņš ieņēma kopš 1938. gada
26. novembra) vārdi, ka «par nožēlošanu visa akcija (izceļo-
šanas.— /. F., A. S., M. V.) [. .] tiek novilcināta sakarā ar to,
ka joprojām nav noslēgts līgums». Cits avots — paša A. Intel-

maņa atmiņas (tās sarakstītas tūlīt pēc otrā pasaules kara, bet

publicētas 1984. gadā) atklāj arī to, kāpēc Latvijas vāciešu

vadība tā uztraucās par līguma šķietami gauso izstrādi.

«Nenoteiktība,» rakstīja A. Intelmanis, «draudēja paralizē-

joši iedarboties uz mūsu labi noritējušajiem izceļošanas
nolūkos veiktajiem pasākumiem». Citiem vārdiem sakot, balt-

vāciešu vadītāji baidījās, ka ilgstoša neskaidrība par izceļoša-

nas nosacījumiem var negatīvi ietekmēt vietējo vāciešu

gatavību izbraukt no Latvijas. Tāpēc viņi mēģināja izdarīt

spiedienu uz vācu sūtni U. fon Koci, bieži viņu apmeklēdami

un pievērsdami viņa uzmanību «nopietnajām briesmām», kas

draud izceļošanas akcijai, ja ieilgst līguma parakstīšana. Kā

norādīts A. Intelmaņa atmiņās, tad viņš šajā nolūkā, piemē-

ram, 24. oktobrī pat veselas divas reizes bijis vācu sūtnie-

cībā Rīgā. Vispirms A. Intelmanis tur ieradies kopā ar

diviem pavadītājiem, pēc tam — visa t. s. «mazā prezidija»

sastāvā.

No otras puses, nevar bez iebildumiem akceptēt piemi-
nēto J. fon Hēna viedokli. Nav iespējams piekrist tam, ka

septiņpadsmit dienas ir ilgs laiks tik sarežģīta dokumenta

1 «Mazais prezidijs» (Engeres Prāsidium) — īpašs «lautas apvienības»

vadošs orgāns, kurš tika izveidots A. Intelmaņa prezidentūras laikā un kurā

sākotnēji iegāja četras, vēlāk septiņas amatpersonas.
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izstrādei, kāds bija izceļošanas līgums. Abām pusēm taču

bija jāveic milzīgs darbs un jāatrod risinājums daudzām loti

komplicētām problēmām. Ņemot vērā to visu, jāsaka, ka

līgums tika sagatavots visai ātri, pat drudžainā steigā.

Sarunu gaitā noskaidrojās, ka Latvija un Vācija ieņēma

atšķirīgu nostāju vairākos svarīgos jautājumos. Tā, piemēram,
pēc Latvijas valdības ieskatiem, ja Vācijā (kas bija karojoša

valsts) atbraukušie baltvācieši tiks iesaukti armijā, to varēs

iztulkot kā neitralitātes pārkāpumu. (Mūsuprāt, par Latvijas
neitralitāti pēc 5. oktobra savstarpējās palīdzības līguma ar

Padomju Savienību parakstīšanas faktiski vairs nevarēja

runāt.— /. F., A. S., M. V.) Tāpēc 19. oktobrī ārlietu ministrs

V. Munters U. fon Kocem atkārtoti skaidri un gaiši pateica,
ka Latvijai «tomēr no Vācijas valdības jāprasa garantija par

to, ka uz Vāciju izbraucošie pilsoņi (Latvijas.— /. F., A. S.,

M. V.) tur netiks mobilizēti».

Vācija nepiekrita šādai jautājuma nostādnei. Tā uzskatīja

Latvijas valdības bažas par «pilnīgi nepamatotām». Kā

sarunā (tā arī notika 19. oktobrī) ar Latvijas sūtni Berlīnē

E. Krieviņu uzsvēra Vācijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

E. fon Veiczekers, tad neitrālas valsts vienīgais pienākums
esot internēt un aizturēt tās teritorijā «ienākušos karojošo
valstu karavīrus».

Vācu puse ļoti enerģiski iebilda arī pret Latvijas izvirzīto

priekšlikumu, lai vietējo vāciešu īpašumu likvidāciju pār-

ņemtu latviešu iestādes. Pieminētajā 19. oktobra sarunā ar

E. Krieviņu E. fon Veiczekers šo ierosinājumu nosauca par

«galīgi nesaprotamu» un pasvītroja, ka Vācijai tas nav

pieņemams. Reizē ar to viņš izteica cerību, ka «Latvijas
valdība pārtrauks savu nepamatoto pretestību» un piekritīs
«vācu fiduciārās iestādes dibināšanai», kura pārzinās baltvā-

ciešu īpašumu likvidāciju. Latvija bija spiesta ievērot šo

Berlīnes prasību.

Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu
uz Vāciju tika noslēgts 30. oktobrī. Vienlaicīgi tika parakstīti
arī trīs protokoli un notika divas notu apmaiņas. No visiem

šiem dokumentiem publicēts tika pats līgums un papildu

protokols pie tā. Pārējie dokumenti pēc sava rakstura bija
konfidenciāli.

30. oktobra līgumā bija fiksēts, ka izceļošana norisināsies

kā vienreizēja akcija, kurai noslēdzoties vācieši kā «tautas

grupa»(ar noteiktu statusu) izbeidz savu pastāvēšanu Latvijā.

Vietējiem vāciešiem vajadzēja atstāt dzimteni līdz

1939. gada 15. decembrim. Savu kustamo īpašumu viņi va-

rēja pārdot vai ņemt līdzi uz Vāciju. Tiesa, šajā ziņā bija
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paredzēti arī atsevišķi izņēmumi un ierobežojumi, kuri

aprādīti publicētajā papildu protokolā.

Saskaņā ar līgumu izceļotāju atstātajiem nekustamajiem

īpašumiem bija jāpāriet speciāli dibinātās Fiduciārās izceļo-
šanas akciju sabiedrības (Umsiedfungs Treuhand Akf/en

Gesellschaf f, saīsināti — UTAG) pārvaldīšanā un rīcībā. Sai

akciju sabiedrībai, piemēram, tika dotas tiesības baltvācie-

šiem piederošos pilsētu zemes īpašumus pārdot līdz

1941. gada 31. decembrim. Turpretī lauku nekustamos īpašu-
mus attiecīgām Latvijas valsts iestādēm vajadzēja pārņemt

jau līdz 1940. gada 31. janvārim, iepriekš kopā ar UTAG

nosakot to vērtību. Piebildīsim, ka šā līguma (astotajā,

desmitajā un vienpadsmitajā pantā) paredzētā kārtība un

nosacījumi guva papildinājumu abos konfidenciālajos proto-

kolos. Vienā no tiem norādīts, ka abu pušu starpā «pastāv

vienošanās par to, ka praktisko grūtību novēršanai, kas izriet

no [. .] noslēgtā līguma VIII panta piemērošanas sakarībā ar

X un XI pantu, Latvijas valdība uzņemas tūliņ lauku nekus-

tamo īpašumu valdīšanu un pārvaldīšanu un līdz ar to saņem

īpašumā izceļotāju tur atstātās kustamās mantas». Otrajā

konfidenciālajā protokolā ir atzīmēts, ka Latvijas un Vācijas

valdības ir vienojušās pieņemt kā pamatu vācu lauku nekus-

tamo īpašumu novērtēšanai caurmērā 200 latus par hektāru

zemes.

Izceļošanas līguma 17. pants paredzēja, ka Latvijas
bankā jāatver speciāls UTAG konts, kurā jāiemaksā izceļo-

tāju naudas līdzekļi (katrs varēja izvest līdzi tikai 50 latus),

iegūtie aktīvi sakarā ar viņu likvidēšanu utt. Savukārt līguma
18. pants noteica, ka speciālajā kontā uzkrāto mantisko

vērtību transfertam uz Vāciju (pēc padomju vēsturnieku

ziņām, Latvijas valdībai kopā ar visu izceļotāju atstāto

īpašumu vajadzēja maksāt vairāk nekā 91,5 miljonus latu)

bija jānorisinās galvenokārt Latvijas preču papildu eksporta
veidā. Tiesa, konfidenciālajās notās par transfertu, kuru

apmaiņa starp Latviju un Vāciju arī notika 30. oktobrī, bija

paredzētas arī citas mantisko vērtību pārveduma uz Vāciju

realizēšanas iespējas: pakalpojumi ārpus latviešu — vācu

klīringa nolīguma (noslēgts 1937. gada 31. oktobrī), Vācijā

atrodošos Latvijas pilsoņu mantisko vērtību iegūšana, veikala

un cita veida ceļojumi uz Latviju un uzturēšanās Latvijā utt.

Noslēdzot 30. oktobra līguma svarīgāko noteikumu ana-

līzi, loģiski izvirzās jautājums, kurai no valstīm tas bija

iždevīgāks — Latvijai vai Vācijai? Atbilde te varētu būt tikai

viena — Vācijai. Berlīnes interesēm, piemēram, nepārpro-

tami atbilda Latvijas piekrišana izceļotāju īpašuma pretvērtī-
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bas transfērtam uz Vāciju. Līgumā bija atspoguļota arī vācu

prasība par «fiduciāras iestādes» dibināšanu baltvāciešu

īpašumu likvidācijai. Līdz ar to vietējo vāciešu īpašuma
tiesisko jautājumu kārtošana nonāca pilnīgi UTAG ziņā bez

tiešas un iedarbīgas Latvijas valsts uzraudzības.

Latvijas un Vācijas līgums par izceļošanu noteica šīs

akcijas juridisko pusi, bet izceļošanas norises praktiskā
sagatavošana atradās vietējo vāciešu vadības pārziņā. Visus

izceļošanas priekšdarbus, kuri tika iesākti jau tūlīt pēc Hitlera

6. oktobra runas, vadīja «tautas apvienība», tās nodaļas un

sekcijas. īpaši liela nozīme izceļošanas sagatavošanā bija
tādam «tautas apvienības» institūtam kā t. s. «kaimiņu organi-
zācijas», kas 1939. gadā darbojās 28 no 29 vietējo vāciešu

vadības nosacīti izdalītiem Latvijas apgabaliem un aptvēra
vairāk nekā 80 % no vācu iedzīvotājiem. Pateicoties «kai-

miņu organizāciju» plaši sazarotajai struktūrai (apgabala

organizācijas sadalījās rajonu organizācijās, bet savukārt

tās — grupās, no kurām katra apvienoja apmēram 25 kaimi-

ņos dzīvojošās vācu ģimenes), jebkurš «tautas apvienības»
lēmums (caur rajonu organizāciju un grupu vadītājiem) īsā

laikā kļuva zināms katram vācietim. No otras puses, pastāvot
šādai sistēmai, ikvienam izceļotājam bija iespējams ātri iegūt
sev nepieciešamo informāciju jautājumos, kas saistīti ar

izbraukšanu uz Vāciju.

Lai nodrošinātu izceļošanas sekmīgu norisi, «tautas apvie-
nības» vadība plaši izmantoja arī vietējo vācu presi, vispirms
avīzes Rigasche Post un Rigasche Rundschau. To galvenais
uzdevums bija iedzīvināt baltvāciešos repatriācijas ideju un

panākt, lai katrs vācietis izteiktu vēlēšanos sekot «fīrera»

aicinājumam un «atgriezties reihā». Par to, ka ar presi šajā
ziņā tika saistītas īpaši lielas cerības, liecina, piemēram,
«tautas apvienības» vadības 1939. gada novembrī pieņem-
tais lēmums par Rigasche Rundschau pasūtīšanu bez maksas

tiem vāciešiem, kas vēl nebija izšķīrušies — braukt vai

nebraukt uz Vāciju.

Latvijas vāciešu aizceļošana 1939. gada rudenī notika pa

jūras ceļu. Tā visumā nebija slikti organizēta, norisinājās ātri,

bet neiztika, protams, arī bez atsevišķiem starpgadījumiem,
no kuriem «izcilākais bija neatrasto degbumbu afēra uz

Sierra Cordoba» (V. Muntera vārdi vēstulē E. Krieviņam, kas

datēta ar 1939. gada 18. decembri), kuģa, ar kuru uz Vāciju
9. decembrī devās daudzi baltvācu nacistu pārstāvji. Pēc

baltvācu vēsturnieka J. fon Hēna ziņām, uz minētā kuģa, kad

tas jau bija atstājis Rīgas ostu, tika atklāta viena degbumba

un «it kā vajadzēja būt paslēptai vēl vienai». Kuģis atgriezās
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Rīgā, to pārmeklēja Latvijas policija un ugunsdzēsēji, bet

nekā neatrada. Literatūrā ir izteikti dažādi minējumi par to,

kas organizēja šo diversijas mēģinājumu — angļu vai franču

izlūkdienests.

Vietējo vāciešu lielākā daļa izbrauca no Rīgas. Seit

izbraukšanai pulcējās Vidzemes, Zemgales un Latgales vā-

cieši. Rietumkurzemē dzīvojošie vācieši «atgriezās reihā» no

Liepājas, bet Ziemeļkurzemē — no Ventspils. Pirmais kuģis
ar vāciešiem — Latvijas pavalstniekiem — atstāja Rīgu
1939. gada 7. novembrī (pirms tam oktobrī aizbrauca divi

kuģi ar Latvijā dzīvojošajiem valsts vāciešiem, t. i., Vācijas

pavalstniekiem), bet pēdējais—l6. decembrī. Pavisam, kā

norāda J. fon Hēns, lai aizvestu izceļotājus no Latvijas un

viņu mantu, vācu kuģi veica ap 100 reisiem. Par Latvijas
vāciešu galveno jauno apmešanās vietu kļuva «reiha novads

Vartas zemē», kas bija izveidots, atņemot Polijai plašus
apgabalus rietumos.

Paralēli vāciešu aizbraukšanai Latvijā norisinājās arī cits

ar izceļošanu saistīts process — «vācietības» kultūras un

sabiedriski politisko institūtu likvidēšana. Tā, piemēram, jau
1939. gada novembra sākumā tika slēgtas vācu skolas (ar
1. novembri), kā arī iecelti likvidatori 151 vācu biedrībai un

organizācijai, kurām savu darbību vajadzēja pārtraukt 14

dienu laikā. 28. novembrī savukārt K. Ulmaņa valdība

pieņēma likumu par vācu augstskolas — Herdera institūta —

slēgšanu Rīgā, bet 13. decembrī iznāca pēdējais baltvā-

ciešu galvenās avīzes Rigasche Rundschau numurs.

Cik vāciešu tad atstāja Latviju 1939. gada rudenī? Atbildi

uz šo jautājumu varam gūt, ja ieskatāmies Latvijas Statistiskās

pārvaldes direktora M. Skujenieka ziņojumā prezidentam
K. Ulmanim, kas nosūtīts 1940. gada 24. aprīlī. Tajā atzīmēts,
ka «līdz 1939. gada 15. decembrim Latvijā atlaistas no Latvi-

jas pavalstniecības 46954 personas, bet mūsu pārstāvniecī-
bās ārzemēs 1884 personas, t. i., kopā 48 838». Starp tiem,
kuri tika atlaisti no Latvijas pavalstniecības Latvijā, 45 159

bija vācieši. Taču jānorāda, ka no viņiem 1935. gada tautas

skaitīšanā sevi par vāciešiem uzskatīja tikai 37 754 personas.

Piebildīsim, ka pavisam Latvijā 1935. gadā (pēc tautas skaitī-

šanas datiem) dzīvoja 56 441 vācietis — Latvijas pavalstnieks,
bet 1939. gadā (pēc statistikas pārvaldes aprēķiniem) viņu
skaits bija sarucis līdz 54 567. Bez vāciešiem — Latvijas

pavalstniekiem — Latvijā atradās arī vācieši ārzemnieki vai

nansenisti (1935. gadā — 5703), no kuriem lielākā daļa
1939. gadā izbrauca uz Vāciju. Latvijas vāciešu izceļošana,
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kā zināms, turpinājās 1940. gada pavasarī un arī 1941. gada
ziemā, kad Latvija jau bija iekļauta PSRS sastāvā.

Kā uz baltvāciešu aizbraukšanu raudzījās un reaģēja
latviešu sabiedrība? Vispirms jānorāda, ka vāciešu izceļo-
šana vairoja satraukumu, Latvijā pastiprinājās runas par

iespējamo PSRS karaspēka ienākšanu Latvijā. 11. oktobrī

Liepājas rajona politiskās policijas priekšnieks ziņoja politis-
kās pārvaldes priekšniekam J. Fridrihsonam: «Latviešos un

citu tautību iedzīvotājos klīst baumas, ka vietējiem vācie-

šiem tiekot iestāstīts, ka Hitlers esot izprasījis no PSRS

valdības divas nedēļas laika, lai no Baltijas valstīm varētu

evakuēt savus tautiešus, jo pēc tam šeit ienākšot komunisti.»

Latvieši un pārējās tautības, turpināja policijas priekšnieks,

«[. .] šīm baumām piegriež samērā maz vērības [. .]» Tajā

pašā dienā, 11. oktobrī, kārtības policijas departamenta
direktors A. Ausmanis savā rīkojumā policijas ierēdņiem

norādīja: «Attiecībā uz vāciešu izceļošanu jums katram

jādod skaidra atbilde, ka tas ir viņu valdības rīkojums un tam

nav nekāda sakara ar komunistu briesmām.»

Kopumā Latvijas iedzīvotāji vāciešu izceļošanu uzņēma
ar atvieglojumu un pat gandarījuma sajūtu. Jau minētajā

Liepājas rajona politiskās policijas priekšnieka ziņojumā

teikts, ka «[. .] latvieši un pārējās tautības [. .] vāciešu

izceļošanu uzņem ar zināmu prieku». Galvenais, kas radīja
šādu nostāju pret vāciešu izbraukšanu, bija Latvijas sabiedrī-

bas absolūtā vairākuma prethitleriskais un arī pretvāciskais
noskaņojums un dziļi iesakņojies uzskats, ka vietējie vācieši

ir hitleriešu «piektā kolonna» Latvijā. Pretvācu noskaņojums

Latvijā īpaši pieauga, sākot ar 1938. gadu, kad Vācija sāka

īstenot atklāti agresīvu ārējo politiku, pievienojot sev Aus-

triju un daļu čehoslovakijas. Vācijas agresijas draudi Baltijā

kļuva acīm redzami. Pretvācu noskaņojums Latvijā sāka

izpausties ikdienā, sadzīvē. Kad 1938. gada oktobra beigās

Rīgā notika starptautiskas boksa sacīkstes, skatītāju simpāti-

jas nedalīti bija vācu bokseru pretinieku pusē. «Lai novērstu

lielākus starpgadījumus attiecībās pret vāciešiem, nācās sūtīt

pastiprinātu kārtības policijas uzraudzību,» ziņoja policija.
Pretvācu noskaņojumu veicināja krēgeriešu ietekmes

pieaugums Latvijas vāciešu vidū, biežākas kļuva konfliktsituā-

cijas starp viņiem un valsts iedzīvotāju absolūto vairākumu.

1938. gada novembrī Rīgā vācu studentu vidū tika izplatīta

«Klaipēdas vāciešu vadītāja Dr. Neimaņa atklātā vēstule».

Tajā gan runa bija par Klaipēdu, bet, kā ziņoja policija, «[. .]

arī Rīgas vācieši to lasa ar sevišķu interesi». Vēstulē, starp
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citu, bija teikts: «Ja kas mēģinās aizliegt mūsu bērniem

sasveicināties ar vācu žestu — paceltu roku, tam mēs salauzī-

sim kaulus.» Hitleriskā sveiciena lietošana radīja sašutumu

Latvijas iedzīvotājos. 1939. gada 30. martā kārtības policijas

departamenta direktors J. Anšmits izdeva rīkojumu, kurš

paredzēja, ka par hitleriskā sveiciena lietošanu publiskās
vietās «[. .] sastādāms protokols par sabiedriskā miera un

kārtības traucējumu publiskā vietā», bet «[. .] ja rokas

pacelšana un izsauciens tiešām radījis lielāku satraukumu,

publisku drūzmēšanos vai incidentu, tad vainīgā persona

sodāma bargāk». (Tas attiecās tikai uz vāciešiem — Latvijas

pilsoņiem, ne valsts vāciešiem.— I. F., A. S., M. V.)

Prethitleriskais noskaņojums turpināja pieaugt 1939. ga-

dā, īpaši pēc Klaipēdas aneksijas. «Latviešu aprindās [. .]

sakarā ar Vācijas ekspansiju, izpaužas samērā krass pretvācu

noskaņojums. Tā, piemēram, strādnieki rūpniecības uzņēmu-

mos savstarpējās sarunās pret vāciešiem lieto ļoti asus

izteicienus, pie kam tiek izteiktas domas, ka pretēji čehiem

latvieši savu brīvību un patstāvību bez cīņas neatdošot,»

ziņoja politiskā policija 1939. gada martā.' Čehoslovakijas

pilnīgā bojāeja 1939. gada martā un hitleriešu loma šajos

notikumos radīja Latvijas valdībā stipras bažas un neapšau-
bāmi saasināja uzmanību vietējo vāciešu darbībai. 1939. g.

24. martā Anšmits rīkojumā policijas ierēdnim rakstīja:
«5. g. marta notikumi Viduseiropas politiskajā dzīvē pama-

toti atbalsojušies visās tautās, kas tic tiesībām un nacionāliem

mērķiem [. .] Kā nesenie notikumi rāda, kādas valsts robežās

varējuši darboties tādi ļaudis un tādas organizācijas un pat

pārvaldes orgāni no vietējiem cilvēkiem, kas izšķīrējā brīdī

izauguši kā no zemes, uzstādamās kā kaujas vienības, un

paralizējušas valdību, kuras rīcībā līdz tam bijuši visi

līdzekļi šādu pagrīdes elementu darbības likvidēšanai.»

(Domājams, ka nevienam no Anšmita departamenta ierēd-

ņiem nebija noslēpums, par kādām organizācijām ir runa un

kāda šeit līdzība ar Latviju.— I. F., A. S., M. V.).

Fašistiskās Vācijas iebrukums Polijā 1939. g. septembrī

padziļināja pretvācu noskaņojumu. 1939. gada 12. septembrī

' Savukārt provāciskās simpātijas Latvijā bija izplatītas vāji, tikai

šauros sabiedrības slāņos. «Atzīmējams, ka daļa no bagātākās latviešu

inteliģences aprindām pret Vācijas ekspansiju un politiskā stāvokļa
novērtēšanu izturas atturīgi, neuzskatot varbūtēju Latvijas pakļaušanu

Vācijai par sevišķu ļaunumu,» atzīmēts politiskās policijas pārskatā 1939. g.

martā.
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Liepājas rajona politiskās policijas priekšnieks ziņoja J. Frid-

rihsonam: «[. .] starp iesaucamiem jūtams naidīgs noskaņo-

jums pret Vāciju un vāciešiem, pie kam vienā otrā gadījumā
tiek izteiktas asas piezīmes un draudi Hitleram.»

Krasais un pieaugošais prethitleriskais noskaņojums, kas

pārauga pretvācu noskaņojumā, tika attiecināts arī uz vietē-

jiem vāciešiem. Kāpēc tā notika? Šobrīd mums zināms, ka no

vairāk nekā 50 000 lielās vācu «tautas grupas» Latvijā

nacistiskajā E. Krēgera vadītajā «kustībā» iesaistījās kādi

1000 biedri (un simpatizētāji). Savukārt liela daļa vietējo
vāciešu bija visumā lojāli noskaņoti pret Latviju. Te jāatzīmē,
ka Latvijas iedzīvotāju nostāju pret vietējiem vāciešiem, šo

attiecību klimatu milzīgā mērā ietekmēja tieši E. Krēgera

grupas un tās piekritēju darbība, kuras vērtējums tika

attiecināts praktiski uz visiem vietējiem vāciešiem. Pie tam

bieži vien netika šķiroti vietējie vācieši no valsts vāciešiem

Latvijā, kuru vidū bija ne mazums nacistu. Jāatzīmē, ka, lai

arī E. Krēgera piekritēji nebija vairumā, tomēr viņu uzvedība

bieži vien radīja Latvijas iedzīvotājos pamatotu sašutumu.

Biežākas kļuva konflikta situācijas starp vāciešiem un citiem

Latvijas iedzīvotājiem. 1938. gada aprīlī policija ziņoja, ka

a/s «Vairogs» tehniskās nodaļas vadītājs Lukss un citi

uzņēmumā strādājošie vācieši atklāti atbalstot Austrijas an-

šlusu un vēršoties pret tiem strādniekiem, kuri to nosodot.

1938. gada vasarā policija ziņoja no Kalvenes pagasta, ka

vācietis Heinrihs Zeide esot draudējis latviešiem — «kad

vācieši ienākšot Latvijā, viens pats nošaušot 50 latviešus».

Vācu kuģu Kdfn un Tannenberg1 vizītes Latvijā 1938. gadā,
kuras izsauca vietējo hitleriešu sajūsmu, veicināja naidīgā

noskaņojuma pieaugumu pret vāciešiem. 1938. gada oktobrī,

raksturojot noskaņojumu E. Krēgeram simpatizējošo vāciešu

vidū, policija atzīmēja: «. . . pie katra izdevīga gadījuma

(viņi) sāk latviešiem piedraudēt ar izrēķināšanos, norādīdami,
ka viņu fīrers — Hitlers var paņemt un paņems arī Latviju.»

Vietējo nacistu darbība izraisīja augošas bažas ne tikai

latviešos, bet arī nacionālo minoritāšu vidū. 1938. gada

1 1938. gada 3. jūnijā Latvijas ģenerālkonsuls Oancigā A. Birznieks

slepenā ziņojumā ārlietu ministram par Tannenbergbraucienu rakstīja: «[. .]
ceļotāju starpā braukšot arī personas, kurām esot citi nolūki un uzdevumi

[. .] Es pielieku še klāt vēstuli mūsu politiskās pārvaldes priekšniekam
J. Fridrihsona kungam, kurā atzīmētas 48 personas, kas šovasar tikšot

komandētas no zināmām Vācijas iestādēm uz Baltijas valstīm informācijas
un varbūt arī kādas darbības nolūkos [. .] Visvairāk vācu iestādes

interesējot Klaipēdas apgabals un Lietuva.»
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nogalē krēgerieši sāka izplatīt primitīvi izgatavotas antisemī-

tiska rakstura proklamācijas, kas pastiprināja pretvācu noska-

ņojumu ebreju vidū. Vācijas ekspansijas panākumi veicināja
vietējo nacistu pašapziņas pieaugumu. 1939. gada februārī

politiskās policijas Rīgas rajona priekšnieks I. Vinters ziņoja
J. Fridrihsonam: «Valsts papīru spiestuvē latviešu tautības

strādnieki esot neapmierināti ar vācu nacionālsociālistu gara

pastiprināšanos šai iestādē, ko veicinot spiestuves pārvald-
nieks vācietis Als.» Kad sākās otrais pasaules karš, Vācija
iebruka Polijā un Latvijas iedzīvotāju absolūtā vairākuma

noskaņojumu raksturoja vēlēšanās saglabāt valsts neatkarību

un neitralitāti, vēl asākas kļuva pretrunas ar to noskaņojumu,
kurš izpaudās ne vienā vien vietējā vācietī. 1939. gada
28. septembrī I. Māže, politiskās pārvaldes Rīgas rajona

uzraugs, ziņojumā rakstīja: «Ar lielām bažām par Latvijas
valsts likteni izsakās tie rūpniecības strādnieki, kuri sevi

uzskata par Latvijas patriotiem, un tādu, pēc ienākušām

ziņām, ir vislielākais vairākums [. .] Citādos uzskatos ir vācu

rūpniecību strādnieki un uzņēmēji [. .] un būšot pienācis
laiks vāciešu virskundzībai pār latviešiem.» Cita uzrauga

N. Lapsiņa ziņojumā 30. septembrī teikts: «[. .] vācu uzņēmu-

mos strādājošie vācieši, kā konstatēts vairākkārt, priecājoties

par vācu ieroču uzvarām.» Šāds noskaņojums bija dziļā

pretrunā ar Latvijas strādniecībā valdošajiem uzskatiem, jo,
kā atzīmēja savā ziņojumā N. Lapsiņš, «[. .] nospiedošais
vairums strādniecības tomēr dziļi priecājas par mūsu valsts

neitralitāti un vēlas mieru par katru cenu».

Jāatzīmē arī vēl kāds Latvijas iedzīvotāju plašos slāņos

izplatīts uzskats, proti, uzskats par to, ka K. Ulmaņa valdība

ir devusi pārāk lielas brīvības vietējo vāciešu darbībai (arī

tāpēc, ka valdība it kā pārāk pakļaujas Vācijas spiedienam).
Jau 1938. gada maijā politiskā policija, raksturojot iedzīvo-

tāju noskaņojumu, ziņoja: «Vienā otrā gadījumā izteikti

pārmetumi, ka valdība neierobežojot vāciešu kustību, kādēļ
tie sabiedrībā sākot izturēties par daudz bravurīgi un pat
izaicinoši.» 1939. gadā Latvijas starptautiskajam stāvoklim

pasliktinoties, šāds uzskats saglabājās un pat nostiprinājās.
1939. gada martā politiskā policija ziņoja par strādniecībā

izplatītiem uzskatiem: «Strādnieku aprindās tiek arī minēts,
ka Latvijas valdība par daudz pakļaujoties Hitlera iespaidam,
kas vedot uz domām, ka valdībai esot kopēja politika ar

Vāciju [. .]» Domājams, ka šādi uzskati radās ne tāpēc, ka

K. Ulmaņa valdībai patiešām bija «kopēja politika ar Vāciju».
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Tādas nebija un nevarēja būt,' arī 1939. gada 7. jūnijā

Latvijas — Vācijas neuzbrukšanas līgums liecināja vairāk par
zināmu nolemtības sajūtu Latvijas ārējā politikā. Taču fašistis-

kās Vācijas agresijas draudu pieauguma apstākļos uztrauktā

masu apziņa Latvijas valdības vēlēšanos nedot nekādus

ieganstus Vācijai attiecību saasināšanai uztvēra un novērtēja
kā piekāpšanos Vācijai (un arī vietējiem baltvāciešiem, lai

arī K. Ulmaņa valdības attiecības ar tiem, sākot ar 1938. gada

nogali, īpaši neuzlabojās).

Pēc vāciešu t. s. repatriācijas sākuma un ar to saistīto

finansiālo jautājumu kārtošanas gaitā visai plašos Latvijas

iedzīvotāju slāņos radās uzskats, ka Latvijas valdība ir pārāk

piekāpīga Vācijai. Citēsim kādu interesantu dokumentu —

armijas komandiera ģenerāļa Berķa un štāba priekšnieka

ģenerāļa Rozenšteina slepenu apkārtrakstu (1939. gada
7. novembrī) armijas vienību komandieriem, tajā teikts: «Lat-

vijas un Vācijas valdības noslēgtais nolīgums par vācu

tautības pilsoņu repatriāciju ir izsaucis dzīvas pārrunas
karavīru vidū. Turklāt tiek izplatītas dažādas nepamatotas

baumas un tenkas par it kā pārāk lielu piekāpību Vācijas

priekšā un nesamērīgi lielu atlīdzību, kura būšot jāmaksā par

Latvijā atstātiem vācu īpašumiem, kas gulšoties kā smaga

nasta uz visu tautu.

Tāpat izsakās, ka sakarā ar jaunā — paplašinātā līguma

noslēgšanu ar PSRS mēs varot it kā būt uzstājīgāki, pat

nepiekāpīgi pret Vāciju un ar to nerēķināties. Sādi uzskati ir

nepareizi un to rašanās izskaidrojama ar vienpusīgu
lietas uztveri un taktisko apstākļu nepietiekošu iz-

pratni.»

Tiktāl šis apkārtraksts liecina par iedzīvotāju vidū izpla-
tīto noskaņojumu, kas nevarēja neatspoguļoties arī kareivju
vidū un acīm redzami bija pietiekami dziļš, to izsaka

pavēlniecības bažas. Taču šis apkārtraksts mums svarīgs ne

tikai kā avots par Latvijas iedzīvotāju nostāju pret t. s.

1 Nacistiskās Vācijas ārpolitiskā vadība nereti visai asi novērtēja

Latvijas ārpolitisko kursu. Par to varam pārliecināties, iepazīstoties ar

Vācijas Ārlietu ministrijā sastādīto dienesta atzīmi (1939. g. 21. janvārī)
sakarā ar V. Muntera ierašanos Berlīnē: «No vācu viedokļa Latvijas politika
dēļ jo īpaši sliktas apiešanās ar minoritātēm, kā arī diezgan stiprās
piesliešanās Padomju Savienībai ir neiepriecinoša. Kopš neilga laika gan

rādās, ka vāciem draudzīgās Igaunijas ietekmē šajā jomā gatavojas
zināmas izmaiņas. Taču vācu ārpolitikai vēl nav jūtamu pierādījumu par

stāvokļa uzlabošanos, un tādēļ tā izturas nogaidoši.»
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repatriāciju. Tas sniedz būtisku informāciju 1 par K. Ulmaņa
valdības ārpolitikas stratēģijas dažām iezīmēm. «Lai uzturētu

mūsu valsts dzīvē saimniecisko līdzsvaru, nepieciešami uztu-

rēt tirdznieciskos sakarus kā ar PSRS, tā arī ar Vāciju. Anglija,
kura līdz kara sākumam ieņēma vienu no redzamām vietām

mūsu preču noņemšanā, karam attīstoties, tagad kā mūsu

ārējā tirdzniecībā vērā ņemams faktors atkritis [. .] Mūsu

valdības krasa nostāšanās vācu tautības pilsoņu repatriācijas
lietā izsauktu attiecību paasināšanos, kā arī citus pretsoļus

no vācu valdības puses, resp. tirdzniecības līguma varbūtēju
uzteikšanu un saimniecisko sakaru pārtraukšanu, kas no

valsts viedokļa pie pašreizējiem starptautiskiem apstākļiem
nebūtu lietderīgi.»

Tālāk seko ļoti svarīga atziņa. Lai arī pēc 23. augusta

PSRS — Vācijas līguma un īpaši pēc 5. oktobra

PSRS — Latvijas līguma Latvijas diplomātijas manevrēšanas

iespējas samazinājās līdz minimumam un tās ārpolitikā
arvien vairāk sāka dominēt «nolemtības elements», noslīde

pa «horizontālo līniju» Austrumu virzienā, K. Ulmaņa val-

dība, vismaz saimnieciskā politikā, centās saglabāt zināmu

duālismu. «Bez tirdzniecības līguma ar Vāciju mums gan vēl

pastāv tirdzniecības līgums ar PSRS, kas pēdējās sarunās vēl

paplašināts. Tomēr, neraugoties uz to, mēs nedrīkstam bāzēt

visu mūsu ārējo tirdzniecību vienīgi uz PSRS, jo nav nekādu

garantiju, ka PSRS, vadoties no saviem ekonomiskiem un

politiskiem apsvērumiem, vienmēr tirdzniecības līgumā

paredzētās saistības pildīs un varēs pildīt, kāpēc nebūtu

lietderīgi būt saimnieciski atkarīgiem tikai no šīs vienas

valsts.» Apkārtrakstā tika secināts: «Līgums par vācu tautības

pilsoņu repatriāciju vispusīgi apsvērts, un tas mūsu valsts

saimnieciskā un pilsoņu dzīvē nekādus saimnieciskus sarežģī-
jumus neienesīs.»

Neapšaubāmi svarīgs ir jautājums par baltvāciešu izceļo-
šanas ietekmi uz Latvijas sabiedriski politisko dzīvi un

turpmāko attīstību.

sajā sakarībā jāraksturo jau esošā un dominējošā ten-

dence mūsu pēckara vēstures literatūrā par šo problēmu.
Ļoti īsā izklāstā tās traktējums ir sekojošs: 1940. gada

revolūcijas kontekstā ļoti nozīmīgs bija tas apstāklis, ka

Latvijas teritoriju bija atstājusi labi organizēta naidīgās šķiras

Ģenerālis Berķis bija viens no K. Ulmaņa tuvākiem vīriem valdības

apiindu vidu, domājams, ka viņš bija labi informēts par vadoņa iecerēm un

mērķiem.



(bieži vien līdzīgā nozīmē tiek runāts pat par nacistiskiem

fanātiķiem) daļa, kas savukārt atviegloja pašas revolūcijas
norisi.

Tātad mūsu pēckara historiogrāfiskā tradīcija baltvācu

izceļošanas jautājuma traktējumā nebija brīva (un dažkārt tas

parādās arī šodien) no sholastiskas pieejas jautājumā par

valdošās šķiras būtību, saprotot to galvenokārt kā caurcau-

rēm viennozīmīgi naidīgu spēku pārējām šķirām un slāņiem.
Vēl varētu atzīmēt arī to, ka baltvācu izceļošanas interpretā-

cija mūsu vēstures literatūrā diezgan uzskatāmi rāda arī

trīsdesmito gadu nogales paustās atziņas par baltvāciešiem

Latvijā, kuras tādā vai citādā formā tika adaptētas. Tomēr šīs

atziņas, kuras bija pārstāvētas kā presē, tā citās publikācijās,

caurvija neobjektīvs, bieži vien uz agresīva nacionālisma

balstīts gandarījums par to, ka baltvācieši atstāj Latviju.
Pamats šādai pieejai acīmredzot meklējams tajā apstāklī, ka

toreizējā politiskajā situācijā tautas vairākums bija noskaņots

pretvāciski, ņemot vērā fašistiskās Vācijas agresīvo politiku,

gan arī tajā ziņā, ka ikdienas apziņas līmenī tautas daļā

izceļošanas akcija saistījās ar nacionālās valsts iekšēju
nostriprināšanos.

Pēc mūsu domām, baltvāciešu izceļošanas ietekme uz

Latvijas sabiedriski politisko dzīvi un vēsturiskās attīstības

perspektīvām nebija viennozīmīga. Skaidrs, ka tā zināmā

mērā vājināja konservatīvo spēku pozīcijas un darbības

iespējas Latvijā. Turklāt lielvācu garā šovinistiski noskaņotās
vietējo vāciešu daļas aizbraukšana mazināja spriegumu nacio-

nālajās attiecībās. Taču, kā minējām sākumā, tajā pašā laikā

baltvāciešu izceļošana Latvijai bija arī neapšaubāms zaudē-

jums. Latviju atstāja izglītotākā iedzīvotāju daļa. Daudzi

vietējie vācieši bija vadošie speciālisti dažādās ekonomikas,
veselības aizsardzības v. c. nozarēs. Līdz ar to baltvāciešu

izceļošana iezīmēja tā «intelektuālā vakuuma» veidošanās

sākumu Latvijā, kuru vēl vairāk pastiprināja vēlākās staļinis-
kās deportācijas 1941. un 1949. gadā.

Nedrīkstam ignorēt, ka Latvijas un Igaunijas vāciešu

izceļošanas akcija bija Staļina un Hitlera noziedzīgās politi-
kas spilgta izpausme. No šāda aspekta ir pilnīgi skaidrs, ka

daudziem baltvāciešiem dzimtenes atstāšana bija nevis brīv-

prātīgs, bet gan diktēts solis.
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O. NIEDRE,

vēstures zinātņu doktors

1940. GADA JŪNIJA

PIRMĀS DIVDESMIT DIENAS LATVIJĀ

1940. gada vasaras notikumos nozīmīgākā vieta ir jū-

nija — jūlija mēnešiem. Šai rakstā mēs gribējām atsevišķi

pakavēties pie jūnija pirmajām divdesmit dienām, kuras bija
arī Kārļa Ulmaņa valdības pēdējās divdesmit dienas. Val-

dība šais dienās mēģināja ar pēdējiem spēkiem noturēties

pie varas, iekšējais un ārējais stāvoklis saasinājās, 17. jūnijā

Latvijā ienāca Sarkanās Armijas papildkontingenti.
Autors izvairās no līdz šim plaši pazīstamu materiālu

atkārtošanas, bet galveno vērību velta konkrētās situācijas

raksturojumam, 17. jūnija notikumiem Rīgā un to tiešajām

atskaņām provincē, kā arī valdības izveides procesam.1

Latvijas iekšējā un ārējā stāvokļa saasināšanās

1940. gada jūnija pirmajā pusē

lekšējā stāvokļa saasināšanos galvenokārt izraisīja
28. maijā pieņemtais saimnieciskā dienesta likums un tā

realizēšana. Raksturīgi, ka vēl 14. maijā rūpniecības strād-

nieku nodarbinātības komitejas (bija arī tāda valsts iestāde)

priekšsēdētājs J. Vītiņš laikraksta «Jaunākās Ziņas» līdzstrād-

niekam teica, ka «piespiedu kārtā sezonas vai lauksaimniecī-

bas darbos nevienu nesūta un nesūtīs». Viņš gan brīdināja,
ka «izbraukušiem strādniekiem būs jāapmierinās ar mazāku

Autors uzskata, ka šī problēma vēl dziļi un detalizēti ir pētāma. sajā
rakstā nav aplūkota PSRS 16. jūnija nota Latvijai kā Staļiniskās ārpolitikas

izpausme un notikumi Liepājā 19. un 20. jūnijā. siem jautājumiem būtu

jāvelta īpašs raksts.
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stundu algas likmi nekā līdzšinējā darbā, bet izpelna nekādā

gadījumā nebūs mazāka par 25 sant. stundā sievietēm un 35

sant. — vīriešiem». Tomēr jau 23. maijā Tirdzniecības un

rūpniecības departamenta direktors J. švanks un tas pats

Vītiņš parakstīja rīkojumu par ražošanas sašaurināšanu Rīgas,

Liepājas, Daugavpils, Ventspils un Jelgavas uzņēmumos.
Tika pieprasīts uz 4 mēnešiem samazināt strādnieku

skaitu — 5—50 % apmērā. Pa nozarēm tika noteikts atšķirīgs

bezalgas atvaļinājumā atbrīvojamo strādnieku procents. Rī-

kojumā tika uzsvērts, «ka atļauju nesašaurināt ražošanu

izsniegs tikai ārkārtējos nepieciešamības gadījumos». Šis

rīkojums skāra ievērojami lielāku uzņēmumu skaitu nekā

līdzīga rakstura 19. aprīļa rīkojums, kuru attiecināja tikai uz

Rīgas un Liepājas uzņēmumiem ar 10 un vairāk strādniekiem.

28. maijā tika pieņemts iepriekš minētais saimnieciskā die-

nesta likums, kurš paredzēja iesaukšanu vai ieskaitīšanu

saimnieciskā dienestā un nozīmēšanu darbā. Likuma pārkāpē-

jus bija paredzēts «ievietot sevišķās nometnēs, izraidīt no

viņu līdzšinējās dzīvesvietas un sodīt ar disciplinārsodiem»

(Jaunākās Ziņas, 1940, 29. maijā). 1940. gada 3. jūnijā Latvi-

jas Darba centrāle izdeva rīkojumu līdz 8. jūnijam Darba

aizsardzības pārvaldē reģistrēties visiem atvaļinātajiem strād-

niekiem, «kuriem darba vieta nav zināma» (Rīts, 1940,

4. jūn.). 6. jūnijā tika pieņemts Ministru kabineta lēmums par

līdzīgu trīs mēnešu bezalgas papildatvaļinājuma piešķiršanu
valsts un pašvaldību darbiniekiem. Likums paredzēja, ka

«papildatvaļinājumu resora vadītājs var piešķirt arī neatka-

rīgi no strādnieku lūguma», noteica, ka «darbinieki, kas

pieņemti vai iecelti dienestā pēdējo piecu gadu laikā un līdz

1940. gada 1. oktobrim nenostrādā lauksaimniecībā vai tieši

saimnieciskā dienestā vismaz trīs mēnešus, atlaižami no

dienesta» (Rīts, 1940, 7. jūn.).
Sīku pārskatu par saimnieciskā dienesta likuma realizē-

šanu 1940. g. 10. jūnijā Tirdzniecības un rūpniecības kame-

ras ārkārtējā kopsapulcē sniedza Darba centrāles direktors

A. Silmalis. Pēc viņa datiem, ārzemju strādnieku skaits samazi-

nājies par 12 000, bet izceļojošie vācieši atrāvuši lauksaimnie-

cībai vēl 5000 darba roku. «Tagad, sējas laikam izbeidzoties,

var teikt, ka visā valstī darba roku jautājums vairs nav tik

sarežģīts un dažos apvidos darba roku pilnīgi pietiek,» teica

Silmalis. Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka 5 pilsētās, ko skāra

rīkojums par strādnieku un kalpotāju bezalgas atvaļināju-
miem, darbā nav novietotas ap 7500 personas. Turklāt 1126

nenodarbinātos vai nepilnīgi nodarbinātos paredzēts iesaukt

saimnieciskā dienestā un «nodarbināt pa daļai grupās celmu
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laušanas, zemes malkas sagatavošanas, akmeņu novākšanas

un citos darbos» (Rīts, 1940, 11. jūn.). Atbrīvoto strādnieku

izvietošanā bija liela nekārtība un neskaidrība. Rīgas Rūp-
nieku biedrības priekšnieks A. Kuravs šajā pašā sanāksmē ar

dziļu sašutumu teica: «No apm. 100 Rīgas rūpniecības

uzņēmumiem tika pieteikti ap 2000 strādnieku, kurus uzņē-
mumi bija ar mieru sūtīt mežu departamenta un akciju
sabiedrības «Kūdra» rīcībā uz laiku no 2 nedēļām līdz

4 mēnešiem. Varu apliecināt, ka šie strādnieki vēl līdz šim

nav novietoti. 19. aprīlī un 23. maijā iznāca rīkojumi par

ražošanas sašaurināšanu vasarā. Pēc tam rūpniecības uzņēmu-
miem nācās atbrīvot zināmu skaitu strādnieku. Rīgas uzņē-
mumi līdz šai dienai atbrīvojuši no darba 5316 strādnieku.

Daļa no tiem norīkota zemes malkas sagatavošanā, daļa
lauksaimniecības darbos, bet ap 2100 strādnieki vēl gaida
savu kārtu.» (Rīts, 1940, 11. jūn.) Neskatoties uz nespēju

izvietot visus atbrīvotos strādniekus, kuri līdz iestāšanās

brīdim jaunā darbavietā vispār nekādu atalgojumu nesa-

ņēma, birokrātiskais valsts aparāts turpināja strādāt norādī-

tajā virzienā. 1940. gada 15. jūnijā Darba centrāles pilnvar-
nieks laukstrādnieku jautājumos P. Lezdiņš «Jaunāko Ziņu»
līdzstrādniekiem teica: «Nenodarbināto un nepietiekami
nodarbināto reģistrācija darba centrālēs norādītās vietās

noslēdzas šodien. [. .] Dažos reģistrēšanas birojos pēdējās
dienās pieplūdums bija tik liels, ka visus nevarēja pierakstīt.
Tie varēs reģistrēties nākamās nedēļas sākumā (15. jūnijs bija
sestdiena.— Aut.), uzrādot īpašus numurus. Galīgais neno-

darbināto skaits būs zināms nākamās nedēļas vidū. Saskaņā
ar saimnieciskā dienesta likumu darba centrāle brīvos cilvē-

kus varēs iesaukt darba dienestā un nodarbināt dažādos

sezonas darbos — zemes malkas (kūdras) rakšanā, celmu

laušanā, akmeņu novākšanā un citur.»

Grūti pateikt, vai attiecīgie ierēdņi šajās jūnija dienās

vienkārši pārcentās vai apzināti kurināja masu neapmierinā-
tību pret pilsētu rūpniecībai ārkārtīgi neizdevīgajiem rīkoju-
miem par piespiedu ražošanas sašaurināšanu. Jāatzīst, ka

pirmo reizi pusoficiozā «Rīta» slejās parādījās jau minētā

visai nopietnā autoritārā režīma kritika. «Jaunākās Ziņas»
šajā brīdī tik tālu negāja, toties ievietoja abas minētās

sarunas ar Darba centrāles darbiniekiem. Jāatzīst, ka savu

daļu neapmierinātības uzkurināšanā ielika arī pats Kārlis

Ulmanis, par kuru viņa tuvākie kolēģi tieši 1940. gada
pavasarī izteicās, ka «vecais kungs» nespējot novērtēt reālo

stāvokli. Tā 2. jūnijā, uzstājoties Gārsenes pamatskolas izlai-



240

duma aktā, viņš atgādināja, ka «ir vajadzīgi jauni likumi un

noteikumi, kuri gan ir bargi un asi» (Rīts, 1940, 3. jūn.).

Nevienam nevarēja patikt arī Ministru kabineta 28. maijā

pieņemtais lēmums par uzņēmumu nodokļa noteikšanu no

2 līdz 5 procentu apmērā no apgrozības (!). Nodokļa apmēri

no peļņas bija daudz lielāki. Tā, piemēram, pieņemot, ka

rūpniecības uzņēmumu apgrozījums palicis 1935. gada lī-

menī — 425,7 miljonu latu un vidējais uzņēmumu nodokļa

apmērs bijis 3 procenti no apgrozības, tā summa bija 12,9

miljoni latu. Praktiski šāda nodokļa noteikšana nozīmēja

tūlītēju cenu celšanos attiecīgās summas apmērā.

Jāsecina, ka tieši 1940. gada maija beigās un jūnija
sākumā ekonomiskās grūtības valdība mēģināja pārvarēt ar

plašu masu intereses skarošiem administratīviem līdzekļiem.
Būtībā likums par saimniecisko dienestu, kurš tieši skāra

samērā nelielu daļu strādnieku un kalpotāju, netieši apdrau-

dēja visu darbspējīgo un daļēji (vairāk nekā 50 %) darbspē-

jīgo iedzīvotāju intereses. Jebkurā brīdī pēc iesaukšanas vai

ieskaitīšanas saimnieciskajā dienestā katrs varēja tikt

pakļauts Darba centrāles ierēdņu gribai. Ikvienam bija

saprotams, ka visus šī ierēdņu patvaļa neskars, bet nevienam

nebija skaidrs, kurus tā skars. lepriekšteiktais rāda, ka

neapmierinātība ar jauno likumu skāra ne tikai strādniekus,
bet arī rūpniecības un amatniecības uzņēmumu īpašniekus,
kuri jau tā bija neapmierināti ar pastāvīgu viņu darbības

regulēšanu.
Ārkārtīgi sarežģīti šo neapmierinātību iekļaut tradicio-

nālo teorētisko pieņēmumu ietvaros. Sī neapmierinātība pati

par sevi, protams, nevarēja izaugt līdz revolucionārai situāci-

jai, taču kopumā ar pārējiem faktoriem tieši jūnija dienās

deva ievērojamu grūdienu antiulmaniskā noskaņojuma attīstī-

bai. Nav šaubu, ka «Zemes saimnieka» pēdējās runas neveici-

nāja viņa autoritātes pieaugumu. Tajās tika skarti arī ārējās

politikas jautājumi. Runu gaiši mierīgais tonis par Latvijas un

PSRS savstarpējām attiecībām krasi disonēja ar trauksmaina-

jiem avīžu ziņojumiem par PSRS un Lietuvas attiecību

saasināšanos. Katrs Latvijas iedzīvotājs atcerējās, ka

1939. gada oktobra sākumā PSRS un Igaunijas savstarpējās
palīdzības līgumam sekoja attiecīgie līgumi ar Latviju un

Lietuvu. Pēc tam visās PSRS, Vācijas un Baltijas valstu

vadītāju runās uz Baltiju tika norādīts kā uz kopīgu abu

lielvalstu attiecību objektu. Tādēļ Lietuvas un Padomju
Savienības attiecību attīstībai Latvijas prese un iedzīvotāji

sekoja visai uzmanīgi. Sevišķi plaši materiāli parādījās
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«Jaunākajās Ziņās»
1

.
30. maija numura pirmajā lappusē ir

ievietots pilns PSRS Ārlietu komisariāta ziņojuma teksts par

Lietuvā izvietotā sarkanarmiešu kontingenta kareivju Smavgo-

ņeca un Pisareva aizturēšanu un spīdzināšanu, lai iegūtu no

viņiem ziņas par karaspēka daļām, kā arī par seržanta

Butajeva noslepkavošanu 12. maijā. Turpat tiek ziņots arī par

Lietuvas valdības ieceltās izmeklēšanas komisijas sastāvu un

tās darbības uzsākšanu. 1. jūnijā ar lielu virsrakstu «Lietuva

meklē svešos elementus, kas traucē labās attiecības ar

kaimiņvalstīm» laikraksts ziņo, ka «kopš dažām dienām

Kaunā vērojama liela diplomātiskā aktivitāte. Ārlietu ministrs

Urbšis jau vairākkārt apspriedies ar PSRS sūtni Pozņakovu un

Vācijas sūtni Dr. Cehlinu. Vācijas sūtnis vakar apspriedās arī

ar Pozņakovu, bet Lietuvas ārlietu ministrs Urbšis pieņēma
Anglijas sūtni Prestonu un dažu citu valstu diplomātus.» Tiek

norādīts uz valdības oficioza «Lietuvas Aidas» viedokli, «ka

Lietuva nekavēsies vainīgos sodīt ar vislielāko bardzību, lai

starpgadījumi neatkārtotos. No otras puses neesot iemesla

domāt, ka padomju valdībai trūkst labas gribas.» 4. jūnijā
tiek plaši ziņots, ka «izmeklēšanas komisija Viļņā enerģiski

turpina savu darbu, lai noskaidrotu visus PSRS valdības notā

minētos gadījumus», ka par kaimiņvalsts armijas apvainošanu
uz vienu gadu darba nometnē ievietots kāds Vsevolods Bert-

holds, uz 30 dienāmarestā sodīts restorāna īpašnieks, kur šis

apvainojums noticis, 75 personas sodītas par iziešanu uz

ielas komandanta stundas laikā, bet dažas — «par baumu

izplatīšanu». 5. jūnijā tiek ziņots, ka sakarā ar iepriekšminēto
izmeklēšanu apcietinātas 6 un aizturētas 58 personas. 6. jū-
nijā tiek paziņots, ka pēc Molotova «aicinājuma» Lietuvas

ministru prezidents Antans Mērķis brauc uz Maskavu, norā-

dot, «ka nesenie starpgadījumi ieguvuši svarīgu politisku
raksturu un ka gaidāmas zināmas politiskas sekas». 7. jūnijā
laikraksts ziņo par Mērķa ierašanos Maskavā, nobeidzot

Kaunas korespondenta telefonisko informāciju ar šādu tek-

stu: «Kaunas politiskās aprindās valda uzskats, ka Padomju

Savienība, turpinot ar savstarpējās palīdzības paktu ievadīto

miera un drošības politiku, grib turpināt drošības sistēmas

izveidošanu, kurā ieinteresēta Padomju Savienība un tās

līgumu partneri.» Faktiski pirmo reizi Latvijas presē ieskanas

skaidra doma par PSRS un visu triju Baltijas valstu attiecību

1 Autors neuzskata, ka «Jaunāko Ziņu» materiāli precīzi atspoguļo
patieso notikumu norisi Lietuvā, bet domā, ka tie sniedz priekšstatu par to,

kā Latvijas sabiedrība tika informēta par šiem notikumiem.
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attīstību, pastiprinot padomju karaspēka klātbūtni. Tas jo

sevišķi nozīmīgi tādēļ, ka visi laikraksti ziņoja par ilgstošo

ģenerāļa Krišjāņa Berķa vizīti (no 2. līdz 11. jūnijam) Mas-

kavā, norādot, ka 5. jūnijā dinejas laikā Latvijas sūtniecībā

piedalījies «apsardzības komisārs (tā tekstā.— Aut.) maršals

Timošenko, kara flotes komisārs Kuzņecovs, ārlietu komisāra

vietnieks Dekanozovs, apsardzības komisāra vietnieks mar-

šals Kuļiks, ģenerālštāba priekšnieks maršals šapošņikovs,
apsardzības komisāra vietnieki ģenerālpulkvedis Loktionovs

un ģenerālleitnants Prokurins, admirālštāba priekšnieks admi-

rālis Hallers, kā arī Igaunijas un Lietuvas sūtņi». Lasītājam

bija skaidrs, ka Mērķim un Berķim1 Maskavā risinās sarunas

jautājumos, kas saistīti ar iepriekšminēto «drošības sistēmas

izveidošanu». No šā viedokļa nozīmīgs bija arī Frankfurter

Zeifung 7. jūnija atreferējums. Norādot, ka šis laikraksts ir

tuvu stāvošs Vācijas Ārlietu ministrijai, «Jaunākās Ziņas»
uzsvēra Frankfurter Zeitung domu: «Padomju Savienībā

neesot nekādu bažu par Vācijas un PSRS draudzību. Sī

sadarbība izrādīsies izdevīga abām tautām, un tikai ienaid-

nieki varot vēlēties, lai šī draudzība atkal izirtu.»

Plašas informācijas par Mērķa vizīti Maskavā tiek ievieto-

tas «Jaunāko Ziņu» 8. jūnija numurā. 10. jūnijā laikraksts ziņo

par Lietuvas ārlietu ministra J. Urbša steidzamu izlidošanu uz

Maskavu, lai tur kopā ar Mērķi «novestu līdz galam ievadītās

sarunas». 13. jūnijā «Jaunāko Ziņu» Kaunas korespondents

informē, ka «Mērķis pēc atgriešanās no Maskavas vakar

pēcpusdienā preses pārstāvjiem izteicās, ka viņš ļoti apmieri-
nāts ar savu braucienu uz Maskavu». Korespondents ap-

galvo— «Kaunas politiskās aprindās domā, ka jau šonedēļ
izdosies sarunas Maskavā pilnīgi pabeigt un atrisināt visus

vēl nokārtojamos jautājumus». Tajā pašā numurā tiek ziņots

par iekšlietu ministra ģenerāļa Skučas atkāpšanos no amata

un Drošības departamenta direktora Pavilaiša atbrīvošanu.

15. jūnijā no Kaunas ziņo par Lietuvas valdības gaidāmo

maiņu «sakarā ar stāvokli, kāds radies kopš PSRS 25. maija

notas iesniegšanas Lietuvai». 16. jūnija svētdienas rītā «Jau-

nākās Ziņas» neiznāca. «Rīts», kas svētdienās iznāca un līdz

tam par PSRS un Lietuvas attiecību attīstību bija rakstījis
visai skopi, šajā dienā publicēja PSRS paziņojuma (faktiski

1 Autoram nav izdevies atrast K. Berķa atskaiti, ja tāda ir bijusi par

vizīti Maskavā. Bez pierādījumiem nevar pieņemt dažu ārzemju autoru

pārmetumu K. Berķim, ka viņš nav reaģējis uz tai laikā notiekošajām Mērķa
sarunām Maskavā.
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notas) tekstu Lietuvas valdībai ar šādu virsrakstu: «Padomju
Savienības paziņojums par padomju — lietuvju konflikta

likvidāciju.» Tajā pašā numurā tika sīkāk ziņots par notiku-

miem Lietuvā. Ziņojuma tekstā norādīts, ka «PSRS tautas

komisāru padomes priekšsēdētājs un ārlietu komisārs Molo-

tovs iesniedzis ultimatīvu paziņojumu Lietuvas ārlietu minis-

tram Urbšim 14. jūnijā pīkst. 23 pēc Lietuvas laika, pieprasot
atbildi līdz 15. jūnijam pīkst. 10 priekšpusdienā pēc Maska-

vas laika». Valdība prasības pieņēmusi un jaunas valdības

sastādīšana uzdota ģenerālim Raštiķim. Informācijā norādīts,

ka «pēc tam, kad kļuva zināms, ka Padomju Savienībai nav

pieņemama ģen. Ratišķa sastādītā valdība, par jauno minis-

tru prezidentu Kauņas politiskās aprindas min St. Filingeru,
kas agrāk bija tieslietu ministrs nacionālā kabinetā. Tālākais

jaunās Lietuvas valdības sastāvs vēl nav zināms, jo tas

noskaidrosies pēc sarunām ar Padomju Savienības pārstāv-
jiem.» Tai pašā numurā ievietots 15. jūnija ziņojums no

Berlīnes: «Vācijas oficiālās iestādes par Padomju Savienības

un Lietuvas konfliktu un tā atrisinājumu paskaidro, ka Vācija
šai lietā neesot ieinteresēta, jo uzskatot, ka tas skar tikai

Padomju Savienības un Lietuvas savstarpējās attiecības.»

Tātad jau pirms attiecīgā paziņojuma (notas) saņemšanas

Latvijā daudzmaz domājošiem avīžu lasītājiem bija skaidrs,
kāds būs tālāko norišu scenārijs Latvijā, kurš noteiks valdības

sastāvu, un kādos apstākļos norisināsies tās sastādīšana.

sajā sakarā nedaudz vienkāršoti liekas izteikumi par
Sarkanās Armijas tanku negaidīto parādīšanos Rīgas ielās.

Tas, ka viņi parādījās 17. jūnija pusdienlaikā, protams, bija

negaidīti, bet tas, ka viņi parādīsies kuru katru dienu pēc
Lietuvas parauga, bija skaidrs katram avīžu lasītājam un

radioklausītājam. Līdz ar to katram bija laiks izšķirties: ko

darīt tālāk? Ar kādu politisku spēku iet kopā? Tālākā

notikumu attīstība lielā mērā kļuva atkarīga no antiulmanisko

spēku organizētības, savstarpējām attiecībām un attiecībām

ar Padomju valdības pārstāvjiem, kurus reprezentēja staļi-
niskā režīma darbinieki. Kā liecina daudzu cilvēku atmiņas,
valdīja uzskats, ka ulmaniskā režīma dienas ir skaitītas.

Nebija vienīgi skaidrs, kā tieši notiks režīma sabrukums. Bija

paredzams, ka notiks politiski, ekonomiski un sociāli pārkār-

tojumi, kuros katrs Latvijas iedzīvotājs gribot negribot tiks

iesaistīts. Inteliģence to saprata ātrāk un labāk. Daļa inteli-

ģences un pilsonības, kam tas bija iespējams, repatriējās ar

baltvāciem uz Vāciju, citi meklēja patvērumu caur Somiju uz

Zviedriju pāri okeānam. Pēdējie bija neliels skaits nelatviešu

cilmes rūpniecības buržuāzijas pārstāvju, kuri 1939. gada
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beigās un 1940. gada sākumā likvidēja savus īpašumus.
Latviešu pilsonības vājums izpaudās tās nespējā meklēt

problēmas politiska risinājuma iespējas. To ievērojamā mērā

bremzēja Ulmaņa stūrgalvīgā atteikšanās no reālas satver-

smes (konstitūcijas) izveides un cerības daļēji saglabāt savu

vietu politisko pārmaiņu gadījumā. To apstiprina arī viņa

jūnijā teikto publisko runu teksti.

«Mēs nevaram uzvelt līguma pienākumus tikai otrai pusei;
arī mums jāpilda sava daļa. Mēs to arī pildām, tāpat kā

Padomju Savienība pilda tos pienākumus, ko viņa uzņēmu-

sies ar šo līgumu.» (Gārsenes pamatskolas izlaidumā

1940. gada 2. jūnijā.—Rīts, 1940, 3. jūn.)

«Daugavpils ir Daugavas sargs, un Latgale tieši robežo ar

mūsu lielo austrumu kaimiņu, ar kuru mūs saista ārkārtīgi

svarīgas kopīgas intereses.» (Radioruna Latgales dziesmu

svētku dalībniekiem 16. jūnijā, kad Ulmanim jau bija zināmas

PSRS notas prasības Latvijai.— Rīts, 1940, 17. jūn.)

«Viss, kas tagad notiek un tālāk notiks, nāks par labu

mūsu valsts un tautas nākotnei un mūsu labām un draudzī-

gām attiecībām ar mūsu lielo austrumu kaimiņu Padomju
Savienību. [. .] Es palikšu savā vietā, un jūs paliekat savās.»

(Uzruna tautai pa radio 17. jūnijā pulksten 22.15.— Rīts,

1940, 18. jūn.)

Mūsuprāt, Ulmanis saistīja zināmas cerības, balstoties uz

mums nezināmo ģenerāļa Berķa un Molotova 1940. gada
2. jūnija sarunu, kā arī ar visai dīvaino formulējumu Padomju
Savienības notā Latvijas valdībai, proti, valdībai vajadzēja

atkāpties, bet Valsts prezidenta, kura rokās faktiski atradās

visa vara (Ministru kabineta lēmumi tika pieņemti bez

balsošanas), atkāpšanās notā pieprasīta netika (Igaunijā un

Lietuvā valdības galva nebija Valsts prezidents). Kā liecina

Alfrēda Bērziņa atmiņas, Ulmanis cerēja kādu daļu savas

personiskās ietekmes saglabāt līdz ar valsts prezidenta
krēslu. So cerību vēl pastiprināja PSRS Tautas Komisāru

Padomes priekšsēdētāja vietnieka Andreja Višinska solījumi

un goddevība pēc ierašanās Rīgā 1940. gada 18. jūnijā.
Nota Latvijai no notas Lietuvai atšķīrās arī ar atklāti ultima-

tīvu draudu trūkumu tās noraidīšanas gadījumā.
1940. gada jūnija vidū izveidojās situācija, kas samazi-

nāja Latvijas iespējas pretoties staļiniskajai ekspansijai. Ulma-

nis un viņa tuvākie līdzstrādnieki labi zināja par PSRS un

Vācijas 1939. gada 23. augusta un 28. septembra līgumu

slepenajiem pielikumiem. Jāatzīst, ka netika darīts nekas šīs

ekspansijas atvairīšanai.
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1940. gada 17. jūnijs. Latvija 18.—20. jūnijā
16. jūnijā pulksten 13 pēc vietējā laika Latvijas valdība

saņēma Padomju Savienības valdības paziņojumu (notu),
kurā tika norādīts, ka savstarpējās palīdzības līguma pārkā-

pums ir militārsavienība ar Igauniju, «kas vērsta pret PSRS»,

tās paplašināšana, «pievelkot šai Savienībai Lietuvu», kā arī

1939. gada decembrī un 1940. gada martā notikušās Baltijas
valstu konferences, kuras tika raksturotas kā slepeni pasā-
kumi militārsavienības paplašināšanai un ģenerālštābu
sakaru pastiprināšanai. Nota paziņoja, ka «PSRS valdība

uzskata par pilnīgi nepieciešamu un neatliekamu sekojošo:

1) nekavējoties sastādīt Latvijā tādu valdību, kas būtu spē-

jīga un gatava nodrošināt padomju — latviešu savstarpējās
palīdzības pakta godīgu izvešanu dzīvē; 2) bez kavēšanās

nodrošināt padomju karaspēka daļu brīvu ielaišanu Latvijas

teritorijā, lai tās novietotu Latvijas svarīgākajos centros tādā

skaitā, kas būtu pietiekams, lai nodrošinātu PSRS un Latvijas

savstarpējās palīdzības pakta realizēšanas iespēju un novēr-

stu varbūtējus provokatoriskus aktus pret padomju garnizonu

Latvijā». Lai gan formāli šim paziņojumam atšķirībā no

paziņojuma Lietuvai, kā mēs jau norādījām, nebija ultimatīvs

raksturs, faktiski tas bija līdzīgs ultimātam. 16. jūnija pēcpus-
dienā Latvijas valdība nolēma notu pieņemt. Oficiālajā

paziņojumā tika teikts, ka valdība «piekrīt padomju valdības

prasībai ielaist Latvijā padomju karaspēka daļas. Pēc tam

valdība pilnā sastāvā iesniedza Valsts prezidentam savu

demisiju.» (Jaunākās Ziņas, 1940, 17. jūn.) Ulmanis kā valsts

prezidents pieņēma savu kā ministru prezidenta un pārējo
valdības locekļu demisiju, uzdodot «visiem ministriem turpi-
nāt vadīt savus resorus līdz jaunas valdības sastādīšanai».

Pēc Alfrēda Bērziņa atmiņām, Ulmanis jau 14. jūnijā ar viņu

apspriedis savu rīcību šādas notas iesniegšanas gadījumā.
Viņš atteicies atkāpties un bēgt uz ārzemēm, kā to darīja
Smetona Lietuvā. Jāatzīmē, ka Ulmanim atkāpjoties va-

jadzētu iecelt savu pēcteci vai arī atjaunot 1922. gada
satversmi. Saskaņā ar 1922. gada satversmi, Alberta Kvieša

valsts prezidentūras periodam 1936. gadā izbeidzoties, par
prezidenta vietas izpildītāju vajadzēja kļūt Paulam Kalniņam
līdz jauna prezidenta ievēlēšanai Saeimas sēdē.

Bruņotas pretošanās jautājums valdības un armijas vadī-

bas augstākajās aprindās netika pat apspriests, jo pēc
Sarkanās Armijas papildu kontingentu ievešanas Lietuvā

pretošanās bija pilnīgi nereāla.

Padomju valdības paziņojums un informācija par Latvijas
valdības atbildi tika ievietoti tikai 17. jūnija pēcpusdienā
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iznākušajās avīzēs. Rīta laikraksti un Latvijas radio par
16. jūnija notikumiem neko neziņoja. Kā liecina Latvijas PSR

prokurora E. Soldnieka apsūdzības slēdziens par 1940. gada
17. jūnija notikuma izmeklēšanu stacijas laukumā un tā apkār-

tnē, 16. jūnija vakarā iekšlietu ministrs Kornēlijs Veidnieks

sasaucis augstāko policijas ierēdņu sanāksmi, kurā «paziņoja
klātesošiem par 17. jūnijā priekšā stāvošo Sarkanās Armijas
daļu ienākšanu Rīgā un norādīja, ka policijai arī turpmāk

jāpilda savs agrākais uzdevums, vedot cīņu ar visām «nekārtī-

bām». Kārtības departamenta direktors Augusts Austrums

sapratis šo direktīvu kā «demonstrāciju nepieļaušanu, Sarka-

nai Armijai ienākot Rīgā un vispār Latvijas teritorijā». Viņš
savukārt 16. jūnija vakarā sasaucis visu Rīgas prefektūras

iecirkņu priekšnieku un to palīgu ārkārtēju apspriedi, kurā

devis «rīkojumu par visu Rīgas policijas spēku mobilizēšanu

nākamai dienai» (Cīņa, 1941, 15. janv.). Par šo ziņu patie-
sumu liecina «Jaunāko Ziņu» 1940. gada 18. jūnija numurs.

Tajā tiek ziņots, ka 17. jūnijā pulksten 21.30 Ministru kabi-

neta sēde Kārļa Ulmaņa vadībā «noklausījās iekšlietu minis-

tra K. Veidnieka ziņojumu par kārtības un drošības uzturēša-

nai spertiem soļiem un pārrunāja jautājumu par papildu
drošības soļiem, kuru uzticēja kara resoram, pievelkot arī

aizsargu organizāciju». Tajā pašā dienā pulksten 22.15 Ulma-

nis radiorunā uzsvēra, ka padomju karaspēka ienākšana

«notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no

pastāvošām draudzīgām attiecībām starp Latviju un Padomju
Savienību». Tajā pašā laikā tika aicināts saprast rīkojumus,
«ko valdība devusi un dos, kaut arī tie vienā otrā gadījumā
būs stingri un pat bargi». Ar iekšlietu ministra Veidnieka

rīkojumu laikā no pulksten 22 līdz 4 privātpersonām tika

liegts «atstāt savus dzīvokļus», pulcēties «ielās, laukumos un

apstādījumos vienkopus vairāk par 4 personām». Privātperso-
nām aizliedza nēsāt ieročus. Attiecībā par 17. jūnija notiku-

miem pilsētas centrā laikrakstā tika paskaidrots, ka «pēcpus-
dienas stundās vairākās vietās saplūda daudz ziņkārīgo», ka

ir bijuši mēģinājumi «izprovocēt nekārtības un pat sadur-

smes», ka «publikas nedisciplinētā izturēšanās galu galā
noveda pie tā, ka policija nolēma ļaužu barus izklīdināt. Tas

pēc vislielākām pūlēm, ņemot palīgā karaspēka grupas un

ugunsdzēsējus, arī izdevās.» Tāda bija otrā dienā publicētā
lekšlietu ministrijas versija par notikumiem Rīgā.

lepriekšminētajā prokuratūras slēdzienā tika konstatēts,
ka 17. jūnijā «2 strādnieki — Pāvels Krišs un Iļja Tihomi-

rovs — tika nogalināti, 27 strādnieki smagi ievainoti ar

policistu lodēm, bet vairāki simti pilsoņu pilsētas ielās,
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prefektūras un policijas iecirkņu telpās smagi piekauti ar

policistu gumijas rundziņām un aizsargu šauteņu laidēm». Kā

liecina publicētie materiāli, galvenās sadursmes notika Staci-

jas laukumā starp pūli un policistu grupu, ko vadīja Rīgas

prefektūras 6. iecirkņa priekšnieks Kārlis Zelmenis, kā arī

policijas jātnieku nodaļu, ko vadīja Aleksandrs Mārtinsons.

So sadursmju laikā tika smagi ievainoti abi minētie drīz pēc
tam no ievainojumiem mirušie strādnieki, kā arī vairāk nekā

desmit klātesošie. Daudzi aizturētie tika iedzīti prefektūras

pagalmā un piekauti. Četri cilvēki tika ievainoti Aspazijas

bulvārī, 8 — ap pulksten 20 Krišjāņa Barona ielas un Raiņa
bulvāra stūrī. 18. un 19. jūnijā uz ielām bija aizturēti cilvēki,

par kuriem bijušas aizdomas, ka viņi piedalījušies 17. jūnija
notikumos stacijas tuvumā.

Par 17. jūnija notikumiem savākts un publicēts arī plašs
atmiņu materiāls. Pauls Priede atceras: «Stacijas laukums bija

pilns ļaužu. Bija arī jau notikušas sadursmes starp strādnie-

kiem un policiju. Te uz kanāla tilta mani sagrāba politpārval-
des aģenti un policisti, jo biju politpārvaldē jau labi pazīs-
tams kā revolucionāro studentu organizācijas loceklis. Pēdē-

jos gados pirms Ulmaņa apvērsuma biju Darba studentu

biedrības priekšsēdētājs. Mani iedzina aresta telpās prefek-
tūras ēkā, sitot ar gumijas nūjām.»1 18. jūnijā Priedēm un

citiem prefektūrā aizturētajiem administratīvā kārtā tika

piespriests vairāku mēnešu ilgs cietumsods. Par nogādāšanu
cietumā Priede atceras: «Mūs visus, skaitā ap 20—30 cilvēku,

karavīri ar durkļiem sāka dzīt ārā pa prefektūras koridoriem

uz ēkas pagalmu. Visā pagalma garumā, kanāla pusē vārtu

virzienā, bija nostādīta bruņota aizsargu, policistu un polit-

pārvaldes aģentu ierinda. Apcietinātos dzina cauri šai ierin-

dai. Bija redzams, ka te sarīkos fizisku izrēķināšanos ar

arestētajiem strādniekiem. Uz arestēto galvām no abām

pusēm sāka birt sitieni ar revolveru spaliem, gumijas sitama-

jiem un šauteņu laidēm. Uzsaucu biedriem, lai pretojas
visiem spēkiem. Izrāvu vienam aizsargam no rokām šauteni,
bet tad man no visām pusēm sakrita virsū aizsargi un policisti.

Smagi piekauts, atjēdzos tikai «melnajā Bertā» uz grīdas.»
Indriķis Pinksis savās atmiņās stāsta pat par atsevišķu poli-
cistu atbruņošanu un īslaicīgu padzīšanu no Stacijas laukuma.

Vi ņš uzskata, ka «Ulmaņa valdība, redzēdama, ka policija
netiek gaiā ar ļaužu masām, izsauca palīgā tai uzticīgās

Priede P. 17. jūnijs Rīgas prefektūra un termiņcietumā//Mes jaunu

pasauli sev celsim: Atmiņu krājums.— R.: Liesma, 1972.—1. sēj.—47. Ipp.
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karaspēka daļas. Drīz ielās parādījās Latvijas armijas vieglās

tanketes, kas apstājās netālu no padomju tankiem, karaskolas

kadeti un citu valdībai uzticīgo karaspēka daļu kareivji. Lai

iztīrītu ielas no ļaužu masām, viņi, izvērtušies ķēdē un

šaudami gaisā, aizdzina cilvēkus no visām centra rajona
ielām.»1 Par 17. jūnija notikumiem Stacijas laukumā stāsta arī

Fricis Bergs. Par gaidāmo Sarkanās Armijas papilddatu
ienākšanu Latvijas teritorijā viņš uzzinājis no Maskavas

radiopārraidēm. Maskavas radio kā informācijas avotu par

gaidāmo Sarkanās Armijas papildu kontingentu ienākšanu

Latvijā norāda arī vairāki citi atmiņu autori. F. Bergs raksta,
ka redzējis Arvīda Rendenieka sadursmi ar policijas jātnieku
uz kanāla tilta, kuras rezultātā policists iesviests kanālā, bet

Rendenieks sašauts rokā.
2

Ella Ankupe, kura šajā laikā bija
ieslodzīta Rīgas Termiņcietumā, atceras: «Vīriešu korpusā
naktī no 17. uz 18. jūniju un arī 18. jūnija rītā ievietoti

daudzi jauni cilvēki it kā par huligānismu. Sie jaunekļi esot

stipri sadauzīti, daži no viņiem ievainoti.»
3

Ankupe arī

norāda, ka jau 16. jūnijā Termiņcietumā iespiedušās ziņas par
notikumiem Lietuvā un valdījis uzskats, «ka arī Latvijā esot

gaidāmas lielas pārmaiņas» . Līdzīgi ieraksti izdarīti arī

Centrālcietumā ieslodzītā Kārļa Vilciņa dienasgrāmatā.
Laikā no 18. līdz 20. jūnijam atsevišķos Rīgas uzņēmumos

notika streiki, bet sadursmes ar policiju neizraisījās. M. Jakov-

jevs, kurš šajā laikā vadīja LKP organizāciju Maskavas

priekšpilsētā, raksta, ka te pēc 17. jūnija «darbaļaužu revolu-

cionārais noskaņojums auga . . ne dienām, bet stundām. [. .]
Lai novērstu neorganizētas sadursmes ar policiju mūsu

«f orštatē», ikvienam partijas biedram bija jāveic liels izskaid-

rošanas darbs.»
6

.

Beidzot jāatzīmē 1940. gada jūlija mēnesī

svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša vietas izpildītāja N. Hari-

tonova sastādītais «Izmeklēšanas rezultātu kopsavilkums.

(Par sadursmēm starp policiju un pilsoņiem 1940. g.

17.—19. jūnijā Rīgā)», kura fragmentus 1988. gada 7. jūlijā

publicēja laikraksts «Cīņa», šajā dokumentā norādīts, ka

1
Pinksis I. Uz jaunā ceļa//Par brīvi un dzīvi.— R.: LVI,

1957.—407. Ipp.
2

Bergs F. Kopsolī ar gadsimtu.— R.: Avots, 1981.—249. Ipp.
3

Ankupe E. Pēdējās dienas restotajā valstī//Revolucionārā Rīga
pagrīdes cīņā.— R.: Avots, 1983.—235. Ipp.

*
Turpat. — 234. Ipp.

6

Vilciņš K. Pēdējās dienas Centrālcietumā//Mēs jaunu pasauli sev

celsim.—l.sēj.—69. Ipp.
6

Jakovļevs M. Maskavas priekšpilsētā//Mēs jaunu pasauli sev

celsim.—l. sēj.—sB. Ipp.
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sadursmēs trīs policijas ierēdņi sadurti, bet 57 cietuši no

akmeņu sviedieniem: pieci no viņiem ārstējušies slimnīcā.

Izmeklēšana atzina, ka uz policijas ierēdņiem nav šauts.

Karaspēku izsaucis Veidnieks, kurš visu pēcpusdienu uzturē-

jies prefektūrā. Kopsavilkumā norādīts, ka karaspēka daļas
«ieradušās pilsētas centrā un izvēršoties ķēdē, domonstran-

tus no pilsētas centra atspieda. Pēc tam atskanēja daudz

šāvienu. Neviens no publikas no šiem šāvieniem cietis netika.

Bez armijas štāba bataljona kareivjiem demonstrantu atspie-
šanā no pilsētas centra piedalījās 4. un 5. pulka karavīri. [. .]
Kad ap pīkst. 21 ar izsauktā karaspēka palīdzību demon-

stranti pilsētas centrā tika izklīdināti, pa pilsētas ielām

izsūtīja policistu un kareivju patruļas. Vairākās vietās notika

izrēķināšanās ar pilsoņiem, kurus patruļnieki uzskatīja par

tanī dienā notikušo demonstrāciju dalībniekiem.»

Kas tad bija noticis 17. jūnijā Stacijas laukumā? Mūsuprāt,
notikušo grūti nosaukt par demonstrāciju parastā nozīmē.

Visi revolucionāro organizāciju pārstāvji, kuri piedalījās

notikumos, apliecina to neorganizētu, stihisku raksturu. Noti-

kumus Stacijas laukumā par valdošam režīmam naidīgu
demonstrāciju dēvē varas orgānu pārstāvji, un šis uzskats

pārņemts vēstures literatūrā. Vai Stacijas laukumā patiešām
notika demonstrācija? Tur bija stihiska simpātiju izteikšana

ienākošajiem Sarkanās Armijas karavīriem un lielas ziņkārīgo
masas te bija, bet nekādi lozungi pacelti netika. Par demon-

strāciju to var uzskatīt nosacīti, varas orgānu bailes bija

pārspīlētas, un šo baiļu sekas bija ievainotie un no ievainoju-
miem mirušie, kā arī sadursmēs ievainotie vai sadauzītie

kārtības sargi.
Organizēta demonstrācija 17. jūnijā notika Daugavpilī,

kur pēc politpārvaldes 1940. gada 19. jūnija ziņojuma mate-

riāliem «sakarā ar PSRS karaspēka ienākšanu Latvijā caur

Daugavpili novietoties bāzēs uz ielām sāka pulcēties pretval-
stiski noskaņoti un noziedzīgi elementi». Ap pulksten 12 pie
tilta sapulcējušies apmēram 300 cilvēku, kuri «izveidoja

gājienu pa šosejas dambi, 18. novembra, Viestura, Rīgas un

citām ielām, pie kam gājiena dalībnieki nesa dažādus

plakātus ar uzrakstiem un no gājiena dalībniekiem tika

izkliegti dažādi pretvalstiski lozungi». Kā liecina K. Grubiņa

atmiņas, naktī no 16. uz 17. jūniju pagrīdes tipogrāfijā tika

iespiests nelegālā laikraksta «Latgaļskaja pravda» pēdējais
numurs. Uzzinājuši no Maskavas radiopārraidēm par gai-
dāmo Sarkanās Armijas kontingentu ienākšanu Latvijā, komu-

nisti sagatavoja, tūlīt iespieda un izplatīja LKP Latgales

apgabala komitejas uzsaukuma tekstu — «Visiem, visiem,
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visiem!», aicinot iziet uz ielas un sagaidīt Sarkano Armiju.

Tika steidzīgi izgatavoti plakāti ar lozungiem: «Lai dzīvo

Sarkanā Armija!», «Lai dzīvo Latvijas un PSRS draudzība!»,

«Mēs prasām jaunu tautas demokrātisku valdību!».1 Salo-

mans Salmanis atceras, ka demonstrācijā piedalījušies apmē-

ram 500—600 cilvēku. «Taču bija jūtams, ka policijai dots

rīkojums izklīdināt sanākušos pēc iespējas bez vardarbī-

bas.»2

Partijas Krāslavas organizācija 17. jūnija rītā nosūtīja

savus biedrus uz tuvākajiem pagastiem. Divos dienā Krāsla-

vas tirgus laukumā notika mītiņš. Sapulcējās vairāki tūkstoši

cilvēku, tika pacelti sarkani karogi un lozungi: «Lai dzīvo

Sarkanā Armija!», «Nost fašismu!», «Lai dzīvo tautas frontes

valdība!».
3

Kārsavā 17. jūnijā tika organizētas kaujas grupas,

kuras atbruņoja aizsargus. 18. jūnijā te policija kopā ar

Rēzeknes kājnieku pulka virsniekiem un politpārvaldes aģen-
tiem arestēja 24 cilvēkus un ievietoja Rēzeknes cietumā.

17. jūnijā aizsargus atbruņoja Višķos. 18. jūnijā tika izklīdi-

nāts zemnieku mītiņš, arestēti aktīvie aizsargu atbruņotāji.
4

Jaunas valdības izveidošanas novilcināšanās, Ulmaņa

palikšana valsts prezidenta amatā, politieslodzīto neatbrīvo-

šana bija faktori, kuru ietekmē aktivizējās revolucionārā

kustība uz vietām. Periodā no 18. līdz 20. jūnijam pati
nopietnākā bija uzstāšanās Liepājā. Jau 1940. gada maija

beigās LKP Lejaskurzemes apgabala konferencē viens no

Liepājas organizācijas vadītājiem Vilis Gebelis pieprasīja

organizēt bruņotu sacelšanos pret Ulmaņa režīmu.
5

Gebela

priekšlikumu vairākums delegātu neatbalstīja. Cits Liepājas

organizācijas vadītājs Miķelis Bārtnieks savās atmiņās

norāda, ka ziņa par 17. jūnija notikumiem Rīgā izraisījusi

19. jūnija demonstrāciju, kuru vadījuši «Tosmares» strādnieki

V. Gebelis un K. Balodis. Demonstrācijas ceļā nostājās ka-

reivju ķēde ar durkļotām šautenēm, kura pašķīrās un pava-

dīja demonstrantus līdz pilsētai. Demonstrācijai pievienojās
citu uzņēmumu strādnieki, tika pacelti sarkanie karogi un

dziedātas revolucionāras dziesmas. Pēc demonstrācijas

' Latgales komunisti pagrīdes gados 1920—1940: Atminas.— R.: LVI,

1962..—302., 316.—317. Ipp.
2

Šalmanis 5. Daugavpils strādnieki pārņem ražošanas vadību//Mēs

jaunu pasauli sev celsim.—l. sēj.—26B. Ipp.
s

Latgales komunisti pagrīdes gados.—lB3. Ipp.
4

Turpat.—226., 241., 242. Ipp.
J Revolucionārās Liepājas un Lejaskurzemes pagrīde cīņā.

1918.—1940.//Cīnītāju atmiņas.—R.: Liesma, 1977.—1 25. Ipp.
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notika partijas apgabala un pilsētas komiteju apvienotā sēde,
kurā tika nolemts otrā dienā demonstrāciju turpināt un

vajadzības gadījumā ar bruņotu spēku ieņemt aizsargu namu,

prefektūru, politpārvaldi, pastu, laikraksta redakciju un cie-

tumu. 20. jūnijā demonstrācijā piedalījās arī strādnieki no

apkārtējiem pagastiem. Bārtnieks apraksta pasta ieņemšanu,

kuru pats vadījis un kurā piedalījušies 18 cilvēki, to skaitā

«pieci no «Tosmares» ar A. Matisonu priekšgalā, trīs no

tirdzniecības ostas, pieci no kokzāģētavas ar G. Bobrovu un

I. Sprūdi priekšgalā». Pastā notika apšaudīšanās ar pastu

apsargājošo kareivju nodaļu, kura pēc tam tika atbruņota.
V. Gebelis ar 20 cilvēkiem ieņēma aizsargu namu un atbru-

ņoja aizsargus. Bārtnieks nolasīja pa Liepājas radio pilsētas

partijas komitejas ziņojumu par varas pārņemšanu. M. Būkas

vadītā grupa ielenca politpārvaldi, kura padevās tikai 21. jū-

nijā. 20. jūnijā aizsargi tika atbruņoti Vērgalē, Pērkonē,

Grobiņā un Priekulē. 21. jūnijā paplašinātajā apgabala un

pilsētas komitejas sēdē par Liepājas un Aizputes apriņķa
vecāko tika izraudzīts J. Vierpis, par apgabaltiesas priekšsē-
dētāju — S. Simanovičs. Valdība šīs kandidatūras apstipri-
nāja 9. jūlijā.1 Līdzīgi 19. jūnija notikumus raksturo arī Marija
Sudmale. 20. jūnijā viņa bija Rīgā.

2
Interesanti atzīmēt, ka

notikumu aprakstam, ko devis Bārtnieks, ir liela līdzība ar

Liepājas telegrāfa kalpotāja Jāņa Sermokša ierakstiem dienas-

grāmatā 1940. gada jūnijā, tātad ar pretējās puses viedokli,

ko publicēja «Skolotāju Avīze» 1988. g. 29. jūnijā. Viņš
uzsver vēl vienīgi to, ka pilsētā bez Latvijas armijas kareivju

patruļas un sardzēm bija sarkanarmiešu patruļas. Par nakti no

19. uz 20. jūniju Sermoksis raksta: «Viena daļa ļaudis nemaz

nedomā iet mājās un esot cauru nakti klīduši un aurojuši. īsti

sievas bijušas izaicinošas pret policiju. Rītu 17—18 atkal

būšot demonstrācijas. Sācies Tosmārē un bijušas sadursmes

mežā. lecirkņa priekšnieks Veidemanis dabūjis pa gal-
vu.» 20. jūnija vakarā apsardzību pilsētā pārņēma kara-

spēks.
20. jūnija notikumus Liepājā dažādi autori novērtē dažādi.

Ulmaņa režīma varas orgāni 20. jūnijā te savu varu zaudēja.

Mūsuprāt, kontroli pār stāvokli pilsētā 20. jūnija vakarā, kad

tā bija izslīdējusi no oficiālās varas rokām, pārņēma

Bērinieks M. Liepājas strādnieki saņem varu//Mēs jaunu pasauli
sev celsim.—l. sēj.—Bt.—B7. Ipp.

Sudmaie M. Paceļam sarkanos karogus!//Mēs jaunu pasauli sev

celsim.—l. sēj.—BB.—92. Ipp.
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padomju flotes un armijas daļas, civilo varu atstājot faktiskās

sacelšanās dalībniekiem. Bez LKP, Latvijas Darba Jaunatnes

Savienības (LDJS) un Latvijas Sociālistiskās strādnieku un

zemnieku partijas (LSSZP) organizācijām Liepājas notikumos

piedalījās avantūristiski noskaņota ostas strādnieku grupa
Isačenko vadībā. LKP CX sēdē 1940. gada 15. augustā,
apspriežot stāvokli Liepājas organizācijā, Lejaskurzemes

apgabala komitejas sekretārs Pēteris Plēsums izteicās: «šis

Isačenko runā kā kāds pops, viņš lien visur iekšā, kur kāda

sanāksme.»1 Nurža norādīja, ka Isačenko grupā ir 2000

biedru. Mūsu rīcībā trūkst plašāku ziņu par šīs grupas

darbību un tālāko likteni. Minētie 2000 ir fantastiski uzpūsts

skaitlis. Tajā pašā laikā grupas līdzdalība 20. jūnija notiku-

mos palīdz tos labāk izprast.

Valdības veidošanās

(1940. g. 17.—20. jūnijs)

Jaunas valdības veidošanās process sākās 17. jūnijā un

beidzās 20. jūnijā ar šādos gadījumos tradicionālo Valsts

prezidenta kancelejas paziņojumu. Šajā valdībā iegāja astoņi

(ar armijas komandieri — deviņi) cilvēki. Tie pārstāvēja tā

saucamo «Jaunāko Ziņu» grupējumu: Pēteris Bļaus — sabied-

risko lietu ministrs, Augusts Kirhenšteins — ministru prezi-
dents un ārlietu ministrs, Jūlijs Lācis — tautas labklājības
ministrs un izglītības ministra vietas izpildītājs, Vilis Lācis —

iekšlietu ministrs; kreisos kalpakiešus: Roberts Dambītis —

kara ministrs un Roberts Kļaviņš — armijas komandieris;

Latgales politiskos darbiniekus: Vikentijs Latkovskis

(1899—1983) — iekšlietu ministra biedrs (vietnieks) un Juris

Pabērzs (1891 —1961) — tieslietu ministrs un finansu minis-

tra vietas izpildītājs; LSSZP pārstāvis Jānis Jagars
(1894—1970) — satiksmes ministrs. Igaunijā vairākums jaun-
izveidotās valdības locekļu vēlāk kļuva par Komunistiskās

partijas biedriem, bet Latvijā par tādiem kļuva Pēteris Bļaus,

Augusts Kirhenšteins, Vikentijs Latkovskis, Jūlijs un Vilis Lāči.

Lietuvā jaunajā valdībā tika iekļauti divi vecās valdības

locekļi —finansu ministrs Ernests Galvanausks, kas vecajā
valdībā bija otra redzamākā figūra, un kara ministrs ģenerā-
lis Vincs Vitkausks, bet Latvijā neviens vecās valdības

pārstāvis jaunās valdības sastāvā netika iekļauts. Augusta

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—t. apr.—6. 1.—24.—27. Ip.
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Kirhenšteina Ministru kabinets šādā sastāvā darbojās līdz

jūlija sākumam, kad to papildināja vēl ar pieciem ministriem

vai viņu biedriem, no kuriem trīs bija LKP pārstāvji.
No bijušajiem Latvijas Republikas ministriem valdībā

iegāja Juris Pabērzs. No 1926. līdz 1928. gadam viņš bija
ministrs Latgales lietās, no 1929. līdz 1931. gadam — ties-

lietu ministrs, bet 1934. gada sākumā — tautas labklājības
ministrs. Ulmaņa diktatūras periodā Pabērzs bija Daugavpils

apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs. Valdības vadošo kodolu

sastādīja «Jaunāko Ziņu» grupas pārstāvji—tautā plaši

pazīstami inteliģenti. Valdībā tika iesaistīti divi ģenerāļi
Dambītis un Kļaviņš. Presē speciāli tika uzsvērta viņu aktīvā

līdzdarbība Latvijas armijas veidošanā. (Dambītis kā vienī-

gais kareivju un virsnieku pārstāvis bija uzstājies Latvijas

republikas proklamēšanas aktā 1918. gada 18. novembrī.)
Lai labāk izprastu to, kāpēc ārpus valdības līdz jūlija

sākumam palika LKP pārstāvji un kāda loma tās sastādīšanā

bija valsts prezidentam Kārlim Ulmanim, mēģināsim plašāk
parādīt PSRS speciālā pārstāvja bēdīgi slavenā Andreja
Višinska (1883—1954) vietu šajos notikumos. To raksturo jau

pats Padomju Savienības valdības 1940. gada 16. jūnija

paziņojuma (notas) teksts Latvijas valdībai: «PSRS valdība

uzskata par pilnīgi nepieciešamu un neatliekamu seko-

jošo: 1) nekavējoties sastādīt Latvijā tādu valdību, kas būtu

spējīga un gatava nodrošināt padomju — latviešu savstarpē-

jās palīdzības pakta godīgu izvešanu dzīvē [. .]» Šā punkta
kontrole un padomju karaspēka papildu kontingentu izvieto-

šanas problēmu vispārējā regulēšana bija PSRS Tautas Komi-

sāru Padomes priekšsēdētāja vietnieka Višinska uzdevums.'
Višinskis Rīgā ieradās 18. jūnija pēcpusdienā. «Jaunākās

Ziņas» 19. jūnija numurā par to ziņo: «Vakarvakarā ar

Maskavas ātrvilcienu Rīgā ieradās PSRS tautas komisāru

padomes priekšsēdētāja biedrs A. Višinskis. Stacijā viņu
Valsts prezidenta uzdevumā sagaidīja adjutants pulkvedis
Lūkins un ārlietu ministrs V. Munters. Tāpat bija ieradies

padomju sūtniecības personāls pilnā sastāvā ar sūtni V. De-

revjanski priekšgalā, kā arī padomju garnizona vadošās

personas no visām ieroču šķirām. Tai pašā vakarā tautas

1 Raksturojot Višinska darbību, autors balstās uz atmiņu materiāliem,
kuros galvenokārt vērtēta tā Latvijas politisko personu rīcība, kas šajā laikā

kontaktējās ar Višinski. Autors uzskata par pilnīgi iespējamu, ka dokumen-

tārie un jauni atmiņu materiāli var radīt ievērojamas izmaiņas konkrētajā
notikumu izklāstā, kā arī jau iepriekš izsaka pateicību visiem, kas uzskatīs

par iespējamu nodot viņa rīcībā šādus materiālus vai informēt par tiem.
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komisāru padomes priekšsēdētāja biedrs A. Višinskis ieradās

Pilī ar vizīti pie valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa.» Gluži tāda

paša satura paziņojums ir arī laikrakstā «Rīts» un citos

19. jūnija laikrakstos. Demokrātiskā centra (partija Latvijā

pirms 1934. g. 15. maija apvērsuma) līderis Jānis Breikšs

(1887 —1965) savās atmiņās norāda, ka 19. jūnijā Višinskis

uzsācis sarunas ar pazīstamo izglītības un sabiedrisko darbi-

nieku profesoru Ati Ķēniņu (no 1931. līdz 1933. g. bija

izglītības ministrs Latvijas valdībā). Atis Ķēniņš bija perso-

nīgi pazīstams ar Andreju Višinski. Šī pazīšanās, iespējams,

varēja sākties gadsimta sākumā, kad abi mācījās Liepājas

ģimnāzijā, un noteikti izveidojās laikā no 1915. līdz 1918. ga-

dam, kad Ķēniņš studēja tieslietas Maskavas universitātē, kur

Višinskis bija sācis strādāt par mācību spēku. Pēc vienas

versijas, Ķēniņš pats no rīta ieradies pie Višinska PSRS

pārstāvniecībā, pēc citas — Višinskis ieradies pie Ķēniņa
vasarnīcā.

Breikšs apgalvo, ka arī viņš 19. jūnija priekšpusdienā
vairākkārt ticies ar Višinski valdības sastādīšanas jautājumā.
Višinskis esot apgalvojis, ka Latvijas valsts neatkarību

neviens negribot ne izbeigt, ne apstrīdēt, bet demokrātiskās

brīvības esot nepieciešams paplašināt un nostiprināt. Breikšs

par to informējis pie Ata Ķēniņa sapulcējušos bijušos
ministru prezidentus — Pēteri Juraševski (1872—1945) un

Hugo Celmiņu (1899 —1941), ģenerāli Jāni Balodi, profesoru
Konstantīnu Čaksti (1901—1945) un citus.

Kā liecina vairākas publikācijas, iepriekšminētie politiķi,

jau pirms Višinska ierašanās, 17. un 18. jūnijā kopā ar Paulu

Kalniņu centās panākt Ulmaņa atkāpšanos no valsts prezi-
dentaamata. Tas ļautu Kalniņam pārņemt prezidenta pienāku-
mus un uzdot kādam no buržuāziskajiem politiķiem sastādīt

valdību.

Latvijas Valsts bankas direktors Ādolfs Klīve (1888—

1974) savās atmiņās apgalvo, ka Ulmanis līdz Višinska

atbraukšanai nogaidījis ar valdības sastādīšanu, cerot palikt
valsts prezidenta postenī un valdību sastādīt bez komunistu

piedalīšanās. 18. jūnija vakarā Višinskis ieradās pie Ulmaņa
oficiālā vizītē. Viņu starpā notikusi plaša un laipna saruna.

Kā liecina vairākas emigrācijā publicētās Ulmanim tuvu

tālaika darbinieku atmiņas, tikšanās rezultātā panākta vieno-

šanās, ka Višinskis 20. jūnija rītā iepazīstinās Ulmani ar tam

pieņemamu valdības sastāvu. Pēc ASV sūtņa Vailija ziņām,
Ulmanis 19. jūnijā cerējis, ka ministru prezidents būs vai nu

Marģers Skujenieks, Pauls Kalniņš, vai ģenerālis Jānis Balo-

dis.
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20. jūnijā no Centrālcietuma tika atbrīvots viens no

LSSZP vadītājiem Ansis Buševics 1

,
kurš kopā ar Klāvu

Lorenču iesniedza Višinskim memorandu par iespējamo

Latvijas politisko un saimniecisko uzbūvi. Memorands būtībā

atbilda Tautas frontes prasībām, bet Višinskis tā iesniedzē-

jam Buševicam, kā atceras Lorencs, esot atbildējis, ka memo-

randa prasības neatbilst apstākļiem, kādos sācies otrais

pasaules karš. Raksturojot Višinska lomu valdības sastādīša-

nas procesā, Lorencs raksta, ka Višinskis sarunās ar Latvijas
sabiedriski politisko aprindu pārstāvjiem «lika saprast, ka ļoti
vēlētos zināt Latvijas sabiedriski politisko domu par radušos

stāvokli. levērojot Višinska vēlēšanos orientēties Latvijas

politiskajos apstākļos, zināmu virzienu pārstāvji, gan no

pilsoniskajām, gan strādniecības organizācijām, stājās ar

viņu sakaros un sarunās. Bet liels bija mūsu visu pārsteigums,
kad Višinskis skaidri un atklāti pateica, ka viņš ne ar kādām

partijām un organizācijām sarunas nevedīs, bet tik ar atseviš-

ķām personām, uzklausot viņu individuālās domas. Višinska

nostāju sapratām! Viņš baidījās, ka, salaužot 15. maija žņau-
gus, Latvijas politiskā doma varētu ātri sākt kristalizēties un

Višinska priekšā nostāties jau kā politiski organizēta, stipra
Latvija.»

2
Sā darba autors neizslēdz iespēju, ka sākumā

Staļins un viņa līdzstrādnieki neparedzēja pilnīgu Ulmaņa
režīma salaušanu, ka ar to tiem nācās samierināties tautas

masu kustības rezultātā. Pēc Lorenča domām, tieši Ulmaņa
palikšana valsts prezidenta postenī strādnieku kustības pār-

stāvjos radījusi atteikšanos nākt valdībā. Līdzīgi rīkojies arī

liberālo aprindu pārstāvis advokāts Pēteris Berģis, kuram

Višinskis piedāvājis tieslietu ministra posteni. Jāuzskata, ka

Jānis Jagars, iestājoties valdībā, nebija oficiāls LSSZP pārstā-
vis. Interesanti atzīmēt laikraksta «Rīts» 27. jūnija numurā

ievietoto korespondenci no Kaunas, kurā tika norādīts, ka

Lietuvas «aizsargu organizāciju demokratizēs, padarot to par
visas tautas organizāciju, kurā jo plaši piesaistīs strādniekus

no visām aprindām».
Pavisam īpatnēji šajās dienās veidojās Višinska un LKP

attiecības. Višinskis nesatikās ne ar vienu LKP CX locekli.

Netika pat mēģināts tikties ar brīvībā esošajiem CX locek-

ļiem Jāni Gustsonu, levu Vīnholdi (1895—1980) un Jāni

Saini (1883—1960). Sādē situācijā Višinskim nebūtu bijis

Jablonskis A. Cīņā par fašistiskās diktatūras gāšanu Latvijā//Mēs
jaunu pasauli sev celsim.—l.sēj.—2s. Ipp.

1
Literatūra un Māksla.—l9BB.—B. jūl.
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grūti panākt atsevišķu LKP CX vadītāju atbrīvošanu no

cietuma un viņu iesaistīšanu sarunās par valdības izveido-

šanu. Sī pirmajā brīdī visai dīvainā rīcība (sarunas ar tādiem

nozīmīgiem politiskiem darbiniekiem kā Ķēniņu, Breikšu un

Buševicu, bet no komunistiem vienīgi sarunas ar Elmāru

Briedi) kļūst saprotama vienīgi tad, ja atceramies Staļina un

Višinska izrēķināšanos ar LKP CX locekļiem un aktīvu

30. gadu otrajā pusē, viņu viedokli, ka LKP ir visai šaubīga

organizācija. Tad arī kļūst saprotamāka Višinska prasība

izslēgt no partijas Ansi Kadiķi par 21. jūnija masu demonstrā-

cijas organizēšanu. Tiesa, tautas valdības veidošanās pro-

cesā LKP tika rezervētas četras ministru vietas.

Izmantojot LKP CX vairākuma atrašanos ieslodzījumā,
Višinskis un Ulmanis to attālināja no valdības veidošanas

procesa. Nepanācis vienošanos ar Ķēniņa grupējumu un

LSSZP pārstāvjiem, Višinskis izšķīrās par Augusta Kirhen-

šteina valdības atbalstīšanu. Mums nezināmu iemeslu dēļ
Atis Ķēniņš, lai gan viņa piekrišana bija saņemta, valdības

sastāvā iekļauts netika. Breikšs apgalvo, ka viņu un profe-
soru Paulu Lejiņu (1883—1959) 20. jūnija pēcpusdienā pie
sevis uzaicinājis Augusts Kirhenšteins, paziņojot par iekļau-
šanu valdībā. Breikšs esot atteicies no piedāvātā zemkopī-
bas ministra posteņa (vieta palika vakanta līdz jūlija sāku-

mam), bet Lejiņš izglītības ministra pienākumus uzņēmās
tikai jūlija sākumā.

No iepriekš teiktā redzams, ka valdības veidošanos

ietekmēja gan plašā visu politisko spēku aktivizēšanās, gan

Padomju valdības pārstāvja Višinska darbība,
1

kurš faktiski

veica visu iespējamo, lai saglabātu Ulmani valsts prezidenta

postenī. Autoritārā režīma sabrukums tomēr nebija novēr-

šams. Jūnija notikumu lielā līdzība visās Baltijas republikās
liecina par apzinātu demokrātiskās masu kustības attīstības

bremzēšanu. Ir pamats domāt, ka staļiniskās administratīvās

sistēmas pārstāvji baidījās zaudēt kontroli pār masu kustību.

Zināmu priekšstatu par to dod tālākie notikumi. 5ā iemesla

dēļ sniegt viennozīmīgu atbildi par Sarkanās Armijas klātbūt-

nes revolucionāro procesu veicinošo vai bremzējošo lomu

pagaidām nav iespējams.
Priekšstatu par Ulmaņa visai reprezentatīvo vietu valdī-

bas sastādīšanā sniedz jaunās valdības locekļa Vikentija

Publicistikā pēdēji laikā samērā daudz raksta par PSRS sūtniecības

darbinieku Vetrova un Čičajeva darbību tajās dienās. Uzskatām, ka viņi
savā darbībā tolaik vadījās pēc Višinska norādījumiem.



Latkovska 1955. gadā uzrakstītās atmiņas: «19. jūnijā saņēmu

paziņojumu, ka tieku aicināts profesora Dr. Kirhenšteina

sastādāmā tautas valdībā ieņemt iekšlietu ministra biedra un

politiskās pārvaldes priekšnieka amatu. Priekšlikumam

piekritu, un 20. jūnija vakarā pīkst. 20 bija jāierodas Prezi-

denta pilī (tagadējā Pionieru pilī) kopā ar citiem jaunās
valdības ministriem uz stādīšanos priekšā valsts Prezidentam

(Ulmanim). [. .]

Noteiktajā laikā prof. Kirhenšteins mūs visus pēc kārtas

saskaņā ar pastāvējušo kārtību stādīja priekšā Ulmanim,

nosaukdams uzvārdus un projektējamo amatu. Ulmanis apval-
dītā uztraukumā katram teica kādu vārdu, piem.: mēs pazīs-

tami, kā labi klājas, kur tagad dzīvojat v. tml. Man viņš teica:

«Jūsus gan agrāk nepazinu, bet iekšlietu ministra priekšgā-

jējs Veidnieka kungs teica, ka pazīst.» Pēc tam mūs visus

ieveda citā istabā, kur Ulmanis apsēdās istabas vidū krēslā

un uzaicināja mums apsēsties krēslos, kas stāvēja gar sienām.

Klusā, bet manāmi satrauktā balsī viņš izteica apmēram tādu

domu: vēsturisko notikumu rezultātā ir radusies vajadzība

pastāvošai demisionēt un sastādīt jaunu valdību, kuras

uzdevums nebūs vieglais, lai gan tā saņem valsts kasi un visu

saimniecību ne tukšu un noplicinātu, bet gan, kā saka, pilnā
darba kārtībā. Tālāk viņš nosauca dažus ciparus no zelta un

ārzemju valūtas krājumiem, kā arī no ārējās tirdzniecības

bilances aktīva. Izteica cerību, ka arīdzan turpmāk jaunā
valdība pratīs valsts stūri noturēt rokās, neskatoties uz

sarežģītajiem starptautiskajiem apstākļiem.
Uzruna bija īsa, apmēram 3—5 minūtes gara, un ar to

stādīšanās priekšā beidzās. Mēs devāmies projām. Turpat
bija norunāts nākošajā rītā pīkst. 10 noturēt pirmo jaunās

tautas valdības sēdi un tādējādi izdarīt faktisko varas

pārņemšanu.»
1

21. jūnijā uzsāka darbību Augusta Kirhen-

šteina valdība, Kārļa Ulmaņa valdība savu darbību beidza.

LKP CX PVI PA.—2OO f.—9. apr.—7o3. I. —42.—43. Ip.



258

O. NIEDRE,

vēstures zinātņu doktors

LATVIJAS REPUBLIKAS PĒDĒJAIS MĒNESIS.

21. JŪNIJS

levērojams pagrieziena punkts 1940. gada notikumu attīs-

tībā bija 21. jūnijs, šajā dienā uzsāka darbību Augusta

Kirhenšteina vadītā valdība, tika atbrīvota lielākā daļa

politieslodzīto, notika liela Rīgas darbaļaužu demonstrācija,
faktiski legalizējās Komunistiskā partija, sākās vecā režīma

varas iestāžu sabrukums visā Latvijā.

Pulksten 10.00 notika jaunās valdības «pirmā darba sēde»

(«Jaunāko Ziņu» 21. jūnija formulējums). To atklāja Ulmanis

kā valsts prezidents ar formulu: «Ņemot vērā, ka šā gada
16. jūnijā Ministru kabinets pilnā sastāvā pieteica man savu

atkāpšanos, es aicināju ministru prezidenta amatā profesoru
doktoru Augustu Kirhenšteinu un Ministru kabineta locekļus.

Saņēmis ministru prezidenta un kabineta locekļu piekrišanu,

pasludinu valdību par nodibinājušos un stājušos pie savu

pienākumu izpildīšanas.» Kā pirmo Ministru kabinets

pieņēma amnestijas likumu, šajā dienā jaunie ministri pār-

ņēma arī savas ministrijas. «Jaunākās Ziņas» ievietoja no

amata aizejošā ģenerāļa Krišjāņa Berķa runu Kara ministrijas
un armijas vadības nodošanas brīdī: «Gribu atzīmēt, ka

mūsu armijas augstākais vadonis valsts prezidents Kārlis

Ulmanis paliek savā amatā un ka viņa domas un darbi arvien

būs veltīti mūsu armijai.» šis paziņojums sevišķus komentā-

rus neprasa.

Daļēja politisko ieslodzīto atbrīvošana sākās jau 20. jū-
nijā ar attiecīgiem vecās valdības rīkojumiem. 20. jūnijā no

Centrālcietuma tika atbrīvoti 12 politieslodzītie, 21. jūnijā
cietuma priekšniecība bija sagatavojusies atbrīvot vēl 18
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cilvēkus. 1 Baidīdamās no iespējamas izrēķināšanās ar daļu
no politieslodzītajiem, kā arī redzēdamas visai dīvainos

Višinska un Ulmaņa manevrus, LKP Rīgas pilsētas komiteja

un LKP CX Orgkomiteja centās panākt pilnīgu politie-
slodzīto atbrīvošanu, šis jautājums tika apspriests sanāksmē

P. Grāmatnieka dzīvoklī Jaunielā, Vecrīgā, naktī no 19. uz

20. jūniju. Sanāksmē piedalījās LKP CX locekļi J. Gustsons,

J. Sainis un I. Vīnholde, CX locekļa kandidāts A. šperliņš, kā

arī E. Briedis, J. Putniņš un H. Skuteļska. «Biedri izvirzīja

jautājumu, ka vispirms jāatbrīvo politieslodzītie,» atceras

Skuteļska. «Rajonu pārstāvju vairākums piekrita viedoklim,

ka jāorganizē plaša demonstrācija. Sanāksme sadalīja uzde-

vumus demonstrācijas organizēšanai.»
2

J. Gustsons norāda,

ka sanāksmē piedalījies arī Ansis Kadiķis un tajā «lēmām par

apcietināto cīnītāju atbrīvošanu, jo varēja sagaidīt, ka ar

viņiem izrēķināsies»
3
. Andrejs Znotēns, kurš 21. jūnija de-

monstrācijā bija viens no «Bekona eksporta» strādnieku

vadītājiem, uzsver: «17. jūnijā mēs Rīgas ielās izgājām tīri

stihiski, bet sagaidīt atbrīvotos politieslodzītos pie Rīgas

centrālcietuma un termiņcietumā jau ieradāmies kā Latvijas
Komunistiskās partijas organizēts spēks.»

4

Arī Lilija Ligere

atceras, ka viens no demonstrācijas cēloņiem bija «ziņas, ka

tiek gatavota izrēķināšanās ar politiskajiem ieslodzītajiem
cietumos»3

.
Kā atceras Latkovskis, jaunās valdības locekļu

vidū atbrīvošanas jautājumā nebija pilnīgas vienprātības.

Ģenerālis Dambītis esot uzskatījis, «ka nav jāsteidzas, ka

vajag būt uzmanīgam no «elementiem», groži jāturot stin-

gri» .
Valdības lēmums par amnestiju neskāra visus politie-

slodzītos. Tikai jūnija beigās atbrīvoja tos, kuri bija tieši

apsūdzēti sadarbībā ar PSRS, 27. jūnijā pēc daļēja bada

streika uzsākšanas no aresta atbrīvoja sakarā ar 17. jūnija

notikumiem administratīvi sodītos.' Politieslodzīto atbrīvoša-

nai bija liela politiska nozīme. Daugavpilietis šalmanis atce-

ras: «Līdz politieslodzīto atbrīvošanai mums vēl nebija
pilnīgi drošas pārliecības par to, ka viss drīz vien kļūs citādi,
ka Komunistiskajai partijai, kas atrodas pagrīdē, būs galvenā
loma jaunās demokrātiskās iekārtas izveidošanā. Politie-

1 Mes jaunu pasauli sev celsim.— R.,1972—1 5ēj.—72.—73. Ipp.
2

Turpat.—ls9. Ipp.
3

Turpat.—9o. Ipp.
4

Turpat.—lol. Ipp.
s Turpat.—6l. Ipp.

J LKP CX PVI PA.—2OO. f.—9. apr.—7o3. 1.—47 Ip
Mēs jaunu pasauli sev celsim.—l sēj.—4B. Ipp.
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slodzīto atbrīvošana bija pirmais reālais fakts, kas parādīja
Komunistiskās partijas spēku.» 1

Politisko ieslodzīto atbrīvošanai Rīgā sekoja grandioza

demonstrācija. «Jaunākās Ziņas» plašā informācijā norādīja:
«Plašā Rīgas strādnieku manifestācija noritēja disciplinēti un

priekšzīmīgā kārtībā. Gājiena dalībnieki soļoja ciešā ierindā.

Par kārtību gādāja paši strādnieki. Gājienā nesa sarkanus

karogus un plakātus ar lozungiem, kas uzsvēra Latvijas un

Padomju Savienības draudzību, izteica apsveikumus

Padomju Savienības karaspēkam, izpauda pārmetumus agrā-
kai valdībai un prasīja demokrātiskas reformas.» «Rīts»

citēja Višinska uzrunas nobeigumu: «Lai dzīvo brīvā Latvija!
Lai dzīvo nesatricināmā draudzība starp brīvo Latviju un

Padomju Savienību.» sos vārdus speciāli uzsvēra arī A. Kir-

henšteins, 22. jūnijā uzrunājot Ārlietu ministrijas darbiniekus.

Tūlīt pēc demonstrācijas LKP CX pilnā sastāvā (trūka

vienīgi Friča Deglava, kurš atradās Zviedrijā) pulcējās uz

sēdi jau minētajā Grāmatnieka dzīvoklī. Ikdienas darba

vadībai tika ievēlēts četru cilvēku sekretariāts: pirmais
sekretārs Jānis Kalnbērziņš, otrais sekretārs Žanis Spure,

trešais sekretārs un «Cīņas» redaktors Andrejs Jablonskis, kā

arī Olga Auguste.
21. jūnija notikumu rezultātā uz laiku izveidojās četri

nozīmīgi spēki. Pirmkārt, tā bija Augusta Kirhenšteina val-

dība, kura centās pakļaut savai kontrolei veco valsts aparātu.

Otrkārt, tā bija Vienotā fronte, kuras organizācijas —tā

saucamās «vienības komitejas» — bija praktiski veikušas lie-

lās demonstrācijas (dalībnieku skaitu vērtēja ap 70 000)

organizēšanu Rīgā. Treškārt, zināmu ietekmi vecajā valsts

aparātā un armijā saglabāja Ulmanis. Ceturtais spēks bija
Višinskis un tā līdzstrādnieki, kuri Latvijā pārstāvēja staļi-
nisma režīmu un aiz kuriem stāvēja te stacionētās Sarkanās

Armijas daļas.

Notikumu attīstība jūnija beigās un jūlija sākumā

Vecās varas aparāta nomaiņai un demokrātisku varas un

pārvaldes institūtu attīstībai tieši jūnija beigās un jūlija
sākumā bija augšupejošs raksturs. Grūti piekrist tiem auto-

riem, kuri uzskata, ka šis process noticis tikai no augšas

(Augusta Kirhenšteina valdības), tātad tīri un tikai reformu

Mēs jaunu pasauli sev celim.—l.sēj.—269. Ipp.
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ceļā. Faktiski process bija pašdarbīgs un tieši šajā periodā
bieži aizsteidzās priekšā valdības lēmumiem un rīkojumiem,
kuri noformēja notikušo, šādas parādības bija novērojamas

kā Rīgā, tā provincē. Tā, piemēram, Daugavpilī LKP Latgales

apgabala komitejas, LKP Daugavpils pilsētas komitejas un

LDJS Daugavpils komitejas vadībā pēc politieslodzīto atbrī-

vošanas 21. jūnijā notika faktiska Vienotās frontes legalizā-

cija un pēc lielas (ap 10 000 dalībnieku) demonstrācijas
22. jūnijā tika pieņemts lēmums izveidot pilsētā padomi
varas saņemšanai. Tika sagatavoti attiecīgi uzsaukumi. Tikai

pēc tiešiem J. Kalnbērziņa norādījumiem, «ka šobrīd strād-

niekiem jācīnās par patiesi demokrātisku Latviju vienotā

frontē ar darba zemniecību un darba inteliģenci» un ka šāda

rīcība ir pāragra, Latgales apgabala komiteja savu lēmumu

atcēla.1 Krāslavā šāda padome pat tika izveidota. Padomi

23. jūnijā ievēlēja arī Skrudalienā, kā arī izveidoja tās izpild-
komiteju, ko vēlāk pēc valdības iestāžu norādījuma uz laiku

pārdēvēja par pagasta valdi.
2

Ludzas, Abrenes, Rēzeknes un

Daugavpils, kā arī Ilūkstes apriņķos notika plaši mītiņi un

demonstrācijas, tika ieņemti aizsargu nami un atbruņoti

aizsargi. Daugavpilī 23. jūnijā izveidojās ap 100 cilvēku liela

bruņota strādnieku vienība ar LDJS biedru Pēteri Rešetovu

priekšgalā. 24. jūnija vakarā pēc LKP Latgales apgabala
komitejas lēmuma uzsāka pilsētas un apkārtnes aizsargu

atbruņošanu. Ar viņiem atņemtajiem ieročiem apbruņoja

jaunus vienības dalībniekus. Minētā vienība kļuva par

pamatu policijas palīgdienestam, bet pēc tam tautas milicijai
un strādnieku gvardei.

Tukumā pēc demonstrācijas 19. jūnijā aizsargi un policija
tika atbruņoti jau 20. jūnijā. 23. jūnijā te notika plaša demon-

strācija un mītiņš ar apkārtējo pagastu iedzīvotāju piedalīša-
nos. Tika izveidota strādnieku milicija ar Augustu 2uni

priekšgalā, kas vēlāk tika pārkārtota par strādnieku gvardi.
4

22. jūnijā pēc vietējās LKP organizācijas lēmuma aizsargi
tika atbruņoti Alsungā. Uz apkārtējiem pagastiem tika izsūtī-

tas bruņotas grupas aizsargu atbruņošanai.
5

23. jūnijā pēc

politieslodzīto atgriešanās no Rīgas plaša demonstrācija
notika Ventspilī. Jau 22. jūnijā Armina Ankupa vadībā te bija

'

Juhno M. Jaunais darba cēliens Daugavpilī//Mēs jaunu pasauli sev

celsim.—l. sēj.— 260. Ipp.
2

Turpat.—27B.—279. Ipp.
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uzsākta aizsargu atbruņošana. 23. jūnijā Ventspils strādnieku

bruņotas vienības to turpināja arī apriņķī. Piltenē un Užavā

aizsargi izrādīja bruņotu pretošanos. Tika ieņemtas arī

politiskās policijas telpas. 1 22. jūnijā pārņēmušas varu pilsētā,
Tautas frontes organizācijas 23. jūnijā Arodbiedrību nama

zālē sasauca sapulci, kurā ievēlēja Ventspils Demokrātiskās

tautas frontes rīcības komiteju, kas kļuva par reālo varu

pilsētā. 29. jūnijā sāka iznākt šīs komitejas orgāns «Brīvā

Venta». Komiteja savu darbību izbeidza 31. jūlijā.
2

24. jūnijā 75 000 rīdzinieku izvadīja no Stacijas laukumā

17. jūnijā gūtajiem ievainojumiem mirušo Krišu. Demon-

stranti šķirstu iznesa no Latgales (tad. Maskavas) ielas

177. nama un uz pleciem cauri visai Rīgai aiznesa līdz Raiņa

kapiem. «Gājiena dalībnieki nesa arī daudzus plakātus.
Uzraksti vēstīja tās strādnieku prasības, kas iesniegtas jauna-

jai valdībai,» rakstīja «Jaunākās Ziņas» savā 25. jūnija nu-

murā. «Kā pirmais pie kritušā strādnieka kapa runāja Latvijas
Komunistiskās strādnieku (tā tekstā.— O. N.) partijas pārstā-
vis. Viņš cildināja aizgājēja piemiņu un asi nosodīja bijušo

valdību, kuras rīcības dēļ 17. jūnija manifestācija prasīja

upurus. Tātad runātājs izteica prasību jaunajai valdībai, lai tā

izpilda veselu virkni strādnieku prasību. Pēc tam no kritušā

ar runām atvadījās sarkanās palīdzības, atbrīvoto cietum-

nieku, darba jaunatnes un citu organizāciju pārstāvji. Kriša

kapa kopiņu klāja 62 organizāciju un uzņēmumu vainagi.»

Ja «Jaunākās Ziņas» nenorādīja LKP pārstāvja izteikto

prasību saturu, tad «Cīņa» savā 25. jūnija numurā to darīja.
Tās bija: «Mēs prasām atbruņot aizsargu organizāciju! Mēs

prasām nodot tiesai Ulmani un viņa fašistisko kliķi! Prasām

nodot tiesai tautas mantas izšķērdētājus! Biedri, gatavosimies

Rīgas strādnieku deputātu padomju vēlēšanām!» 25. jūnijā

Rīgā gumijas apavu rūpnīcā «Varonis» un Daugavpilī dzelz-

ceļa darbnīcās tika ievēlētas strādnieku komitejas. Attiecīgo
likumu par strādnieku komiteju vēlēšanām valdība pieņēma
tikai 26. jūnijā. sajā dienā tās jau ievēlēja daudzos uzņēmu-

mos. Ar 25. jūniju sākās arodbiedrību valžu un revīzijas

komisiju vēlēšanas. Jaunievēlētās valdes pārņēma arodorga-
nizāciju īpašumu no Ulmaņa diktatūras periodā ieceltajiem
arodbiedrību vadītājiem. Tā 26. jūnijā sapulcējās 235 Latvi-

Revolucionārā pagrīde Ventspils novadā: Atminu un materiālu

krājums.— R., 1985.—199.—201.Ipp.
2

Turpat.—l93. Ipp.; Mēs jaunu pasauli sev celsim.— 1. sēj.—
95.-97. Ipp.
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jas metālrūpniecības uzņēmumu strādnieku sapulcēs ievēlē-

tie delegāti, kuri ievēlēja pagaidu valdi un revīzijas komisiju.
27. jūnijā pagaidu valde pārņēma arodbiedrības telpas, kasi,
inventāru, dokumentus un nekustamo īpašumu. 25. jūnijā

uzņēmumu strādnieku delegāti pārņēma Saldumrūpniecības
strādnieku arodbiedrību, 28. jūnijā tika izveidota Pasta,

telegrāfa un telefona darbinieku biedrība (faktiski arodbied-

rība). Jau 22. jūnijā Latvijas profesionālo autovadītāju apvie-

nībā pēdējais 1934. gada valdes vēlēšanās ievēlētais valdes

priekšsēdētājs Straupe izveidoja rīcības komiteju, kura pār-

ņēma apvienības vadību un 27. jūnijā sasauca biedru sapulci.

Tajā apmēram 1000 automehāniķu, smago un vieglo automa-

šīnu vadītāju, kā arī Rīgas Satiksmes pārvaldes autobusu

šoferi un kasieri ievēlēja jauno apvienības valdi (Cīņa, 1940,

1.jū1.). Arodbiedrību demokratizācijas procesu vadīja kā

LKP, tā arī LSSZP pārstāvji. Tā, piemēram, Latvijas mājkalpo-

tāju arodbiedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

organizēja LSSZP pārstāvis J. Višņa. 1. jūlijā Latvijas skatuves

darbinieku sapulce ievēlēja jaunu pagaidu valdi. Sai dienā

notika arī cirka un estrādes mākslinieku sapulce, kura

ievēlēja jaunu valdi Priekšnesumu darbinieku arodbiedrībai

(Cīņa, 1940, 2. jūl.).

Raksturojot vispārējo politisko situāciju Latvijā šai laikā,
Klāvs Lorencs savās atmiņās rakstīja: «Visā zemē, kā tas

vēsturē parasti notiek pēc nebrīvības un patvarības režīma

gāšanas, sākās plašāks saviļņojums par labu jaunai kārtībai

un valdībai. Noturamās masu sapulcēs, demonstrācijās un

gājienos plašas tautas aprindas pauda savu naidu un nemieru

pret aprakto vakardienu, gāzto tik neieredzēto 15. maija

režīmu un uz plakātiem pacēla savas demokrātisko pārveido-
jumu cerības.» (Literatūra un Māksla, 1988, 8. jūl.) Latviešu

cilmes Sanhosē universitātes (ASV) profesors Edgars Ander-

sons savā intervijā laikrakstam «Cīņa» (1988. g. 20. oktobrī)
norāda: «Tolaik bija tikai divas iespējas — nonākt vai nu

Vācijas, vai Padomju Savienības atkarībā, jo stingrās neitrali-

tātes politika Latvijas bruņoto spēku relatīvā vājuma dēļ bija
gluži bezcerīga. Bet jāatzīst arī, ka pēc Sarkanās Armijas

ienākšanas sākumā daudzi cerēja, ka būs īsti demokrātiska

un suverēna Latvija. [. .] Saviļņojums tautā bija, un daudzi

bija noskaņoti pret Ulmaņa režīmu. Valdīja atvieglojuma
sajūta, cerot, ka varbūt izdosies izvairīties no kara.»

1940. gada vasaras notikumu aktīvs dalībnieks Voldemārs

Kalpiņš uzskata: «Neticu, ka kāds no politiķiem bija tik naivs,

ka nesaprata — karš būs un Latvija nevarēs palikt malā.
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Jautājums tagad bija par to, kurš te ienāks pirmais. Vajadzēja

izšķirties starp «vāciešiem un krieviem». Arī toreizējais
ārlietu ministrs Munters vēlāk man teica to pašu — neitrāli

mēs nevarētu palikt, mūs ierautu.» (Literatūra un Māksla,

1988, 4. nov.)

Augusta Kirhenšteina valdības darbības sākuma posms

(1940. g. 21. jūnijs — jūlija sākums)

Augusta Kirhenšteina valdības darbības sākuma posmā

daļa valdības locekļu sadarbojās ar Komunistisko partiju.
Tomēr šī sadarbība vēl nenozīmēja kopdarbību visos jautāju-
mos. Valdības ievērojamāko daļu sastādīja tā saucamā

«Jaunāko Ziņu» redakcijas grupa. Pārskatot minēto laikrakstu,
visai skaidri redzama valdības pamatlīnija. Valdības deklarā-

cijā tika atzīts, ka vecā valdība «rīkojās pret tautas interesēm

un rupji pārkāpa 1939. gada 5. oktobrī ar Padomju Savienī-

bas valdību noslēgto savstarpējās palīdzības līgumu». Tika

uzsvērta valdības stingrā pārliecība, «ka lielās Padomju
Savienības un Latvijas republikas tautu nesatricināmā

draudzība arī uz priekšu būs varens un reāls spēks, kas

nodrošinās Latvijas valsts neatkarību, savstarpējo drošību un

mierīgu, auglīgu abu zemju sadarbību». Par iekšējo politiku

deklarācija izteicās visai neskaidri. Konkrēta bija valdības

apņemšanās rūpēties, «lai vistuvākā laikā pilnībā realizētos

Latvijas republikas satversme pēc tautas īstenas gribas».
23. jūnijā iekšlietu ministrs Vilis Lācis uzstājās radiofonā

ar runu par valdības turpmākiem nodomiem. Attiecībā uz ve-

cās valdības darbību tika lietots ļoti īss fomulējums:
«Daudzus gadus latvju tauta cieta no veco valdītāju apspies-

tības, beztiesības un bezlikumības. Tagad mūsu tauta ir

brīva, plutokrātijas režīms ir sabrucis.» Nedaudz vēlāk arī

LKP presē Ulmaņa režīmu neapzīmēja par fašistisku, bet plu-
tokrātisku. Laikrakstā «Jaunākās Ziņas» 25. jūnijā iespiestajā
runas tekstā sevišķi tika izcelta frāze: «Tagadējā laikā sevišķi
no svara ir disciplīna un organizētība un vēlreiz organizētī-
ba.» V. Lācis norādīja, ka «veikta jau daļa darba jaunā valsts

un administratīvā aparāta izlasei. Tiek pārbaudīti agrāko
valdību lēmumi nolūkā atcelt visus tos aktus, kas nesaskan ar

Latvijas satversmes principiem.» Attīstot valdības 21. jūnija

deklarāciju, tika norādīti trīs paši svarīgākie iekšējās politi-
kas uzdevumi, pēc tam kad atsvabināti cīnītāji «par Latvijas

pilsoņu brīvību un demokrātiskām tiesībām», kā arī notikusi

«visu demokrātisko brīvību — vārda, preses, sapulču un
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darba tautas biedrošanās brīvības atjaunošana», šie trīs

uzdevumi Vija Lāča formulējumā ir personas un pilsoņu

īpašuma neaizskaramība, valsts un sabiedriskā īpašuma
aizsardzība un neaizskaramība, visu ierēdņu atbildība «par

savu valsts pienākumu un valsts disciplīnas pārkāpšanu». Kā

redzams no šīs runas, tad valdības uzdevums šajā momentā

bija savaldīt uz ielām un laukumos izplūdušās tautas masas,

neļaut brīvībai kļūt pārāk lielai, šodien, kad mēs zinām

A. Višinska lomu valdības sastādīšanā, nav šaubu, ka šīs

principiāli svarīgās vietas runā bija ar viņu saskaņotas, tātad

pauda arī viņa attieksmi pret revolucionārajiem notikumiem.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sakarā bija
ieroču jautājums. Igaunijā ģenerālis Laidoners tos pavēlēja
nodot jau līdz 19. jūnijam (Jaunākās Ziņas, 1940, 19. jūn).
Latvijā attiecīgais Ministru kabineta lēmums tika pieņemts
tikai 23. jūnijā, bet sabiedrisko lietu ministra Blaua un

aizsargu priekšnieka ģenerāļa Praula pavēle par aizsargu
ieroču nodošanu paredzēja tos nodot triju dienu laikā, sākot

ar 25. jūniju. Vēlāk nodošanas termiņš tika pagarināts līdz

28. jūnijam. Kā jau minējām iepriekš, šai laikā liela daļa

aizsargu bija atbruņoti un to ieroči nonākuši strādnieku

vienību rokās. 26. jūnijā «Jaunākās Ziņas» publicēja speciālu
aicinājumu, faktiski brīdinājumu. Tajā tika norādīts, ka «pē-

dējā laikā tomēr novēroti atsevišķi gadījumi, kad, pārkāpjot
izdoto valdības instrukciju, ieroču savākšanu uzņemas arī

dažādas privātpersonas, šajā nolūkā ierodoties svešos dzī-

vokļos. [. .] Lai šādus nevēlamus gadījumus novērstu, val-

dība paskaidro, ka turpmāk pret minētām personām spers

stingrus soļus un tās sauks pie likumīgas atbildības. Gadī-

jumā, ja privātās personas tiešām vēlētos sekmēt valdības

darbību, valdība paskaidro, ka pie policijas iecirkņiem tiek

organizēts policijas palīgdienests, kurā tiks izvirzīti krietnā-

kie pilsoņi.» Ar šo rīkojumu valdība centās panākt strād-

nieku apbruņošanās pārtraukšanu, bet, izveidojot policijas

palīgdienestu, apbruņotos strādniekus zināmā mērā pakļāva
savai kontrolei, šajā pašā numurā tika publicēts iekšlietu

ministra rīkojums par policijas palīgdienesta izveidošanu un

rīkojums par policijas sadarbību ar Sarkano Armiju «visos

nekārtību gadījumos, kur policijai nav iespējams atjaunot
kārtību». Tika norādīts, ka policijas darbiniekiem «jāgriežas
pēc atbalsta nevis pie atsevišķiem Sarkanās Armijas karavī-

riem, bet pie vadošajiem komandieriem un stingri jāievēro
viņu dotie norādījumi».

Jāpiezīmē, ka arī «Cīņa» vērsās pret Liepājas notikumu

laikā izvirzīto «proletariāta diktatūras lozungu, kurš neatbilst
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pašreizējiem notikumiem un laikam. Tas ir kreisais sektan-

tisma izlēciens, kuru Centrālā Komiteja uz visstingrāko
nosoda.» (Cīņa, 1940, 25. jūn.) 26. jūnijā «Cīņā» nosodīja
tos, kas «pēc izskata strādnieki, piedzērušies ālējas, bļaustās,

nesakarīgi klaigā, dzied revolucionāras dziesmas, aizskar

mierīgus garāmgājējus un pat kaujas». Kā liecina «Cīņa»,
tikai ar Sarkanās Armijas pārstāvju starpniecību 22. jūnijā
izdevās izbeigt ieslodzīto nemierus Centrālcietumā. lekš-

lietu ministrs 26. jūnijā norādīja policijai atturēties no aktīvas

līdzdalības kārtības uzturēšanā gājienu un sapulču laikā,

uzdodot stāties «sakarā ar vietējo Padomju Savienības

karaspēka garnizona priekšnieku, lūdzot viņu norīkot savus

karavīrus kārtības uzturēšanai, pavadot gājienus un arī

sapulces. Ja turpretim Padomju Savienības karaspēka uz

vietas nav, tad kārtība gājienos un sapulcēs jāuztur policijai,
vajadzības gadījumā pieaicinot vietējā garnizona karavīrus.»

26. jūnijā valdība arī pieņēma likumu, kas atcēla valsts un

pašvaldību darbiniekiem paredzētos trīs mēnešu piespiedu

atvaļinājumus, iesaistoties šai laikā lauku darbos.

Ļoti būtiska bija sabiedrisko lietu ministra Blaua radio-

runa 27. jūnijā. Viņš valdības programmu izteica šādā spe-

ciāli izceltā formulā: «Ciešu savienību ar PSRS un

sadraudzību ar tās armiju, lai būtu droša mūsu tēvzemes

patstāvība un stipra viņas drošība, un, otrkārt, nodrošināt

valsts intereses un tautas demokrātiskās tiesības neatkarīgi

no mantas stāvokļa, ticības, izglītības vai tautības.» (Jaunā-
kās Ziņas, 1940, 28. jūn.) Bļaus uzsver, ka valdība noārdījusi

pastāvošo kameru sistēmu, sīki izklāsta pārkārtojumus bied-

rību un arodbiedrību darbībā, strādnieku komiteju izveido-

šanā. Viņš norāda, ka mazatalgotiem strādniekiem izdarīts

algas paaugstinājums 15—20 procentu apmērā. Runas nobei-

gumā Bļaus uzsver: «Būsim visi disciplinēti un plecu pie

pleca, roku rokā veidosim un stiprināsim mūsu tēvzemi ciešā

savienībā ar mums draudzīgo Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienību!»

29. jūnijā ar radiorunu uzstājās kara ministrs ģenerālis
Roberts Dambītis. Viņš teica, ka «jaunā valdība par savu

vispirmo uzdevumu stāda nodrošināt 1939. gada 5. oktobra

Latvijas Republikas — Padomju Savienības savstarpējās

palīdzības līguma godīgu pildīšanu, sekmēt ciešas savienī-

bas realizēšanu starp Latviju un Padomju Savienību uz

savstarpējās palīdzības līguma pamata». Liela vieta runā tika

ierādīta nepieciešamībai armijā saglabāt stingru disciplīnu.
Runas noslēgumā tika norādīts: «Armija ir neatkarīgas valsts

simbols, tāpat kā karogs, tādēļ ikviena mūsu tēvzemes
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piederīgā pienākums ir visiem spēkiem atbalstīt un sargāt
armiju. [. .] Lai dzīvo Latvijas Republika! Lai dzīvo Padomju
Savienība!»

Augusta Kirhenšteina valdības stāvokli ievērojami ietek-

mēja viennozīmīgi labvēlīgā diplomātiskā korpusa attieksme

pret jauno valdību. 26. jūnijā oficiālā priekšā stādīšanās

vizītē pie viņa Ārlietu ministrijas telpās ieradās (pēc kārtas)

diplomātiskā korpusa vecākā vietas izpildītājs Beļģijas sūtnis

barons F. dc Selis-Fansons, bet pēc tam atbilstoši akreditāci-

jas vecumam Somijas sūtnis E. Paliuss, Zviedrijas sūtnis

B. Johansons, Itālijas sūtnis D. Rodžeri, Igaunijas sūtnis H. Re-

bane, Lielbritānijas sūtnis Č. Ords, ASV sūtnis Di. Kupers

Vai li js, Vācijas sūtnis H. fon Koce, Holandes sūtnis L. dc

Dekers, Japānas sūtnis Sojiro Otaka, Lietuvas sūtnis P. Dai-

lide, Francijas sūtnis H. Guarans. Spānijas, Dānijas, Rumāni-

jas, Šveices un Vatikāna (Svētā Krēsla) sūtņu šai laikā Rīgā
nebija, un tos pieņemšanā aizvietoja attiecīgo valstu lietveži

(Rīts, 1940, 27. jūn.). 28.jūnijā A. Kirhenšteins pieņēma 15

konsulārā korpusa locekļus (Rīts, 1940, 29. jūn.). 1940. gada

3.jūlijā Kirhenšteins pieņēma Lielbritānijas sūtni Latvijā

H. Ordu, kurš «stādīja priekšā jauniecelto Lielbritānijas mili-

tāro atašeju pulkvežleitnantu Grīru» (Jaunākās Ziņas, 1940,
3. jūl.). Grīrs apvienoja atašeja pienākumus Rīgā un Mas-

kavā. 4. jūlijā Kirhenšteins pieņēma Vācijas sūtni H. fon Koci

(Jaunākās Ziņas, 1940, 4. jūl.). 17. jūlijā Kirhenšteins

pieņēma ASV sūtni Vailiju (Jaunākās Ziņas, 1940, 17. jūl.),
Francijas sūtni Guaranu, bet Vācijas sūtnis Latvijā fon Koce

(šoreiz laikraksts rakstīja — Kotce) «stādīja priekšā jauno

sūtniecības padomnieku P. fon Stolmani» (Jaunākās Ziņas,

1940, 18. jūl.). 15. jūlijā Kirhenšteins pieņēma «priekšā stādī-

šanās audiencē» jauniecelto Igaunijas sūtni Latvijā Aleksan-

dru Reningu (Cīņa, 1940, 16. jūl.).
Interesanti izsekot «Jaunāko Ziņu» materiāliem, kas rak-

sturo esošās un iespējamās attiecības ar PSRS, šo materiālu

attīstībai. Jāuzsver, ka jau no jūnija sākuma laikraksta slejās

parādījās plaši autoratīvu personu raksti par PSRS saimniecis-

kajiem un politiskajiem sasniegumiem. Kā nopietnākie jāmin

profesora Arvīda Kalniņa «Zinātnes sasniegumi Padomju
Savienībā» 18. jūnija numurā un «Padomju Savienības

tirdzniecība un rūpniecība» 22. jūnija numurā. Sevišķa vieta

šai rakstu kopā ierādāma «Jaunāko Ziņu» redaktora, līdz

1937. gadam atbildīgā redaktora, pazīstamā dzejnieka un

politiskā darbinieka Ernesta Arņa (agrāk Runča) (1888—1957)

rakstu sērijai «Mongoļu tautas republika un savstarpējās

palīdzības līgums ar Padomju Savienību» 29. jūnija, 1. un
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2. jūlija numuros. Pirmā šīs sērijas raksta sākumā uzsvērts:

«Starp šo republiku un Padomju Savienību jau daudzus

gadus pastāv savstarpējās palīdzības līgums, kas pamatvilcie-
nos līdzīgs paktam, kuru Latvijas republika noslēdza ar

Padomju Savienību pagājušā gada 5. oktobrī.» 26. jūnijā
avīzē ievietoja plašu A. Elpera rakstu «Latvijas un Padomju
Savienības saimnieciskās attiecības». Rakstā norādīts, ka

«Latvija pēdējos gados ievedusi no Padomju Savienības

ievērojamus daudzumus lauksaimniecības mašīnu un rīku.

šīs nozares mašīnu imports no Padomju Savienības jau

1938. gadā pārsniedza miljonu latu, t. i., 15 procentu lauk-

saimniecības mašīnu un rīku kopimporta. Importā no

Padomju Savienības pašreiz pirmā vietā izvirzās naftas

produkti. Petroleju un gāzeļļu kara mēnešos esam saņēmuši

vienīgi no Padomju Savienības, un arī benzīna importā
ievedumiem no Padomju Savienības piekrīt noteicēja loma.

Pēdējos gados arvien lielākos apmēros no Padomju Savienī-

bas importējam arī sāli, tabaku un atsevišķas mēslojamās
vielas. Sākot ar 1939. gada rudeni, Padomju Savienībā

iepirkām gandrīz visu mūsu tekstilrūpniecībai nepieciešamo
kokvilnu, kā arī ievērojamus daudzumus kamieļu vilnas,
dzelzs un atsevišķu ķimikāliju. Atzīmējami arī pagājušā
ziemā pildītie (tā tekstā) lielie cukura pirkumi. Eksportā
savukārt pirmā vieta piekrīt lopkopības un piensaimniecības
ražojumpārdevumiem.» Raksta nobeigumā uzsvērts: «Saim-

niecisku attiecību izveidošana ar Padomju Savienību nodroši-

nās paplašinātas ražošanas iespējas visai mūsu rūpniecībai

un radīs drošus pamatus to svarīgāko lauksaimniecības

ražojumu novietošanai, ko nepatērē iekšzemē.»

Arējās tirdzniecības problēmas plaši apsprieda valdības

sēdēs. 28. jūnijā tika pat sasaukta speciāla saimniecisko

resoru vadītāju un augstāko darbinieku apspriede Kirhen-

šteina vadībā jautājumā «par saimniecisko sakaru turpmāko
izveidošanu un paplašināšanu ar Padomju Savienību», kā arī

apsprieda tekošos tirdzniecības jautājumus ar Vāciju un

citām valstīm (Cīņa, 1940, 29. jūn.). 6. jūlijā beidza savu

darbu Latvijas un PSRS saimnieciskā nolīgumā paredzētā

preču apgrozības pārbaudes jauktā komisija, kura konstatēja,
ka 1940. gada 1. janvārī Latvijā ievesto preču vērtība pār-
sniedz izvesto par 731 952 latiem, un nolēma to izlīdzināt

1940. gadā (Cīņa, 1940, 8. jūl.).
«Jaunākās Ziņas» daudz vērīgāk nekā citi preses orgāni

jūnija beigās sekoja notikumu attīstībai Lietuvā un Igaunijā.
28. jūnija numurā tika ievietota telefoniska informācija no

Kaunas, ka tur sakarā ar Lietuvas seima atlaišanu no 1. jūlija
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tiek gatavotas vietējo padomju vēlēšanas, kas «laikam notiks

jūlija otrā pusē vai augusta sākumā». Tika ziņots, ka 27. jūnijā

Šauļos sapulcē, «kurā piedalījās vairāki desmiti tūkstošu

strādnieku, [. .] daži runātāji izteicās par Lietuvas pievieno-
šanu Padomju Savienībai, pārvēršot Lietuvu par Padomju
Savienības 13. federatīvo republiku». Tai pašā numurā ir

telefoniska informācija no Tallinas par bijušā vairākkārtīgā
valsts vecākā (prezidenta) un ministru prezidenta profesora
Jana Tenisona izteikumiem, «ka vecā valdība sabrukusi ārējo

apstākļu un iekšējā nespēka dēļ. Jaunā valdība savus nodo-

mus izvedīs dzīvē zem igauņu nacionālā karoga, un valstiski

domājošie pilsoņi neliegs tai atbalstu.» Nākošajā dienā

«Jaunākās Ziņas» informēja, ka «Igaunijas valsts prezidents
28. jūnijā nolēmis atzīt par anulētiem 1923. gada 1. novem-

brī starp Latviju un Igauniju noslēgto aizsargsavienības

līgumu, kā arī 1934. gada 17. februārī noslēgto līgumu par

savienības organizēšanu». Motivējums šādai rīcībai, ka

«padziļinātais savienības līgums bija atklātā pretrunā ar

savstarpējās palīdzības paktu, kas noslēgts starp Igauniju un

Padomju Savienību». Latvija šo līgumu atzina par anulētu ar

1. jūliju (Jaunākās Ziņas, 1940, 1.jū1.). 29. jūnijā tika ziņots

arī par Igaunijas saimniecības ministra interviju. Tajā norā-

dīts, ka Igaunija plāno papildināt 1939. gada rudenī

noslēgto tirdzniecības līgumu ar PSRS, paplašināt tirdznie-

cību ar Vāciju, Zviedriju, Dāniju un Spāniju. «Valdības

svarīgākais uzdevums būs uzturēt un pēc iespējas palielināt
tagadējo dzīves standartu. Lai sasniegtu šo mērķi, stingri
kontrolēs preču cenas.» 29. jūnija «Jaunāko Ziņu» numurā ir

vēl trīs interesanti materiāli. Tajā ievietots K. Skalbes raksts

«Purva strazda dziesma» ar redakcijas piezīmi: «Kritušā

valdība priekš dažiem mēnešiem aizliedza uz pusgadu
iespiest Kārļa Skalbes rakstus pēc tam, kad bijām ievietojuši

kādu viņa rakstu, kurā bija pieminēta 1905. gada revolūcija.»
levietots liels A. E. raksts «Ko mūsu saimniecībai var dot

Padomju Savienība» un redakcijas ievadraksts «Pretīm jau-

nam laikam». Tajā pēc būtības izteikta valdības vairākuma

darbības
programma. Lūk, dažas šīs programmas tēzes:

«Sava zeme un sava tauta — tie ir īstā nacionālisma pamati,
īstā nacionālisma, bet ne šovinisma, jo, attiecinādami tos uz

sevi, vieglāk varam saprast citu tautu un tautību stāju. [. .]
Visa pasaule ir kā sabangota jūra, bet mēs, pateicoties
varenā kaimiņa — Padomju Savienības — Sarkanajai Armijai,

atrodamies aizvējā. Tomēr, ja ne tieši, tad netieši vētras

grūdieni sajūtami arī mūsu zemē un norāda uz pastāvošām
un vēl gaidāmām grūtībām, it sevišķi saimnieciskajā laukā.
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Arī tās varēsim pārciest, ja neatkārtosies pagātnes kļūdas,
kad režīma maiņas iezīmējās ar dezorganizāciju, kas ved pie
sabrukuma. Būtu liela nelaime, ja vēstures notikumi mums

neko nebūtu mācījuši. Lai darām ko darīdami, vienmēr

turēsim prātā, ka cilvēks cilvēkam nedrīkst būt par vilku.

Tāpēc šinīs lielajās vēsturiskajās dienās visam priekšā jānes

tautas kopības atziņas karogs, aiz kā katram sava vieta un

savs darbs savā zemē. Kā turpmāk nedrīkst būt un nebūs

apspiesto un apspiedēju, tā nedrīkst būt neviena, kam sava

zeme un tauta būtu vienaldzīga.»
1940. gada 4. jūlijā Latvijas valdības sēde nosūtīja

telegrammu «Padomju Sociālistisko Republiku tautu un visas

pasaules darba ļaužu lielajam vadonim Josifam Visarionovi-

čam Staļinam», tās sākumā tika teikts: «Latvijas demokrātis-

kās republikas valdība šodien pieņēmusi likumu par Saeimas

vēlēšanām. Tas pēc 6 beztiesīguma un apspiestības gadiem

Latvijas tautai atkal atdod tās brīvību, tiesības pašai lemt par

savu likteni un iespēju patiesā draudzībā sadarboties ar lielo

Padomju Sociālistisko Republiku Savienību un tās tautām.»

(Jaunākās Ziņas, 1940, 5. jūl.) Sis formulējums bija cieši

saistīts ar valdības lēmumu par Saeimas vēlēšanām pream-

bulu: «Ar bijušās valdības 1934. gada 18. maija lēmumu,

pārkāpjot Latvijas republikas satversmi, Saeimas funkcijas

bija uzņēmies Ministru kabinets» un šā lēmuma 1. punktu:

«Nekavējoties veikt Saeimas vēlēšanas saskaņā ar Latvijas

republikas satversmes 6. pantu vispārējas, vienlīdzīgas, tie-

šas, aizklātas un proporcionālas vēlēšanas ceļā.»
Savā atskaitē par valdības pirmā mēneša darbu Saeimas

1940. gada 21. jūlija sēdē Augusts Kirhenšteins norādīja uz

šādiem sasniegumiem: amnestijas likums, algu paaugstinā-

jums, 8 stundu darbadienas atjaunošana (27. jūnijā), likums

par strādnieku komitejām (26. jūnijā), Latvijas darba centrā-

les likvidēšana (4. jūlijā), likums par aizsargu organizācijas

likvidāciju (8. jūlijā), likums par politiskajiem vadītājiem

armijā (4. jūlijā), policijas palīgdienesta izveidošana, likums

par kameru likvidēšanu (26. jūnijā), likums par kaitniecības

apkarošanu (12. jūlijā), likums par korupcijas apkarošanu

(19. jūlijā), likums par uzņēmumu darbības turpināšanu nesa-

šaurinātos apmēros (19. jūlijā), aizsardzības vienības, savie-

nības, saprašanās un sadarbības līgumu ar Igauniju un

Lietuvu anulēšanu. Nezināmu iemeslu dēļ tika aizmirsts minēt

likumu par Saeimas vēlēšanām (4. jūlijā). Kā redzam no šā

uzskaitījuma, šiem likumiem, izņemot 12. un 19. jūlijā pieņem-

tos, ir izteikti demokrātisks raksturs un tie vērsti, pie tam ne
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pārak plaši, pret Ulmaņa diktatūras perioda pamatbalstiem,
tie raksturo demokrātiskās revolūcijas pasākumus.

LKP un pārējo Vienotās frontes organizāciju stāvoklis

jūnija beigās un jūlija sākumā

Vienotā frontē ietilpstošo partiju un organizāciju legalizā-

cijas process bija visai ilgstošs. Sis spēks sevi atklāti demon-

strēja 21. jūnija demonstrācijā, kuras laikā oficiāli iesniedza

savas prasības Augusta Kirhenšteina valdībai. CX sēde

21. jūnija vakarā un tās sekretariāta sēde 22. jūnijā notika

puslegālos apstākļos. 22. jūnijā legāli iznāca laikraksts

«Cīņa». Sakarā ar 28. jūnijā Ministru kabineta izdarītajiem

pārgrozījumiem likumā par bezpeļņas biedrībām un to

savienībām tika norādīts, ka tagad «var tikt legāli reģistrēta
arī Latvijas Komunistiskā partija» (Cīņa, 1940, 29. jūn.).
Tomēr vēl 2. jūlijā LKP CX sekretariāta sēdē Spure ziņoja, ka

ir sakari gandrīz ar visām armijas daļām, bet komunisti armijā

turpina darboties nelegāli terora draudu apstākļos.1 LKP

Rīgas organizācijas atskaites konferencē 1940. gada 15. de-

cembrī Spure deva šādu raksturojumu šim posmam: «Pirma-

jās dienās pēc Ulmaņa režīma gāšanas partija strādā pusle-

gālā stāvoklī,»— tālāk norādot: «[. .] Vienu kļūdu legālās
darbības sākumā Rīgas komiteja pielaida, un proti, ka tā tūlīt

nestājās pie sava vadošā aparāta nostiprināšanas. Mēs

strādājām ar nelegālo laiku metodēm.»' Tiešām, 2. jūlija CX

sekretariāta sēdē tika speciāli norādīta nepieciešamība cieši

saglabāt konspirāciju.' Pirmā Rīgas organizācijas biedru

legālā kopsapulce notika 6. jūlijā. Sis datums acīmredzot

jāuzskata par pilnīgas legalizācijas noslēgumu Rīgā. Pro-

vincē legalizācijas process notika ļoti dažādi. Visvājākie
sakari partijai bija ar Zemgales un Malienas organizācijām.
Seit pēc 21. jūnija dažādā laikā uzsāka aktīvu darbību LKP

biedri un līdzjutēji, pakāpeniski atjaunojot sakarus ar Cen-

trālo Komiteju. Sakaru trūkuma dēļ atsevišķās vietās arī jūnija

beigās turpinājās LKP CX nostājai neatbilstoša darbība. Tā,

piemēram, laikraksts «Rīts» 28. jūnijā publicēja Bauskas strād-

nieku deputātu komitejas (!) telegrammu sabiedrisko lietu

ministram Blauam ar vissirsnīgākiem vēlējumiem «Jūsu jauno

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l. apr.—7. I.—lo. Ip.
2

Turpat.—lo2. f.—1. apr.—l. 1.—52-b Ip.
3

Turpat.—lol. f.—l. apr.—7.1.—12. Ip.
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augsto uzdevumu veikšanā» un solījumu «būt ar Jums aktīvi

nenogurstoši cīnītāji par Latviju un Latvijas strādnieku

labklājību un brīvību». LKP apgabalu organizāciju darba

vadība jaunajos apstākļos uzlabojās ap 30. jūniju, kad CX

sekretariāts apstiprināja apgabalu partijas komiteju vadībai

pirmos sekretārus-organizatorus: Daugavas apgabalā Mildu

Birkenfeldi (Dzērvīti), Latgales — Robertu Neilandu, Malie-

nas— levu Pliesmani, Vidienas — Arvīdu Kalniņu, Vents-

pils, Talsu, Tukuma—levu Paldiņu, Zemgales — Kārli Plā-

teru, Lejaskurzemes — Pēteri Plēsumu. Tika izveidota LKP

biedru lietu kārtošanas komisija, kas izlēma, ko darīt ar tiem,

kuri pagrīdes apstākļos bija darbojušies bez sakariem ar LKP

CX.1 Pagrīdes stāžs 1940. gada oktobrī tika atzīts 967 komu-

nistiem: Rīgas organizācijā —398, Lejaskurzemes apga-

balā—2o3, Latgales—ls2, Daugavas—73, Vidienas — 68,

Ventspils — Talsu — Tukuma—s6, Zemgales—lo, Malie-

nas —7.
2 Faktiskais no pagrīdes iznākušo komunistu kop-

skaits pārsniedza 1000 biedrus, jo lielai daļai pagrīdnieku
(piem., Arnoldam Deglavam), kuri bija zaudējuši sakarus ar

LKP CX, atzina stāžu no legalizācijas momenta vai arī tos

uzņēma no jauna partijā, šā iemesla dēļ 1940. gada oktobrī,
LKP iestājoties VK(b)P sastāvā, tajā bija 1635 biedri un 1254

biedru kandidāti.3 Daudzi LKP biedri VK(b)P sastāvā netika

uzņemti.

lepriekš minētie skaitļi rāda ļoti ievērojamas atšķirības
LKP biedru skaitā un ietekmē dažādos republikas novados.

Jāatzīst, ka šī starpība saglabājās arī oktobrī, kad mūsu

rīcībā ir dati par apriņķiem. Talsu un Tukuma apriņķos līdz ar

apriņķu pilsētām bija tikai pa 20 partijas biedru, Ventspils —

25, Cēsu —26, Madonas —27, Bauskas —28, Valkas —29,

Jelgavas pilsētā —32.

LSSZP CX «Cīņā» 23. jūnijā publicēja savu deklarāciju.

Tajā tika norādīts, ka «Ulmaņa kliķes noziedzīgā politika bija
novedusi Latviju konfliktā ar Padomju Savienību. [. .] Ap-
stākļi, kas visiem zināmi, noveduši pie atrisinājuma, kāds

patlaban mūsu priekšā ar Kirhenšteina valdības nodibināša-

nos. Latvijas politiskais stāvoklis ir radikāli grozījies.
Salauzta Ulmaņa kliķes vara. Atvēries ceļš darba tautas

revolucionārai pašdarbībai un cīņai par sociālismu.» LSSZP

LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l apr.—7.1.—5.—6. Ip.
2

KoMMVHMCTtmecKan napTM» JIaTBHM b u,ncj3pax 1904—1983 rr.—2-e

M3fl.— PMra: Abotc, 1984.— C. 44.
3

Turpat.—4s. Ipp.
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CX aicināja «vienoto fronti pārvērst par organizēti vienotu

partiju». LKP CX sekretariāts jau 22. jūnijā nolēma pieaicināt

«Cīņā» «kā līdzstrādniekus arī biedrus no Soc. strādnieku-

zemnieku partijas»1. Jautājumā par apvienošanās noteiku-

miem LSSZP CX balstījās uz savas partijas 1940. gada
3. martā notikušā 11 kongresa lēmumiem, kas paredzēja

partiju saplūšanu un apvienošanās kongresa sasaukšanu,

šādu viedokli atbalstījis arī LKP CX sekretārs Žanis Spure,
kurš esot piedalījies šajā kongresā, apgalvo viens no šā

kongresa delegātiem Žanis Kronbergs.
LKP CX sekretariāts 30. jūnijā konstatēja, ka slimo kasu

un arodbiedrību valžu vēlēšanās nostiprinās sociāldemok-

rātu pozīcijas legālajās organizācijās.
3

2. jūlijā ar lidmašīnu

no Stokholmas ieradās redzami LSSZP biedri: Rudevics,
Kalns, Kurmis, Hodaks un Buhbinders (Cīņa, 1940, 3. jūl.),
kuri pēdējos trīsarpus mēnešus atradās Zviedrijā ieslodzī-

jumā un pēc būtības no turienes tika izsūtīti. 3. jūlijā no

emigrācijas Somijā atgriezās Bruno Kalniņš, šajā dienā

LSSZP CX savā sēdē nolēma «darbību izbeigt un, lai

apvienotu visus Latvijas strādniecības politiski organizētos

spēkus Latvijas Komunistiskajā partijā, uzaicina savus bied-

rus iestāties LKP» (Cīņa, 1940, 4. jūl.). LKP CX sekretariāts,

piedaloties Kominternes Izpildkomitejas pārstāvjiem (tā bija
pirmā sekretariāta sēde ar šo pārstāvju piedalīšanos),
nolēma neapvienoties, bet bijušos LSSZP biedrus uzņemt
individuālā kārtībā. 4

Šāda lēmuma rezultātā 1940. gada jūlijā LKP sastāvā tika

uzņemti tikai 13 LSSZP biedri, to vidū Ansis Buševics, Ansis

Rudevics.
5

Ārpus LKP rindām palika virkne redzamu LSSZP

biedru. Jāatzīmē, ka, neskatoties uz šo acīm redzamo sava

politiskā partnera pretenziju neapmierināšanu, nevar pilnīgi

piekrist Klāva Lorenča viedoklim, ka, formējot jauno valsts

aparātu, no tā «tika izstumti kreisie sociālisti» (Literatūra un

Māksla, 1988., 8. jūl.). Tas nav gluži tā. Bijušie LSSZP vadošie

darbinieki ieguva daudzas vietas jaunizveidotajā armijas

politiskās vadības aparātā. 9. jūlijā par armijas politiskā

vadītāja amata pagaidu izpildītāju kara ministrs iecēla Bruno

Kalniņu. No 4 divīzijām un 2 tām pielīdzinātajām (tehniskā
un artilērijas) daļām trijās Vidzemes, Latgales divīzijās un

1
LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l. apr.—7. 1.—2. Ip.
Revolucionārā pagrīde Ventspils novadā.—R.

t 1985.—180. Ipp.
6 LKP CX PVI PA.—lOl f.— 1. apr.—7. I.—B. Ip.
4

Turpat.—lo. Ip.
5

Turpat.—2. apr.—B7. 1.—6.—9. Ip.
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tehniskajās daļās — par politvadītājiem tika iecelti bijušie
LSSZP biedri: Pauls Lejiņš (dz. 1 886. g.—1941. g. deportēts
un gājis bojā), Kārlis Kurmis (dz. 1906. g.—1941. g. vasarā,

evakuējoties no Latvijas, pazudis bez vēsts), Pēteris Grigāns

(dz. 1909. g—1941. g vācu nobendēts). Jānis Jagars bija
tautas komisārs, vairāki redzami LSSZP biedri strādāja vie-

tējo padomju orgānos, atbildīgā darbā tautas komisariātos,
laikrakstu redakcijās un citur.

Jūnija beigās un jūlijā ārkārtīgi aktivizēja savu darbību

Latvijas Darba Jaunatnes Savienība, strauji pieauga tās

biedru un vietējo organizāciju skaits, jūlija beigās pār-

sniedzot 6000.

LKP attiecībās ar Augusta Kirhenšteina valdību nozīmīgā-
kais domstarpību avots līdz jūlija sākumam bija attieksme

pret Ulmani. 22. jūnijā CX sekretariāta sēdē tika ieteikti

valdības sastāvam Ansis Buševics un Pēteris Plēsums (fi-
nansu ministrs un viņa biedrs), Nikolajs Priede (rūpniecības

ministrs), Jānis Vanags (zemkopības ministrs), Arnolds Ta-

baks (valsts kontrol ieris).' 20. jūnijā izveidotā Ministru kabi-

neta sastāvā šie posteņi bija palikuši vakanti. Galvenais

šķērslis LKP un LSSZP pārstāvju iešanai valdībā bija Ulmanis

valsts prezidenta postenī. 30. jūnijā sekretariāta protokolā

par šā jautājuma apspriešanu izdarīts šāds ieraksts: «Ministri-

jas prasa cilvēkus. Zemkopības ministru, tautas labklājības

viceministru, ārlietu ministru. Pretrunīgi Komunistiskās parti-

jas biedriem ieiet valdībā un dot atskaiti Ulmanim. Tautas

noskaņojums ir nikns.»
2

Te jāatgādina, ka laikraksti kārtīgi

turpināja ziņot, kādus darbiniekus valsts lietās pieņēmis
Valsts prezidents. Pozitīvi šis jautājums tika atrisināts tikai

2. jūlija sēdē. Pēc Spures priekšlikuma darbam valdībā tika

izvirzīti četri komunisti: Kārlis Karlsons un Nikolajs Priede

par finansu ministru un viņa biedru (vietnieku), Jānis Vanags

par zemkopības ministru, Arnolds Tabaks par valsts kontro-

lieri.
3

3. jūlijā par zemkopības ministru ieceltais Jānis Vanags

pārņēma ministrijas vadību no bijušā Ulmaņa kabineta zem-

kopības ministra Jāņa Birznieka, kurš ministra pienākumus

bija turpinājis pildīt līdz 3. jūlijam (Jaunākās Ziņas, 1940,

3. jūl.). 4. jūlijā par ministriem tika iecelti arī pārējie iepriekš
minētie komunisti, kā arī par Rīgas lielvecāko — komunists

Jānis Pumpurs. Finansu un tirdzniecības un rūpniecības

' LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l. apr.—7. 1.—2. Ip.
2

Turpat.—B. Ip.
3

Turpat.—lo. Ip.
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ministrijas ar šo pašu lēmumu tika apvienotas, bet Nikolajam
Priedēm valdībā piešķirtas ministra tiesības (Cīņa, 1940,

5. jūl.). Par ministru attiecībām ar Ulmani tika panākta
vienošanās, ka ministri būs tieši atbildīgi tikai ministru

prezidentam un atskaitīsies tikai tam un kabinetam 1922. g.

satversmes prasību ietvaros. Par ārlietu ministru vai tā biedru

šā iemesla dēļ LKP savu pārstāvi nenozīmēja, jo tam

vajadzēja stāties tiešos kontaktos ar Ulmani ārvalstu diplomā-
tisko pārstāvju akreditācijas jautājumos.

LKP izdotā «Cīņa» izvērsa brīžiem visai asus uzbrukumus

vecajai ierēdniecībai un inteliģencei. «Jaunajai valdībai taču

jāsaprot, ka, atstājot pārvaldes aparātā un citās valsts un

pašpārvaldības iestādēs Ulmaņa kliķes balstus, viņa nespēs
veikt savus uzdevumus un solījumus.» (25. jūnijā.) Sajā pašā

numurā ievietots LKP CX pārstāvja runas teksts Kriša bērēs

24. jūnijā. Sajā runā uzsvērts, ka «Rīgas pilī sēž Ulmanis, kurš

sarīkoja 17. jūnija asins pirti». 27. jūnijā tiek visai asi uz-

brukts virknei Universitātes mācību spēku rakstā «Kraukļu

ligzda», kura nobeigumā teikts: «Jaunajai demokrātiskajai
valdībai un viņas izglītības lietu vadītājiem būs universitāte

pamatīgi jāslauka, jāvēdina, laižot darbā arī dezinfekcijas
aparātu!» Tajā pašā numurā redakcijas rakstā «Mūsu fašistu

izglītības un kultūras politika» tiek norādīts: «Visa tā

saucamā pozitīvā rakstniecība un māksla mūsu apstākļos

nebija nekas cits kā Ulmaņa labi samaksāto kalpu atpakaļrāpu-
lības un nožēlojamā provinciālisma diletantisks slavinājums,

liekulība, bieži ar stipru pornogrāfisku piegaršu. Bet šī

rakstniecība slavināja Ulmani, un ar to pietika, lai ieņemtu
privileģētu stāvokli.» Sai pašā laikā LKP, atmaskojot
«15. maija urrā patriotu viltus nacionālismu», kurš «atzina

tikai to, kas saskan ar vakardienas varasvīru un viņu šauro

grupu interesēm», norādīja, ka «plašas latviešu darba tautas

masas nenoliedz un nedomā noliegt savu piederību pie

latviešu tautas, tās ir un paliks nacionālas savā dziļākā un

patiesā būtībā. Bet šis strādniecības nacionālisms nevērsī-

sies pret citu tautību iedzīvotājiem un viņu kultūras īpatnī-
bām.» (Cīņa, 1940, 28. jūn.) Sajā pašā rakstā arī uzsvērts, ka

«atjaunotajā Latvijas demokrātiskā republikā (!) atgūst brī-

vību visas tās aprindas, kas līdz šim bija apspiestas un

nomāktas, pirmā kārtā strādniecība. Jaunajos apstākļos strād-

niecība Latvijas Komunistiskās partijas vadībā uzsāk cīņu par
savām vajadzībām un prasībām.»

Visai sarežģīta jūnija beigās bija LKP CX un «Cīņas»
attieksme masu kustības konkrēto izpausmju novērtējumā.
Kā LKP CX sekretariāta protokolos, tā arī «Cīņā» tiek
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aplūkots jautājums par strādnieku deputātu padomju veido-

šanu. Sekretariāta 22. jūnija protokolā lasām lēmumu: «Orga-
nizēt Rīgas strādnieku deputātu padomju vēlēšanas Latvijas

tagadējās valdības atbalstīšanai.» «Cīņas» 23. jūnija ievad-

rakstā «Pirmie sasniegumi un tuvākie uzdevumi» lasām:

«Pārbaudīts un sekmīgs cīņas līdzeklis ir strādnieku depu-
tātu padomes, tāpēc viens no mūsu tuvākiem uzdevumiem ir

strādnieku deputātu padomju noorganizēšana Rīgā un citās

Latvijas pilsētās, šīs padomes nav jāuzskata kā blakus

valdības demokrātiskai Latvijas valdībai, bet gan kā darba

tautas interešu aizstāves un demokrātiskas valdības darbības

veicinātājas.» Tām, pēc raksta autoru domām, jāpastāv bla-

kus pašvaldību pārvaldes orgāniem. Pēc «fašistisko rokas

puišu» atcelšanas un aizvietošanas «ar demokrātijas pārstāv-

jiem» tiem «jānoorganizē pašvaldību pārvaldes orgānu

vēlēšanas uz demokrātisko vēlēšanu likuma pamata, atjauno-

jot tādā kārtā fašisma iznīcināto tautas pārstāvniecību». Tajā

pašā numurā izvirzīts tiešs lozungs: «Likvidēt aizsargu

organizāciju un nodot aizsargu ieročus strādnieku milicijai!»

Nākošajā numurā 25. jūnijā tiek vēlreiz norādīts: «Sevišķi
liels un svarīgs uzdevums ir Rīgas strādnieku deputātu

padomes vēlēšanas», uzsvērts, ka «ir nepieciešami tūlīt

ķerties pie šī jautājuma noskaidrošanas saviem biedriem un

arī strādnieku atjaunotajām organizācijām».
LKP Rīgas komitejas rajonu sekretāru apspriedē 27. jū-

nijā tiek ziņots par rosīgo nelegālo vienības komiteju
darbību, fabriku komiteju veidošanos, plašo aktīvu ap LKP

šūnām uzņēmumos. 9. rajona sekretārs ziņo, ka «sakarā ar

partijas legalizēšanu daudzi griežas pie rajona bijušajiem
biedriem par uzņemšanu partijā». 10. rajonā partijas biedru

bija maz, bet strādnieku komitejas bija ievēlētas 28 uzņēmu-

mos, par kuriem komitejai bija ziņas. Par Platesa tipogrāfiju
sekretārs Jakovļevs ziņoja, ka tās komitejā ir «bezpartijiskie
lielinieki», «Meteorā» un daudzos citos uzņēmumos «bezpar-

tijiskie komunistu piekritēji», Maikapara tabakas fabrikā

«bezpartijiskie, bet ar komunistu ideoloģiju», Kaplāna karto-

nāžas fabrikā un citos uzņēmumos «bezpartijiskie, bet simpa-
tizē». Jakovļevs informēja komiteju arī par to, ka «Arbuzovs

un Bikovs grib svētdien (30. jūnijā) rīkot mītiņu, lai pieņemtu
lēmumu par pievienošanos pie Padomju Savienības. Dzirdēts,
ka soc. dem. pa mājām staigā dabūt parakstus par mītiņu

10. rajons, kas pamatā darbojās tagadējā Maskavas rajona teritorijā.
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sasaukšanu, propagandē par pievienošanos Padomju Savienī-

bai.»1

LKP CX vērsās pret dažādām avantūrisma parādībām.
25. jūnijā «Cīņa» nosodīja Liepājas organizāciju par 20. jū-

nija uzstāšanos un varas saņemšanu. «Nepareizu ceļu ir

sākusi iet Komunistiskās partijas Liepājas organizācija, cenšo-

ties izvirzīt pirmā vietā proletariāta diktatūras lozungu, kurš

neatbilst pašreizējiem notikumiem un laikam. Tas ir kreisais

sektantisma izlēciens, kuru Centrālā Komiteja uz visstingrāko
nosoda.» 28. jūnijā «Jaunākās Ziņās» ievietoja informāciju
no Rēzeknes: «Padomju Savienības karaspēkam ienākot

Rēzeknē, vairāki neapzinīgi pilsoņi uzsāka izrēķināšanos ar

saviem bijušajiem politisko uzskatu pretiniekiem. Lai šādas

parādības neatkārtotos, Latvijas komunistu partijas Rēzeknes

organizācija griezusies ar uzsaukumu pie visiem Rēzeknes

un apkārtnes iedzīvotājiem nepielaist varas darbības.» Tās

pašas dienas «Cīņas» numurā tiek norādīts strādniekiem:

«Katra patstāvīga rīcība ir kaitīga un nepielaižama — to no

mums prasa mūsu priekšā stāvošās cīņas disciplīna.» LKP CX

sekretariāts 30. jūnija sēdē uzdeva 2. Spurem vienoties ar

valdību par Rīgas strādnieku deputātu padomju vēlēšanām.

Tika pieņemts lēmums par strādnieku gvardes izveidošanu.

Protokolā atzīmēts, ka «Pērkoņkrusts izlaidis lapiņas, pie

pieminekļa (Brīvības) notiek demonstrācijas». CX aicina

darbā saglabāt konspirāciju.'
Kā redzam no visa iepriekš teiktā, jūnija pēdējās dienas

LKP darbībā bija visai sarežģītas. Partija šajā laikā darbojās

puslegālā stāvoklī. Tās centrālie orgāni bija legalizējušies.
CX un apgabalu organizācijas centās atjaunot sarautos

sakarus, organizatoriski nostiprināties, savaldīt karstgalvjus,
ekstrēmistus un avantūristus, pārņemt strādnieku masu kustī-

bas vadību savās rokās. Ciešā sadarbībā ar LSSZP vietējām

organizācijām un CX šos uzdevumus izdevās realizēt. Grūti

piekrist apgalvojumiem, ka šajā laikā LKP vadīja Augusta
Kirhenšteina valdības darbību vai arī ka tā darbojās tiešā

Višinska un PSRS sūtniecības aparāta vadībā. Novērtējot
LKP vietu un lomu šai posmā, kā ievērības cienīgs jāatzīmē

toreizējā ministru prezidenta Augusta Kirhenšteina sekretāra,

pēc būtības sekretariāta vadītāja, Viļa Stalaža vērtējums par
LKP kā vislabāk organizēto nelegālo organizāciju Ulmaņa

1 LKP CX PVI PA.—lO2. f.—l.apr.—s. 1.—5—7. Ip.
2

Tuprat.—lol. f.—l. apr.—7. I. —7.—11. Ip.
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diktatūras perioda salīdzinājumā ar visiem pārējiem antiulma-

niskajiem politiskajiem grupējumiem.1
Jūnija beigās un jūlija sākumā LKP, LSSZP un LDJS, kā arī

ar tām saistītās organizācijas (Sarkanā Palīdzība un citas)

nostiprinājās. Legalizācijas procesā esošo organizāciju
darbā iekļāvās no cietumiem iznākušie un no ārzemēm

atgriezušies biedri, kā arī tie, kuri nelegālās darbības

periodā bija dažādos laikos zaudējuši sakarus ar savām

organizācijām. Nostiprinājās vai atjaunojās vietējo organizā-

ciju sakari ar centrālajām un otrādi. Centrālie orgāni regulāri

apsprieda aktuālos politiskās un organizatoriskās darbības

jautājumus, pieņēma tajos lēmumus. Par nopietnāko organiza-
toriski politiskā darba trūkumu šajā posmā jāatzīst LKP CX

atteikšanās apvienoties ar LSSZP uz tās 11 kongresa lēmumu

pamata. Lēmums par LSSZP biedru individuālo uzņemšanu
LKP ārkārtīgi ierobežoja uzņemto biedru skaitu, atstūma

LSSZP biedrus no aktīvas politiskas dzīves un objektīvi

vājināja revolucionārās kustības aktīvu. Galvenie šādas

rīcības cēloņi, mūsuprāt, bija Kominternes Izpildkomitejas

norādījumi, kuri atbilda staļiniskajiem sociāldemokrātijas

vērtējumiem, un sektantisma paliekas LKP darbībā. Būtiskas

bija arī dažas programmatiskās atšķirības abu partiju vadībā

jautājumā par varas formām. LKP CX pēc 21. jūnija atgriezās

pie lozunga par padomju izveidošanu, pagaidām gan neat-

balstot vairāku vietējo organizāciju prasību par padomju
varas atjaunošanu. LSSZP CX vadījās no vienošanās par

Vienoto fronti un uzskatīja, ka Augusta Kirhenšteina valdība

pārvērtīsies par Tautas valdību.

Kāpēc LSSZP CX uzturēja spēkā lēmumu par LSSZP

pašatlaišanos? Jūlija sākumā tas nenotika aiz bailēm no

represijām, jo tādu šai laikā nebija. Galvenais cēlonis,

mūsuprāt, bija LKP CX piekrišana Saeimas vēlēšanām uz

1922. g. satversmes principu pamata. LSSZP uzskatīja, ka

izdevīgāk piedalīties vēlēšanās vienā un vienīgā sarakstā ar

komunistiem. Viņi, protams, cerēja uz ievērojami lielāku

vietu skaitu. Sava loma, protams, bija arī kontrolei pār

armijas politisko vadītāju darbību, LSSZP II kongresa lē-

mumu par apvienošanos inerces spēkam un, kas jo sevišķi

svarīgi, sava preses orgāna trūkumam. Tieši jūnija beigās un

jūlija sākumā LKP iecēla savus redaktorus gandrīz visiem

centrālajiem laikrakstiem. Palika nenomainīts vienīgi «Jau-

nāko Ziņu» redaktors Haralds Lūkins, ko ievēlēja pat Saeimas

' V.Stalažs. Teikt patiesību.—Liesma.—l9BB.—N° 9.
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sastāvā. Ārpus tiešas LKP kontroles, kā to savās atmiņās

apgalvo Bruno Kalniņš, palika arī «Latvijas Kareivis», ko

kontrolēja armijas politvadība.
Visas Vienotās frontes organizācijas bija vienisprātis, ka

nepieciešams salauzt veco valsts aparātu un gāzt Ulmani arī

no valsts prezidenta krēsla, prasīja 15. maija apvērsuma

organizatoru nodošanu tiesai. LKP CX atšķirībā no savām

vietējām organizācijām :ajos jautājumos bija piesardzīgāka,

kas, mūsuprāt, izskaidrojams ar Višinska nostāju. Attiecībās

ar Augusta Kirhenšteina valdību šajā posmā var saskatīt

pēdējās vēlēšanos pēc iespējas plašāk izmantot veco valsts

aparātu, kas objektīvi radīja zināmas domstarpības sevišķi
vietējās varas un strādnieku apbruņošanas jautājumos. Galu

galā tika panākti abpusēji pieņemami kompromisi. Strād-

nieku milicijas vietā tika izveidots skaitliski daudz mazāks

policijas palīgdienests, kuram vajadzēja sadarboties ar veco

policijas aparātu, strādnieku un zemnieku sapulcēs ievēlētos

pagastu un mazo pilsētu pašvaldības jaunos orgānus apstipri-

nāja, formāli iecēla— lekšlietu ministrija.

Kopumā demokratizācijas process šajā posmā attīstījās

ļoti strauji, daudzos gadījumos nepakļaujoties valdības or-

gānu kontrolei. Mūsuprāt, pagrieziens notika jūlija pirmajās
dienās, kad LKP iestājās valdībā un tika pieņemts lēmums

par Saeimas vēlēšanām.

Ulmanis un viņa manevri pēc 21. jūnija

Visplašākās Ulmaņa biogrāfijas autors Edgars Dunsdorfs

ar sašutumu citē Anglijas sūtniecības Latvijā lietveža Meki-

lopa 1940. gada 26. jūlija ziņojumu savam šefam lordam

Halifaksam uz Londonu: «Ar Ulmaņa kunga režīmu pilsētu

proletariāts nekad nesamierinājās. Kaut viņa politikai bija arī

savi nopelni, iedzīvotāju masai tā bija uzspiesta. Viņa

politiskā doktrīna, īsumā savelkot, postulēja, ka jārada un

jāuztur divi apmierinātas šķiras — turīgā zemniecība un

pilsētu vidusšķira. 5o vispārējo struktūru aizsargāja efektīva

armija un policija un atbalstīja aizsargu organizācija, ko

veidoja vidusšķiras elementi. Viņa iecerētā tautsaimniecība,
kaut to realizēja ar saprātu un izdomu, bija novecojusies un

bīstama, jo daļēji pamatojās uz pieņēmumu, ka vienmēr būs

iespējams liela apmēra produktu eksports uz Apvienoto

karalisti (Lielbritāniju) bez atbilstoša importa. Sis pieņēmums
jau sāka zaudēt savu nozīmi pirms pagājušā septembra mūsu

pašu saimnieciskās politikas rezultātā. Otrs bīstams viedoklis



280

bija, ka ilgāka laika skatījumā būtu iespējama saimnieciskā

politika bez liela apmēra tirdzniecības ar Padomju Savienību.

[. .] Analīzi beidzot, nevaram patiesi nožēlot Latvijas valsts

bojā eju. Tā radās nejauši iepriekšējā karā kā lielo varu cīņas
rezultāts. Nesekmīgais mēģinājums nodibināt patstāvīgu

politisku eksistenci, pamatojoties uz reprezentatīvajiem insti-

tūtiem, pēc gadiem ilgas sīkumainu un koruptīvu grupu

radītās šķelšanās beidzās ar diktatūru, kas radīja maz pozi-
tīva entuziasma. Tās ekonomiskie pamati nekad nebija vese-

līgi. Arējā tirdzniecība bija lielāko tiesu žīdu un vēl nesen

arī Baltijas vāciešu rokās. Bija neparasti liels ekonomiskais

parazītisms. Zemē bija pārāk smags administratīvais aparāts.
Civilie un militārie izdevumi bija groteska lieluma, salīdzinot

ar dabiskiem resursiem, saimniecisko apgrozījumu un patiesa-
jām spējām pretoties Vācijai un Krievijai. Lielais slogs, kas

gūlās uz tautas, bija pilnīgi neproduktīvs un neko vairāk

nepanāca kā sagādāja atlīdzību lielam skaitam politiskās
iekārtas agrāko un potenciālo atbalstītāju un radīja interesi

šo iekārtu uzturēt.» Dunsdorfs norāda, ka Anglijas Ārlietu

ministrijas ziemeļu nodaļas vadītājs Koljērs pilnīgi nepievie-
nojās Mekilopa atzinumam, bet savā 4. augustā izteiktā

viedoklī rakstīja: «Ir tiesa, ka, pēc britu standarta, prezi-
denta Ulmaņa režīms Latvijā daudzējādā ziņā nebija apmieri-
nošs. Tomēr tas visumā nebija aktīvi tirānisks. Kaut tas bija
mazāk liberāls nekā režīms Igaunijā, tas bija labāks nekā

līdzīgs režīms Lietuvā.»
2

Var, protams, piekrist Dunsdorfam, Mekilops situāciju

nepārzina un ir tendenciozs. Tomēr gandrīz tāds pats ir arī

Anglijas militārā atašeja Orda notikumu raksturojums, ko pēc
Anglijas Ārlietu ministrijas dokumentiem citē Dunsdorfs.

27. jūnijā Ords telegrafē savai ministrijai: «Pēdējās desmit

dienās gandrīz bez asinsizliešanas notikusi pilnīga revolū-

cija.» 5. jūlijā viņš ziņo: «Burtiski vienā naktī zem svešas

varas spiediena pazuda agrākā vidusšķiras diktatūras mašinē-

rija, ko atbalstīja relatīvi milzīgais birokrātiskais aparāts,

veiksmīgā armija, uz kuru varēja paļauties, tāda pati policija

un aizsargu organizācija, tad radās politisks tukšums. Ulmaņa

kunga totalitārās valdīšanas dēļ šo tukšumu nevarēja aizpil-
dīt nekāda cita vidusšķiras organizācija, tādēļ novirziens uz

kreiso pusi bija pārāk pēkšņs. Tas, bez šaubām, bija daļēji

'
Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve.— Zviedrija: Daugava,

1978.—501.—502. Ipp.
2

Turpat.—so2. Ipp.



281

Padomju Savienības varas dēļ, bet arī tādēļ, ka nebija
nekāda politiska spēka, kas varētu organizēti stāties pretī

pilsētu strādniekiem. Pēdējo starpā sociālistu un komunistu

ietekme vienmēr bijusi spēcīga, kaut to turēja grožos.»
1

Mūsu rīcībā esošie materiāli kopumā apstiprina šo pieredzē-
jušo angļu diplomātu secinājumu pareizību. Tomēr konkrē-

tais dažādo avotu materiāls liecina, ka Ulmanis nebūt ne

retoriski vai pēc diktāta no ārpuses 17. jūnija vakara radio-

runā izteica savu slaveno frāzi «Es palieku savā vietā». Viņš
bija nolēmis cīnīties par zināmas vietas saglabāšanu pēc
17. jūnija veidojamajā politiskajā sistēmā. 19. jūnijā laikraksti

ziņo par Ulmaņa apspriedi ar ārlietu ministru V. Munteru un

kara ministru ģenerāli K. Berķi. Pēc Ulmaņa priekšlikuma
17. jūnijā tika pieņemts lēmums par noguldījumu izmaksu

pārtraukšanu, bet 20. jūnijā nolēma laikā no 21. līdz 30. jūni-

jam izmaksāt ne vairāk kā 50 latus katram. Augusta Kirhen-

šteina valdība šo normu palielināja līdz 100 latiem. Savā

pēdējā sēdē 20. jūnijā Kārļa Ulmaņa valdība pazemināja
ievedmuitas dažām ķīmiskās rūpniecības izejvielām, paaug-

stināja muitas tehniskajiem šķīdinātājiem, kurus varēja aizvie-

tot vietējā rūpniecībā ražotās etiķskābes, atļāva valsts elektrī-

bas uzņēmumam «Ķegums» iegūt īpašumā akciju sabiedrību

«Aiviekste» par 350 000 latiem un izbūvēt 20 000 voltu

sprieguma līniju, kura savienotu Ķegumu ar Aiviekstes

spēkstaciju (Rīts, 1940, 21. jūn.).
Mēs jau iepriekšējā nodaļā minējām Ulmaņa līdzdalību

Augusta Kirhenšteina valdības darba uzsākšanā 20. un

21. jūnijā. levērojamu pakalpojumu jaunajai valdībai Ulma-

nis izdarīja, parakstot amnestijas aktu politieslodzītajiem.
Bruno Kalniņš norāda, ka, parakstot amnestijas aktu, Ulmanis

speciāli griezies pie Višinska ar jautājumu, «vai tad tiešām

viņš gribot, lai atbrīvo arī «Pērkoņkrusta» fašistus? Višinskis

to noraidījis un izteicis pateicību Ulmanim, ka viņš to

norādījis. [. .] Sakarā ar Ulmaņa intervenciju (tā tekstā.—

O. N.) tad pērkoņkrustiešu grupa, to skaitā Dr. Ernests Plāķis

(prof. Plāķa dēls), asistents Fricis Kronbergs v. c, paturēti
Kalnciema akmenslauztuvēs un vēlāk pēc pievienošanās
aizsūtīti uz Krieviju, kur gājuši bojā.»

2
Patiešām pie amnesti-

1 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve.—496. Ipp. Interesanti atzīmēt, ka

pēc jau minētā Koljēra priekšlikuma Padomju Savienības palīdzības
gadījumā karā pret Vāciju «varētu būt vērts vienoties ar viņiem par

«nemorālu veikalu» attieksmē uz Baltijas valstīm un patiesībā arī citām

zemēm, piemēram, Somiju un Rumāniju».
2

Kainiņš B. 1940. gada liktenīgā vasara.—Brīvība.—l9Bo.—N2 9.
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jas likuma 1. panta par politisko ieslodzīto atbrīvošanu vēlāk

tika izdarīta piezīme: «Ja iekšlietu ministrs atrod, ka uz šī 1.

panta noteikumiem atsvabināmā persona atzīstama par kai-

tīgu valsts drošībai un tās interesēm, viņš attiecībā uz to var

piemērot likumu par kārtību un sabiedrisko drošību valstī

(Likumu kr. 1938. gada) 10. panta noteikums.» (Jaunākās
Ziņas, 1940, 22. jūn.)

Višinskis nepalika pateicību parādā. Viņš ne tikai godde-

vīgi sarunājās ar Ulmani savās oficiālajās vizītēs pie valsts

prezidenta, bet izdarīja vēl nozīmīgākus uzticības apliecinā-
jumus. Ādolfs Klīve savās atmiņās stāsta, ka Ulmanis viņam

rādījis Rīgas apgabaltiesas prokurora Antona Oto Karčevska

(viņš latviskošanās kampaņas laikā bija pieņēmis uzvārdu

Kalme) sastādīto 15. maija apvērsuma dalībnieku sarakstu un

juridisko pamatojumu to saukšanai pie tiesas atbildības.

Karčevskis bija šo sarakstu iesniedzis PSRS sūtniecības

sekretāram Vetrovam, tas to nodevis Višinskim, bet pēdējais
to laipni atdevis Ulmanim.1 Padomju jūrnieki palīdzēja
apsargāt pili no demonstrantiem 21. jūnijā, kad tie ieradās

pie pils un pieprasīja tūlītēju Ulmaņa arestu. Pat tāds autors

kā Vilis Arveds Hāzners spiests atzīt, ka 21. jūnijā, redzot

demonstrantus ejam uz pili ar prasībām nodot Ulmani tiesai,

viņu nomierinājis tas, ka «demonstrāciju pavadīja krievu

bruņu mašīnas [. .], jo bija skaidrs, ka tie neļaus demonstran-

tiem izdarīt kādus blakus gājienus»
2

.

Zināma nozīme Ulmaņa un ne tikai viņa nomierināšanai

bija visos pilsoniskajos laikrakstos publicētajam TASS 22. jū-
nija paskaidrojumam par PSRS un Vācijas attiecībām «sakarā

ar padomju karaspēka ienākšanu Baltijas valstu teritorijās».

Sajā paskaidrojumā tika norādīts, ka padomju karaspēka

«mērķis ir nevis «spiediens» uz Vāciju, bet garantiju radī-

šana savstarpējās palīdzības paktu izvešanai dzīvē starp
PSRS un šīm valstīm» (Jaunākās Zinas, 1940, 25. jūn.; Rīts,

1940, 23. jūn.).
Kā jau minējām, jūnija beigās prese turpināja publicēt

ziņojumus par valsts prezidenta darbību: «Jaunākās Ziņas»
27. jūnijā: «Valsts prezidents Kārlis Ulmanis šorīt Pilī

pieņēma audiencē un apspriedās ar ministru prezidentu prof.
Dr. Kirhenšteinu.»

1 Klīve A. Brīvā Latvija. (Bez. izd. vietas.) —Grāmatu Draugs, 1969.—

319. Ipp.
2

Hāzners V. A. Varmācības torņi: Atmiņas.— Lincoln, Nebraska

Vaidava, 1977.—245. Ipp.



283

«Jaunākās Ziņas», 29. jūnijā: «Valsts prezidents Kārlis

Ulmanis vakar Pilī pieņēma audiencē tieslietu ministru

J. Pabērzu, ar kuru apsprieda apžēlošanas jautājumus.»

«Jaunākās Ziņas», 29. jūnijā: «Valsts prezidents Kārlis

Ulmanis šorīt Pilī pieņēma audiencē ar ziņojumu armijas

komandieri ģenerāli R. Kļaviņu.»
«Jaunākās Ziņas», 29. jūnijā: «Valsts prezidents Kārlis

Ulmanis šodien Valdības Vēstnesī izsludina pārgrozījumus
likumā par darba laiku, ar ko sezonas darba strādniekiem

tagad nodrošināta atpūta un normēts darba laiks.»

«Rīts», 29. jūnijā: «Valsts prezidents Kārlis Ulmanis vakar

izsludināja «Valdības Vēstnesī» valdības pieņemto likumu

par strādnieku komitejām, likumus par kameru likvidēšanu un

likumus, kas atceļ papildinājumus valsts civildienesta likumā

un pilsētu pašvaldību darbinieku dienesta likumā, ar ko bija

noteikts, ka šiem darbiniekiem atvaļinājumi jāpavada laukos.»

Zināms lūzums Ulmaņa un tam tuvo aprindu cerībās

notiek pašās jūnija beigās un jūlija sākumā. Spriežot pēc jau
minētā Anglijas militārā atašeja Orda ziņojuma, 5. jūlijā
atvadīšanās audiences laikā Ulmanis «bija ļoti pesimistisks.

Viņš teica, ka no sarunām nekā nevarot secināt un tikai

notikumu norise rādīšot, kas notiks turpmāk. Viņš minēja, ka

Besarābijas iekļaušana Padomju Savienībā rāda, ka pamatten-
dences mainās, un acīmredzot domāja ar to teikt, ka ir

iespējama Latvijas iekļaušana Padomju Savienībā.»1
Raksturīgi, ka tieši 1. jūlijā Latviju atstāja trīs vienīgie

Ulmaņa valdības locekļi, kuri mēģināja emigrēt uz ārzemēm.

Sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš caur Igauniju
devās uz Somiju, vadoties no tieša Ulmaņa norādījuma, kurš,

pēc Bērziņa atmiņām spriežot, baidījies, ka jaunā valdība

Bērziņu nodos tiesai. Uz Somiju devās arī bijušais kara

ministrs un armijas komandieris ģenerālis Krišjānis Berķis.
6. jūlijā ieradies Somijā, Berķis 12. jūlijā atgriezās Latvijā,

pēc nedēļas vēlreiz bēga uz Igauniju, kur tika arestēts.

Izglītības ministra biedrs (vietnieks) Jāzeps Čamanis aiz-

brauca uz Romu, kur kļuva par garīdznieku Vatikānā.
2

Tomēr

arī pēc tam Ulmanis pilnīgi neatmeta cerības. Bruno Kalniņš

atceras, ka armijas komandieris ģenerālis Kļaviņš jūlija sā-

kumā izteicies, ka «esot pārsteidzoši, ka Ulmanis joprojām

ieskatot, ka viņam esot «teikšana», viņš nepārprotami liekot

1 Citēts pēc: Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve.—496. Ipp.
2

Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. 1920.—1940.— 2. sēj.—
469. Ipp.
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saprast, ka krievi viņu atzīstot par prezidentu un tā tas būšot

arī turpmāk»1.

Vecajam valsts aparātam sabrūkot un pakāpeniski nomai-

noties, Ulmaņa galvenais balsts palika armija, kuras augstā-
kais virspavēlnieks viņš kā valsts prezidents bija līdz pat
savai aiziešanai no šā posteņa. Cīņā par iespaida saglabā-
šanu armijā ievērojama nozīme bija kompromisam jautājumā

par kareivju komitejām. 2. jūlijā LKP CX sekretariāts pieņēma
lēmumu: «Paziņot «Cīņā» atbildi kareivjiem, ka var izveidot

partijas šūniņas un ievēlēt komitejas, bet nevar iejaukties
komandieru pavēlēs.»

2
«Cīņas» 3. jūlija numurā atbildē par

komitejām tika rakstīts: «Tā kā strādniekiem ir tiesība vēlēt

savas komitejas uzņēmumos, tad arī kareivji var vēlēt savos

pulkos komitejas 3—7 personu sastāvā no katra pulka.
Kareivju komitejas tomēr nedrīkst kavēt savas priekšniecības
rīkojumu izpildīšanu, taisni otrādi — kareivju komitejām jā-

palīdz celt kareivju disciplīna un tēvijas aizsardzības spējas.»
4. jūlijā valdība pieņēma likumu par politiskajiem vadītājiem

armijā, kas stājās spēkā 5. jūlijā. Likuma teksts tieši nepa-

redzēja kareivju komiteju pakļaušanu politvadītējiem. Tomēr

jau 6. jūlija radiorunā par armijas jaunajiem uzdevumiem

armijas komandieris ģenerālis Roberts Kļaviņš norādīja:
«Pulku kareivju komiteju vajadzību un organizāciju katrā

atsevišķā gadījumā izšķirs politiskie vadītāji, un šīs komitejas
savā darbībā būs viņiem pakļautas.» (Jaunākās Ziņas, 1940,
6. jūl.) Likums politiskos vadītājus pakļāva attiecīgi divīziju
un armijas politiskajiem vadītājiem, bet tie savukārt bija

pakļauti kara ministram un armijas komandierim (Jaunākās
Ziņas, 1940, 5. jūl.). Līdz ar to komiteju izveidošana un

darbība tika pakļauta armijas vadībai. Jāpiekrīt Bruno Kalni-

ņam, ka posmā līdz augusta sākumam «radikālas pārmaiņas

Latvijas armijas uzbūvē nenotika. Lielos vilcienos viss palika

pa vecam. Politisko vadītāju darbs patiesībā galvenēm
kārtām pievērsās dažādu sīku kareivju prasību un sūdzību

kārtošanai, ko viņi bez grūtībām veica tiešās sarunās ar

pulku komandieriem.» (Brīvība, 1980, N2 9.) Pēc Kalniņa

ziņām, šai laikā no armijas atvaļināti 55 virsnieki. Dokumenti,
laikrakstu informācija un atmiņas viennozīmīgi apliecina, ka

jūlijā pāri Latvijas armijai iet virsnieku un instruktoru paaug-

stināšanas, kā arī pārvietošanas vilnis. Tā, piemēram, 18. jū-

lijā «Jaunākās Ziņas» sniedza apkopotu pārskatu par pēdējā

' Kaln/nš B. 1940. gada liktenīgā vasara.— Brīvība.—N9 9.
2

LKP ČK PVI PA.—lOl. f.—l. apr.—7. I.—ll. Ip.
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laikā notikušajām virsnieku sastāva pārmaiņām. Tika ziņots

par 18 virsnieku atvaļināšanu un ļoti daudzu pārvietošanu.
4. Valmieras kājnieku pulka komandieris pulkvedis Jānis

Skujiņš un 10. Aizputes kājnieku pulka komandieris pulkve-
dis Arnolds Kurše tika apmainīti dienesta vietām, Abrenes

apriņķa priekšnieks pulkvežleitnants Rūdolfs Ciemiņš tika

pārcelts par tādu pašu priekšnieku uz Jelgavas — Bauskas

kara apriņķi. 4 kapteiņi bija paaugstināti par pulkvežleitnan-

tiem, 13 virsleitnanti par kapteiņiem. Jāatzīst, ka Ulmaņa

praksi turpināja arī Valsts prezidenta vietas izpildītājs Pēte-

ris Briedis. 5. augustā tika publicēta pavēle par 11 virsnieku

atvaļināšanu un 17 virsnieku pārcelšanu un pa lielākai daļai

paaugstināšanu. Vidzemes artilērijas pulka komandieris pulk-
vedis Voldemārs Skaistlauks (Sēnfelds) (vēlākais leģiona

virspulkvedis) tika paaugstināts par ģenerāli un iecelts par

Kurzemes divīzijas komandiera palīgu, bet ģenerālis Vilis

Spandegs iecelts par šīs divīzijas komandieri ģenerāļa

Hermaņa Buka vietā. Vietām tika apmainīti 10. Aizputes
kājnieku pulka pulkvežleitnants Nikolajs Rusmanis un jāt-

nieku pulka pulkvežleitnants Pauls Čella utt. Līdz 21. jūlija

pēcpusdienai armijas štāba bataljons turpināja parastā kār-

tībā ar ikdienas svinīgu izvadi novietot godasardzi pie
Brīvības pieminekļa. Likteņa ironija, ka pēdējo izvadi koman-

dēja jau minētais kapteinis Hāzners. Viņš atceras: «Mēs kā

vienmēr maršējām no Vienības laukuma pa Brīvības ielu,

orķestris spēlēja maršu mūziku, un viss notika, kā tas jau bijis
vienmēr.» Par Ulmaņa darba režīmu un apmeklētājiem jūlija
vidū samērā sīku informāciju sniedz pēdējā pils komandanta

pulkvežleitnanta Oskara Neimaņa atmiņas, kas balstās uz

viņa dienasgrāmatas piezīmēm. 9. jūlijā—«Pulksten 14
30

Prezidents pieņēma kara ministru ģenerāli Dambīti un armi-

jas komandieri ģenerāli Kļaviņu. So abu ģenerāļu kopīgā
audience pie Valsts prezidenta ilga ap 40 minūtes». 10. jū-

lijā— «Ap pīkst. 12 pilī ieradās Ministru prezidents prof.
Kirhenšteins. Viņa audience pie Valsts prezidenta turpinājās
20 minūtes». 11. jūlijā — pīkst. 12 oficiālā vizītē ieradušies

Višinskis un PSRS sūtnis Rīgā Derevjanskis. Vizīte ilgusi 40

minūtes. 12. jūlijā — «pieņēma audiencē kara ministru un

armijas komandieri». 19. jūlijā—«Ap pīkst. 11 Prezidents

pieņēma Ministru prezidentu prof. Kirhenšteinu, bet pēc

pusdienas — kopīgā audiencē kara ministru ģenerāli Dam-

1 Hāzne 5 V. A. Varmācības torru.—245. Ipp.
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bīti un armijas komandieri ģenerāli Kļaviņu un parakstīja

kārtējo pavēli armijai un flotei.»1

Ulmaņa prezidentūras ilgajai agonijai, mūsuprāt, bija
vairāki cēloņi. Par viņa paša cerībām mēs jau runājām. Pēc

Višinska un tā vadītāja ieceres tai vajadzēja novilcināt vecā

režīma pilnīgu sabrukumu, saglabājot to kā vienīgo reālo

pretstatu augošajai strādnieku un demokrātiskajai kustībai.

Loģiski saprotams, ka tās savaldīšanai vajadzības jadījumā
Višinskim būtu bijis daudz ērtāk izmantot Latvijas armijas

pēc Ulmaņa pavēles veiktos pakalpojumus, neiejaucot sarkan-

armiešus.

Višinska vieta politisko notikumu attīstībā

jūnija beigās — jūlija sākumā

Mēs jau nedaudz apskatījām Staļina emisāra Višinska

politiskos manevrus Latvijā, kurus raksturo cenšanās nobrem-

zēt revolucionāros procesus stingri regulējamu staļinisko

principu ietvaros. Otrs viņa manevru mērķis bija nomierināt

visus notikumu dalībniekus.

Bruno Kalniņš savās 1980. gadā publicētajās atmiņās

apgalvo, ka Kirhenšteins viņam jūlijā teicis, «ka nevajagot
šaubīties par Latvijas neatkarības turpmāko pastāvēšanu. To

viņam esot Staļina vārdā deklarējis Višinskis. Sādu uzskatu

Kirhenšteins jūlija sākumā pauda arī vairākos atklātos paziņo-

jumos presē un citur. Man palika iespaids, ka Kirhenšteins tic

šiem paziņojumiem. Katrā ziņā viņš nebija informēts par

Maskavas tālākiem nodomiem. To man apstiprināja arī viņa

personīgais draugs no emigrācijas laika Šveicē, vecs sociāl-

demokrāts Varkals, kas bija kurjeru nodaļas vadītājs Ārlietu

ministrijā. Ar viņu Kirhenšteins mēdza runāt pilnīgi atklāti.»

(Brīvība, 1980, N2 9.) Līdzīgi, kā mēs jau iepriekš minējām,
Višinskis centās ietekmēt arī Ulmani, veda pārrunas ar Ati

Ķēniņu, Ansi Buševicu un citiem politiskajiem darbiniekiem.

Višinska klātbūtnei bija vēl viens efekts. 27. jūnijā iecel-

tais ministru prezidenta sekretārs Vilis Stalažs
2

atceras: «Zi-

not viņa klātbūtni Rīgā, pārņēma stindzinoša baiļu sajūta. Tik

nelaba un baiga bija viņa slava, iegūta ar 1937. un

Neimaņa atmiņu pilns teksts pievienots kā pielikums E. Dunsdorfa

grāmatai «Kārļa Ulmaņa dzīve». Citētās vietas no 515. līdz 518. Ipp.
2

Vilis Stalažs dzimis 1907. gadā Cēsīs laukstrādnieka ģimenē.
1934. gadā beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļu, no

1936. gada strādājis Ārlietu ministrijā. Tagad pensionārs.



287

1938. gada visā pasaulē izdaudzinātajiem tiesas procesiem.
Tajos taču tika īstenotas gaužām oriģinālas juridiskās doktrī-

nas, kas nesa nāvi pat visaugstākā ranga padomju un partijas

darbiniekiem, Sarkanās Armijas komandieriem, zinātniekiem,

māksliniekiem, neskaitāmiem pilnīgi nevainīgiem padomju

pilsoņiem.» (Liesma, 1988, N°. 9.) Stalažs pamatoti uzsver, ka,

ja to varbūt visi nezināja, tad inteliģence zināja noteikti. Kas

attiecas uz Višinska attiecībām ar LKP, tad tās jūnija beigās

turpināja palikt visai vēsas. Raksturīgi, ka jau 21. jūnija

vakarā LKP CX pirmajā sēdē, kā to atceras CX locekle leva

Vīnholde, Višinskis nesekmīgi pieprasīja izslēgt no partijas
demonstrācijas organizatoru Ansi Kadiķi. Viņš bija dziļi
sašutis par demonstrācijas pārāk lielo apjomu un ar PSRS

sūtniecību nesaskaņotajām prasībām, kuras pārsniedza

Augusta Kirhenšteina valdības programmu (Padomju Jau-

natne, 1988, 7. jūl.). Visai kategoriski Višinskis uzstājās pret
LKP CX un tās organizāciju izvirzīto padomju varas lozungu.

Sevišķi asi tas parādījās 5. jūlija demonstrācijā. Balstoties uz

LKP CX lēmumu, LKP Rīgas komitejas sekretāru apspriedē

Spure aicināja iziet demonstrācijā ar lozungu «Latvija

Padomju Savienībā». Protokolā tieši norādīts viņa uzstāšanās

teksts: «Nebaidāties arī no lozunga par «Padomju Latviju».»1
5. jūlija demonstrācijas laikā Višinskis par šādiem lozungiem

bija dziļi sašutis un savā runā izteicās visai tieši: «Nost

provokatorus, kas mēģina sašķelt mūs, kas izlaiž baumas un

baumiņas, kas grib saraut uzticību jaunai valdībai un mūsu

kopējām pūlēm radīt ciešu un nesaraujamu savienību starp

Latviju un Padomju Savienību.» (Jaunākās Ziņas, 1940,

6. jūn.) Vēl vairāk, kā atreferēja avīze, «Višinskis brīdināja

manifestantus no dažādām neprātīgām fantāzijām». Turpat

tika burtiski citēts viņa runas teksts: «Ja kāds mēģina sagraut
uzticību jaunajai Latvijas valdībai, tas nozīmē, ka viņš

mēģina sagraut uzticību Padomju Savienībai.» Pēc šīs bar-

gās runas manifestācijas noslēgumā uzstājās LKP CX nodaļas

vadītājs J. Putniņš, tieši apgalvojot: «Latvijas komunistiskā

partija nav izgājusi ar lozungu par Latvijas pievienošanu

Padomju Savienībai. Ar šādu lozungu izgājuši mūsu ienaid-

nieki, kas šodien iekļuvuši mūsu rindās. Tāpat komunistiskā

partija nav pret tautas pašnoteikšanās tiesībām un izsludinā-

tām Saeimas vēlēšanām!» (Turpat.)
Interesanti atzīmēt, ka «Cīņa» savā tās pašas dienas

numurā šos notikumus attēloja ievērojami savādāk. Viņi

1 LKP CX PVI PA.—lO2. f.—l. apr.—s. 1.—9. Ip.
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Višinska runā šo vietu atstāsta: «Jaunā Latvijas valdība

nodibinājusies ciešā sadarbībā ar PSRS valdību. Sī Latvijas
valdība tagad izsludinājusi Saeimas vēlēšanas. Neviens

nedrīkst graut uzticību Latvijas valdībai un apšaubīt Saeimas

vēlēšanu nepieciešamību. Saeimas vēlēšanas ir ceļš uz tālāku

Latvijas demokrātijas izveidošanu un savienību ar PSRS.»

Kas attiecas uz Putniņa uzstāšanos, tad tā «Cīņā» vispār
netika minēta. Vēl vairāk, atreferējumā starp demonstrantu

lozungiem bija arī «Lai dzīvo Padomju Latvija! Mēs prasām

pievienošanos Padomju Savienībai! Bez cīņas nav uzvaras!».

Nav šaubu, ka «Jaunāko Ziņu» grupai un LKP bija dažādi

viedokļi un pirmo lielāka saistība ar Višinski šajā brīdī

skaidri redzama.

Saeimas vēlēšanu sagatavošana un norise

lepriekš minētā LKP platforma visai noteikti parādījās jau

«Cīņas» 1. jūlija ievadrakstā «Noteiktība cīņā — mūsu uzva-

ras ķīla!». Tajā tika pasvītrots (burtiski izcelts): «Kopā un

roku rokā ar Sociālistisko Padomju Republiku Savienību,

izmantojot tās bagātīgos piedzīvojumus kā revolucionārajā

kustībā, tā sociālistiskās valsts radīšanā, mēs turpmāk veido-

sim arī savu dzīvi un darba tautas nākotni.» Kā tiešs

turpmākā darba uzdevums tiek izvirzīta Kompartijas nostipri-
nāšana, «kas šodien jau reprezentē vienotu strādnieku

kustību Latvijā. Citas partijas Latvijas darba tautai nav un

nebūs. Nekāda spēku skaldīšana turpmāk nenotiks un netiks

arī pieļauta.» Tajā pašā dienā «Jaunākās Ziņas» citēja CX

locekļa Saļņa uzstāšanos tautas sapulcē Cēsīs 30. jūnijā: «Tā

iekārta, kas līdz šim bijusi, tā nekad vairs atpakaļ nenāks, un

arī Sarkanā armija, kas atbrīvojusi Latvijas strādniecību,

atpakaļ vairs neies.» Turpat tika citēta Jāņa Dzelzīša prasība:
«Visdrīzākā laikā pilnīgi likvidēt aizsargu organizāciju, nodi-

bināt tās vietā īstu tautas miliciju, izsniedzot tai attiecīgu
apbruņojumu.» Šīs uzstāšanās palīdz atrast atbildi uz jautā-

jumu, kāpēc LKP cīnās par Padomju Latvijas izveidošanu un

uzņemšanu Padomju Savienībā. Mūsuprāt, tās bija bažas par

iespējamiem Višinska manevriem, kuru rezultātā ar Staļina

ziņu varētu saglabāties ievērojama daļa vecā režīma poli-
tisko institūtu, savas vietas valsts aparātā saglabāt šā režīma

darbinieki.

Pretstatā šim LKP viedokli raksturojošam materiālam 2. jū-

lijā «Jaunākās Ziņas» tai raksturīgajā šā posma stilā ievietoja

informācijas no Igaunijas un Lietuvas. Pirmajā tika atreferēta
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Igaunijas ārlietu ministra Andersena runa. Atreferējumā

starp citu bija teikts: «Igaunijas tagadējo valdību var salīdzi-

nāt ar plašas koalīcijas valdību, kurā piedalās 5—6 strād-

nieku kustības darbinieki. Sarkanās Armijas uzturēšanās

Igaunijā ierosināja strādnieku šķiru nākt klajā ar savām

prasībām un radīja arī valdībai izdevīgākus priekšnoteiku-
mus cīņā pret lielkapitālismu. [. .] Lai strādnieku šķira varētu

sekmīgi atbalstīt valdību, nepieciešams, lai tā būtu organi-
zēta un nāktu klajā ar labi pārdomātām prasībām.»

Ziņojumā no Kaunas tika atreferēts lekšlietu ministrijas
policijas departamenta paziņojums, «ka tagad visi nevēlamie

elementi no policijas izslēgti un policija sargās tautas

tiesības. Ļoti maldoties visi tumšie elementi, kas domā, ka

tagad pienācis laiks nodarboties ar huligānismu, laupīšanām,

spekulāciju un tamlīdzīgām lietām. Policijai dots rīkojums ar

šādiem elementiem un citiem tautas ienaidniekiem sākt

nesaudzīgu cīņu. Policiju šinī darbā atbalstīs tautas milicija.»
Sie materiāli noteikti apliecina cenšanos nodrošināt stabilitāti,
cerības, ka sociālie, ekonomiskie un politiskie notikumi

nevirzās dziļumā.
Līdzīgas tendences atspoguļojās arī jaunieceltā izglītī-

bas ministra profesora Paula Lejiņa runā 3. jūlijā, pārņemot
Izglītības ministrijas vadību: «Es lūdzu jūs turpināt savu

darbu ar tādu pašu neatlaidību kā līdz šim, bet, piemērojo-
ties mūsu laikam, visu mēģināt analizēt un izkristalizēt, lai

vajadzīgo varētu paturēt un veicināt tautas labklājību, audzi-

nāt jauno paaudzi tēvzemes un tautas mīlestībā, audzināt

raksturus, izprast vēstures gaitas un laika pārvērtības, uzturēt

spēkā mūsu nacionālās mākslas, visu izglītību un tautas

kultūru.»

Novērtējot vispārējo politisko situāciju jūnija beigās un

jūlija sākumā, jāatzīmē arī pārējo ar valdību nesaistīto

politisko spēku pakāpeniska aktivizēšanās. 29. jūnijā tika

sasauktas divas sapulces. Latviešu biedrības telpās sanāca

latviešu tautas inteliģences, valsts un pašvaldību ierēdņu

sanāksme, kurā ieradās vairāk nekā divi simti dalībnieku. Pēc

visai ulmaniskā garā teiktas pašvaldības darbinieka Ābeles

atklāšanas runas sapulces dalībnieki nespēja vienoties par

prezidija sastāvu un izklīda. Kongresu namā (tagadējā
Arodbiedrību centrālās padomes kultūras namā) šajā pašā
dienā «progresīvi domājošo latgaliešu strādnieku un inteli-

ģences» masu sapulci mēģināja sasaukt Latgales autonomistu

līderi Francis Kemps un Aleksandrs Armanis. Sī sanāksme

izklīda pēc Rīgas arodbiedrību biroja pārstāvja protesta.
«Cīņa» 1. jūlijā šajā sakarā rakstīja: «Mums jāatmasko un uz
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visnoteiktāko jānoraida tādu dienderu uzstāšanās zem darba

tautas maskas, kuri iedomājušies, ka Latvijas darba tautu

varēs atkal sašķelt neskaitāmās koruptīvās partijās. Jāņem

vērā tas, ka vārda un biedrošanās brīvība nav domāta tautas

interešu nodevējiem, politpārvaldes špikiem un tamlīdzī-

giem.»
Par vispārējās politiskās situācijas saasināšanos šai laikā

liecināja arī notikumi pie Brīvības pieminekļa. 3. jūlijā «Jau-

nākās Ziņas» publicēja šādu Rīgas prefekta A. Serdanta

aizrādījumu «galvaspilsētas iedzīvotājiem, ka ziedu nolik-

šana un ziņkārīgo pulcēšanās pie Brīvības pieminekļa pēdē-

jās dienās pieminekļa apkārtnē izsaukusi dažus nopietnus
satiksmes un kārtības traucējumus. Lai to novērstu, līdz

turpmākam pulcēšanās un ziedu nolikšana pie Brīvības

pieminekļa noliegta.»

Sajā situācijā jūlija sākumā Višinskis izvirzīja priekšli-
kumu par drīzu Saeimas vēlēšanu sarīkošanu, kam LKP un ar

to tieši saistītās organizācijas bija spiestas piekrist, uz laiku

noņemot prasību par padomju vēlēšanām. LKP CX sekreta-

riāts šo jautājumu apsprieda 2. jūlijā kopā ar lēmumu par

ieiešanu Augusta Kirhenšteina valdībā. Skopajā protokolā ir

šāds teksts: «Priekšā stāvošās Saeimas vēlēšanas. Noturēt

vēlēšanas (krieviskajā protokola tekstā—tas ir vienīgais
sekretariāta protokolu teksts krievu valodā — teikts:

«TlpoaecTM Bt>i6opbi»). Sākot priekšvēlēšanu kampaņu, ņemt
vērā, ka, tā kā ir sociāldemokrātu labējais spārns, nepiecie-
šams sastādīt strādnieku, zemnieku un inteliģences darba

savienības sarakstus. Tajos būs nepieciešams uzstādīt arī

armijas pārstāvjus. Nepieciešams izstrādāt darba ļaužu bloka

platformu (sastāda biedrs Spure). Jāsāk mūsu laikrakstos

kampaņa par Saeimas pārvēlēšanu (no nepeßbi6opaM b

CeiiM).»1 4. jūlija sekretariāta sēdē šis lēmums tika atkārtots

un precizēts formulā par darba tautas bloka izveidošanu

Saeimas vēlēšanās, iekļaujot tajā strādnieku, inteliģences un

zemniecības pārstāvjus, kā arī kandidātus no armijas.
Šajā pašā dienā notika arī Rīgas komitejas sekretāru

apspriede, kuras protokols atspoguļo nopietnu pretestību
Saeimas vēlēšanām: «b. Spure ziņo, ka sakarā ar Internacio-

nāles rīkojumu un sekretariāta lozungiem Saeimas vēlēšanām

jānotiek visā drīzumā. Vēlēšanas notiks uz pirmās konstitūci-

jas pamatiem. Visi vēlākie ierobežojumi ir atcelti. Vēlēšanu

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l. apr.—7.l.—lo. Ip.
2

Turpat.—l4. Ip.
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kampaņa sākas rītā 5. jūlijā. Jāaizrāda uz iebildumiem, ka

Saeima nav populāra ar šādiem faktiem: 1) Konstitūcijas

ierobežojumi un 2) strādnieku bloks — blokā ieies strād-

nieku, zemnieku, darba inteliģences un armijas pārstāvji.

Partijas, izņemot komunistus, faktiski nav legalizētas. Tāpēc
arī tās praktiski nevarēs legalizēties divu nedēju laikā.

Gaidāmie rezultāti atkarīgi no mūsu darba un spējām.

Rajoniem jāņem vērā, ka aparāts, kas piedalījies fabriku

komiteju vēlēšanās, ir jāpaplašina, jāpapildina. Visam dar-

bam pēc iespējas jākoncentrējas rajonos. [. .]

Balss tiesības visiem — visiem nelegālistiem un emigran-
tiem būs. Pašvaldību vēlēšanas izmantot arī vēlēšanu sapul-
cēm.»

Otrajā jautājumā par piektā jūlija demonstrāciju tika

nolemts: «Lozungs: Balsojiet par strādnieku, zemnieku un

darba inteliģences sarakstu. Manifestācija tiek rīkota sakarā

ar tiesībām iegūtām vēlēšanās (tā tekstā.— O. N.). Katrā

uzņēmumā īsu skrejošu mītiņu par vēlēšanām. Mobilizēt

fabrikas strādniekus jau vēlēšanām. Manifestācijas lozungs:
«Darba ļaužu bloks», «Latvija Padomju Savienībā». Nebaidā-

ties arī no lozunga par «Padomju Latviju». Manifestācija

pīkst. 6
yo

(18
00

). Masas no darba nenoņemt.
Par demonstrācijas priekšnieku — Putniņu. Rajonu sekre-

tāri — kolonu pārstāvji.» 1
LKP Rīgas organizācijas biedru pirmās legālās kopsapul-

ces protokols 1940. gada 6. jūlijā labi atspoguļo uzskatus par

notikumiem, jo tas ir ļoti plašs. Galvenais apspriežamais

jautājums ir «Saeimas vēlēšanas». LKP CX sekretāra Z. Spu-
res ziņojuma pierakstā lasām: «Daudziem biedriem ir nepa-
reizs uzskats, LKP nav sevišķi liela uzdevuma. Sarkanā

Armija Latvijā būs tā, kas mūs Padomju Savienībai pievienos,
b. Spure norāda, ka tā ir nepareiza izpratne — Sarkanā

Armija nav te atnākusi, lai mūs pievienotu, bet mums jāpanāk,
lai mēs pievienojamies. Latvijas likteni noteiks jaunā Saeima.

Sī Saeima nebūs vecā Saeima, tā būs īsta darba ļaužu Saeima.

Mēs ejam konstitucionālu ceļu.»
Galavārdā Spure atbildēja uz jautājumiem un norādīja:

«Vēlēšanas ātri — tāpēc, ka masa to prasa, jo neskaidrība

neko nedod. [. .] Armija jau sen būtu uz ielas, ja partija to

nesaturētu.»
2

*
LKP CX PVI PA.—lO2. i.—l apr —5.1 8.—9. Ip.

2

Turpat.—4.—l.—2. Ip.
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Lēmums par Saeimas vēlēšanām tika publicēts 5. jūlija
laikrakstos. Tomēr jau dažas dienas pirms tam abu grupējumu

prese izsakās dažos programmas jautājumos. «Cīņa» savā

2. jūlija ievadrakstā «Baltijas republikas un Padomju Savie-

nība» ļoti noteikti norāda: «Latvijas vispārējās tautsaimniecis-

kās intereses prasa iesaistīšanos Padomju Savienības taut-

saimniecībā. Velti te spriedelēt šodien par veidu, kādā tas

noritēs. [. .] Un, ja nākotnē te mūsu zemē grib droši veidot

kultūru pēc formas latviski nacionālu, tad objektīvu apstākļu

vara rādīs, ka tas būs iespējams tikai tādas valsts patvērumā,
kam spēks šo kultūru arī nosargāt un sagādāt viņai drošību.

Bet tāda zeme ir Padomju Savienība ar savu lielo militāro

spēku — Sarkano Armiju. Latvijas kultūras attīstība tāpēc

prasa stipras saites ar Padomju Savienību.»

«Jaunākās Ziņas» jau minētajā redakcijas rakstā «Skaidru

skatu — drošu roku» 4. jūlijā deva šādu situācijas raksturo-

jumu: «Šķiru pretestības, kas jūtami saasinājās lielās pasaules
krīzes laikā, pēdējos gado* p *

». 'ziļinājās un neatvai-

rāmi tuvojās izšķīrējam posmam — ..klātai šķiru cīņai. Va-

jadzēja būt stulbam vai varas k*" - <klam, lai to nejustu un

neredzētu. Kamēr valdītājas runāja vārdus par

vienotu tautu, viņu darbi skaldīja tautu tik dziļi, kā tas mūsu

vēsturē vēl nekad nav piedzīvots. īstenībā mēs «sēdējām uz

dinamīta kastes» šo vārdu burtiskā nozīmē. Agrāk vai vēlāk

cīņa mūsu zemē būtu uzliesmojusi ar visām tās sekām. Un

pēc īsākas vai ilgākas cīņas darba tauta — strādniecība,
darba zemniecība un darba inteliģence — būtu uzvarējusi.
Tas ir vēstures likums, un nekādi jauki vārdi to nespēj grozīt.

Bet šī cīņa būtu prasījusi neskaitāmus upurus, iznīcinājusi
daudz kultūras vērtību, uz ilgu laiku satricinājusi mūsu tautas

saimniecību. Tāda bija tā nākotne, ko mums gatavoja sabru-

kušais režīms. Šī cīņa mums tagad ir aiztaupīta ar Sarkanās

Armijas ienākšanu mūsu zemē.» Kā redzam no šā visai plašā

citāta, «Jaunākās Ziņas» raksturoja Sarkano Armiju kā revolu-

cionāro uzliesmojumu aizkavētāju, kuras klātbūtne ļāva saasi-

nājušās šķiru attiecības savlaicīgi novērst un pārkārtot: «Bija

nepieciešama valdības pārkārtošana, kas pati no sevis izvēr-

tās latvju darba tautas uzvarā.» LKP nostāja šai jautājumā

atspoguļojās jau iepriekš minētajā Spures runā Rīgas organi-

zācijas 6. jūlija kopsapulcē.
Sadarbības bāzes radīšanai darba tautas bloka ietvaros

LKP pakāpeniski piekāpās vairākos būtiski svarīgos jautāju-
mos. Tā jau 3. jūlijā «Cīņa» deklarēja LKP attieksmi pret
sarkanbaltsarkano karogu zem virsraksta «Latvijas nacionālo
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karogu nedrīkst nonievāt»: «Mums ziņo par dažiem gadīju-

miem, kad atsevišķas personas norāvušas Latvijas valsts

karogu un to nonievājušas. Tāda rīcība uz visstingrāko

nosodāma, jo nacionālo karogu nedrīkst aizskart. To var

lietot kopā ar strādnieku šķiras sarkano karogu.» 4. jūlijā šo

rakstu pārdrukāja «Jaunākās Ziņas» ar lielu virsrakstu «Latvi-

jas nacionālo karogu nedrīkst aizskart!». Tai pašā 4. jūlijā
«Jaunākās Ziņas» atgādināja, ka Latvijai ir Valsts prezidents,
kurš «vakar pēcpusdienā pieņēma audiencē ministru prezi-
dentu Dr. A. Kirhenšteinu, kas ziņoja par jaunu valdības

locekļu pieaicināšanu, un pārrunāja valdības izveidošanas

jautājumus». Tā visai diplomātiski tika paziņots, ka komunistu

ieiešanai valdībā piekritis Ulmanis, bet tie savukārt nepro-

testē, ka šādu piekrišanu saņēmuši. Gluži dabiski, ka šai

periodā arī komunistiskajā presē izzuda aicinājumi nodot

tiesai 15. maija apvērsuma rīkotājus. 3. jūlijā «Cīņa» ziņoja,
ka «jaunievēlēto pagasta padomes locekļu sarakstu lielvār-

dieši nosūtījuši lekšlietu ministrijai apstiprināšanai, pēc kam

stāsies pie pašvaldības darba pārņemšanas».
1940. g. 5. jūlijā tika publicēts valdības lēmums par

Saeimas vēlēšanām un valdības 4. jūlijā pieņemtais likums

par Saeimas vēlēšanām. Ministru kabinets iecēla Centrālo

vēlēšanu komisiju, kurā iegāja tiesu palātas loceklis Alek-

sandrs Menģelsons, lekšlietu ministrijas pašvaldību departa-
menta direktors Ansis Leja, Sabiedrisko lietu ministrijas

propagandas nodaļas vadītājs Oskars Gulbis, Statistikas

pārvaldes vicedirektors Aleksandrs Maldups, LKP CX pār-
stāvji Ansis Buševics un Arnolds Deglavs, arodbiedrību

pārstāvji Kārlis Sies un Jānis Vecvagars (Cīņa, 1940, 5. jūl.).
Kā redzams, komisijā bija LKP biedri (Leja bija bijušais LKP

biedrs) un divi vecā režīma ierēdņi — Menģelsons un

Maldups. Tika iecelts arī apgabala vēlēšanu komisiju sastāvs.

Plašajās demonstrācijās sakarā ar šā lēmuma publicēšanu

piedalījās, pēc «Cīņas» redakcijas aprēķiniem, 125 000 Rī-

gas iedzīvotāju. «Jaunākās Ziņas» savā informācijā par

manifestāciju pasvītroja: «Galvenā gājiena priekšgalā

draudzīgi līdzās nesa Latvijas nacionālo un sarkano strād-

nieku karogu.»
6. jūlijā Centrālā vēlēšanu komisija publicēja īsu apkārt-

rakstu pagasta un pilsētu valdēm, bet 7. jūlijā pieņēma

paziņojumu un instrukciju «lecirkņu un apakšiecirkņu vēlē-

šanu komisijām Saeimas vēlēšanās 1940. gadā». Paziņojumā
tika teikts: «Lai novērstu vēlēšanu izmantošanu savtīgos,

personīgos un demokrātiskai Latvijai kaitīgos nolūkos, Cen-
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trālā vēlēšanu komisija, papildinot savu š. g. 6. jūlija paziņo-

jumu, vienbalsīgi nolēma: «Pieprasīt kandidātu sarakstu

iesniedzējiem pievienot minētiem sarakstiem attiecīgu vēlē-

tāju grupu vai organizāciju vēlēšanu platformu ar pierādīju-

miem, ka šī platforma darīta pieejama atklātībai.» 9. jūlijā
Centrālā vēlēšanu komisija pieņēma grozījumu instrukcijā

apakškomisijai, norādot, ka «par nederīgiem atzīstami sarak-

sti, ja uz tiem ir strīpojumi vai jaunu kandidātu ieraksti»

(Cīņa, 1940, 10. jūl.). lepriekšējā redakcijā šā punkta teksts

bija tāds: «Par nederīgiem atzīstami saraksti, ja uz tiem

taisītas atzīmes, ar kurām saraksts iezīmēts, lai atšķirtos no

citiem (uz saraksta uzraksti, paraksti, svītrojumi, jaunu kandi-

dātu ieraksti).» (Cīņa, 1940, 8. jūl.) 13. jūlijā Centrālā vēlē-

šanu komisija paskaidroja, ka «saskaņā ar Saeimas vēlēšanu

likumu
par nederīgiem uzskatīt tikai tos sarakstus, kuros būs

svītroti atsevišķi kandidātu uzvārdi vai pierakstīti klāt jauni
kandidāti. Sarakstus, kuros vēlētāji būs ierakstījuši savas

atzīmes vai lozungus, kā arī sarakstus parakstījuši,— uzskatīs

par nederīgiem.» (Cīņa, 1988, g. 13. jūl.)

5. jūlijā Centrālā vēlēšanu komisija nolēma, «ka kandi-

dātu saraksti iesniedzami Centrālai vēlēšanu komisijai Rīgā,

Lāčplēša ielā 1, 71. istabā, š. g 8. un 9. jūlijā no pulksten
10—12 un 10. jūlijā no pulksten 10—20» (Jaunākās Ziņas,

1940, 6. jūl.). 9. jūlija vakarā Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs A. Buševics paziņoja, ka Arnolda Deglava
vietā par komisijas sekretāru iecelts Kārlis Gailis. Ņemot vērā

lielo interesi mūsdienu sabiedrībā par šīs nomaiņas cēlo-

ņiem, aplūkosim protokolisko pierakstu par šā jautājuma

apspriešanu LKP CX 1940. gada 9. jūlija sēdē, piedaloties
visiem 10 CX locekļiem. Šajā sēdē kā trešais apspriests

jautājums par LDJS darbību (sekretāri Berklavs un Sadovskis),

norādot, ka tā izlaiž politiski neizturētus uzsaukumus, bet

Sadovskis pat pārmetis LKP CX, ka tā neizvirza lozungu «Lai

dzīvo Padomju Latvija!». Kā ceturtais jautājums apspriesta

LKP CX pārstāvju Anša Buševica un Arnolda Deglava
darbība Centrālajā vēlēšanu komisijā. Norādīts, ka Deglavs
izturas kā formālists un pat pašrocīgi saplēsis lapas ar

kandidātu sarakstiem. LKP CX nolēma atsaukt Deglavu no

Centrālās vēlēšanu komisijas, kā arī no kandidātu saraksta

Saeimas vēlēšanās. Deglava vietā Centrālajā vēlēšanu komi-

sijā kā LKP CX pārstāvis tika izvirzīts Gailis. Deglava

paskaidrojumu, ka nekārtīgi iesniegtos kandidātu sarakstus

Menģelsons var noraidīt, CX neņēma vērā. Deglavs tika
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izslēgts no partijas.1 1940. gada augustā šis lēmums tika

atcelts.

Ziņojot par vēlēšanu sagatavošanu un norisi 23. jūlija
Saeimas sēdē, Ansis Buševics teica: «Pie komisijas griezās

atsevišķas grupas un atsevišķas personas ar jautājumiem, vai

ir iespējams uzstādīt vienu kandidātu. Tas liecināja, ka

acīmredzot tie, kas šos jautājumus uzstādīja, uzskatīja arī šīs

Saeimas vēlēšanas par «iebraucamo vietu», kur varēs veikt

savas personīgās lietas. Otra grupa jautātāju bija tā, kas

vēlējās zināt, vai būs iespējams uzstāties zem bezpartejības
maskas. Noskaidrojām, kas zem šīs bezpartejības maskas

slēpjas: izrādījās, ka tas nebija bezpartejiskums, bet zināmi

politiski nolūki.

Motivēts tika ar to, ka vēlētāji tik ātri nevarot izšķirties, jo
viss vēl stāvot kā uz naža asmens; nevarot izšķirties tik ātri

par jauno iekārtu,— vai par padomju iekārtu, vai arī par

veco politisko iekārtu un vecajiem politiskajiem uzdevumiem,

kas vēršas pret Padomju Savienību.

Tas pamudināja Centrālo vēlēšanu komisiju izdot papildu
noteikumus pie kandidātu saraksta iesniegšanas kārtības. Šie

noteikumi paredzēja, ka līdz ar kandidātu sarakstu jāie-
sniedz vēlēšanu platforma un pierādījumi, ka šī vēlēšanu

platforma darīta zināma vēlētājiem.

Komisija turējās pie uzskatiem, ka tagadējās vēlēšanās

vairāk kā jebkad jābūt skaidrībā par to, kas grib uzmesties

par tautas vadītājiem; jābūt skaidrībā par to, kādu ceļu tie

grib iet. Otrkārt, jābūt iespējai pietiekami noskaidrot vēlētā-

jiem šo «tautas vadoņu» fizionomijas, lai tauta zinātu, ar ko

tai ir pa ceļam, ar ko ne.» (Jaunākās Ziņas, 1940, 24. jūt.)
Buševics norāda, ka pavisam visos 5 vēlēšanu apgabalos

iesniegti 17 saraksti. No tiem 9 saraksti bija tikai ar vienu

kandidātu. Par derīgiem atzina 5 darba tautas bloka sarakstus.

«Aiz formāliem defektiem kā neatbilstošus likuma un intruk-

ciju noteikumiem centrālā vēlēšanu komisija» noraidīja trīs

pārējos sarakstus ar vairākiem kandidātiem. Vienu no tiem

Kurzemes apgabalam «bija sastādījuši Mērsraga pagasta
iedzīvotāji», šim sarakstam bija solīds nosaukums: «Mērs-

raga bezpartejisko zvejnieku, sīkzemnieku, amatnieku, strād-

nieku un vidusšķiru vēlētāju grupa», bet trūka kandidātu

platformas. Otrs bija Aleksandra Armaņa vadītais Latgales

zemnieku, strādnieku un darba inteliģences saraksts, trešais

politiski ne visai skaidrs Bezpartijiskās apvienības kandidātu

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—1. apr.—6. 1.—2—3. Ip.
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saraksts tika iesniegts Rīgas vēlēšanu apgabalam. Uzskatīja,
ka trūkst ziņu, ka ar to platformu iepazinušies tie pāri par

simtu vēlētāju, kas atbilstoši likumam sarakstus bija parakstī-

juši. Vienas personas kandidātu sarakstus dažādu iemeslu

dēļ noraidīja. Nopietnākā cīņa izvērsās ap tā saucamā otrā

kandidātu saraksta sastādīšanu un iesniegšanu. Līdz Centrāla-

jai vēlēšanu komisijai tas nenonāca, un tās dokumentos

attiecīgo informāciju velti meklēt. Turpretim sava laika presē

un vēstures literatūrā par to rakstīts visai daudz. Vēstures

literatūrā par tā saucamo otro sarakstu visplašāk rakstījis

Edgars Andersons. Balstoties uz ārzemēs savāktiem atmiņu
dokumentāliem materiāliem, viņš norāda, ka jau 6. jūlijā
izveidots «latviešu pilsonisko politisko partiju Demokrātis-

kais bloks, kurā piedalījās advokāts Atis Ķēniņš, ģenerālis
Jānis Balodis, Voldemārs Zamuēls, Hugo Celmiņš, Kārlis

Skalbe, Pēteris Berģis, senators Mintauts Čakste, profesors
Konstantīns čakste, Jānis Breikšs un citi». šā bloka politiskā

programma bija formulēta 8 visai pretrunīgos punktos, šīs

pretrunas jo spilgti atspoguļojās pirmajos sešos programmas

punktos: «1. Par brīvu, neatkarīgu, demokrātisku Latviju;
2. Par ciešu pastāvīgu sadarbību ar PSRS 1939. g. 5. oktobra

savstarpējās palīdzības līguma mērķu sasniegšanai un tālāk

izveidošanai; 3. Valsts iekšējā celtniecībā uz progresa un

demokrātisma pamatiem lojāli sadarboties ar Latvijas strād-

niecību un viņas organizācijām; 4. Valsts zemes fonda

paplašināšana darba zemniecības apgādāšanai ar zemi;

5. Valsts saimnieciskās dzīves izveidošana un pārkārtošana,
stādot pirmā vietā strādājošo intereses; 6. Privātā īpašuma
un privātās rosības uzturēšana un aizsargāšana, ierobežojot
kā vienu, tā otru, ja to prasa valsts intereses un tautas

labklājība.» 1 šobrīd grūti saprast, kā bloks būtu praktiski

varējis savienot 1. un 2. programmas punktus, uz kā rēķina
būtu paplašināts zemes fonds un kā būtu iespējams realizēt 6.

punkta otro daļu, nepārkāpjot tā pirmajā daļā apsolīto.
E. Andersons apgalvo, ka «jau iepriekš Atis Ķēniņš ar

demokrātisko pilsoņu grupas vēlēšanu platformu bija iera-

dies pie sava skolas biedra Višinska, kas pusotrās stundās

sīki izlasīja deklarācijas saturu, nožēloja, ka nav varējis

palīdzēt apvienot darba bloka un pilsoņu kandidātu sarak-

stus, paziņoja, ka viņš Ķēniņa iesniegto sarakstu atļauj, un

1 Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. 1920.—1940.—2.sēj.—
481 .—482. Ipp.
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novēlēja Ķēniņam un viņa sarakstam labas sekmes. Ķēniņš

atgriezās pie saviem domu biedriem pacilātā garastāvoklī.» 1
Mūsuprāt, Andersons idealizē Višinska un Ķēniņa lomu

šais notikumos. Ķēniņa saraksts un politiskā darbība Višin-

skim bija vajadzīga spiedienam uz LKP un tās sabiedrotajiem

Vienotajā frontē. Sā spiediena rezultātā LKP piekāpās

jautājumā par Saeimas vēlēšanām, noņemot uz laiku

padomju lozungu.
2

Tikpat svarīga bija arī LKP piekāpšanās

un piekrišana par pilsonisko grupu un armijas pārstāvju
iekļaušanu darba tautas bloka sarakstā Saeimas vēlēšanām.

Dokumenti rāda, ka LKP CX šo bloku uzskatīja par pagaidu
parādību un cerēja uz drīzām padomju vēlēšanām. LKP CX

1940. gada 15. augusta sēdes protokolā lasām: «b. Plēsums

informē par b. Staļina dotiem norādījumiem par to, ka

Saeima var izsludināt sevi par Augstāko Padomi, organizējot

Prezidiju, izvedot vēlēšanas pagastos, rajonos, uz vietām.

Būtu jāpieņem arī Konstitūcija.
Sasaukt Saeimu pēc nedēļas 23. un 24. augustā

1940. gadā.»
3

«Jaunāko Ziņu» grupas pārstāvju nosvēršanās uz bloku ar

Vienotās frontes organizācijām bija izšķirošā Demokrātiskā

bloka liktenī. Plašajā priekšvēlēšanu uzsaukumā, kuru

nolēma iespiest 100 000 eks. tirāžā un daļēji arī slepeni

iespieda Ermaņa Pīpiņa spiestuvē Rīgā un Eķa spiestuvē
Jelgavā un ar Latvijas armijas transporta palīdzību strauji

izplatīja, tika norādīts: «Mums nav bijis daudz laika. Pilnīgus
mūsu kandidātu sarakstus mēs izziņosim papildus.» Mūsu

rīcībā trūkst ziņu, ka līdz bloka darbības izbeigšanai 9. jūlijā

pilnīgos kandidātu sarakstus būtu izdevies sastādīt. Viens no

iemesliem, kas liedza «Jaunāko Ziņu» grupai un ģenerālim
Kļaviņām pievienoties Ķēniņa blokam, bija norāde uzsau-

kumā par ģenerāļa Jāņa Baloža, kā arī bijušā Rīgas pilsētas
lielvecākā Hugo Celmiņa iekļaušanu projektējamajā kandi-

dātu sarakstā. Tas bija norādīts minētajā uzsaukumā. Ulma-

nim, kaut formāli sēžot valsts prezidenta krēslā, nebija

1 Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. 1920.—1940.—2. sēj.—
482. Ipp.

Faktiski pirmās LPSR Augstākās Padomes vēlēšanas notika tikai

1947. gadā (!), bet vietējo padomju vēlēšanas tikai 1948. gadā. Līdz

1948. gadam apriņķu un pilsētu padomju funkcijas veica republikas

Augstākās Padomes (par tādu 1940. g. 24. augustā pati sevi pārdēvēja

Saeima) Prezidija ieceltas pagaidu izpildkomitejas. Pagastos un apriņķiem
pakļautās pilsētās tās iecēla apriņķu pagaidu izpildkomitejas. Vārds

«pagaidu» pēc kara praktiski netika lietots.

LKP CX PVI PA.—lOl .f.—l. apr.—6. 1.—29. Ip.
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iespējams antiulmaniskās pilsoniskās opozīcijas pārstāvju
apvienošanās ar 15. maija «varoņiem» Saeimas vēlēšanās.

Lai novērstu otrā kandidātu saraksta iesniegšanu, vēlē-

šanu komisija izdeva iepriekš minēto norādījumu par plat-
formu nepieciešamību, bet sabiedrisko lietu ministrs P. Bļaus,

pamatojoties uz 1937. gadā izdotā preses likuma 42. pantu,
noteica «ka visām drukātavām noliegts pieņemt iespiešanā

jebkāda veida uz Saeimas vēlēšanām attiecošos iespieddar-
bus, kā arī izdot pasūtītājiem jau iespiestus bez Sabiedrisko

lietu ministrijas atļaujas» (Cīņa, 1940, 9. jūl.). Sis lēmums un

bloka aktīvistu arests noslēdza pavisam īso vēlēšanu kam-

paņu. Lomas bija it kā mainījušās. Pret Balodi un viņa
domubiedriem visai veiksmīgi izmantoja paša Baloža sankcio-

nētos likumus.

9. jūlijā presē sākās plaša kampaņa pret bloku. «Jaunākās

Ziņas» publicēja uz brīdi no pagrīdes iznākušās brīvības

cīnītāju un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības «Le-

ģions» vārdā atvaļinātā kapteiņa Maršala un lidotāja Pūliņa

paziņojumu par norobežošanos no pučistu un reakcionāro

«demokrātu» «saraksta», pievienošanos Darba tautas blokam.

10. jūlijā «Cīņa» redakcijas rakstā «Maskas nost!» norādīja,
ka Demokrātisko latviešu vēlētāju Saeimas vēlēšanu komiteja

«pašlaik kombinē savu atsevišķu kandidātu sarakstu un

izlaiduši arī kādu lapeli ar savām «prasībām». Pietiek minēt

šo vīru vārdus, lai saprastu, kas tautai no viņiem gaidāms. Tur,

piemēram, ir ģenerālis Balodis — Ulmaņa tuvākais līdzgait-

nieks, viens no galvenajiem 15. maija pučistiem un gāztās
diktatūras kliķes balstiem. Tur ir Hugo Celmiņš —vīrs, kas

visas Latvijas pastāvēšanas gados, kur un kā vien varēdams,

apkarojis strādniecību, kas, savā laikā par ministru prezi-

dentu būdams, ar pipkām un šauteņu rezgaļiem vērsās pret
bezdarbniekiem, kuri gāja prasīt darbu un maizi; kas pēc

1934. gada 15. maija kā Rīgas pilsētas lielvecākais

nesaudzīgi izrēķinājās ar ikvienu progresīvāku darbinieku

un pārvērta Rīgas pašvaldību par vienu no stingrākiem

reakcijas cietokšņiem.»
«Jaunākās Ziņas» 9. jūlijā, atreferējot LKP CX sekretāra

Zaņa Spures runu Darba tautas bloka pārstāvju sanāksmē

8. jūlijā, atzīmēja: «Runātājs norādīja, ka kāda «demokrā-

tisku latviešu apvienība» Saeimas vēlēšanās nākusi vēl ar

otru sarakstu, šīs apvienības priekšgalā ir Ķēniņš, 15. maija

«varonis» Balodis, Celmiņš, Berģis un c. Savā platformā šie

ļaudis, kuru līdzšinējais darbs mums visiem tik svaigā atmiņā,
sola gan strādnieku un darba zemnieku interešu aizstāvē-

šanu, gan draudzību ar Padomju Savienību un brīvu neatka-
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rīgu Latviju. Darba ļaudis noraida šos liekuļus un saslēdzas

uzticībā ap savu vadītāju — komunistisko partiju un saviem

kandidātiem.» Faktiski, kā liecina Centrālās vēlēšanu komisi-

jas ziņojums, 8. jūlijā neviens kandidātu saraksts komisijai

iesniegts netika, un Spure runāja tikai par projektējamo otro

sarakstu (Jaunākās Ziņas, 1940, 9. jūl.). 9. jūlijā pret Dēmokrā-

tisko bloku masu sapulcē «Sporta» namā uzstājās «Cīņas»
redaktors un LKP CX sekretārs A. Jablonskis (Jaunākās Ziņas,
1940, 10. jūl.). «Jaunāko Ziņu» 10. jūlija numurā tika ievietots

oficiālais paziņojums par otrā saraksta organizatoru darbības

pārtraukšanu un arestu: «Dāži turīgo aprindu pilsoņi, aktīvie

1934. gada 15. maija fašistiskā apvērsuma dalībnieki ar ģene-
rāli Jāni Balodi priekšgalā Ata Ķēniņa vadībā sākuši organi-
zēt Saeimas vēlēšanām savu demokrātisko latviešu sarakstu,

neraugoties uz to, ka visi patiesi demokrātiskiē Latvijas

iedzīvotāji jau pievienojušies Latvijas darba tautas blokam.

Sie politiķi savu pasākumu acīm redzot organizējuši, cerē-

dami, kā tas bija iespējams agrākos laikos, iegūt sev kādus

labumus un taisīt politiku — pēdiņās. Viņi vākuši iedzīvotāju
vidū parakstus, lai gan pats kandidātu saraksts nav sastādīts.

Dāži lētticīgie pilsoņi tā devuši savus blanko parakstus.
Mūsu drošības sargi šo politisko avantūru ir laikā atklājuši un

nodevuši lietas noskaidrošanu un atrisināšanu prokuratūrai.»
LKP nostāju Saeimas vēlēšanās «Cīņa» formulēja redakci-

jas rakstā 5. jūlijā. Plašajā rakstā starp citu tika norādīts:

«17. jūnijs ir Latvijas buržuāzijas valdīšanas gals par latvju
tautu. Tautas saimnieciskā un politiskā atkarība no buržuāzi-

jas ir beigusies, un nekādas vēlēšanas to vairs par jaunu
neizcels. [. .] Neviens jaunās Latvijas demokrātijas pretinieks

tāpēc lai nesapņo vairs par veco laiku atgriešanos, ne vecās

pilsoniskās demokrātijas, ne buržuāzijas diktatūras veidā.»

6. jūlijā «Cīņa» publicēja Latvijas darbaļaužu bloka plat-
formu, kurā izvirzīja ārējās un iekšējās politikas prasības.
Minētās prasības bija ārkārtīgi mērenas. Piemēram: «1. Plaša

valsts palīdzība bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes

iegūšanā; [. .] 3. Strādnieku un kalpotāju materiālā stāvokļa

uzlabošana, paaugstinot darba algas; [. .] 10. Nodrošināt

darba tautas interesēm atbilstošu vārda, preses, sapulču un

biedrošanās brīvību; [. .].» Bloka platformu parakstīja LKP

CX sekretariāts (Jānis Kalnbērziņš, Žanis Spure, Olga

Auguste, Andrejs Jablonskis), LDJS sekretariāts (Pēteris
Kurlis, Eduards Berklavs, Pēteris Sadovskis, Pauls Bāliņš),
Sarkanās Palīdzības CX, 26 arodbiedrības, Latvijas kara

invalīdu savienība, 5. Cēsu, 6. Rīgas, 9. Rēzeknes, 4. Valmie-

ras, 10. Aizputes, 1. Liepājas kājnieku pulku, kā arī Krasta
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artilērijas un Sapieru pulku pārstāvji, kā zemniecības pār-

stāvji no Latgales Kaunatas pagasta vecākais Leonīds Kairis,

no Zemgales Jaunpils pagasta vecākais Fricis Kļava, no

Kurzemes Upesgrīvas pagasta Teodors Pērkons, no Strazdes

pagasta Kārlis Paldiņš un Žanis Zommers, no Vidzemes

Lejasciema Jānis šmits; kā arī studentu biedrību «Zemgalija»
un «Latgale», Latvijas skolotāju, bērnu draugu, mūzikas,

tēlotājas mākslas biedrību pārstāvji. 6. jūlijā runu Latgales

iedzīvotājiem vēlēšanu jautājumā teica tieslietu ministrs

Pabērzs, kurš norādīja, ka «visiem jāapvienojas ap vienu

kandidātu sarakstu. Tagadējā demokrātiskā valdība kopā ar

strādniecības, zemniecības, karavīru un darba inteliģences

pārstāvjiem ir izstrādājusi Latvijas darba ļaužu grupas (tā
tekstā!—O. N.) vēlēšanu platformu.» (Cīņa, 1940, 7. jūl.)
6. jūlijā bloka platformu ievietoja arī «Jaunākās Ziņas».
Pabērza runa bija pirmais publiskais apliecinājums, ka bloka

platformai pievienojas arī valdība. 7. jūlijā tika izveidota

bloka Centrālā komiteja, bet 8. jūlijā publicēts kandidātu

saraksts. Tajā iegāja gandrīz visi valdības locekļi, LKP CX

locekļi, kā arī citi komunisti, bijušie LSSZP biedri Ansis

Buševics, Ansis Rudevics un Jānis Vāgners, LDJS pārstāvji
Pēteris Kurlis un Alberts Miezis, ģenerāļi Roberts Dambītis

un Roberts Kļaviņš. No «Jaunāko Ziņu» grupas kandidātu

sarakstā bez ministriem vēl iegāja profesors Pauls Galenieks

un «Jaunāko Ziņu» redaktors ārsts Haralds Lūkins. Bezparti-
jisko inteliģenci pārstāvēja LLA docents Pēteris Rizga, oper-

dziedātājs Eduards Miķelsons, ārsts Arvīds Rogulis, rakst-

nieks Andrejs Upīts. Kandidātu sarakstā bija trīs bijušās
Latgales darba partijas biedri: Pēteris Baško, Pēteris Sadur-

skis, Tomass Strupovics un Broņislavs Trubiņš.
8. jūlija vakarā bijušās Latviešu biedrības zālē tagadējā

Merķeļa ielā notika Rīgas uzņēmumu strādnieku ievēlētā

pilnvarnieku sapulce, kura šo sarakstu apstiprināja. Oficiālus

paziņojumus par pievienošanos blokam sniedza kooperatīvo
tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kase,
Cēsu garnizona kareivju komiteja, Latvijas piensaimnieku
darbinieku palīdzības biedrība, Rēriha muzeja biedrība,

Rīgas grāmatrūpniecības slimo kases valde, Rīgas skārd-

nieku aroda amatnieki, Rīgas progresīvo advokātu grupa un

citas organizācijas. 9. jūlijā «Jaunākās Ziņas» savā redakcijas
rakstā pasvītroja: «Jaunais darba demokrātijas laikmets mūsu

zemē nāk ar lietišķību. Nav vajadzīgas nekādas kandidātu

sarakstu sacensības — vajadzīga drošība, ka tautas intereses

patiesi ir Saeimā pārstāvētas, saprastas un piepildītas. Latvi-
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jas darba tautas bloks lai tad ir mūsu uzticības un paļāvības

piepildītājs. Aiz šī bloka kandidātiem stāv visas darba ļaužu

organizācijas, mūsu brīvās Latvijas demokrātiskā valdība,
mūsu lielā drauga—Sociālistisko Padomju Republiku Savie-

nības— simpātijas un atbalsts.» šis redakcijas raksts tika

ievietots tieši zem laikraksta galvas, kurā visai redzami bija
norādīts atbildīgais redaktors: Dr. Haralds Lūkins. Jāatzīmē,

ka tik tieši gaidāmām vēlēšanām izvirzīto kandidātu un viena

saraksta principu sakaru ar PSRS LKP izdevums «Cīņa» šai

periodā nepasvītroja, šai pašā numurā vēlētājiem tika norā-

dīts, ka grozīgo sarakstu (iepriekšējās vēlēšanās jebkurā
sarakstā varēja ierakstīt vai pierakstīt citu partiju kandidātus)
šoreiz nebūs, ka «vēlētājam šoreiz nav vis jāmeklē t. s.

«sabiedrībā plaši pazīstamās personas», bet disciplinēti

jābalso par Latvijas darba ļaužu bloka vēlēšanu platformā
izteiktām prasībām bez kādiem personīgiem aprēķiniem.

Tāpēc vēlēšanās 14. un 15. jūlijā visiem jānodod negrozīti
un nesvītroti Latvijas darba ļaužu bloka kandidātu saraksti!»

11. jūlijā «Cīņa» ziņoja: «Centrālā vēlēšanu komisija vakar

iepazinās ar Saeimas vēlēšanām iesniegtiem kandidātu sarak-

stiem. Par likumam atbilstošiem atzina piecus — katrā apga-
balā pa vienam. Tie ir Latvijas darba tautas bloka kandidātu

saraksti.»

Vēlēšanu priekšvakarā 13. jūlijā «Jaunākās Ziņas» publi-

cēja Augusta Kirhenšteina runu vēlētājiem ar aicinājumu:

«Saprotiet pareizi lielo vēsturisko momentu, neticiet «viltus

praviešiem», neatturieties no balsošanas, uzticieties droši

darba tautas bloka kandidātiem. Visi balsstiesīgie, strādnieki,

zemnieki, inteliģenti, visi īstie Latvijas patrioti, nododiet

savas balsis par darba tautas bloka sarakstu! Lai dzīvo brīvā

Latvijas republika!» Tā paša numura ievadā tika uzsvērts:

«Daži no Latvijas darba tautas bloka pretiniekiem ir ļoti

noskumuši, ka bloka platformā nav uzņemtas prasības par

zemnieku zemes atsavināšanu, par Latvijas nekavējošu

pievienošanu Padomju Savienībai utt. Tāpēc viņi izgudro šīs

prasības un baida ar tām zemnieku. Bet arī tas viņus neglābs,

tāpat kā neglāba 15. maija sazvērnieku palīgā saukšana

nelaimīgajā pilsoņu bloka listē.»

13. jūlijā tika paziņots, ka ar šo dienu stājās spēkā
Ministru kabineta 12. jūlija likums par Saeimas darbības

atjaunošanu. Sabiedrisko lielu ministrija paziņoja, «ka pie
vēlēšanu iecirkņiem drīkst izkārt vienīgi Latvijas valsts

karogus».
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«Cīņa» savā 13. jūlija ievadrakstā pasvītroja, «ka nevie-

nam viņa privāto īpašumu neatņems, sevišķi sīkiem un

vidējiem īpašniekiem neko neatņems [. .] Sarkanās Armijas
atrašanās Latvijā nodrošina mums mieru, darbu, maizi un

brīvību. [. .] Saeimas vēlēšanās tomēr katram jāpiedalās, lai

nākošā Saeima un valdība būtu visas tautas vēlēta pārstāvnie-

cība, kas stipri cels viņas autoritāti.» šai pašā numurā bija
ievietoti 10 aizrādījumi vēlētājiem, to skaitā: «4. Gādā par to,
lai arī visi Tavi ģimenes locekļi, paziņas un kaimiņi piedalītos
vēlēšanās. Ja viņi šaubās vai svārstās, pārliecini un uzmudini

tos. Pārbaudi, vai viņi izpildījuši savu pilsoņa pienākumu. [. .]
8. Urnā jāiemet vienīgi Latvijas darba tautas bloka kandidātu

saraksts, ko saņemsi vēlēšanu telpā vēlēšanu dienā.

9. Sarakstā nedrīkst strīpot kandidātu vārdus, ne arī pierak-
stīt jaunus. Saraksts jānodod negrozīts. 10. Neklausi provoka-
toriem, kas aicinātu nepiedalīties vēlēšanās vai strīpot un

bojāt kandidātu sarakstus.» 15. jūlijā «Jaunākās Ziņas» infor-

mēja, ka Daugavpilī, Cēsīs, Rēzeknē, Jelgavā un citur

uzņēmumu strādnieki un Latvijas armijas karavīri uz vēlēšanu

iecirkņiem devušies organizēti. Sabiedrisko lietu ministrijas

propagandas nodaļa šai pašā laikrakstā norādīja: «Visi, visi,

visi, kas vēl līdz šim nav izpildījuši savu pienākumu 1940. g.

Saeimas vēlēšanās, dariet to nekavējoši šodien, šodien ir

vēlēšanu pēdējā diena, tāpēc pasteidzieties, lai vēlāk tiem,

kas tagad šaubās, balsot vai nebalsot, nebūtu jākaunas; lai

viņiem nebūtu jākaunas no sevis, no saviem darba biedriem,

no līdzpilsoņiem, no visiem brīvās Latvijas patriotiem un no

saviem personīgiem dokumentiem, kuros trūks iespieduma

par piedalīšanos šī gada Saeimas vēlēšanās. Tāpēc visi, visi

šodien pie vēlēšanu urnām!» Atzīme vēlētāja pasē par

piedalīšanos vēlēšanās atbilda agrāko vēlēšanu kārtībai,
katra pilsoņa pasē bija vairākas lappuses ar speciālām ailēm

šādām atzīmēm. Protams, ka uzstājīgie aicinājumi piedalīties
vēlēšanās varēja radīt atsevišķos vēlētājos bažas par šādas

atzīmes trūkumu. Masveidīgi šīs bailes radīja ne tik daudz

bažas par staļiniskajām represijām. Par tām tautas masās

zināja ļoti maz. Bailes bija ieaudzinātas ulmaniskā režīma

dažādo administratīvo represiju rezultātā, un tām, protams,
zināma ietekme uz vidējo slāņu piedalīšanos vēlēšanās bija.

Tāpat tās varēja ietekmēt tikko pirms vēlēšanām slēgtās

aizsargu organizācijas biedrus, otrā saraksta aktīvistus. 16. jū-

lijā publicēja datus par vēlēšanu rezultātiem Latvijas pilsētās.
Rīgā par derīgiem tika atzīti 219 526 biļeteni, par nederī-

giem 3277. Pēc statistiķu aprēķiniem kopējais balsstiesīgo
skaits Rīgā «varētu būt ap 235 000» (Cīņa, 1940, 16. jūl.).
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17. jūlijā tiek oficiāli ziņots, ka «nodotas 1 179 649 balsis, no

tām par Latvijas darba tautas bloka kandidātu sarakstu

N2 1 — 1 151 730 balsu jeb 97,6 procenti no visa nodoto

balsu kopskaita. Kandidātu saraksti, kuros Latvijas darba

tautas bloka kandidāti strīpoti, nodoti 27 919. Vēlēšanās

piedalījušies 94,7 procenti no visiem pilsoņiem, kas, vado-

ties no pēdējās tautas skaitīšanas ziņām, bija balsošanas

vecumā (1 246 214).» (Jaunākās Ziņas, 1940, 17. jūl.) 17. jū-
lijā pieņemtajā oficiālajā Centrālās vēlēšanu komisijas pazi-
ņojumā tika konstatēts, ka par sarakstu N2 1 nodotas 1 155 807

derīgas balsis (Jaunākās Ziņas, 1940, 18. jūl.). šo skaitli

atkārtoja arī Buševics, savā runā Saeimā norādot, ka «vēlēša-

nās nodotobalsu galīgais skaits (kopskaits) ir 1 181 323, t. i.,

apmēram 94,8 procenti no visiem iedzīvotājiem, kam bija
vēlēšanu tiesības» (Jaunākās Ziņas, 1940, 24. jūl.).1

Kā novērtēt Saeimas vēlēšanu demokrātismu, ievēlētās

Saeimas pārstāvniecisko raksturu? Mēģināsim atbildēt uz

Šiem jautājumiem. 14. un 15. jūlijā ievēlētā Saeima pārstāvēja
galvenos antiulmaniskos spēkus — kā Vienotā frontē pārstā-

vētās organizācijas, tā arī antiulmaniskās politiskās grupas,
kuru pārstāvji iegāja 1940. g. 20. jūnijā izveidotajā Augusta
Kirhenšteina valdībā, kā arī bijušās Latgales Darba partijas
pārstāvjus. Ārpus Saeimas palika trīs politiskie spēki:

1) 1934. g. 15. maija apvērsuma organizētāji, 2) tā saucamais

«demokrātiskais bloks» (Ķēniņš un citi) jeb tā saucamais

otrais saraksts, kurš nesekmīgi mēģināja piedalīties Saeimas

vēlēšanās un, ja tajās piedalītos, būtu bijis nopietnākais
Darba tautas bloka pretinieks ; 3) labējie sociāldemokrāti,

Latgales autonomisti, pērkoņkrustieši, leģionāri un varbūt

vēl citas mazākas politiskas grupas, kuras varētu apzīmēt
kopumā ar vārdu «dažādi». Pirmo spēku politiski sakāva

21. jūnija demonstrācija, pēc kuras gan veselu mēnesi turpi-

nājās ulmaniešu politiskā agonija, bet politiskais liktenis bija
izlemts. Otro spēku sagrāva 9.—10. jūlijā, pirms tas bija

paspējis pabeigt politisko konsolidāciju, kuru apgrūtināja

1 Ēriks Žagars savā darbā «Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā
1940.—1941.» 51. Ipp. acīmredzot vadījies no mūsu minētā 17. jūlija
Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojuma teksta, «kuros Latvijas darba tautas

bloka kandidāti strīpoti», un uzskata tos par «pret balsojušiem». Anša

Buševica ziņojumā Saeimai šāda apgalvojuma nav. Zināmu priekšstatu par

nederīgo biļetenu raksturu sniedz «Jaunāko Ziņu» 1940. g. 16. jūlija

informācija par balsu skaitīšanu Rīgā: «Daži saraksti bija arī tādi, kuros

zināmu aprindu ļaudis bija izgāzuši savu pēdējo žulti un uzrakstījuši kādu

piedauzīgu vārdu. Citi sarakstus bija mēģinājuši padarīt par nederīgiem,
strīpojot atsevišķus kandidātus.»
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nepieciešamība programmatiski distancēties kā no ulmanie-

šiem, tā arī no Darba tautas bloka, kā arī ārkārtīgi raibais

sastāvs. Trešais spēks bija dažādās grupas, kuras nespēja
organizēties un saliedēties ne katra par sevi, ne arī katra ar

kādu no vadošajiem spēkiem.
Mūsu rīcībā nav nekādu pārliecinošu materiālu, kas

liecinātu par tiešiem viltojumiem vēlēšanu rezultātos. Atse-

višķu cilvēku atmiņas par šādiem gadījumiem vēlēšanu laikā

nedod apkopojošu materiālu šai sakarā. Tai pašā laikā jārunā

par vēlēšanu norises dīvainībām, kas radās mēģinājumā

apvienot iepriekšējo Saeimu vēlēšanu kārtību un staļinisko
vēlēšanu praksi PSRS. Rezultātā, saudzīgi izsakoties, radās

liels juceklis, dažādie noteikumu labojumi un ievērojamas

grūtības rezultātu noteikšanā, šis jautājums līdz šim pēc
mūsu rīcībā esošām ziņām nav aplūkots ne padomju, ne

buržuāziskajā literatūrā. Tādēļ te nepieciešams pie tā pakavē-
ties sīkāk. lepriekšējo Saeimu vēlēšanu noteikumi rēķinājās
ar daudziem kandidātu sarakstiem, šā iemesla dēļ uzskaitīja

par katru sarakstu nodotās balsis, nederīgos biļetenus un par
katru kandidātu atsevišķi nodotās balsis, kas noteica kandi-

dātu kārtību. Tā, piemēram, ja no saraksta ievēlēja divus

kandidātus, tad par deputātiem kļuva visvairāk individuāli

balsis saņēmušie, bet pēc tam, to izstāšanās gadījumā,
nākošie — pēc saņemtā balsu skaita. Kandidātu no jebkura
saraksta varēja ierakstīt citos sarakstos. Tas deva balsi

kandidātam, bet ne viņa sarakstam. Pretim balsošana izpau-
dās vienīgi, nosvītrojot kādus kandidātus nodotajā sarakstā.

1940. gada vēlēšanās bija tikai viens saraksts katrā no

pieciem vēlēšanu apgabaliem (Rīgā, Vidzemē, Kurzemē,

Zemgalē un Latgalē) ar tādu kandidātu skaitu, cik bija

deputātu vietu. Balsošanas rezultāti parādīja par bloka

sarakstu nobalsojušo skaitu un sabojātos biļetenus. Pēc

noteikumiem katrs svītrots kandidāts biļetenu padarīja nede-

rīgu. Visi izvirzītie bloka kandidāti attiecīgajā apgabalā

saņēma vienādu balsu skaitu. lespēja balsot pret atsevišķiem
kandidātiem bija izslēgta. Faktiski balsot pretī varēja tikai

pret visu sarakstu, to padarot nederīgu. Nederīguma noteik-

šana palika iecirkņa vēlēšanu komisijas rokās. Kā jau minē-

jām, nederīguma noteikšanas principi vēlēšanu sagatavoša-
nas priekšvakarā tika mainīti un pilnīgi atšķīrās no iepriek-

šējo Saeimas vēlēšanu biļetenu nederīguma noteikšanas

principiem. Pilnīgi iespējams, ka tieši nederīguma noteik-

šanā iecirkņos nepietiekami sagatavotās iecirkņu vēlēšanu

komisijas pielaida visvairāk neprecizitāšu, apzinīgu vai neap-

zinīgu kļūdu. Vēlētāju sarakstu trūkums nedeva iespēju
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precīzi noteikt balsstiesīgo kopskaitu un līdz ar to vēlēšanās

nepiedalījušos kopskaitu. PSRS Augstākās Padomes vēlēša-

nās 1941. g. janvārī bija reģistrēts 1 429 781 vēlētājs (pēc
sastādītā saraksta). 1 1940. g. jūlijā balsoja 21 gada vecumu

sasniegušie, bet 1941. g. janvārī 18 gadus veci.

Lēmums par Latvijas PSR proklamēšanu

16. jūlijā Augusts Kirhenšteins «Jaunāko Ziņu» korespon-
dentam izteicās: «Esmu pilnīgi apmierināts ar Saeimas vēlē-

šanu iznākumu. Jaunievēlētā Saeima tagad drīz stāsies savā

darbā un izstrādās satversmi, kas nodrošinās Latvijas iedzīvo-

tājiem visas neatkarīgas un brīvas tautas tiesības — pirmām
kārtām tiesības lemt par laimīgāku nākotni saskaņā ar

Latvijas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības

savstarpējās palīdzības līgumu.» 17. jūlijā «Jaunākās Ziņas»
savā ievadā rakstīja: «Pirmais, ko tauta no jaunievēlētās
likumdevējas sagaida, ir — tādu satversmi, kas pasargā viņu
un viņas mierīgo darbu. Tālāk satversmei jābūt tādai, kas

mūsu republikai nodrošina mieru arī starptautiskajā mērogā.»

«Cīņa» 18. jūlijā atsāk pretulmanisko kampaņu, publicē-
jot dokumentus un sarakstus par nelikumīgi dzēstajiem
15. maija režīma darbinieku parādiem.

18. jūlijā Latvijā notika grandiozas demonstrācijas. De-

monstrantu vadošie lozungi bija: «Mēs prasām Latviju pievie-
not Padomju Savienībai», «Lai dzīvo Padomju Latvija kā

14. Padomju Republika», šo prasību demonstrantu vārdā

izvirzīja LKP arodbiedrību nodaļas vadītājs Jānis Putniņš.

Jāatzīmē, ka savās runās manif estantiem kā ministru prezi-
dents Kirhenšteins, tā PSRS Tautas Komisāru Padomes priekš-

sēdētāja vietnieks Višinskis un PSRS sūtnis Latvijā Derevjan-
skis šādu jautājumu tieši neuzsvēra, lai gan abi pēdējie pēc

būtības to atbalstīja. Daugavpilī demonstrācija notika 19. jū-

lijā. «Cīņa» atzīmēja: «Vairākās vietās demonstranti nes

uzrakstu: «Mēs prasām Ulmani nodot tiesai!» Var redzēt, ka

strādnieki un visa darba tauta «vadonim» un viņa kliķei viņu

noziegumus nekad nepiedos.» 20. jūlijā tika paziņots: «Minis-

tru kabinets vakar pieņēmis pārgrozījumus likumā par Valsts

prezidenta amata izpildīšanu. Likuma pirmo pantu izteica

šādi: «Ar 1940. gada 14. un 15. jūlijā ievēlētās Saeimas

Sociālistiskās revolūcijas uzvaraLatvijā 1940. gadā (20. VI —5. VIII):

Dokumenti un materiāli.— R.: LPSR ZA izdevniecība, 1963.—496. Ipp.
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sanākšanas brīdi—l94o. gada 21. jūlijā, Valsts prezidenta

amatu izpilda Ministru prezidents.» 20. jūlijā šis likums ar

Ulmaņa parakstu tika publicēts «Valdības Vēstnesī» un

stājās spēkā. 21. jūlijā pīkst. 12 uz šā likuma pamata Ulmanis

paziņoja par valsts prezidenta amata nodošanu Kirhenštei-

nam, bet pēdējais par tā uzņemšanos. 1 No 21. līdz 23. jūlijam
notika jaunievēlētās Saeimas sēdes. Ja pieturamies pie
«Jaunākām Ziņām», kas sniedz pilnīgāko Saeimas sēžu

atreferējumu tūlīt pēc tām, vienbalsīgi pieņemtā darba

kārtība bija šāda: «1) Ministru prezidenta ziņojums par

valdības darbību, 2) jautājums par valsts varu Latvijā,
3) jautājums par Latvijas Republikas iestāšanos Padomju
Sociālistisko Republiku Savienībā, 4) zemes jautājums,

5) jautājums par banku, lielrūpniecības un tirdzniecības

uzņēmumu nacionalizāciju, 6) mandātu komisijas ziņojums un

7) vēlēšanu komisijas ziņojums.» Pēc priekšsēdētāja, prezi-
dija, mandātu komisijas un redakcijas komisijas ievēlēšanas

Saeimu apsveica Latvijas armijas karavīru un Rīgas strād-

nieku delegācijas. To vārdā Pēteris Grigāns (bijušais LSSZP

biedrs) un Osvalds Rozenburgs (LKP biedrs) izvirzīja prasī-
bas par Latvijas uzņemšanu PSRS sastāvā. Pirmajā jautājumā
tika noklausīts Augusta Kirhenšteina ziņojums. Saeima vien-

balsīgi nolēma «pagarināt valdības pilnvaras līdz jaunas
valdības izvēlēšanai uz jaunas satversmes pamatiem.» Otrajā

jautājumā uzstājās LKP CX sekretārs Žanis Spure, kurš

ierosināja: «Izpaužot visas Latvijas darba tautas gribu,
Saeima no šī brīža pasludina Padomju varas nodibināšanos

visā Latvijas teritorijā. Latvija tiek pasludināta par Latvijas

Padomju Sociālistisko Republiku.» (Cīņa, 1940, 22. jūl.) Ar

plašākām runām šajā jautājumā uzstājās deputāti Fricis

Deglavs (Deklavs) un Vikentijs Latkovskis. Latkovskis savā

runā starp citu teica: «Paldies brašajai, varenajai un neuzvara-

mai strādnieku — zemnieku Sarkanajai Armijai par īstā laikā

sperto atbrīvošanas soli, paldies visiem mūsu draugiem un

līdzcīnītājiem, kas ar padomiem un gudru vadību ir nove-

duši mūs līdz Latvijas darba tautas bloka uzvarai 14. un

15. jūlija saeimas vēlēšanās; paldies Latvijas proletariāta

kaujas avangardam — Komunistiskajai partijai un viņas vadī-

tājiem; paldies un sirsnīgs sveiciens mūsu mīļajiem viesiem

un draugiem šinī svinīgā un svarīgā sapulcē Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības pārstāvniecībai Latvijā ar

1
Padomju varas atjaunošana Latvijā un Latvijas PSR iestāšanās PSRS

sastāvā: Dokumenti un materiāli.— R.: Zinātne, 1987.—158. Ipp.
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tautas komisāru vicepriekšsēdētāju Višinski un sūtni Derev-

janski priekšgalā.» (Jaunākās Ziņas, 1940, 24. jūl.) Uzstājās
arī citi deputāti un viesi. Pēc tam vienbalsīgi tika pieņemts
lēmums: «Noklausījusies un apspriedusi deputāta Spures

ziņojumu par valsts varu Latvijā, Saeima nolemj: 1) izteik-

dama visas brīvās Latvijas darba tautas gribu, Saeima svinīgi
pasludina padomju varas nodibināšanu Latvijā. No šī brīža

visa vara Latvijas Sociālistiskajā Padomju Republikā pieder

pilsētu un lauku darba ļaudīm. šīs varas nesējas ir darba

ļaužu deputātu padomes, 2) uzdot komisijai izstrādāt un

iesniegt Saeimas apstiprināšanai deklarācijas projektu par
valsts varu Latvijā.»

Pēcpusdienā trešajā jautājumā Saeima noklausījās Viļa
Lāča runu, kurā viņš ierosināja pieņemt lēmumu «kopā ar

Padomju Sociālistisko Republiku Savienību pretim kopīgai
nākotnei». Pēc deputāta Kristapa Eliasa priekšlikuma tika

vienbalsīgi pieņemta rezolūcija un «Deklarācija par Latvijas

iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā», ku-

ras nobeigumā bija teikts: «Saeima nolemj lūgt Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības Augstāko Padomi uzņemt
Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku Padomju Savienī-

bas sastāvā kā Savienoto Republiku uz tiem pašiem noteiku-

miem, uz kādiem Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā

ietelp Ukrainas Padomju Sociālistiskā Republika, Baltkrievijas
un citas Savienotās Padomju Sociālistiskās Republikas.»
21. jūlija vakarā notika liela demonstrācija Rīgā un attiecīgi
arī visos apriņķu centros. Rīgas demonstrantus plašā runā

sveica Višinskis. šajā runā atšķirībā no iepriekšējām Višinska

runām Rīgā tika ārkārtīgi slavināts Staļins. Apsveicis lēmumu

par iestāšanos PSRS sastāvā, Višinskis runas nobeigumā teica,
ka tagad PSRS aptver «ne vairs 183 miljonus lielu tautu, bet

183 miljonus lielu tautu plus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un

Besarābijas tautas. Tas ir 200 miljonu cilvēku un kādu cilvēku,

kuri zina, priekš kā tie dzīvo, priekš kā tie cīnās, kādi karogi
tos ved uz priekšu, un ne tikai zina, bet arī māk drošsirdīgi
un uzvaroši soļot zem šiem karogiem, kā soļo zem lielā kara

vadoņa Staļina komandas mūsu strādnieku un zemnieku

Sarkanā Armija, salaužot savā ceļā visus šķēršļus, noslaukot

no sava ceļa visu to, kas iedrošinās vēl mēģināt apturēt šo

vēsturisko uzvarošo kustību uz lielo tautu komunismu, kuras

atsvabinājis Staļina ģēnijs.» (Jaunākās Ziņas, 1940, 23. jūl.)
22. jūlijā Saeima turpināja darbu. Zemes jautājumā uzstā-

jās zemkopības ministrs Jānis Vanags, izklāstot agrārrefor-

mas pamatprincipus. Debatēs izteicās vienīgi LKP CX locek-

lis Fricis Deglavs (Deklavs). Viņa runā ir daži nozīmīgi
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secinājumi. Deglavs uzsvēra, ka «īstajiem kapitālistiskajiem
lielsaimniekiem, t. i., tādiem saimniekiem, kuriem vairāk kā

50 ha zemes, kopā piederēja vairāk kā miljons ha zemes, lai

gan viņu ir tikai ap 15 000». Kā Vanags, tā Deglavs norādīja,
ka 30 ha kā maksimālais zemes daudzums «ir pilnīgi pietie-
kama norma, lai saimniecību varētu apstrādāt ar savu un

ģimenes locekļu darba spēku», šīs normas ietvaros, norādīja

Deglavs: «Padomju vara var pilnā mērā garantēt visu šo

saimniecību neaizskaramību un to tā garantēs.» šai sakarā

viņš uzsvēra: «sevišķi jāpasvītro, ka darba zemnieki atceras

1919. gadu, kad 5 mēnešus Latvijā valdīja Padomju vara. Par

nožēlošanu tajā laikā Komunistiskā partija un Padomju vara

piekopa aplamu politiku zemes jautājumā, šīs aplamās

politikas sekas bija tās, ka strādnieku un zemnieku apvienība
tika apdraudēta. Tā uzskatāma par vienu no vissvarīgākām
1919. gada Padomju varas kļūdām. Tagad skaidri un gaiši
jāsaka visai Latvijas tautai, ka šīs kļūdas neatkārtosies.» Pēc

Paula Galenieka priekšlikuma Saeima vienbalsīgi pieņēma
deklarāciju par zemi. Tajā tika noteikts, ka «Saeima pasludina
visu zemi ar tās bagātībām, mežiem, ezeriem un upēm par
visas tautas, t. i., par valsts īpašumu. Zemniecības lietošanā

nododamās zemes lielums nosacīts ne lielāks par 30 ha.»

Deklarācija atcēla iepriekšējās agrārreformas izpirkšanas
maksas, anulēja «darba zemniekiem visus nodokļu parādus,
tāpat arī parādus par administratīvā kārtā uzliktiem sodiem».

22. jūlijā tika arī izskatīts jautājums par banku un lielo

uzņēmumu nacionalizāciju. Pēc finansu ministra Kārļa Karl-

sona priekšlikuma tika pieņemta «Deklarācija par banku un

lielo uzņēmumu nacionalizāciju». Tajā bija teikts: «Sākot ar

šo brīdi, visus lielos tirdzniecības, rūpniecības un transporta

uzņēmumus, kā arī bankas ar viņu vērtībām Saeima paslu-
dina par visas tautas mantu, t. i., valsts īpašumu.» Deklarācija
uzdeva «valdībai nekavējoties sastādīt un apstiprināt nacio-

nalizējamo uzņēmumu un iestāžu sarakstu».

23. jūlijā Saeima apliecināja uzticību valsts prezidenta
amata izpildītājam Augustam Kirhenšteinam, noklausījās
Anša Buševica nolasīto Centrālās vēlēšanu komisijas ziņo-
jumu, Friča Deglava (Deklava) nolasīto mandātu komisijas

ziņojumu un to apstiprināja.
Pēc tam uzstājās Ansis Buševics, norādot, ka sakarā ar 21.

un 22. jūlijā pieņemtajiem Saeimas lēmumiem ir nepiecie-
šama jaunas satversmes izstrādāšana. «Nevienu no šiem

lēmumiem nevar ietilpināt pilsoniskā valsts iekārtā, vienalga,
vai tā būtu Ulmaņa radītā valsts iekārta vai arī pilsoniskā

demokrātija.» (Jaunākās Ziņas, 1940, 24. jūl.) Edgars Ander-
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sons, balstoties uz pulkveža Pētera Kaņepa vēstuli, atstāsta

ģenerāļa Roberta Dambīša vērtējumu par šo Saeimas sēdi:

«Aktīvs bija Ansis Buševics, kas parasti uzstājās ar savām

pārejas laikam mērenākām prasībām.» 1 Sis gadījums liecina,
ka Dambītis nav orientējies viņam svešajā Saeimas darba

tehnikā. Buševics savu uzstāšanos nobeidza ar priekšlikumu
izveidot komisiju jaunas satversmes (konstitūcijas) izstrādei,
15 deputātiem atturoties, šis priekšlikums tika pieņemts. Pēc

Pētera Plēsuma ierosinājuma tika ievēlēta 20 cilvēku delegā-

cija Saeimas lēmuma iesniegšanai PSRS Augstākajai Padomei

(Jaunākās Ziņas, 1940, 24. jūl.). No ievēlētajiem delegācijas

locekļiem uz Maskavu neaizbrauca septiņi: P. Briedis, J. Kaln-

bērziņš, R. Kļaviņš, O. Krastiņš, V. Lācis, 2. Spure un J. Va-

nags. To vietā aizbrauca: O. Auguste, P. Dergačs, A. Eizaks,
J. Pabērzs, I. Paldiņa, P. Plēsums un K. Sies (Jaunākās Ziņas,
1940, 30. jūl.).

Kā novērtēt 1940. g. 21.—23. jūlija Saeimas sesijas lēmu-

mus?— Lēmums par rūpniecības uzņēmumu un banku nacio-

nalizāciju iezīmēja radikālu tautas saimniecības pārkārtošanu.

Jāatzīst, ka šo pārkārtošanos ievērojami atviegloja valsts

kapitālisma attīstība lielrūpniecībā un banku sistēmā Ulmaņa
diktatūras periodā. Zemes (agrārā) reforma likvidēja kapitā-
listiskos lauksaimniecības uzņēmumus, kā arī izslēdza to

tālākas attīstības iespējas. levērojami uzlabojās sīkzemnieku

stāvoklis. 22 882 no tiem saņēma zemes piegriezumus. Sāka

patstāvīgi saimniekot 28 419 rentnieki un graudnieki. Slik-

tāks bija to apmēram 20000 laukstrādnieku stāvoklis, kuriem

līdz zemes piešķiršanai nebija savu saimniecību un kuriem

tās vajadzēja veidot no jauna.
2

Zemes reformas galvenais rezultāts bija lauku turīgās
zemniecības ekonomiska novājināšana. Neizbēgami, ka šī

ekonomiskā novājināšana bija ievērojams trieciens Latvijas
lauku ekonomikai vispār, šā trieciena tiešās sekas gan

ārkārtīgi grūti nosakāmas, jo uz lauksaimniecības ekonomi-

kas attīstību pēc agrārreformas ārkārtīgi graujošu iespaidu

atstāja otrā pasaules kara darbība, vācu okupācija un

piespiedu kolektivizācija.

1 Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika.—l92o.—l94o.—2. sēj.—
486. Ipp.

2
Žagars E. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā.— R.: Zinātne, 1975.—

127.—137. Ipp.
3

Jaunizveidotās saimniecības 1941. gadā ražu neievfica, tāpēc to

saimnieciskās darbības rezultātus pirms kara nav iespējams aprēķināt.



Padomju varas atjaunošana vismaz teorētiski nozīmēja
sociālisma celtniecības politiskās bāzes izveidi. Jāņem vērā,

ka faktiski LKP iecerētais proletariāta diktatūras modelis

padomju varas formā pat savā staļiniskajā veidolā Latvijā
realizējās tikai 1947. un 1948. gadā. Saeimas pārdēvēšana

par republikas Augstāko Padomi 24. augustā to nepārvērta
no darbaļaužu un pilsonisko grupu pārstāvju orgāna par

strādnieku, zemnieku un darba inteliģences orgānu. Vietējās

padomes pat netika veidotas. Staļiniskās administratīvi ko-

mandējošās sistēmas izveidei republikā reāli pastāvošais
modelis pat bija noderīgāks.1

LPSR iestāšanās PSRS sastāvā 1940. gada vasarā bija

loģisks notikumu attīstības rezultāts.

lekšējo procesu norise Latvijas Republikā tās pastāvēša-
nas pēdējā mēnesī liecina, ka izšķirošā loma notikumu

attīstībā bija ārējam faktoram — staļiniskajiem PSRS valdī-

bas pārstāvjiem, kuri balstījās uz Sarkanās Armijas klātbūtnes

efektu. Kā apliecina Anša Buševica iepriekš citētie izteikumi

Saeimas 23. jūlija sēdē, neviens no 21. un 22. jūlijā pieņemta-

jiem Saeimas lēmumiem nebija konstitucionāls. Pret šādu

Buševica vērtējumu 23. jūlija Saeimas sēdē neviens deputāts

neprotestēja. Novērtējot 1940. gada vasaras notikumus, Latvi-

jas PSR Augstākā Padome 1989. gada 28. jūlija Deklarācijā

par Latvijas valsts suverenitāti konstatēja: «[. .] staļiniskās
noziedzīgās ārpolitikas rezultātā Latvijas Republikas val-

stiskā suverenitāte tika zaudēta, Latvijas Republika tika

iekļauta PSRS sastāvā.

Staļinisms un tam sekojošais administratīvi komandējošais
totalitārisms noveda pie Latvijas ekonomikas un kultūras

pagrimuma, kā arī ekoloģiskās krīzes, deformēja nacionālās

attiecības un devalvēja vispārcilvēciskās vērtības.» (Cīna,
1989, 29. jūl.)

1 Tiek izteikts viedoklis, ka Latvijā tālākai attīstībai labākus rezultātus

būtu devis t. s. Mongolijas variants, tieši neiekļaujoties PSRS sastāvā,

variants, kurš bija «Jaunāko Ziņu» grupas iecerē. Mūsuprāt, arī šis

risinājums nebūtu atstājis Latviju ārpus karadarbības un staļinisko adminis-

tratīvi komandējošo metožu un terora pielietošanas.
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PIELIKUMS

LATVIJAS PSR VIENPADSMITĀ SASAUKUMA

TRĪSPADSMITĀ SESIJA

1989. GADA 11. NOVEMBRIS

Par Latvijas PSR Augstākās Padomes komisijas darbu,

kura novērtē politiskās un tiesiskās sekas, kādas Latvijai

izraisīja 1939.—1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās
vienošanās

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka I. Ķezbera ziņojums

Mēs domājam, runājam un risinām nākotnes jautājumus,

pieņemam lēmumus, kas veicinās demokrātiskās Latvijas
tālāko veidošanos. Šiem mērķiem kalpo arī mūsu nesenās

vēstures godīgs izvērtējums, šodien komisija mani pilnvaro-
jusi runāt par pagātnes notikumiem, dot to komisijas vērtē-

jumu, par kuru vēl šā gada sākumā šaubījās oficiālās

aprindas centrā un arī pie mums. Pastāvēja nezināšana un

pat nevēlēšanās teikt patiesību par 50 gadus ilgušo netais-

nību, pārinodarījumiem un meliem attiecībā uz sešām Eiro-

pas valstīm, kas kopš 1939. gada 23. augusta ir gājušas

dažādus attīstības ceļus.

Savā darbā mūsu komisija izmantoja attiecīgās PSRS

tautas deputātu komisijas atziņas, agrāk no tautas slēptos
dokumentus, faktus un kartes. Lielu darbu patiesības izzinā-

šanā veikuši arī Latvijas vēsturnieki un juristi, kas bija gan

oficiālās komisijas locekļi, gan tika pieaicināti kā eksperti.
Mūsu komisijā strādāja arī trīs to dienu aculiecinieki —

biedri J. Gustsons, P. Dergačs un M. Vulfsons, kas paši

piedalījās to gadu notikumos un līdz ar to deva īpašu

ieguldījumu mūsu komisijas darbā. Te es gribētu vēlreiz

uzsvērt, ka komisija strādāja pie vairākiem variantiem, mēs

saņēmām daudzus konkrētus priekšlikumus — kā no Tieslietu

ministrijas, tā arī no Baldones, Bauskas, Tukuma, Liepājas, no

atsevišķām personām un grupām. Tas bija kolektīvs darbs, un

šodien man uzdots ziņot par tā rezultātiem.
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Izpētījusi 1939.—1940. gadā starp PSRS un Vāciju
noslēgtās vienošanās un to izraisītās sekas attiecībā uz

Latviju, komisija konstatē:

1. Padomju Savienības staļiniskās vadības un fašistiskās

Vācijas pilnvaroto pārstāvju 1939. gada 23. augustā parakstī-
tais Vācijas un PSRS Neuzbrukšanas līgums veicināja nacis-

tiskā reiha izraisīto otro pasaules karu. Padomju Savienības

tautas par to samaksāja ar daudzu miljonu savu dēlu un meitu

bojāeju. Pakta un tā slepenā pielikuma sekas bija traģiskas
arī Latvijas tautai.

2. Paktam bija pievienots slepens papildprotokols, kas

tika rūpīgi slēpts no PSRS tautām. Aiz sešu suverēnu valstu

(arī Latvijas) tautu un valdību muguras protokols noteica to

iekļaušanu fašistiskās Vācijas un staļiniskās Padomju Savienī-

bas ietekmes sfērās. Pēc formas un satura šis dokuments ir

pilnīgā pretrunā ar ļeņiniskās ārpolitikas principiem un

vispāratzītajām starptautisko tiesību pamatnormām. Tas

noteica Latvijas Republikas suverenitātes un neatkarības

zaudēšanu, bet pēc tam arī tās nelikumīgu, varmācīgu
iekļaušanu PSRS sastāvā.

3. 1939. gada 23. augusta slepenā papildprotokola reali-

zācijas rezultātā Padomju valdība pārkāpa līgumu sistēmu,
kura balstījās uz tautu brīvās pašnoteikšanās tiesību atzīšanu,
tai skaitā arī 1920. gada 11. augusta Padomju Krievijas un

Latvijas Republikas miera līgumu, 1932. gada 5. februāra

Latvijas un PSRS Neuzbrukšanas līgumu, kura termiņš
1934. gadā tika pagarināts līdz 1945. gada 31. decembrim,
kā arī Tautu Savienības statūtu 10. pantu.

4. 1939. gada 5. oktobrī Padomju Savienības politiskā

vadība, draudēdama ar spēku, uzspieda Latvijai nelīdztie-

sīgu savstarpējas palīdzības līgumu starp PSRS un Latviju.
Sis dokuments paredzēja izvietot Latvijā attiecīgās bāzēs

tādu padomju karaspēka daudzumu, kas pusotras reizes

pārsniedza tā laika Latvijas armijas skaitlisko sastāvu. Tādē-

jādi 1939. gada 5. oktobra līgums būtiski ierobežoja Latvijas
suverenitāti un likvidēja 1939. gada 1. septembrī Latvijas

valdības pasludināto absolūtas neitralitātes statusu. Kā lie-

cina turpmākie notikumi, PSRS kara bāzu izvietošana Latvijas

svarīgākajos stratēģiskajos punktos veicināja PSRS ultimatī-

vās spēka politikas īstenošanu attiecībā uz Latvijas Repub-
liku 1940. gada vasarā.

5. PSRS valdības 1940. gada 16. jūnija notai ar ultimatī-

vām prasībām Latvijas Republikas valdībai nebija nekāda

faktiska vai juridiska pamatojuma. So notu pavadīja Padomju
Savienības valdības tieši draudi lietot militāru spēku, pra-
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sība nekavējoties nomainīt Latvijas valdību, kā arī nelikt

šķēršļus padomju karaspēka brīvai ievešanai Latvijas terito-

rijā. Tas bija vispāratzītā starptautisko tiesību principa par

neiejaukšanos citu valstu iekšējās lietās tiešs pārkāpums, kas

bija krasā pretrunā ar 1939. gada 5. oktobra Savstarpējās

palīdzības līguma 5. pantu, kurā paredzēts, ka šī pakta
īstenošana nekādā gadījumā nedrīkst aizskart līgumslēdzēju

pušu suverēnās tiesības, un proti, to valsts iekārtu, ekono-

misko un sociālo sistēmu un militāros pasākumus.
Sarkanās Armijas papilddaļu ierašanās Latvijas teritorijā

1940. gada 17. jūnijā jākvalificē kā neizprovocēts agresīvs
akts pret suverēnu valsti — Tautu Savienības locekli, kā

starptautisko tiesību un PSRS pieņemto divpusējo saistību

pārkāpums.
6. Piedaloties PSRS Tautas Komisāru Padomes priekšsēdē-

tāja vietniekam A. Višinskim un PSRS pārstāvniecības darbi-

niekiem, viņu spiediena ietekmē, Latvijā tika nomainīta

valdība un steigā sarīkotas nekonstitucionālas saeimas vēlē-

šanas. Tajās ar vienīgo priekšvēlēšanu platformu piedalījās
tikai PSRS pārstāvju sankcionētais Latvijas darba tautas bloks.

Vēlēšanu kampaņas laikā un vēlēšanu dienās tika pārkāpti
Latvijas Republikas Konstitūcijas pamatnoteikumi, ignorēti
vēlēšanu likumi, kas bija spēkā demokrātiskās republikas
laikā. Jaunizveidotās varas iestādes nelikumīgi noraidīja
visus kandidātus, kas nebija iekļauti sankcionētajā sarakstā,
bet vēlēšanu rezultāti daudzās vietās tika falsificēti. Liela

PSRS Bruņoto Spēku kontingenta klātbūtne Latvijas teritorijā
tieši ietekmēja republikas iedzīvotāju gribas izpausmi. Vēlē-

šanas notika politiskās un sociālās spriedzes apstākļos, kādi

bija izveidojušies 1934. gada 15. maija autoritārā režīma

gados.
7. Latvijas darba tautas bloka deputātu vēlēšanu plat-

formā, kas solīja vēlētājiem demokrātiskās brīvības, sociālo

progresu un Latvijas neatkarību, nebija minēta iespēja
saeimai pasludināt padomju varu un Latvijai iestāties PSRS

sastāvā. Tādējādi Latvijas darba tautas bloka deputātiem

nebija ne morālu, ne politisku tiesību, ne arī pilnvaru jau
pirmajā sesijā izlemt jautājumu par Latvijas valsts iekārtas un

valstiski tiesiskā statusa maiņu. Saeimas lēmums par varas

rakstura principiālu maiņu netika apstiprināts ne ar iedzīvo-

tāju aptauju, ne ar referendumu, ko prasīja 1922. gada

Latvijas Republikas Satversme.

Deklarāciju par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā pasludi-

nāja saeima, kurai nebija attiecīgu konstitucionālu pilnvaru.
Sis akts tika pieņemts staļinisma lielvalstniecisko mērķu
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sasniegšanai, neievērojot Latvijas pilsoņu gribu. To jau pirms
PSRS Augstākās Padomes sesijas, kas apstiprināja Latvijas

aneksiju un inkorporāciju, apliecināja V. Molotovs, paziņo-

dams, ka tādā veidā PSRS atguvusi jau sen tai piederošās
teritorijas.

8. No Latvijas Republikas likumdošanas un vispārpie-

ņemto starptautisko tiesību normu viedokļa nelikumīgi ievē-

lētās saeimas darbības jebkuras juridiskās sekas, tai skaitā tās

lēmumu par valsts iekārtas maiņu Latvijā, komisija kvalificē

kā juridiski prettiesiskas no paša sākuma, bet 1940. gada
21. jūlijā saeimas pieņemto deklarāciju par Latvijas iestāša-

nos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā uzskata par

nelikumīgu no pieņemšanas brīža.

1939. un 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgto

slepeno nelikumīgo vienošanos realizācija bija starptautisks

noziegums, bet valsts terora ieviešana Latvijā pret latviešu

tautu un citām Latvijas tautām bija noziegums pret cilvēci.

Izvērtējot pagātnes traģiskos notikumus, Latvijas un visas

Baltijas sagrābšanas staļiniskās politikas bezkompromisa

nosodījums ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums, lai

normalizētu starptautiskās attiecības un līdztiesīgo repub-
liku attīstību, kurām ir kopīgi mērķi un pilnīga brīvība

izvēlēties savu ceļu.
Tā ir rūgta patiesība, bet vēsturiskajai netaisnībai ir

jādod arī objektīvs vērtējums. Nonākot pie šī secinājuma,

komisija ir pārliecināta, ka šis darbs ir jāturpina tikai mūsu

valsts tālākas demokratizācijas gaisotnē, bez lielām emoci-

jām, atceroties, ka vēsturi nevar pārspēlēt, to nevar arī

uzlabot, bet demokrātisku Latviju var veidot, ejot saprātīgu

un līdzsvarotu parlamentāro attīstības ceļu. Runa nav par

atriebību vai mēģinājumu saasināt situāciju, kas jau tāpat nav

vienkārša. Runa ir par vēsturisko taisnību, par pašattīrīšanos
no staļinisma mantojuma, bez kuras tālāka demokrātiska

attīstība nav iedomājama ne Padomju Savienībā kopumā, ne

mūsu republikā.

Nobeigumā par to, kas komisijai būtu tālāk darāms. Mēs

darbu esam tikai sākuši. Vispirms mēs gribētu lūgt jūsu

atļauju ar saviem secinājumiem iepazīstināt attiecīgo PSRS

komisiju un iesniegt tai dokumentus, kuri ir mūsu rīcībā un

kuri ņemti no mūsu republikas arhīviem. Mēs turpināsim
dokumentu apzināšanu, jo šo dokumentu vēl ir ļoti, ļoti
daudz un tie prasa nopietnu zinātnisku pieeju un pētījumus.
Komisijas rīcībā nav daudzu tā laika dokumentu. Mēs

turpināsim vēsturisko liecību publicēšanu. Vispirms runa ir

par dokumentālo bāzi, kā arī par atmiņām un citiem materiā-
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liem, kas līdz šim nav bijuši pieejami mūsu vēsturniekiem,

politiķiem un citām ieinteresētajām personām. Manā uztverē,

ja jūs pieņemsiet šos secinājumus un uzskatīsiet, ka šis darbs

tiek veikts pareizā virzienā, mums vajadzēs būtiski pārskatīt

politisko kalendāru, kas saistīts ar 1940. gada notikumiem

Latvijā. Tāds īsumā ir mūsu komisijas vērtējums, kuru komisi-

jas locekļi man uzdeva izteikt šeit, šajā sesijā.

Mēs negribam unitārismu

PSRS tauias deputāta M. Vulfsona runa LPSR Augstākās
Padomes sesijā

Gribu sacīt, ka šis jautājums, ko mēs tagad izlemsim vai

vienkārši pieņemsim zināšanai, vai arī akceptēsim komisijas

darbu, ir viens no visasākajiem un visakūtākajiem jautāju-
miem Latvijas un centra attiecībās. Es domāju, ka ne man, ne

arī citiem deputātiem nav bijusi gandrīz neviena saruna ar

biedru Gorbačovu, kurā šis jautājums netika skarts. Es

domāju, ka tagad, atzīstot pagātni, kaut arī nesaistot to ar

pašreizējo brīdi, mēs ar šo paziņojumu speram psiholoģiski
un daļēji arī politiski svarīgu un nopietnu soli uz priekšu ne

vien ceļā uz Latvijas ekonomisko un politisko suverenitāti,
bet arī uz tās neatkarības atjaunošanu nākotnē. Tā tas tiek

vērtēts Maskavā, tā to vērtē mūsu tauta Latvijā. Šis jautājums
arvien vairāk iegūst šādu nokrāsu tāpēc, ka mēs dzīvojam

pavisam īpatnējā laikmetā. Kopš pirmajām dienām, kad mēs

sākām runāt par šo problēmu un izvirzījām jautājumu par

mūsu nelikumīgo dzimšanu un vēl nelikumīgāko kristīšanu,

daudzi notikumi mums likuši domāt, ka viens pēc otra brūk

otrā pasaules kara rezultātā ar brutālu varu radītie mākslīgie
un pseidosociālistiskie režīmi. Mēs redzam, kā tas ir noticis

Polijā un Ungārijā, bet tagad notiek Vācijas Demokrātiskajā
Republikā. Domāju, ka nav tālu tā stunda, kad mēs to

redzēsim arī dažās citās Austrumeiropas sociālistiskajās
valstīs. Un mēs varam ar lepnumu sacīt, ka te liela nozīme un

lieli nopelni ir mūsu vadībai, Gorbačovam un viņa kursam.

Kaut arī Mihails Sergejevičs man reiz izteicās, ka viņa
pretinieki apgalvo, ka Gorbačovs piecos gados esot panācis

to, kas padomju varas ienaidniekiem neesot izdevies sešdes-

mit piecos gados, un izdarījis to, ko nespēja izdarīt ne

Hitlers, ne čērčils, ne Trumens, ka viņš esot vājinājis

Padomju Savienību, atmodinājis centrbēdzes spēkus, kas

radījuši sarežģījumus nacionālajās attiecībās, un mazinājis

partijas autoritāti, kritizēdams tās nešķīsto pagātni. Galu galā
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tagad viņš arī stāvot un it kā vienaldzīgi vērojot, kā sabrūk

vai savdabīgi agoniski attīstās Varšavas līgums. Kad Gorba-

čovs to pieminēja, es atbildēju, ka tie, kas viņam to saka,
runā taisnību tādā ziņā, ka viņam te tiešām ir lieli nopelni,

taču novērtējums nav pareizs. Viss, kas notiek, ir pozitīvs.
Nekad progresīvās cilvēces acīs Padomju Savienības autori-

tāte nav bijusi tik liela, kā sākot ar to brīdi, kad pie varas

stūres nostājās šis īpatnējais, interesanti domājošais un labu

gribošais, bet ne vienmēr labu varošais cilvēks.

So mazo atkāpi es gribēju izdarīt tādēļ, lai atgādinātu

jums, ka lēmums, ko mēs šodien pieņemsim, lai kā mēs to

formulētu, ir vēsturisks lēmums. Pirmkārt, tas ir ilgstošas

ideoloģiskas cīņas un smagas politiskas cīņas rezultāts.

Otrkārt, šis solis, ko mēs speram, nesaskan ar lielās komisijas
viedokli. Ja salīdzinām mūsu vēsturnieku grupas sastādīto

darba dokumentu ar dokumentiem, ko izstrādājusi PSRS

Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija, skaidri

redzams, cik liels un svarīgs ir veiktais darbs. Mēs pieejam
šai problēmai nesalīdzināmi skarbāk un godīgāk nekā tie,
kas mums oponē lielajā komisijā. Mums vēl ir konservatīvi

spēki, kas apšauba slepenā protokola esamību un, skatoties

mums tieši acīs, jautā: vai jūs to esat redzējuši? Sāda

dokumenta tiešām nav. Augstākā Padome to nav ratificējusi.
Tauta par to nezināja. Kā mēs varam to pasludināt par

neesošu, ja neviens to nav redzējis? Sādi vārdi skan no ļoti

atbildīgu biedru mutes. Arī ļoti autoritatīvi cilvēki Padomju
Savienības vadībā apšauba šī dokumenta autentiskumu, kaut

gan to redzējuši visi ārpus Padomju Savienības robežām un,

es domāju, atzīst katrs cilvēks Latvijā. Tādēļ šodien, pieņe-
mot lēmumu, mēs skaidri un gaiši sakām, ka mēs stāvam citās

pozīcijās.

Diezgan daudzi cilvēki attaisno Neuzbrukšanas paktu kā

vienīgo iespēju nodrošināt atelpu un uzskata, ka Staļins un

Molotovs bijuši spiesti spert šo alternatīvo soli. Bet mēs savā

dokumentā izsakām pretēju viedokli. Būtībā mēs uzsveram,

ka Neuzbrukšanas pakts tika parakstīts situācijā, kas pilnīgi
atšķīrās no situācijas, kādā tika parakstīti citi neuzbrukšanas

pakti. Toreiz bija skaidrs, ka otrais pasaules karš tuvojas un

ka tas sāksies pēc nedēļas vai varbūt vēl agrāk. Parakstot šo

Neuzbrukšanas paktu, Padomju Savienība aktīvi palīdzēja
sākt otro pasaules karu un atraisīja rokas hitleriskajai Vācijai
tās uzbrukumam Polijai, labi apzinādamās, ka uzbrukums

Polijai ir otrā pasaules kara sākums un ka šis karš izvērsīsies

Rietumeiropas un Viduseiropas teritorijā, atstājot Padomju
Savienību zināmu laiku ārpus šī konflikta. Tādēļ vaina par



317

kara izraisīšanu gulstas arī uz staļinisko valdību. To mes

pasakām savā dokumentā, un, ja jūs tam piekrītat, jūs varat

par to balsot.

Mēs nosodām protokolu no sākuma līdz galam kā netīru

laupītāju darījumu, kas ir noteicis mūsu likteni. Mūsu opo-

nenti bieži vien nosoda protokolu kā metodoloģiski nepa-

reizi sastādītu, kā zināmu pārkāpumu attiecībā uz starptautis-

kajām normām, kā zināmu pārkāpumu attiecībā uz leņiniska-

jiem principiem, bet tajā pašā laikā joprojām atzīst šī

protokola pozitīvo nozīmi Austrumu frontes nostiprināšanā,
bez šaubām, nākamās Austrumu frontes nostiprināšanā. Es

domāju, mums, pirmkārt, jāsaprot, ka, atzīstot mūsu komisijas

lēmumu, jūs atzīstat šo protokolu par noziedzību no sākuma

līdz galam gan metodoloģiski, gan pēc būtības, gan pēc

satura, gan pēc sekām. Tas ir noziegums no alfas līdz omegai.

Otrkārt, ka tā nozīme Austrumu frontes izveidošanā

mums Latvijā, vismaz manās atmiņās, ir bijusi pavisam
liktenīga. Jo vāciešiem, fašistu armijai, tas bija izdevīgi, ka

viņi varēja gūt ieskrējienu šajās Baltijas valstīs, kuru tautas

jau sakarā ar staļinisko režīmu bija naida pilnas pret notikušo

un vismaz daļēji varēja nostāties hitleriešu pusē.
Es bieži domāju par to, kādu zaudējumu mums nodarīja

viss šis 1939. gada pasākums. Pēc tam sekoja deportācijas,
tik daudzu cilvēku likteņi tika izpostīti, jau tūlīt sākās aresti

un staļinisma trakošana. Tikai šis protokols, faktiski tikai šī

rīcība un vēlākie staļinisma izpaudumi mūsu zemē panāca to,
ka latviešu tauta, latviešu strēlnieki, kas tradicionāli vienmēr

bija noskaņoti pret vāciešiem un konkrēti šajā gadījumā pret
Ostlandes iekarotājiem un kas būtu cīnījušies līdz pēdējam
asins pilienam, visu šo netaisnīgo notikumu rezultātā tika

piespiesti, uzkūdīti iet kopā ar vissenāko, visbīstamāko

latviešu tautas ienaidnieku un karot pret antihitlerisko koalī-

ciju. Es speciāli lietoju šo vārdu. Nevis pret krieviem, nevis

pret Padomju Savienību. Sis karš bija netaisnīgs vispirms
tāpēc, ka tas bija karš pret antihitlerisko koalīciju Hitlera labā.

Arī par to liela daļa vainas jāuzņemas tiem, kas parakstīja šo

dokumentu.

Un pēdējais. Tas varbūt ir pats svarīgākais. Es gribu jums
pateikt, ka mūsu oponenti visā Padomju Savienībā diez vai

uzņems šo mūsu atzinumu ar lielu prieku. Viņi uzskata, ka

nav ne vien dialektiska, bet vispār nav nekāda sakara starp
protokolu, kas tika parakstīts pulksten divos naktī 1939. gada
24. augustā, un visu to, -kas sekoja pēc šī notikuma. Jā,

protokols tika parakstīts, bet tas bija nodomu protokols, viņi



saka. Sie nodomi varēja piepildīties un varēja nepiepildīties.

Baltijas valstīs, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, bija nobriedusi

revolucionāra situācija, kurā varēja vai potenciāli varēja gāzt
autoritāros režīmus. Sarkanās Armijas nejauša ienākšana tieši

tai laikā varbūt kā pasīvs faktors varēja sekmēt šos notikumus.

Tātad runa ir par padomju varas leģitimāciju. Vai mēs to

leģitimēsim ar visiem tiem pasākumiem, kas sekoja pēc
Sarkanās Armijas 100 tūkstošu vīru lielā kontingenta ienākša-

nas Latvijā, pēc Višinska rīcības un visām mahinācijām ap

vēlēšanām, pēc nekonstitucionāli ievēlētas saeimas nekonsti-

tucionāla lēmuma, vai arī uzskatīsim, ka šī vara ir radīta ar

varu, ar varmācību, ar tā spēka lietošanu, kuru mēs izjutām

1940. gadā. Ar to es negribu skart pašreizējo reālo stāvokli.

Nepārprotiet mani, runa ir par vēsturi, bet vēsturi nevar no

šāsdienas vienkārši atraut un pārgriezt kā lenti. Mēs apzinā-
mies, ka visa mūsu tauta to sapratīs ne vien kā vēstures

nosodījumu, bet arī kā lēmumu cīnīties pret unitārismu.

Mums saka: jūs esat dzimuši, tāpat kā mēs, Krievijā, tad, kad

ir dzimusi padomju vara, ar Oktobra revolūciju. Latvijā,

Igaunijā un Lietuvā vara ir dzimusi ar 1940. gada revolūcijām.
Mēs esam citādāk dzimuši, un mēs gribam arī citādāk dzīvot.

Kādā veidā, cik tālu mūsu ceļi ies kopā—tas ir jautājums,
kuru izšķirs nākotne. Bet mēs negribam unitāru dzimšanu un

negribam unitāru dzīvošanu.
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J. RIEKSTIŅŠ,

vēstures zinātņu kandidāts

DAŽI KOLEKTIVIZĀCIJAS SAGATAVOŠANAS UN

NORISES JAUTĀJUMI LATVIJAS LAUKOS

(1944—1953)

Republikas lauksaimniecības kolektivizācijas sagatavo-
šana, norise un novērtējums ir viens no tiem jautājumiem, par
kuriem sabiedrības interese šodien ir vislielākā. Tas liecina

arī par to, ka vēsturnieku līdzšinējie darbi, tāpat kā pašu
lauksaimniecības sociālistisko pārveidojumu aktīvo dalīb-

nieku atmiņu stāsti, vēl nav devuši pietiekami dziļas, labi

argumentētas atbildes uz daudziem būtiski svarīgiem mūsu

nesenās pagātnes jautājumiem.
šajā rakstā, balstoties uz arhīvu dokumentu vispusīgākas,

dziļākas izpētes rezultātiem, izteikti daži jauni atzinumi par

kolektivizācijas sagatavošanas un norises gaitu mūsu repub-
likā.

V. I. Ļeņins 1922. gadā, runājot par padomju varas attiek-

smi pret zemniecību, norādīja: «Sakļauties ar zemnieku masu,

ar parasto darba zemniecību, un sākt virzīties uz priekšu
neizmērojami, bezgalīgi gausāk, nekā mēs sapņojām, bet

toties tā, ka visa masa patiešām virzīsies mums līdzi. Tad

savā laikā sāksies arī tāds šās kustības paātrinājums, par
kādu mēs pašlaik nevaram ne sapņot.»

1

Pēc Latvijas tielākās daļas atbrīvošanas no vācu fašistiska-

jiem iebrucējiem padomju varas pirmais solis bija zemnieku

tiesību atjaunošana uz zemi. Ar Latvijas PSR Augstākās
Padomes 3. sesijas 1944. gada 5. oktobrī pieņemto likumu

Latvijas darba zemnieks atkal kļuva par savas zemes saim-

nieku. Jau 1944. gada 7. septembrī republikas Augstākās

'
Ļeņins V. I. Raksti.—33. sēj.—23s. ipp.
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Padomes Prezidijs pieņēma dekrētu «Par grozījumiem un

papildinājumiem 1940. gada 29. jūlijā izdotajā likumā par

zemi». Tajā bija teikts, ka tiek atjaunotas visas darba zemnie-

cības tiesības uz zemi, kuras tai bija piešķirtas ar Tautas

saeimas 1940. gada 22. jūlija deklarāciju un 1940. gada 29. jū-

lija likumu par zemi, un ka kalpiem, bezzemniekiem un

sīkzemniekiem atdodama lietošanā visa zeme, kas bija viņu
rīcībā nodota 1940. gadā un ko viņiem bija atņēmuši vācu

fašistiskie okupanti. Līdz 1945. gada 1. aprīlim tika izveidots

valsts zemes fonds 823 tūkst, hektāru platībā, no kura

zemnieku saimniecībām tika piešķirti vai arī atpakaļ atdoti

523 tūkst, hektāru; no jauna tika izveidotas, kā arī piegriezu-
mus saņēma 53 tūkstoši 193 zemnieku saimniecības. Daudzi

jaunsaimnieki kopā ar zemi saņēma saimniecības ēkas un

dzīvojamās ēkas, darba un produktīvos lopus, lauksaimnie-

cības inventāru, būvmateriālus, naudas kredītus, sēklas

labību utt.
1

Kurzemes apriņķos zemes reforma tika īstenota pēc
hitleriskās Vācijas kapitulācijas.

Pēc Latvijas atbrīvošanas veiktā agrārreforma pēc sava

rakstura bija radikālāka nekā zemes reforma, ko Padomju

Latvijā īstenoja 1940. gadā. Tagad lielsaimnieku saimniecību

zemes platību atkarībā no tās kvalitātes un izvietojuma
varēja samazināt līdz 20—30 ha. Fašistisko okupantu aktīvo

izpalīgu ģimenes locekļiem atstāja tikai s—B ha zemes.

Valsts zemes fondā ieskaitīja visu «tautas ienaidniekiem un

kopā ar hitleriešiem aizbēgušajām personām» piederošo
saimniecību zemi. Zemes reformas gaitā 26 448 kulaku

2

saimniecībām ar zemes platību virs 30 ha atgrieza 605

tūkstošus ha zemes. Valsts zemes fondā ieskaitīja 14 131

pamestās saimniecības zemi 368 tūkstošu ha platībā un 194

tūkstošus ha zemes, kura tika atņemta 4532 tādām saimniecī-

bām, kuras bija aktīvi palīdzējušas hitleriskajiem okupantiem.
Pavisam valsts zemes fondā ieskaitīja 1 miljonu 527 tūkst, ha

zemes—l,6 reizes vairāk nekā pirms kara. Jaunajiem zemes

ieguvējiem atšķirībā no 1940. gada varēja piešķirt 15 ha

zemes. Līdz šādam lielumam bija arī atļauts palielināt

trūcīgo zemnieku saimniecības. Kopumā 48,9 tūkstošiem

1 CouManncTMMccKoe npeo6pa3oßaHne ceibCKoro xo3SMCTsa

JIaTBUMCKOM CCP.: C6. aok. m MaTeptta/ioß.— Pm-a, 1984.— C. 78—79.

Termins «kulaks» sajā rakstā lietots tādēļ, ka arī visos tā laika

oficiālajos dokumentos turīgo zemnieku slānis dēvēts par «kulakiem».
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jauno zemes ieguvēju piešķīra 606,1 tūkst, ha zemes, bet 20,9
tūkstoši trūcīgo zemnieku saņēma 90 tūkst, ha zemes.1

Agrārreformas rezultātā zemnieku saimniecību kopskaits

Latvijā sasniedza 251 tūkst., un to rīcībā bija 3482 tūkst, ha

zemes. Apmēram pusei (47,7 %) zemnieku saimniecību (119

tūkst.) bija 10 līdz 20 ha liela zemes platība. Tās apsaimnie-

koja 51,5 % no zemnieku rīcībā esošās zemes. Vienai

piektdaļai (21,1 %) saimniecību bija 5 līdz 10 ha zemes. Ap
45 tūkst. (17,9 %) saimniecību zemes platība bija no 20 līdz

30 ha, to rīcībā bija 33,6 % zemes. Sajā grupā ietilpa arī

bijušo budžu saimniecības.
2

Zemes reformas gaitā 45 %

jauno zemes ieguvēju tika apgādāti ar dzīvojamām ēkām,
53 % ar saimniecības ēkām, 64 % ar zirgiem, 87 % ar govīm,
63 % ar nepieciešamo lauksaimniecības inventāru. Tajā pašā
laikā 14 955 jeb 31 % jaunajiem zemes ieguvējiem nebija

zirgu, 6596 jeb 13 % nebija govju, 26 877 jeb 55 % nebija

savu dzīvojamo ēku, 22 886 jeb 47 % saimniecībām nebija
saimniecības ēku, bet 18 113 jeb 37 % saimniecībām nebija
lauksaimniecības inventāra.

3
Tātad stāvoklis laukos kopumā

bija stipri sarežģīts.
Autors uzskata, ka tāds būtiski svarīgs jautājums, kāds

latviešu zemnieku dzīvē bija agrārreformas īstenošana pēc-
kara gados, prasa jaunus, dziļākus pētījumus un secinājumus.
Tā, piemēram, vēl jāprecizē, kas īsti bija tie zemnieki, kurus

šajā laikā ieskaitīja «tautas ienaidnieku» kategorijā, kā agrār-
reforma ietekmēja visas lauksaimniecības un it īpaši — lop-

kopības stāvokli, kādu iespaidu tā atstāja uz politisko
situāciju laukos.

LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis, runājot
LK(b)P CX 1947. gada janvāra plēnumā, norādīja: «Vislielā-

kais, pilnīgi neciešamais daudzu mūsu apriņķu vadītāju
trūkums ir tas, ka viņi vada apriņķi, pagastu, ciema padomi,

nepētīdami to ekonomiku ar uzskaites un statistikas

palīdzību, un tāpēc bieži vien nezina tos procesus, kas

īstenībā noris lauksaimniecībā. Daļa vadītāju izdara lielu

kļūdu, nosakot apriņķa, pagasta, ciema padomes ekonomisko

stāvokli vidējos skaitļos. Vidējie skaitļi bieži vien noslēpj
faktisko stāvokli un kavē saskatīt specifiskās īpatnības, vājās

vietas, kļūdas un trūkumus un tātad laikā izlabot tos. Operē-

Latvijas PSR vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu

dienām.—2. d.— R., 1986.—223. Ipp.
2

Turpat.—224. Ipp.
3

LKP CX PVI PA.—lOl. (.—9. apr.—7s. 1.—49. Ip.
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jot ar vidējiem skaitļiem, kas apriņķī pozitīvi, paliek nepama-

nīti pagasti, ciemu padomes, padomju saimniecības un

palīgsaimniecības, lauksaimniecības sabiedrības, kuru darbā

ir lieli trūkumi, un tā tad tām netiek nodrošināta pienācīga
vadība un palīdzība.»

Teiktais pilnā mērā attiecas arī uz tādu jautājumu, kāds

šajā laikā bija zemes izmantošana. Jau pēckara zemes

reformas laikā 6450 saimniecības brīvprātīgi nodeva valsts

zemes fondā gandrīz 100 000 ha zemes. Taču zemes atdo-

šana turpinājās arī vēlākajos gados. Tādi gadījumi bija

Jelgavas, Rīgas, Cēsu, Madonas un citos apriņķos. Tikai

Madonas apriņķī vien 1946. gada pirmajos sešos mēnešos no

zemes atteicās 603 saimniecības.

īstenojot likumu par lauksaimniecības produktu obligāto

sagādi, valstij uz šo saimniecību rēķina vajadzēja saņemt

ievērojamu daļu lauksaimniecības produktu — 40 % graudu,
kā arī apmēram tikpat daudz citu produktu. Taču šī zemniecī-

bas daļa, tā sauktie trīsdesmithektārnieki, nokļuvusi jaunos
ekonomiskos apstākļos, ievērojami samazināja sējumu platī-

bas, izkāva un izsaimniekoja kā produktīvos, tā arī darba

lopus, sistemātiski neizpildīja lauksaimniecības produktu

obligātās valsts sagādes uzdevumu, pēc būtības noveda

savas saimniecības līdz pašlikvidācijai, daudzas no tām

šādas attieksmes rezultātā kļuva par patērētājām. Nereti

šādas saimniecības sev atstāja tikai vienu govi un vienu zirgu.

Patiesības labad jāteic, ka daudzas šādas «kulaku» saim-

niecības valsts uzliktos uzdevumus nemaz nevarēja izpildīt,
it īpaši tās, kuras apsaimniekoja tikai gados veci cilvēki.

Trūcīgie zemnieki un kalpi, kuri saņēma zemi, ekonomiski

vēl bija ļoti vāji. Tā palīdzība, kādu viņiem sniedza valsts,

bija nepietiekama, tamdēļ viņi nevarēja apgūt saņemto zemi

un stingri nostāties uz kājām. Daudziem no viņiem nebija

zirgu, lauksaimniecības inventāra, dzīvojamo un saimniecī-

bas ēku, pietrūka sēklas materiāla, kamdēļ 1945. un

1946. gadā viņi apsēja niecīgas zemes platības. Tā, piemē-

ram, Jelgavas apriņķī pēc nepilnīgām ziņām 780 bijušo kalpu
un trūcīgo zemnieku saimniecības, kurām piederēja 12—

15 ha aramzemes, apstrādāja mazāk kā pusi. Daudzu šo

saimniecību materiālais stāvoklis pasliktinājās tamdēļ, ka tām

tika izsniegtas saistības par labības piegādi valstij pēc

pilnām normām, vadoties no viņu zemes platības. Tā rezul-

1 Padomju Latvijas Boļševiks.—1947.—N? 9.—15. Ipp.
2 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—9. apr.—7. 1.—102. Ip.
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tātā daudzas no šīm saimniecībām nokļuva neapskaužamā
stāvoklī. Tāda, piemēram, bija jaunā darba zemnieka J. Ban-

kevica saimniecība Jelgavas apriņķa Lielvircavas pagastā.

Bijušais kalps J. Bankevics zemi saņēma 1945. gada rudenī,

apstrādāt to sāka 1946. gada pavasarī. Zirga viņam nebija.
Zemi apstrādāja Mašīnu un zirgu iznomāšanas punkts. Viņš

apsēja 1,2 ha. Pēc obligātajām piegādēm J. Bankevicam

valstij vajadzēja nodot 1052 kg graudu, par MZIP darbu

samaksāt 300 kg graudu, atdot sēklas aizdevumu 100 kg.
Pavisam viņš iekūla 400 kg. Visa J. Bankevica saimniecība

sastāvēja no vienas govs un arkla. Viņam nebija ne dzīvoja-
mās mājas, ne saimniecības ēku. Dzīvoja viņš pie tā paša
saimnieka, pie kura kādreiz strādāja par kalpu.' Tādu saimnie-

cību tolaik republikas laukos bija ļoti daudz. Vēstulē LK(b)P

CX sekretāram I. Ļebedevam LPSR Ministru Padomes priekš-
sēdētāja vietnieks J. Ronis šai sakarā norādīja: «Pie esošās

prakses mēs neizbēgami ejam uz to, lai likvidētu tūkstošiem

zemnieku saimniecību, kuras mēs paši zemes reformas

rezultātā esam radījuši.»
2

Savukārt republikas lauksaimniecī-

bas ministrs J. Vanags 1947. gada 29. augusta ziņojumā
J. Kalnbērziņam rakstīja: «Pēdējos pusotra gados zemnieki

iesnieguši 1 1 400 iesniegumus par pilnīgu vai daļēju atteikša-

nos no zemes. Ne mazāks skaits iesniegumu par atteikšanos

no zemes tika saņemts uz vietām. Uz vietām — apriņķos un

pagastos — izskatītie zemnieku iesniegumi par atteikšanos

no zemes kā likums netika apmierināti, jo tas varētu samazi-

nāt aplikto objektu skaitu un palielinātu brīvo zemju fondu.

Jāpiebilst, ka mūsu rīcībā nav nekādu likumu, kas noteiktu

zemes piestiprināšanu zemnieku saimniecībām piespiedu
kārtā. Neapmierinot vairāku zemnieku saimniecību lūgumus,
kuras pēc būtības pašas likvidējas, «saimnieko un iznīcina

lopus un inventāru, neapsēj laukus, nekārto valsts sagādes,
rada ievērojamus parādus, mēs nesaņemam to lauksaimniecī-

bas produktu daudzumu, kuru esam plānojuši, ar kuru esam

rēķinājušies. Jautājums par zemes gabalu lielumu, zemes

izņemšanu no tām saimniecībām, kuras to nevar apstrādāt
darba spēka trūkuma dēļ, ir jāizlemj vistuvākajā laikā. Tāpat
jāizlemj jautājumi par zemes, inventāra un ēku izņemšanu
tām kulaku saimniecībām, kuras virza savas saimniecības uz

pašlikvidēšanos . .
.»

J
Partijas Jelgavas apriņķa komitejas

LKP CX PVI PA.—lOl. f.—9. apr.—7s. 1.—92. Ip.
2

Turpat.—93. Ip.
3 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—lo. apr.—B2. 1.—60. Ip.
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sekretārs J. Vorslovs uzskatīja, ka «Lauksaimniecības ministri-

jai kopā ar apriņķu izpildkomitejām ir jāveido speciālas

komisijas, kurām būtu jāizskata un jānosaka šo saimniecību

iespēja pilnīgi apstrādāt savu zemi vai arī jāpieņem lēmums

par labākas zemes, daļas lopu, lauksaimniecības inventāra,

ēku utt. izņemšanu pret samaksu un uz šīs bāzes organizēt

padomju saimniecības, palīgsaimniecības, lauksaimniecības

arteļus utt.»1.
Izdarot pārbaudi apriņķos, kā arī izjautājot tos zemnie-

kus, kuri bija iesnieguši iesniegumus, tika noskaidrots, kādēļ
tās saimniecības, kurām zeme piederēja līdz zemes reformai,

vēlējās atteikties no zemes. Galvenais motīvs bija tas, ka tām

piederēja lielas neizmantojamas zemes platības: meži, purvi,
krūmāji utt. Daļa zemnieku saimniecību gribēja atteikties no

zemes un pāriet uz izdevīgāku nodokļu maksājumu un

lauksaimniecības produktu piegādes grupu, jo ar zemes

platības samazināšanu samazinājās arī nodokļu norma no

viena aramzemes hektāra. No visa iesniegumu skaita šāds

iemesls bija 82 % iesniegumu.
šos jautājumus minētajā laika posmā risināja gan republi-

kāniskā Centrālā zemes komisija, gan apriņķu zemes komisi-

jas un apriņķu izpildkomitejas, taču neskaidrību un neatrisi-

nātu jautājumu palika vēl joprojām daudz. Tā, piemēram,
runājot LK(b)P CX 1947. gada marta plēnumā, partijas Aizpu-
tes apriņķa sekretārs M. Orlovs norādīja: «Vēlreiz par

trīsdesmithektārniekiem. Es un vairāki citi sekretāri šo jautā-

jumu esam izvirzījuši ne vienreiz vien. Taču tas vēl līdz šim

laikam nav izlemts. Es domāju trīsdesmithektārniekus kulakus,
kuriem palicis viens zirgs, viena govs un vairāk nekas cits.

Faktiski iznāk, ka 30 ha ar vienu zirgu viņš apstrādāt nevar.

Sēklas viņam nav. Tie lielāko tiesu ir «sabotieri» vai gados
veci cilvēki. Ko ar viņiem darīt? Mēs viņiem izsniedzam

plānu, taču viņi šo zemi tik un tā neapstrādā. Tiesa, ne visi,

bet daļa. Mūsu apriņķī tādu saimniecību ir 70—80. Ko ar tām

darīt? Tas patlaban nav skaidrs. Kaut arī mēs prasīsim, lai viņi
sadabū sēklu un zemi apsēj, taču viņi praktiski zemi neapstrā-
dās un neapsēs pilnīgi.»

2

šajos apstākļos vajadzēja stingri raudzīties, lai partijas un

padomju iestādes ievērotu diferencētu pieeju zemniecībai,
tās dažādiem slāņiem, īpašu uzmanību veltījot kalpiem un

trūcīgajiem zemniekiem. Svarīgi bija formulēt pašu jēdzienu

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—7. apr.—79. 1.—143. Ip.
2

Turpat.—lo. apr.—s. 1.—79. Ip.
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«kulaks» (budzis). Vēl jo vairāk tamdēļ, ka uzskati par kulaku

esamību republikas laukos tolaik nebija viennozīmīgi. Tā,

piemēram, profesors P. Lejiņš 1947. gadā izdotajā Latvijas

Lauksaimniecības akadēmijas rakstu krājumā norādīja:
«Šobrīd mūsu republikā ir privātā sektorā sīkās un vidējās
saimniecības, bet sociālistiskā sektorā lielās padomju saim-

niecības, kooperāciju sabiedrību un citu valsts iestāžu

palīgsaimniecības. Katrām no tām ir savas priekšrocības,
kuras jācenšas lietderīgi izmantot, un savi trūkumi, kas

jānovērš.» Žurnāla «Padomju Latvijas Boļševiks» redaktors

J. Bumbiers, kritizējot šīs P. Lejiņa tēzes, savukārt konstatēja:

«Vispirms Padomju Latvijas lauksaimniecības privātajā sek-

torā ir ne tikai sīkās un vidējās, bet arī budžu saimniecības.

Jājautā, kur profesoram P. Lejiņam palikušas budžu saimnie-

cības? Bet orientēt mūsu darbiniekus uz to, lai budžu

saimniecību pieskaitītu vidējām, nozīmē orientēt viņus uz

visrupjākajām politiskām kļūdām viņu darbā.»
2

Republikas zemniecības šķiriskās struktūras noteikšana

tolaik patiešām bija ļoti svarīgs jautājums. V. I. Ļeņins darbā

«Kapitālisma attīstība Krievijā» iedalīja zemniekus trijās
sociālā ziņā atšķirīgās grupās: trūcīgajos zemniekos, vidējos
zemniekos un kulakos.

Viņš vispusīgi pamatojis šādu iedalījumu un noteicis

kritērijus. Pie trūcīgajiem zemniekiem pieder tādi zemnieki,
«kas savas vajadzības nevar segt ar ienākumu no savas

zemkopības», vidējie zemnieki ir tie, kuri «savus vidējos
izdevumus sedz ar ienākumu no zemes», bet turīgās zemnie-

cības saimniecībās zemkopībai ir tīri «komerciāls raksturs».
3

Citā — vēlāk sarakstītā darbā V. I. Ļeņins deva šādu definē-

jumu: «Kulaks ir tas, kurš dzīvo no cita darba, kurš laupa cita

darbu un izmanto savā labā cita trūkumu [. .]»
4

Pats vispārīgākais lin drošākais kritērijs, pēc kura nosa-

kāma zemniecības sociālā noslāņošanās kapitālisma apstāk-
ļos, ir darbaspēka pārdošana un pirkšana.

Latvijas Republikas statistika saimniecību grupējumu izda-

rīja pēc zemes lieluma. Pirmajos pēckara gados mūsu

republikā stingru, precīzu kritēriju zemnieku iedalīšanai

dažādās sociālās grupās nebija. Tas radīja visdažādākās

kļūdas, neskaidrības un pārpratumus.

1 Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Raksti: 2 sēj.— R.,
1947.—2. sēj—l. burtn.—9. Ipp.

2

Padomju Latvijas Boļševiks.—l94B.—N9 3.-39. Ipp.

Ļeņins V. I. Raksti.—3. sēj.—4B. Ipp.
4

Turpat.—29. sēj.—239. Ipp.
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LK(b)P CX sekretārs A. Ņikonovs, runājot republikas
zemnieku pirmrindnieku kongresā 1947. gada 18. janvārī,

norādīja: «šur tur uz vietām nepareizi saprot, kas īsti ir

kulaks. Dažās vietās par kulaku uzskata zemnieku, kam ir

30 ha zemes vai 4—5 govis. Būtu smieklīgi un aplami katru

pārtikušu zemnieku dēvēt par kulaku. Tas nozīmētu neizprast

partijas politiku uz laukiem [. .] Cilvēku darbu atvieto ar

mašīnu darbu, bet mašīnas var būt tikai lielā saimniecībā.

Vispārīgi jau sen atzīta patiesība ir tā, ka ienesīgas var būt

tikai lielas saimniecības, kuru rīcībā ir visas nepieciešamās
mašīnas un daudz darba spēka. Bet lielas un ienesīgas bija
kulaku saimniecības. Vai mēs varam pielaist kulaku saimnie-

cību atjaunošanu, ja šīs saimniecības pamatojas uz kalpu

ekspluatāciju? Nē, mēs to nevaram un nekad nepielaidīsim to.

Mums ir cits lauksaimniecības attīstības ceļš — kooperācija.

Kooperācijai ir daudz veidu —no zemākās pakāpes līdz

lauksaimniecības artelim.»1

Jautājums par budžu saimniecību pazīmju noteikšanu

visumā tika atrisināts 1947. gada vasaras nogalē. Par to

LK(b)P Centrālajā Komitejā notika īpaša apspriede. Republi-
kas Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs F. Deglavs, uzstājo-
ties tajā, starp citu uzsvēra: «Man šķiet, ka šis ir viens no

visnopietnākajiem jautājumiem, kurš tālu pārsniedz finansu

politiku. Tas ir ļoti svarīgs politisks jautājums, šeit runa iet

par kulaku saimniecību saraksta sastādīšanu. Apriņķu izpild-

komitejas apstiprinās sarakstus, un tas būs ne tikai priekš
b. Tabaka (A. Tabaks tolaik bija republikas finansu ministrs.—

J. R.), tas ieies mūsu dzīvē un, ja mēs izdarīsim muļķības,

kļūdas uz vienu vai otru pusi, būs slikti [. .]»
2

Par sākotnējo

projektu šajā apspriedē kritiski izteicās daudzi runātāji. Pēc

J. Kalnbērziņa priekšlikuma tika sasaukta arī plaša apriņķu
darbinieku apspriede. Tajā par izvirzīto jautājumu runāja
daudzi apriņķu un pagastu darbinieki. Apspriedes gaitu
rezumējot, J. Kalnbērziņš norādīja: «Nesteigsimies. Vajag
vēl padomāt uz vietām. Lai vēl padomā partijas apriņķu

komiteju sekretāri un izpildkomiteju priekšsēdētāji. Mūs

gaida liels, ļoti nopietns un atbildīgs darbs, un šo jautājumu

vajag atrisināt tā, lai kļūdu būtu pēc iespējas mazāk, lai to

nebūtu nemaz.»
3

1 Cīņa.—1947.—19. janv.
2 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—lo. apr.—B2. 1.—63. Ip.
3

TurpaL—l27. Ip.
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Diemžēl tika pieļauta nepamatota steiga un nopietnas

kļūdas.

Saskaņā ar LPSR Ministru Padomes 1947. gada

27. augusta lēmumu par budžu saimniecībām tika uzskatītas

tās, kurām pēc LPSR atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem

okupantiem bija viena no sekojošām pazīmēm:

a) kuras pielietojušas vai pielieto lauksaimniecībā jeb

rūpalā pastāvīgu algotu darbaspēku;

b) kuras sistemātiski pielietojušas vai pielieto lauksaimnie-

cībā jeb rūpalā algotus sezonas vai dienas strādniekus;

c) kuras sistemātiski izmantojušas izkalpināšanas nolūkos

citu cilvēku darbu kā atstrādāšanu par viņiem izsniegtiem

produktiem, sēklām, kā arī viņu lietošanā dotiem darba

lopiem vai lauksaimniecības mašīnām;

d) sistemātiski saņēmušas ienākumus naudā vai graudā

par komplicētu lauksaimniecības mašīnu izmantošanu citās

saimniecībās (traktori, lokomobiles, komplicētas un puskom-

plicētas kuļammašīnas);

c) sistemātiski saņēmušas vai saņem ienākumus no dzirna-

vām, eļļas spiestuvēm, putraimu izstrādāšanas vai no kāda

cita uzņēmuma ar mehānismu, ūdens vai tvaika dzinējspēku,
kā arī no minēto uzņēmumu iznomāšanas;

f) kurām bijuši vai ir ienākumi no uzpirkšanas un atpakaļ-

pārdošanas jeb augļošanas.
Par budžu saimniecībām tika uzskatītas arī tādas saimnie-

cības, kuras okupācijas periodā tika saņēmušas atpakaļ
1940.—1941. gadā agrārreformā tām atņemto zemi vai

mantu un pēc republikas atbrīvošanas atkal bija pakļautas
zemes reformai, kā arī aktīvo vācu fašistisko okupantu

atbalstītāju saimniecības.1 Budžu saimniecību sarakstu sastā-

dīšanai tika noteikta sekojoša kārtība: pagastu izpildkomite-
jām kopā ar kalpiem un trūcīgajiem zemniekiem līdz

1947. gada 20. septembrim vajadzēja sastādīt kulaku saimnie-

cību sarakstus, pievienojot tiem katras saimniecības indivi-

duālo raksturojumu. Sarakstus un individuālos raksturojumus

vajadzēja parakstīt apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājam
un sekretāram. Katram par kulaku atzītajam bija tiesības

iesniegt protestu kā apriņķa izpildkomitejā, tā arī īpašā LPSR

Ministru Padomes komisijā.

' LKP CX PVI PA.—l34. f.—2. apr.—B. 1.—55.—66. Ip. Jautājums par

šādu «kulaku» pazīmju noteikšanu un piemērošanu turīgākajām zemnieku

saimniecībām prasa rūpīgākus, ilgstošākus pētījumus. Autors cer savas

domas
par šo problēmu izklāstīt atsevišķā publikācijā.
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Dokumenti liecina, ka daudzi zemnieki šīs savas tiesības

izmantojuši un no kulaku saraksta tikuši izslēgti.
Lielās steigas dēļ, kādā notika šis svarīgais pasākums,

piemēram, Madonas apriņķī sākotnēji kulaku sarakstos gri-

bēja ierakstīt 5000 jeb 25 % no kopējā zemnieku saimnie-

cību skaita, Ventspils apriņķī—96o jeb 15 %.'
Līdz 1947. gada 1. novembrim no 266 187 zemnieku

saimniecībām par kulaku saimniecībām tika atzītas 10 924

jeb 4 % no kopējā zemnieku saimniecību skaita.2

1948. gada 2. jūnijā LPSR Ministru Padome pieņēma
lēmumu par kulaku saimniecību pilnīgāku uzskaiti līdz

1948. gada 10. jūnijam un sarakstu izskatīšanu un apstiprinā-
šanu ne vēlāk kā līdz 1948. gada 15. jūlijam.

3
Izpildot šo

lēmumu, Kuldīgas apriņķī kulaku sarakstā papildus ieskaitīja
200 saimniecības.4 Valkas apriņķī no 5285 zemnieku saimnie-

cībām
par

kulaku saimniecībām atzina 420.° Jelgavas apriņķī

pēc pagastu izpildkomiteju iesniegtajām ziņām bija 1550

kulaku saimniecības, bet apriņķa izpildkomiteja apstiprināja
714.

c Kulaku meklēšana turpinājās arī vēlākajos mēnešos.

Pavisam 1948. gada septembri kulaku sarakstos bija ie-

skaitītas 10 127 saimniecības.7

Republikas Ministru Padomes noteiktās tā saucamo «ku-

laku» saimniecību pazīmes galvenokārt fiksēja nevis saimnie-

cību kvalitatīvos, bet gan kvantitatīvos kritērijus.
Es personīgi šo «pazīmju» noteikšanu un piemērošanu

zemnieku saimniecībām vērtēju viennozīmīgi negatīvi, kā

vienu no staļinisma izpausmēm, kā ļoti nopietnu soli Latvijas
zemniecības sagraušanā.

Svarīga nozīme sociāli ekonomisko procesu regulēšanā

laukos, lauku buržuāzijas ekspluatatorisko tieksmju ierobežo-

šanā bija aplikšanai ar nodokļiem. īstenojot nodokļu politiku,

partija vadījās no V. I. Ļeņina norādītās diferencētās pieejas
dažādām sociāli ekonomiskām zemnieku grupām. «Padomju
vara prasa,» norādīja V. I. Ļeņins, «lai trūcīgie zemnieki

nemaksātu neko, vidējie mēreni un bagātie daudz.»8

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—lo. apr.—B2. 1.—69., 70. Ip.
2

Turpat.—ll. apr.—4B. 1.—37. Ip.
3

Turpat.—7o. 1.—64. Ip.
4

Turpat.—49. 1.—164. Ip.
5

Turpat.—7. 1.—55. Ip.

Turpat.—ll9. f.—7. apr.—Bo. 1.—72., 83., 84. Ip.
7

Turpat.—lol. f.—ll. apr.—7o. 1.—94. Ip.
8

Ļeņins V. I. Raksti.—29. sēj.—l6. Ipp.
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Lauksaimniecības nodoklis bija ne tikai uzkrāšanas līdzek-

lis, bet arī iecerēts ierocis budžu ekonomiskajai ierobežoša-

nai un izstumšanai. LK(b)P CX un LPSR Ministru Padome

nodokļu politikā stingri ieturēja šķirisku pieeju, piešķirot

trūcīgo zemnieku saimniecībām ievērojamus atvieglojumus.

Tā, piemēram, 1945. gadā atvieglojumi par lauksaimniecības

nodokli tika piešķirti 104,1 tūkstotim zemnieku saimniecību

jeb 45,3 % no kopējā skaita un 1946. gadā—lo4,3 tūksto-

šiem saimniecību jeb 40,7 %. Pilnīgi no nodokļu samaksas

1945. gadā bija atbrīvoti 75,7 tūkstoši zemnieku saimniecību,
1946. gadā — 83,2 tūkstoši zemnieku saimniecību.

No lauksaimniecības nodokļa samaksas pilnīgi atbrīvoja
tās saimniecības, kuru apliekamais ienākums nepārsniedza
2500 rubļus gadā. Uz vienu gadu no lauksaimniecības

nodokļa maksājumiem atbrīvoja tās saimniecības, kuras zemi

bija ieguvušas 1946. un 1947. gadā, kā arī tās, kuras 1946. un

1947. gadā saņēmušas papildu zemes piegriezumus, ja šīm

saimniecībām agrāk bija mazāk par 5 ha zemes. Lauksaimnie-

cības nodoklis nebija jāmaksā lielu vecumu sasniegušajiem
saimniecību īpašniekiem (vīriešiem —60 gadi un vairāk,

sievietēm —55 gadi un vairāk), kam nebija darbspējīgu

ģimenes locekļu, kuri ar personisku darbu piedalītos saimnie-

cībā. Tām darba nespējīgām — lielu vecumu sasniegušo
zemnieku saimniecībām, kuras 1946. gadā bija izmantojušas

algotu darbu lauksaimniecībā vai kurām 1947. gadā bija
algoti strādnieki, minētos atvieglojumus nepiešķīra.

Kolhoznieku saimniecībām lauksaimniecības nodokli

samazināja par 50 %, bet zemes kopapstrādāšanas sabied-

rību biedriem — par 25 %.
1947. gadā lauksaimniecības nodokli kulaku saimniecī-

bām noteica divas reizes augstāku nekā pārējiem zemnie-

kiem. 1948. gadā ekonomiskais spiediens pret kulaku saim-

niecībām vēl vairāk pastiprinājās. Lauksaimniecības nodokli

1948. gadā paaugstināja visām saimniecībām, taču nodokļu

pieaugums kulakiem bija īpaši liels. Ņemot vērā izvesto

naudas reformu un lauksaimniecības produktu cenu pazemi-

nājumu, lauksaimniecības nodoklis kulakiem 1948. gadā bija

piecas reizes lielāks nekā iepriekšējā gadā.
Ja 1947. gadā vienas kulaku saimniecības vidējā nodokļu

summa bija 9113 rbļ., tad 1948. gadā —15 141 rbl. Pie tam

jāpiebilst, ka pārējām zemnieku saimniecībām un kolhoznie-

kiem lauksaimniecības nodoklis bija neliels. Tā, piemēram,
1948. gadā kādam individuālajam zemniekam bija jāmaksā
1370 rbļ. liels nodoklis, i 949. gadā—lo7o rbļ. Turpretī
kolhozniekam bija jāmaksā 51 rublis.
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V. I. Ļeņins 1919. gada 12. martā Petrogradas padomes
sēdē, runājot par padomju varas attieksmi pret kulakiem,

norādīja: «Mēs esam par vardarbību pret kapitālistiem, pret
muižniekiem un ne tikai par vardarbību, bet par pilnīgu visa

tā ekspropriāciju, ko viņi uzkrājuši, mēs esam par vardarbību

pret kulaku, bet ne par viņa pilnīgu ekspropriāciju, jo viņš
saimnieko uz zemes un daļu viņš sakrājis ar savu darbu. Lūk,

šī atšķirība stingri jāiegaumē. Attiecībā uz muižnieku un

kapitālistu — pilnīga ekspropriācija, turpretī kulakam visu

īpašumu atņemt nevar, tāda lēmuma nav bijis, vidējo zem-

nieku mēs gribam pārliecināt, iesaistīt ar piemēru, ar pierunā-
šanu. Lūk, mūsu programma.»

1 Vēl noteiktākus norādījumus

par šo jautājumu V. I. Ļeņins deva KK(b)P VIII kongresā
«Referātā par darbu uz laukiem 23. martā»: «Attiecībā uz

muižniekiem un kapitālistiem mūsu uzdevums ir pilnīga

ekspropriācija. Bet attiecībā uz vidējo zem-

nieku nekādu vardarbību mēs nepieļau-
jam. Pat attiecībā uz bagāto zemniecību mēs nesakām ar

tādu pašu noteiktību kā attiecībā uz buržuāziju: absolūta

bagātās zemniecības un kulaku ekspropriācija. Mūsu pro-

grammā šī izšķirība ir ievērota. Mēs sakām: bagātās zemnie-

cības pretestības apspiešana, tās kontrrevolucionāro tieks-

mju apspiešana. Tā nav pilnīga ekspropriācija.»"
Diemžēl mūsu republikas apstākļos šie V. I. Ļeņina princi-

piālie norādījumi daudzkārt netika ievēroti. Tā, piemēram,

aprakstot kulaku parādnieku mantu, aprakstā nereti ietvēra

pilnīgi visus saimniecības lopus un lauksaimniecības produk-
ciju, neatstājot saimniecībā likumā paredzēto mantas daļu.
Arī tiesas ne katru reizi izslēdza atstājamo mantas daļu, un tā

atsevišķos gadījumos saimniecības palika pilnīgi bez jebkā-
diem lopiem un pārtikas līdzekļiem. Daudzos gadījumos, lai

pilnīgi dzēstu parādus, kulaku saimniecībām būtu bijis

nepieciešams nodot valstij divas reizes vairāk lopu, nekā

patiesībā bija viņu rīcībā.

Teorētiski pārvērtuši vidējo zemnieku par kulaku, daži

republikas saimnieciskie un padomju darbinieki neatlaidīgi

prasīja, lai pret šiem «kulakiem» tiktu piemēroti represīvi
līdzekļi. Taču, manuprāt, principiāli ir secināt: darbs uz savas

zemes, tajā skaitā arī uz sava lauka, ir nopietna un godājama
lieta, tā peļņa, kuru zemes saimnieks iegūst no pārdotajiem
produktiem, kas izaudzēti ar savu darbu, ar savām rokām, —

1 Ļeņins V. /. Raksti.—29. sēj.—lB. Ipp.
2

Turpat.—l7s. Ipp.
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tie ir viņa darba ienākumi. Bet bieži vien, turot ļaunu prātu

uz kulaku, cieta arī ražotājs. Darba zemnieku bagātība valstij

nav ļaunums, bet gan labums. Valsts nevar būt bagāta un

stipra, ja zemes kopēji dzīvo slikti. Zemnieku dzīves līmeņa

pacelšanā daži atbildīgi darbinieki diemžēl meklēja un

atrada «kapitālisma restaurācijas iespējas» laukos. Viņi aiz-

gūtnēm «pierādīja», kādas briesmas radot individuālā zem-

nieka saimniecības pastāvēšana un nostiprināšana. Sapro-

tams, ka tie bija pārspīlējumi, kas mūsu republikas lauksaim-

niecībai nodarīja smagus zaudējumus.
No kulaku saimniecībām, ņemot vērā iepriekšējo gadu

parādus, 1948. gadā bija paredzēts iekasēt lauksaimniecības

nodokli—l3o 596 tūkstošus rubļu. No šīs summas līdz

1949. gada 1. janvārim bija iekasēti 49 625 tūkstoši rubļu. Sī

summa palika «kulaku» saimniecību parāds, par ko no šīs

saimniecību grupas tika izņemts lauksaimniecības inventārs,

lopi un personiskā manta šādā daudzumā: 4444 zirgi, 6280

govis, 10 581 sīklops par kopējo summu 25 146 tūkstošiem

rubļu. Kulaku parāda nedzēsto daļu finansu orgāni cerēja

saņemt, realizējot lopus un mantu pēc vēl neizpildītajiem
tiesu lēmumiem, bet parādu par apmēram 70 miljoniem

rubļu — norakstot par «kulaku» saimniecību ēkām, kuras tika

nodotas pagastu izpildkomitejām bez maksas. Tādējādi līdz

1949. gada 1. janvārim vairāk nekā 5 tūkstoši «kulaku» saim-

niecībām par nodokļu parādiem tika atņemti visi ražošanas

līdzekļi, kuri bija nepieciešami lauksaimnieciskajai ražošanai.

Daudzas šādas «kulaku» ģimenes pameta lauksaimniecības

darbus un savas mājas un devās uz Rīgu un citām republikas

pilsētām, meklēja darbu mežniecībā vai kur citur. Turīgo
zemnieku saimniecību «pašlikvidācija» pieņēma aizvien pla-
šākus apmērus.

Toreiz pastāvošā, objektīvajām iespējām neatbilstošā

nodokļu sistēma smagi skāra arī darba zemnieku saimniecī-

bas. Uz 1946. gada I. janvāri parādu summa darba zemnieku

saimniecībā bija 26,8 miljoni rubļu, 1947. gada 1. janvārī —

33,6 miljoni rubļu, 1948. gada 1. janvārī — 46,3 miljoni

rubļu un 1949. gada 1. janvārī —75 miljoni rubļu.1 Praktisku

iespēju likvidēt šos parādus zemnieku saimniecībām nebija.
Lielu daļu no tiem nācās norakstīt. Tas attiecas arī uz «kulaku»

saimniecību parādiem.
Tātad ar pirmajos pēckara gados īstenoto nodokļu poli-

tiku valsts no zemnieku saimniecībām saņēma līdzekļus, kuri

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l2. apr.—2l. 1.—133. Ip.
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bija nepieciešami karā sagrautās tautas saimniecības atjauno-
šanai un rūpniecības attīstībai. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka

pārmērīgi lieli nodokļi un represīvās metodes to piedzīšanā

smagi skāra daudzas turīgo, vidējo un pat trūcīgo zemnieku

saimniecības. Daudzas par kulakiem atzītās saimniecības tika

ne vien ekonomiski iedragātas, bet pat pilnīgi sagrautas. To

īpatsvars un loma republikas lauksaimniecības produktu
ražošanā strauji samazinājās. Patiesībā ar šādu nodokļu

politiku mūsu republikā tika īstenota staļiniskā kulaku kā

šķiras likvidācijas politika.

Tieši 1948. gadā palielinājās to lietu skaits, kuras tautas

tiesas izskatīja pēc finansu orgānu iesniegumiem par mantas

konfiskāciju nodokļu nesamaksāšanas gadījumā. Ja

1948. gada trešajā kvartālā tautas tiesa saņēma izskatīšanai

2855 nodokļu parādnieku lietas, tad 1948. gada ceturtajā
kvartālā šādu lietu skaits sasniedza 9610. Zināms daudzums

atbildētāju šādās lietās bija arī vidējo un pat trūcīgo
zemnieku saimniecības. Finansu orgāni bieži aizrāvās ar

mantas aprakstīšanu un pieprasīja tās izņemšanu tiesas ceļā.
Par finansu orgānu nepārdomāto darbu liecina arī tas, ka

1948. gada ceturtajā kvartālā tautas tiesas pārtrauca 1385

lietas, jo parādnieki līdz tiesas dienai savu parādu bija

nokārtojuši.

Republikas tieslietu ministrs A. Jablonskis 1949. gada

aprīlī, runādams lauku partijas darbinieku republikāniskajā

apspriedē, norādīja: «Es gribu vērst jūsu uzmanību uz kādu

neciešamu parādību, kuru tagad var novērot laukos. Tā ir

cenšanās saukt pie tiesas atbildības lielu darba zemnieku

skaitu, galvenokārt par lauksaimniecības nodokļa piedzīšanu

[. .] Pa visu pagājušo gadu pie tiesas atbildības saukti 20 839

zemnieki, no kuriem pēdējā kvartālā sodīti 10 000. No visām

civillietām, kuras ienākušas tautas tiesās, 45 % sastāda lietas

par lauksaimniecības nodokli. Pie tām vēl jāpieskaita tie,

kurus sauc pie kriminālatbildības, kurus tiesā ar brīvības

atņemšanu. Pie tām vajag pieskaitīt vēl tos, kurus sauc pie
atbildības par valsts sagādes nesavlaicīgu izpildi un meža

darbu neizpildīšanu [. .] Ja tā tas turpināsies, tad mēs visus

zemniekus sauksim pie atbildības. Tā ir politiska kļūda, tas ir

neciešams stāvoklis.»

šādu politisku kļūdu tolaik, Staļina personības kulta

apstākļos, bija ļoti daudz.

Nopietnas kļūdas nodokļu politikā noveda pie tā, ka

masveida kolektivizācijas priekšvakarā republikas ekonomika

tika stipri novājināta.
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Likums par tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības

piecgadu plānu Latvijas PSR 1946.—1950.gadam noteica:

«. . pilnīgi atjaunot lauksaimniecību un nodrošināt tās tālāku

attīstību piensaimniecības un lopkopības virzienā, plaši
attīstot un nostiprinot lauksaimniecības un ražošanas koope-

rāciju, paplašinot vecās un organizējot jaunas MTS, padomju

saimniecības, mašīnu un zirgu iznomāšanas punktus, piešķi-

rot zemniekiem kredītus, paplašinot lauksaimniecības ma-

šīnu, inventāra un mākslīgo mēslu ražošanu, piegādi un

pārdošanu.» 1
Valsts sektora — padomju saimniecību — izveidošana

laukos deva iespēju izmantot valsts brīvo zemju fondu un

iesaistīt ražošanā daļu laukstrādnieku. 1946. gadā Latvijas
PSR teritorijā bija izveidota 41 padomju saimniecība. Piecga-
des beigās to skaits palielinājās līdz 57,

2
t. i., par 39

procentiem.
Jau 1921. gadā V. I. Ļeņins rakstīja: «Ja zemnieku saim-

niecība var attīstīties tālāk, tad ir stingri jānodrošina arī

tālākā pāreja, bet tālākā pāreja nenovēršami ir tāda, lai

vismazāk ienesīgā un visvairāk atpalikusī sīkā, savrupā
zemnieku saimniecība, pakāpeniski apvienojoties, noorgani-
zētu sabiedrisku zemkopības lauksaimniecību.»

3

V. I. Ļeņins norādīja, ka plašo darba zemnieku masu

iesaistīšana sociālistiskajā lauksaimniecībā ir obligāts sociā-

lisma uzvaras nosacījums, bet zemes sīkīpašniekiem — vie-

nīgā iespēja, kā izkļūt no trūkuma. Par visvieglāko un labāko

šā uzdevuma risināšanas ceļu V. I. Ļeņins uzskatīja kooperē-
šanos.4

Pamatojoties uz Ļeņina kooperatīvās celtniecības plānu,
ņemot vērā konkrēto vēsturisko situāciju un sociālisma

celtniecības uzdevumus republikā, Latvijas PSR Tautas Komi-

sāru Padome un LK(b)P CX 1945. gada maijā pieņēma
lēmumu

par lauksaimniecības kooperācijas radīšanu, t. i.,

plaši iesaistīt darba zemniekus kooperatīvos, lai kāpinātu un

attīstītu lauksaimniecību, celtu darbaļaužu materiālo un

kultūras līmeni, palīdzētu zemniekiem ražošanā un organizē-
jot viņu savstarpējo palīdzību.

5

1 Cīņa.—1946.—31. jūl.
2

Sumins A. Apcerējums par Padomju Latvijas ekonomisko attīstību

(1940—1958).— R., 1960.—152. Ipp.
3

Ļeņins V. I. Raksti.—32. sēj.—2s7. Ipp.
4 Sk.: Ļeņins V. /. Raksti.—33. sēj.—4lB. Ipp.
5

CoLļkia/iMCTkmecKoe npeo6pa3oßaHne ce/ibCKoro xo3HMCTBa

JIaTBkMCKOM CCP.— C. 99—100.
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Līdz 1945. gada 10. novembrim republikā bija nodibināti

257 lauksaimniecības kooperatīvi, kas apvienoja 8131 cil-

vēku. Līdz 1946. gada 1. janvārim to skaits bija palielinājies
jau līdz 407, aptverot 15 623 paju biedrus. Tas bija 6,2

procenti no zemnieku saimniecību kopskaita.1 1947. gadā

republikā pastāvēja 715 lauksaimniecības kooperatīvās
sabiedrības, kuras apvienoja vairāk nekā 80 tūkstošus biedru,

kas sastādīja 36 procentus no visām republikas zemnieku

saimniecībām. 1947. gadā par lauksaimniecības kooperatīvo
sabiedrību biedriem iestājās 25 tūkstoši zemnieku saimnie-

cību." Daudzos apriņķos, kā, piemēram, Cēsu, Jelgavas,

Liepājas, Ogres, Rīgas un citos apriņķos, lauksaimniecības

sabiedrībās bija apvienojušies vairāk nekā 50 procenti no

visām zemnieku saimniecībām.

Zemnieki pārliecinājās par kooperācijas priekšrocībām.
To sevišķi izjuta trūcīgajās saimniecībās. Tās nespēja uzreiz

iegādāties zirgus, nepieciešamo lauksaimniecības inventāru,

mašīnas, minerālmēslojumus un sēklu, bet ar kooperācijas

starpniecību saņēma valsts palīdzību ar visvieglākajiem
noteikumiem. Sī zemnieku kategorija ātri saprata, ka kooperā-

cija ir vienīgais ceļš, kas palīdz glābties no izputēšanas,
uzlabot dzīves un darba apstākļus.

Kooperācija bija tā forma, ar kuras starpniecību tika

vadīts zemniecības privātais sektors, nostiprinājās strād-

nieku šķiras un zemniecības savienība. Darbā «Par kooperā-

ciju» V. I. Ļeņins noteica ļoti pārdomātus, reālajai dzīvei

atbilstošus kooperācijas attīstības tempus. «Bet lai caur

jauno ekonomisko politiku panāktu itin visu iedzīvotāju
piedalīšanos kooperācijā, lūk, tam nolūkam vajadzīgs vesels

vēsturisks laikmets. Vislabākajā gadījumā mēs šo laikmetu

varam iziet pāris gadu desmitos.»
3

1948. gada maijā Latvijas PSR bija pāri par 700 lauksaim-

niecības kooperatīvo sabiedrību, kas apvienoja vairāk nekā

80 000 zemnieku saimniecību. Tās attīstīja plašu darbu,

iepērkot un pārdodot lauksaimniecības produktus.
1947. gadā republikas lauksaimniecības kooperācija pārdeva

iedzīvotājiem 7300 tonnu lauksaimniecības produktu par 112

miljoniem rubļu. Lauksaimniecības kooperācija daudz

palīdzēja saviem biedriem ražošanas darbā. Latvijas PSR

1 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 3. d.— R.,

1984.—288. Ipp.
2

Latvijas PSR Centrālais Valsts Oktobra revolūcijas arhīvs (turpmāk —

LPSR CVORA).—2IB. f.—l. apr.—27. 1.—22. Ip.
3

Ļeņins V. /. Raksti.—33. sēj.—42o. Ipp.
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lauksaimniecības kooperācijas rīcībā bija krietna tehniskā

bāze: 349 smagās automašīnas, 303 traktori, 1157 kuļmašīnu

agregāti, 741 lokomobile, 204 iekšdedzes motori un 2400

puskomplicētu lauksaimniecības mašīnu. Kooperatīviem bija

ievērojams skaits ražošanas uzņēmumu: 368 kalves, 48 mehā-

niskās remontdarbnīcas, 58 dzirnavas, 288 labības tīrīšanas

punkti, 450 labības kaltes, 100 gateru, 16 ķieģeļu un kaļķu

cepļi. Republikas lauksaimniecības kooperatori organizēja
sabiedriskos tīrumus valsts zemes fonda vecainēs.

1947. gada kooperatīvās sabiedrības kolektīvi apsēja 16 000

hektāru vasarāju un 8000 hektāru ziemāju. 1948. gada pava-

sarī— vēl 26 700 hektārus vasarāju. 1
Ir pamats secināt, ka kooperācijas vienkāršās formas

republikas laukos ļāva pārvarēt individuālo saimniecību

nošķirtību, nodrošināja ražošanas attīstību, zemnieku psiho-

loģijas «socializāciju», radīja apstākļus racionālākai zemes,

darba, ražošanas pamatformu izlietošanai, lauku iedzīvotāju
ienākumu un labklājības celšanai.

Diemžēl V. I. Ļeņina novatoriskās idejas par kooperāciju
mūsu republikā drīz vien tika noplicinātas, kooperatīvi

turpmāk varēja eksistēt tikai vienā vienīgā formā —kā

lauksaimniecības arteļi. Dokumentu analīze ļauj secināt, ka

atteikšanās no kooperācijas vienkāršajām formām ir bijusi
kļūda.

Pašos pirmajos pēckara gados jautājums par kolhozu

dibināšanu republikas laukos oficiāli izvirzīts netika. Tomēr

atsevišķi partijas un padomju darbinieki, it īpaši tie, kuri pēc

pilsoņu kara bija palikuši dzīvot Padomju Savienībā vai Lielā

Tēvijas kara gados atradušies evakuācijā padomju aizmugurē,
arī jau tad runāja par kolhozu dibināšanu. Tā, piemēram,
runājot pagastu partorgu republikāniskajā apspriedē
1946. gada jūlijā, Jēkabpils apriņķa Sērenes pagasta partor-
dze S. Zariņa atzīmēja: «Visu politisko darbu vajadzētu
virzīt sociālistiskās saimniecības propagandas virzienā, uz

kolektīvās saimniekošanas priekšrocībām, it īpaši kalpu vidū.

Izskaidrot viņiem, kamdēļ pa vienam strādāt ir grūti, īpaši
tajās saimniecībās, kur palikušas tikai sievietes, jaunsaimnie-
cībās. Lūk, no šīm saimniecībām vajadzētu organizēt kolek-

tīvu, kas apstrādātu zemi. Viņi varētu strādāt kopā un rādīt

paraugu [. .] Es mūsu pagastā nolēmu noorganizēt saraksti ar

kādu labu kolektīvo saimniecību. Es pati esmu dzīvojusi

Padomju Savienībā. Vajag parādīt mūsu zemniekiem, kā

1 Padomju Latvijas Boļševiks.—1948.—N? 10.—27. Ipp.
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kolektīvajās saimniecībās dzīvo citu republiku zemnieki.

Varbūt vajadzētu noorganizēt ekskursijas uz Padomju Savie-

nības brālīgajām republikām, lai mūsu cilvēki redz, kā tur

saimnieko, lai paši tādu saimniecību varētu noorganizēt.»
1

LK(b)P CX 1946. gada novembra plēnumā LK(b)P CX sekre-

tārs A. Ņikonovs, runājot par lauksaimniecības attīstības

perspektīvām, norādīja: «Mūsu republikā ir jau izveidotas

pirmās zemes kopapstrādāšanas sabiedrības un vairākās

vietās zemnieki ir izteikuši vēlēšanos un priekšlikumus
dibināt zemes kopapstrādāšanas sabiedrības un arteļus. Parti-

jas organizācijām, partijas apriņķu komitejām un apriņķu

izpildkomitejām ar visiem šiem jautājumiem vajadzētu

nopietni nodarboties, dziļi izanalizēt sava apriņķa ekono-

miku, atrast to jautājumu risinājumu, kurus mums izvirzījusi

dzīve.»
2

Citādi jautājumu šajā plēnumā vērtēja J. Bumbiers.

Viņš sacīja: «Biedrs Ņikonovs runāja par to, ka partijas

organizācijām nevajadzētu likt šķēršļus kolhozu organizēša-
nai. Man liekas, ka tas ir ļoti piesardzīgi teikts. Ka tikai tas

netiktu nepareizi saprasts. Kolhozus vajag «uztiept»,
pašplūsmē tie nenoorganizēsies. Ja mēs tikai izvirzīsim

lozungu, lai kolhozu organizēšanai neliek šķēršļus, no kol-

hozu celtniecības mums nekas neiznāks. Kolhozus vajag

uztiept no augšas. Tas, protams, nenozīmē, ka kolhozus

vajadzētu uztiept ar varu. Vajag savienot ļeņinisko brīvprātī-
bas principu ar kolhozu uztiepšanas principu.»

3

LPSR Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs F. Deglavs

savas domas par šo svarīgo jautājumu izteica tā: «Mums

beidzot būtu jāsaprot, ka tur . . .
kur izveidojušies apstākļi,

kur zemnieki uz pilnīgiem brīvprātības pamatiem jau nonā-

kuši līdz tam, kolhozi un zemes kopapstrādāšanas sabiedrī-

bas ir jāorganizē. Tas, protams, ir tikai sākums. Un katrā

konkrētā gadījumā tas viss ir nopietni jāapsver.»
4

J. Bum-

biers uzstāja: «Es lūdzu lēmumā ierakstīt par kolhozu

organizēšanu, par šā darba izvēršanu. Mums nav neviena

dokumenta, kurš mobilizētu masas ap šo lietu.» VK(b)P CX

Latvijas biroja loceklis Zeļenovs tomēr iebilda: «Ir cits

priekšlikums. Sajā plēnumā šie jautājumi tika izvirzīti nevis

praktiskas darbības plāksnē, bet gan tamdēļ, lai partijas

apriņķu komitejas [. .] šos jautājumus apdomātu.»
5

Un

' LKP CX PVI PA.—lOl. f.—9. apr.—so. 1.—183. Ip
2

Turpat.—lo. 1.—239. Ip.
3

Turpat.—29o. Ip.
4

Turpat.—ll. 1.—189. Ip.
5

Turpat.—2o9. Ip.
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LK(b)P CX plēnums savā lēmumā ierakstīja vēl visai piesar-

dzīgu formulējumu.

Aplūkojot lauksaimniecības kolektivizācijas sagatavošanu
un norisi mūsu republikā, principiāli svarīgi ir zināt kolektivi-

zācijas norisi vecākajās padomju republikās, kur tā, it īpaši
vienlaidu kolektivizācijas posmā, norisēja pēc J. Staļina diktē-

tiem norādījumiem. Diemžēl arī mūsu republikas lauksaimnie-

cības pārveidošana daudzkārt notika pēc J. Staļina kolektivi-

zācijas modeļa. «Mūsu uzdevums attiecībā uz sīkzemnie-

kiem,» rakstīja F. Engelss, «ir vispirms pārvērst viņu privāto
ražošanu un privātīpašumu par sabiedrisku īpašumu, tikai

nevis varmācīgi, bet rādīt piemēru un sniegt sabiedrisku

palīdzību šā mērķa sasniegšanā.» 1
Marksisma pamatlicēji kādreiz uzskatīja, ka sociālismā no

kapitālisma esot jāpaliek tādiem sociāliem institūtiem kā

valstij, armijai, ģimenei utt., bet «buržuāziskās sabiedrības

pēdējai šķirai — individuālajai zemniecībai» esot jāizzūd,

tāpat kā esot jāizzūd preču — naudas attiecībām un tirgum.
Pirmais mēģinājums īstenot šo tēzi notika jau 1918. gadā,

realizējot t.s. «kara komunisma» politiku. Saprotams, ka tas

stipri sarežģīja visus Pilsoņu kara procesus, vēlāk izsauca

plašas zemnieku sacelšanās, strādnieku streikus, nemierus

armijā, radīja jaunās iekārtas pirmskrīzes stāvokli.

Pirmais šīs nopietnās briesmas pamanīja V. I. Ļeņins.
Viņš paškritiski atzina agrāk pieļautās kļūdas un pasludināja

jauno ekonomisko politiku. Turpmākajā sociālisma celtniecī-

bas gaitā V. I. Ļeņins ieteica plaši izmantot kā tirgu un peļņu,
tā vispār — preču — naudas attiecības, konvertējamu valūtu,
zemniecības «f ermerizācijas» procesu papildināt ar lauksaim-

niecības brīvprātīgu kooperāciju.
V. I. Ļeņins vadījās no tā, ka nevar paredzēt, cik ātri

zemnieki noskaņosies, lai apvienotos kolektīvajās saimniecī-

bās, un atstāja tam nenoteiktus termiņus. Piebildīsim, ka šis

V. I. Ļeņina norādījums it īpaši svarīgs bija mūsu republikas

apstākļos, jo daudzas zemnieku saimniecības bija ieguvušas
zemi tikai pēckara agrārreformas gaitā un cerēja savu

stāvokli uzlabot, kādu laiku saimniekojot individuāli.

Daudzi dokumenti apliecina, ka pirmajos gados pēc

Pilsoņu kara V. I. Ļeņina kooperācijas plāna principi tika

konsekventi ievēroti. Partijas XV kongress 1927. gadā izvir-

zīja kā partijas galveno uzdevumu uz laukiem «izkliedēto

zemnieku saimniecību pakāpenisku pāreju uz lielražošanas

1 Marlcss X., Engelss F. Darbu izlase.— R., 1981.—3. sēj.—sl4. Ipp.
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Sliedēm». Bet VK(b)P XVI konference 1929. gada aprīlī

norādīja: «Sabiedriskās lielsaimniecības attīstība Padomju
zemē notiek nevis tādējādi, ka tiktu aprītas, izpostītas,
iznīcinātas un izputinātas sīkās un ļoti sīkās saimniecības,
nevis cīnoties pret tām, bet tās ekonomiski paceļot, attīstot,

ceļot tās līdz augstākam tehniskam, kultūras un organizācijas
līmenim. Sabiedriskā lielsaimniecība netiek nostādīta pretim

trūcīgo un vidējo zemnieku individuālajām saimniecībām kā

tām naidīgs spēks, bet sakļaujas ar tām kā to palīgs, kā

lielsaimniecības priekšrocību paraugs, kā organizators, kas

palīdz tām pakāpeniski apvienoties lielsaimniecībā. Atbil-

stoši tam partija veic savu praktisko darbu uz laukiem,

sniegdama ekonomisko, tehnisko un agrokultūras palīdzību

trūcīgā un vidējā zemnieka individuālajai saimniecībai,

pamatojoties uz to, ka pieaug viņa ieinteresētība savas

saimniecības uzlabošanā, un reizē ar to nostiprinādama un

paplašinādama valsts un kolektīvās lielražošanas pozīcijas
zemkopībā.»1

Diemžēl, sākot ar 1929. gada vasaru, pakļaujoties J. Sta-

ļina spiedienam, daudzās saimniecības nozarēs sākās atteik-

šanās no V. I. Ļeņina izstrādātās jaunās ekonomikas politikas

principiem. Laukos daudzos gadījumos piespiedu kārtā tika

īstenota lauksaimniecības vienlaidu kolektivizācija. Šā

iemesla dēļ VK(b)P CX 1930. gada 5. janvāra lēmumā par

kolektivizācijas tempiem tika norādīts: «[. .] Var neapšau-
bāmi konstatēt, ka piecgades laikā mēs varēsim kolektivizēt

nevis tikai 20 % no sējas platības, kā tas paredzēts piecgadu

plānā, bet
gan varēsim kolektivizēt zemnieku saimniecību

lielum lielo vairākumu [. .]»"

VK(b)P CX 1930. gada 5. janvāra lēmums noteica arteļa
formu par kolhozu kustības pamatveidu, bet pārskata refe-

rātā partijas 17. kongresam Staļins uzsvēra, ka lauksaimniecī-

bas artelis pašreizējā posmā esot vienīgi pareizā kolektīvās

saimniecības forma.

Tātad vienlaidu kolektivizācija vecākajās republikās tika

galvenokārt paveikta ar lēmumiem no augšas, bet mazāk pēc

plašu zemnieku masu iniciatīvas no apakšas. Brīvprātības

principa pārkāpšana bija ieprogrammēta jau pašos vienlaidu

kolektivizācijas īstenošanas termiņos, un tamdēļ te jārunā

' Padomju Savienības Komunistiska partija kongresu, konferenču un

CX plēnumu rezolūcijās un lēmumos. 1898—1954.—2. d.—

1924—1930.—510. Ipp.
2

Turpat.—sB9. Ipp.
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nevis par «pārspīlējumiem», bet gan par tiešu atkāpšanos no

V. I. Ļeņina kooperēšanas principiem. Pārkāpumiem nebija
nekādu ekonomisko motīvu, tas nebija nepieciešamības

spiests pasākums. Tieši otrādi — šāda rīcība noveda pie

jūtamiem ekonomiskiem zaudējumiem, stipri novājināja visu

lauksaimniecību. Ar vienlaidu kolektivizāciju, kura tika īste-

nota, neievērojot ļeņinisko brīvprātības principu, sākās

zemnieku atsvešināšanās no zemes. Zemnieks pēc būtības

tika pārvērsts par svešas gribas izpildītāju, tika stipri samazi-

nāta vina ieinteresētība.

Kolhoziem tika atņemtas tiesības brīvi rīkoties ar saviem

ražošanas fondiem, ar tiem naudas līdzekļiem, kuri uz viņu
rēķina atradās bankās, viņiem bija ierobežotas iespējas
realizēt savu produkciju. Kolhozi nevarēja brīvi kārtot mate-

riāli tehnisko nodrošināšanu, noteikt ražošanas struktūru.

Sis Staļina noteiktais kolhozu celtniecības modelis bez

būtiskām izmaiņām ilgu laiku palika vienīgā un noteicošā

kooperācijas forma. Tas daudzkārt nekritiski tika pārņemts
arī Padomju Latvijas lauksaimniecības sociālistisko pārveido-
jumu laikā. Tādējādi tika ignorēti V. I. Ļeņina norādījumi par

tām īpatnībām, kuras būtu nepieciešams ievērot apgabaliem
ar nevienādu ekonomisko struktūru un kultūru.

V. I. Ļeņins vēstulē «Biedriem Azerbaidžānas, Gruzijas,
Armēnijas, Dagestānas, Kalniešu republikas komunistiem»

1921. gada 14. aprīlī ieteica Kaukāza komunistiem, lai viņi
«saprastu savu republiku stāvokļa īpatnību atšķirībā no

KSFPR stāvokļa un apstākļiem, saprastu nepieciešamību
nekopēt mūsu taktiku, bet to apdomīgi pārveidot piemēroti
konkrēto apstākļu dažādībai»1.

V. I. Ļeņins, runājot KK(b)P
VIII kongresā, uzsvēra: «Būtu kļūda, ja mēs vienkārši pēc
šablona norakstītu dekrētus visām Krievijas malām, ja boļše-
viki-komunisti, padomju darbinieki Ukrainā un pie Donas

sāktu tos bez izšķirības viscaur attiecināt uz citiem apgaba-
liem», jo «mēs nekādā gadījumā nesaistām sevi ar viena

veida šablonu, ka mūsu pieredzi, Centrālās Krievijas

pieredzi, var pilnīgi pārnest uz visām malienēm».
2

Diemžēl Staļina personības kulta apstākļos daudzi

V. I. Ļeņina principiālie norādījumi par sociālisma celtniecī-

bas gaitu, formām un metodēm tika ignorēti. It īpaši tas

sakāms par lauksaimniecības sociālistisko pārveidojumu īste-

nošanu. Apstākļos, kad visās saimniecības valsts dzīves

Ļeņins V. I. Raksti.—32. sēj.—2Bs. Ipp.
2

Turpat.—29. sēj.—l33. Ipp.
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jomās dominēja birokrātiskā administratīvi komandējošā sis-

tēma. Tā laika republikas vadītāji lauksaimniecības kolektivi-

zācijas procesā galvenokārt vadījās nevis no V. I. Ļeņina

kooperatīvā plāna, bet gan no J. Staļina un viņa tuvāko

palīgu norādījumiem, republikas lauku dzīves īpatnības tika

ignorētas.
Kad 1940. gada jūnijā Latvijā izveidojās Tautas valdība,

LKP savās prasībās tai uzsvēra: «Nedrīkst uzspiest zemniecī-

bai kolektivizāciju pret viņas gribu.» Tautas valdības zemko-

pības ministrs Jānis Vanags 1940. gada 6. jūlija radiorunā

paziņoja: «Komunistiskā partija ir deklarējusi, ka netiks

skarta darba zemniecības zeme, lopi un inventārs. Nebūs arī

nekāda zemnieku piespiedu kolektivizācija.» Bet deklarācijā

par zemes pasludināšanu valsts īpašumā 1940. gada 22. jūlijā
Tautas saeima ierakstīja šādus vārdus: «Katrs mēģinājums . . .

darba zemniekiem pret viņu gribu uzspiest kolektīvās saim-

niecības tiks stingri apkarots, jo tas nāk par ļaunu tautas un

valsts interesēm.»

Dokumenti apliecina, ka 1940.—1941. gadā šāda politika
tikusi stingri ievērota. Līdz 1941. gada jūnijam Latvijā bija
nodibināti trīs nelieli kolhozi un dažas kolhozu dibināšanas

iniciatoru grupas.

Kā tad mūsu republikā tālāk noritēja lauksaimniecības

kolektivizācijas process?
Jau 1946. gadā dažos republikas pagastos darba zem-

nieki sāka izveidot kolhozu dibināšanas iniciatoru grupas.

Pēc kara pirmo kolektīvo saimniecību «Nākotne» nodibināja

Jelgavas apriņķa Šķibes pagasta 11 sīkie un vidējie zemnieki

1946. gada 20. novembrī,1 1947. gada sākumā Daugavpils

apriņķa Višķu pagastā nodibinājās kolhozs «Dzirkstele»,

Valkas apriņķa Smiltenes pagastā kolhozs «Uzvara», bet

Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagastā kolhozs «Sēlija».
Ir jāatzīst, ka pirmo kolhozu organizēšana notika grūtos,

sarežģītos apstākļos. Uz to, piemēram, 1948. gada janvārī

norādīja kolhoza «Nākotne» priekšsēdētājs S. Leitāns:

«Neslēpšu, ka pagājušajā gadā mums patiešām bija lieli

trūkumi. Tas ir dabiski. Jaunais kolhozs bez sagatavotiem
kadriem nevarēja uzreiz nostādīt savu saimniecību uz

pareiza ceļa tā, lai nebūtu nekādu kļūdu. Mēs nezinājām

pareizo darba organizāciju, to nezināja pat apriņķa izpildko-
miteja un pat Lauksaimniecības ministrija. Kad mums pirmo
reizi nācās griezties Lauksaimniecības ministrijā, lai sastādītu

LPSR CVORA, Jelgavas filiāle.—26B. f.—l. apr.—l. I.—l. Ip.
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kolhoza ražošanas plānu, tad Lauksaimniecības ministrijā
neatradās neviens tāds cilvēks, kurš to prastu izdarīt.»

Līdzīgas grūtības nācās pārvarēt visiem pirmajiem repub-
likas kolhoziem.

V. I. Ļeņins, runājot 1918. gada decembrī 1. Viskrievijas
zemes nodaļu kongresā, norādīja: «Mēs ļoti labi zinām, ka

tādus ļoti lielus apvērsumus desmitiem miljonu cilvēku dzīvē,
kuri skar visdziļākos dzīves un sadzīves pamatus, kā pāreju
no sīkās individuālās zemnieku saimniecības uz kopīgo

zemes apstrādāšanu, var radīt tikai ar ilgstošu darbu, ka tie

vispār ir realizējami tikai tad, kad nepieciešamība spiež
cilvēkus pārveidot savu dzīvi.»1 V. I. Ļeņins norādīja, ka

pāreja no sīkās viensaimniecības uz lielo kolektīvo saimnie-

košanu ir visgrūtākais un sarežģītākais sociālistiskās celtniecī-

bas uzdevums: «Tāda pāreja neizbēgami ir ārkārtīgi ilgstoša.
Ar steidzīgiem un neuzmanīgiem administratīviem un likum-

došanas pasākumiem tādu pāreju var tikai palēnināt un

apgrūtināt.»
2

«Vienīgi tās apvienības ir ko vērtas,» uzsvēra

V. I. Ļeņins, «kuras nodibinājuši paši zemnieki ar savu brīvu

ierosmi un kuru derīgumu viņi pārbaudījuši praksē.»
3

Kolhozu kustības sākuma periodā gan partijas, gan

padomju darbinieki stingri raudzījās, lai, zemniekiem apvie-

nojoties kolektīvajās saimniecībās, tiktu ievērots pilnīgas

brīvprātības princips, netiktu pieļauta jebkāda piespiešana
un administrēšana.

LK(b)P CX 1947. gada janvāra plēnumā tika pārrunāti arī

kolhozu celtniecības jautājumi, izvirzīti vairāki dažādi risinā-

jumi. Atbildot uz tiem, LK(b)P CX sekretārs A. Ņikonovs

norādīja: «šeit tika izvirzīts jautājums par kolhoziem un par
to, ka Centrālā Komiteja un Ministru Padome šo lietu vada

vāji. Partijas Daugavpils apriņķa komitejas sekretārs biedrs

2ukovs pat paziņoja, ka šajā lietā partijas apriņķa komiteja
vāroties pati savā sulā. Biedrs Zukovs runāja par to, ka

kolhozu celtniecības lietā nevarot rīkoties šabloniski, un

tūdaļ pats uzprasījās pēc šablona, prasīja pēc kaut kāda

dekrēta: sak, dodiet mums dekrētu par to, kā celt kolhozus.

Kolhozu pie mums nav daudz, kolhozi mums ir tikai paraug-

saimniecības un būtu nepareizi, būtu rupja kļūda jau tagad,
pirmsākumā, ielikt tos visus kādā Prokrusta gultā, dot kaut

kādus noteiktus šablonus. Patlaban vēl ir grūti pateikt, kāds

1 Ļeņins V. /. Raksti.—2B. sēj.—so9. Ipp.
2

Turpat.—3o. sēj.—92. Ipp.
3

Turpat.—29. sēj.—lB7. Ipp.
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arteļa veids Latvijas apstākļos būs visvairāk pieņemams, un

tagad nav būtiski svarīgi — vai zemnieka—kolhoznieka

personīgā lietošanā paliks pushektārs, hektārs vai pat pus-

otra hektāra, vai paliks viena, divas vai trīs govis. Paskatīsi-

mies, kas izrādīsies pieņemamāks .. . Mēģināsim uztaustīt

vispieņemamākās formas. Taču kaut kādu dekrētu, kaut kādu

noteiktu šablonu tagad dot nedrīkst. Tas sabojātu visu lietu.

Patlaban kolhozi pie mums ir tikai kā paraugsaimniecības un

galveno uzdevumu — pacelt labības ražību un paplašināt

sējumu platības — viņi, protams, 1947. gadā nevar atrisi-

nāt.»1

Atšķirībā no Aleksandra Ņikonova, dažiem citiem tā laika

republikas vadītājiem, kuri lauksaimniecības attīstības jautā-
jumus šajā laikā risināja nesteidzinot un pārdomāti, žurnāla

«Padomju Latvijas Boļševiks» redaktors Jānis Bumbiers, kurš

sevi uzskatīja par staļiniskās kolektivizācijas galveno teorē-

tiķi Latvijā, laikā, kad republikā bija nodibināti tikai 4 kolhozi,

jau runāja pat par vienlaidu kolektivizācijas perspektīvām.
Taču šāda nostāja plašāku atbalstu tolaik vēl neieguva.

Jaunā kolhoza nodibināšanu katrā atsevišķā gadījumā

pēc rūpīgas, vispusīgas apspriešanas apstiprināja LK(b)P
Centrālā Komiteja.

1947. gada sākumā Rīgā notika Padomju Latvijas zem-

nieku pirmrindnieku kongress. LK(b)P CX sekretārs J. Kaln-

bērziņš, runājot tajā par republikas lauku turpmāko perspek-

tīvu, norādīja: «Mēs neesam pulcējušies mūsu republikas

galvaspilsētā Rīgā pirmo reizi. Tomēr tikai pirmo reizi

zemnieku kongresā uzstājas lauksaimniecības arteļa priekšsē-

dētāji un stāsta mums par savu arteļu sekmēm. Agrāk

baidījās no šādām sabiedrībām. Tagad nāk zemnieki ar

lūgumiem, lai atļauj organizēties. Mēs nenoraidām tādus

lūgumus, bet mēs iesakām padomāt, aprunāties vēl un

vēlreiz ar saviem ģimenes locekļiem, tēviem un mātēm un

tikai tad sākt darbu un sākt pilnīgi brīvprātīgi.»
2

To gadu aktīvais laikraksta «Padomju Jaunatne» korespon-

dents, vēlāk pazīstamais rakstnieks Ēvalds Vilks 1948. gadā

rakstīja:
«. . Beidzoties Tēvijas karam, lielum lielais zemnieku

vairums patiesībā itin nekā nezināja par kolhoziem, lai gan

par tiem bija dzirdējuši katru dienu. Viena iztēlē kolhozs bija
kaut kāda komūnija, kur visi guļ zem vienas segas un ēd no

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—lo. apr.—3. 1.—65. Ip.
2

Cīņa.—1947.—21. janv.
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viena liela katla, otra iztēle kolhozs bija kaut kas līdzīgs

muižai, kur vagari dzen cilvēkus verga darbā.»1
Savās atmiņās «Pa gadu kāpēm pie partorga atmiņu

ugunskura» bijusī Valkas apriņķa Smiltenes pagasta partor-

dze A. Miķe labi parāda pirmā kolhoza nodibināšanas gaitu:

«[. .] Diendienā strādādama kopā ar pagasta izpildkomite-

jas priekšsēdētāju Augustu Savieli, runājām ar viņu par

dažādiem jautājumiem, arī par kolhoziem. Stāstīju viņam par

kolhoznieku dzīvi vecajās republikās, ar kuru biju iepazinu-

sies Lielā Tēvijas kara laikā evakuācijā [. .]
Mēs spriedām par to, ka mums Smiltenes pagastā ir visas

iespējas nodibināt pirmo kolhozu Ziemeļvidzemē, jo Smilte-

nes ciemā ir labs aktīvs, kas varētu rādīt priekšzīmi. Aprunā-

jāmies ar aktīvistiem. Pēteris Nadziņš, bijušais latviešu sarka-

nais strēlnieks, ar savu ģimeni šo domu pilnīgi atbalstīja.
Jānis Sproga un Jānis Rozītis ar savām ģimenēm arī piekrita.
Hortenzija Sēkliņa un Marija Uļjanova, kuras strādāja par

laukstrādniecēm pie citiem, ļoti labi saprata, ka kolhozā būtu

viņu īstā vieta. Vēl arī Jānis Viķelis izteica vēlēšanos

iestāties kolhozā. Kopā sanāca septiņas ģimenes, kuras bija
ar mieru nostāties uz kolektīvās saimniekošanas ceļa. Tā tika

izveidota kolhoza dibināšanas iniciatoru grupa, kuru vēl

vajadzēja pamatīgi iepazīstināt ar lauksaimniecības arteļa
Statūtiem.

Mēģinājām par kolhozu dibināšanu rīkot pārrunas ar

darba zemniekiem arī Cērtenes un Niedrāju ciemos, taču tur

noskaņojums bija tāds, ka vēl jāpaskatās un jānogaida.
[. .] Agrāk runātais par to, ka Smiltenes pagastā jādibina

kolhozs, palika spēkā. Atkal sākām nodarboties ar kolhoza

dibināšanas iniciatoru grupu, iepazīstinājām to ar lauksaim-

niecības arteļa Statūtiem. Tajos jau viss bija sīki norādīts, kas

jāapvieno kolhozā un ko kolhoznieki var paturēt savā

piemājas saimniecībā. Pastāstīju viņiem, ka Jelgavas apriņķī
jau ir nodibināts mūsu republikā pirmais kolhozs «Nākotne»

un Jēkabpils apriņķī — «Sēlija».
1946. gada beigās un 1947. gada sākumā atbrauca Valkas

apriņķa vadība—partijas apriņķa komitejas pirmais sekre-

tārs J. Vočtovs un izpildkomitejas priekšsēdētājs J. Kalniņš.

Viņi aprunājās ar kolhoza dibināšanas iniciatoru grupas
dalībniekiem un, redzot viņu stingro nostāju, piekrita, ka

1947. gada 13. februārī var notikt kolhoza dibināšanas

sapulce.

Padomju Jaunatne.—l94B.—26.
aug.
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Laiks 13. februārī bija nemīlīgs. Visu dienu sniga un

putināja. Vakarpusē putenis vēl pastiprinājās, likās, ka zeme

un debesis griežas kopā. Lai kolhoza dibinātājiem nebūtu

tālu jāiet, norunājām, ka visi sanāks kopā Smiltenes ciema

Kalnzemniekos — Augusta Savieļa mājās.

Atbrauca ari Valkas apriņķa vadītāji J. Vočtovs un J. Kal-

niņš.

Un tad jau drīz varējām sākt darbu. Kaut gan lauksaimnie-

cības arteļa Statūtus bijām lasījuši jau vairākas reizes, tomēr

partijas apriņķa komitejas sekretārs J. Vočtovs man lika tos

nolasīt vēlreiz. Viņš pēc tam paskaidroja, ka sākumā grūtību
būšot daudz, bet no tā neesot jābaidās. Būšot daudz arī

pārmetumu no tiem, kas kolhozus neieredz. Dzīve pati

parādīšot, ka kolektīvajai zemes apsaimniekošanai ir nākot-

nes perspektīvas.
Tad sākās parakstīšanās par iestāšanos kolhozā. Pirmais

ar drošu roku par lauksaimniecības arteļa Statūtu pildīšanu
parakstījās pats pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs
Augusts Savielis. Viņam sekoja visi pārējie. Par kolhoza

valdes priekšsēdētāju vienprātīgi tika ievēlēts Augusts
Savielis.

Kolhoza nodibināšana Smiltenes pagastā bija liela uzvara

pār aizspriedumiem un šaubām, tamdēļ jaunnodibināto kol-

hozu nosauca par «Uzvaru».»

Aizputes apriņķa Dunalkas pagasta zemnieks E. Filisto-

vičs vēstulē LPSR Lauksaimniecības ministrijai rakstīja:

«Pagasta izpildkomitejas loceklis
... man uzdeva iestāties

kolhozā, piedraudot, ka pretējā gadījumā man tikšot atņemta

zeme. Lūdzu man paziņot, vai iestāšanās kolhozā ir brīvprā-

tīga vai obligāta?» Atbildes vēstulē LPSR lauksaimniecības

ministra vietnieks norādīja: «lestāšanās lauksaimniecības

artelī ir pilnīgi brīvprātīga lieta, un pret lauksaimniekiem,

kas vēl nav sagatavojušies apzinīgai, brīvprātīgai iestājai

lauksaimniecības arteļos, nekādas represijas nav pieļauja-
mas.»1 Savukārt LK(b)P CX sekretārs A. Ņikonovs šajā sakarā

uzsvēra: «Padomju valdība atbalstīs darba zemniekus, kuri

parādījuši iniciatīvu apvienoties. Sie cilvēki iet pa pareizu

ceļu. Padomju vara sniegs zemnieku kolektīviem vispusīgu
materiālo palīdzību — mākslīgos mēslus, kredītus, celtniecī-

bas materiālus, palīdzēs iegādāties šķirnes lopus. Bet — no

otras puses — mēs ne uz brīdi nedrīkstam aizmirst, ka

apvienošanās var rasties un organizēties tikai stingri brīvprā-

1 LPSR CVORA.—6II. f.—7. apr.—9. 1.—29., 31. Ip.
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tīgi. Mēs nevienam neļausim šajā lietā pieļaut administrē-

šanu un piespiedu līdzekļus.'
VK(b)P Centrālā Komiteja 1947. gada maijā pieņēma

lēmumu «Par kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igau-

nijas PSR».
2

VK(b)P CX ieteica balstīties uz šādiem norādīju-
miem:

a) jāvadās pēc tā, ka kolhozu celtniecībā nav jāizrāda
nekāda steiga, nav jāaizraujas ar plašiem plāniem, kolhozi

jādibina uz pilnīgas brīvprātības pamatiem;

b) kolhozos jāiesaista pirmām kārtām trūcīgie zemnieki;

c) kolhozi jādibina uz modernas lauksaimniecības mašīnu

tehnikas bāzes, organizējot tos pie labi apgādātām mašīnu

un traktoru stacijām;

d) organizējamiem kolhoziem jābūt priekšzīmīgām

paraugsaimniecībām, kas spējīgas praksē parādīt kolektīvās

saimniecības priekšrocības un izdevīgumu, un tā propagan-

dēt kolektivizācijas ideju zemnieku masās.
3

Kolhozu celtniecības izvēršanā būtiski svarīgs bija

LK(b)P CX biroja 1 947. gada 1 6. maija lēmums par paraugkol-
hozu nodibināšanu republikā 1947. gadā. Lēmumā bija

paredzēts 1947. gadā nodibināt 25—30 lauksaimniecības

arteļus. Par kolhozu vispārpieņemto lielumu tika uzskatīta

15—20 saimniecību apvienošana ar zemes kopējo platību no

200 līdz 600 ha. Par tām individuālo zemnieku saimniecībām,
kuras vēl nebija izteikušas vēlēšanos apvienoties kolhozā,

minētajā lēmumā bija norādīts: «Palikušās trūcīgo un vidējo
zemnieku viensētu saimniecības, kuras nav iestājušās kolho-

zos un kuras iespiežas kolhozu masīvos, neaiztikt, bet izvest

darbu tā, lai arī tās vēlāk iestātos kolhozos un viņu zemi

varētu iekļaut kolhozu zemes kopējā masīvā.»
4

Tomēr jāņem vērā, ka visi galvenie programmatiskie
kolektivizācijas dokumenti tika izstrādāti un pieņemti «no

augšas», bez pašu zemnieku iniciatīvas, atbalsta un līdzdalī-

bas. It īpaši tas attiecas uz Vissavienības centrālo iestāžu

striktajiem norādījumiem un dažādām direktīvām, kuras tā

laika republikas vadītāji paklausīgi bez jebkādām ierunām

arī izpildīja. Acīmredzot tamdēļ, ka latviešu zemniecība

kopumā nebija gatava pieņemt kolektivizācijas idejas, ne

VK(b)P CX 1947. gada 25. maija lēmums par kolektivizāciju

1 LPSR CVORA.—6II. f.—3. apr.—7l. 1.—21. Ip.
2 PeoieHMj» napTMM m npaßme/ibCTBa no xo3SMCTBeHHbiM BonpocaM

(1917—1967).— M., 1968.— T. 3.—C. 427—428.
3

Turpat.
4

LKP CX PVI PA—llB. f.—s. apr.—2o. 1.—10., 11., 20. Ip.
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Baltijas republikās, ne citi būtiski svarīgi dokumenti tolaik

netika publicēti.
Kolhozu kustības sākumā kolektivizācijas vadība sakon-

centrējās šaurā personu lokā, galvenokārt partijas apriņķu

komiteju sekretāru un apriņķu izpildkomiteju priekšsēdētāju
rokās.

Var droši apgalvot, ka šie pirmie kolhozi noorganizējās,
zemniekiem brīvprātīgi apvienojoties kolektīvajās saimniecī-

bās, kurās viņi saredzēja reālas iespējas uzlabot savus

dzīves un darba apstākļus. Ir jāatceras, ka tajā laikā līdzās

kolhoziem pastāvēja arī lauksaimniecības kooperācijas
sabiedrības un plašs zemnieku individuālais sektors. Lielu

palīdzību jaunajiem kolhoziem sniedza pilsētu rūpnīcas un

fabrikas, kas uzņēmās par tiem šefību.

Ir tomēr godīgi jāatzīst, ka tolaik kolhozu iekārta latviešu

zemnieku vidū nebija populāra. Daudzi no viņiem savā laikā

bija dzirdējuši par to postu, ko citu republiku zemniekiem

bija atnesusi piespiedu kolektivizācija divdesmito gadu

beigas — trīsdesmito gadu sākumā. Gan kara laikā, gan pēc
kara dažādu apstākļu dēļ Latvijā iebrauca kolhoznieki no

Pleskavas, Novgorodas, Kaļiņinas, kā arī citiem apgabaliem.

Viņu izteikumi par kolektīvajām saimniecībām bija visai

kritiski. Katrā ziņā jāņem vērā fakts, ka latviešu zemnieku

lielum lielais vairākums savas nākotnes cerības saistīja ar

ierastajām, tradicionālajām saimniekošanas formām. Tas attie-

cas arī uz jaunajiem zemes ieguvējiem.
Šādas zemnieku noskaņas, kā arī bailes atkārtot 1919.

gada kļūdas tad arī, manuprāt, tolaik noteica republikas
vadības visai piesardzīgo attieksmi pret kolektivizācijas

idejas plašāku propagandu zemnieku vidū.

1948. gada pavasarī 189 kolhozos bija iestājušās 4035

zemnieku saimniecības, kas sastādīja nepilnus 2 procentus

no zemnieku saimniecību skaita. Procentuālajā ziņā kolektivi-

zācija pēc saviem apmēriem vēl bija niecīga.
1948. gada beigās ar sabiedrisko ražošanu nodarbojās

231 kolhozs. Tajos bija apvienotas 7495 zemnieku saimniecī-

bas ar 12 159 darbspējīgiem cilvēkiem, t. i., vidēji uz vienu

kolhozu 33 saimniecības un 53 darbspējīgi cilvēki. Sajā gadā,
t. i., pirmajiem kolhozniekiem, vidēji par darba dienu iz-

sniedza 5 kg graudu, 3,5 kg kartupeļu, kā arī citus produktus.
Graudu izsniegšanā par vienu darba dienu kolhozi

sadalījās šādi.

No 231 kolhoza:

3 kolhozi izsniedza no 1 līdz 2 kg
14 —

"

— 2 līdz 3 kg
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93 —

"
— 3 līdz 5 kg

121—
"

— vairāk par 5 kg.
Naudā kolhoznieks vidēji par vienu izstrādes dienu

saņēma 2 rubļus un 13 kapeikas. 1
Kolhozniekiem tika piešķirtas priekšrocības nodokļu un

sagādes normu kārtošanā. Jūtamu palīdzību valsts jaunajiem
kolhoziem sniedza kredīta veidā, aizdodot naudu. Tas deva

viņiem iespēju iegādāties nepieciešamo lauksaimniecības

inventāru un minerālmēslus, papildināt ar lopiem lopu
fermas.

Sajā laikā visaktīvāk kolhozos stājās vidējie zemnieki, bet

visilgāk ar iestāšanos kolhozos vilcinājās tās saimniecības,
kuras bija apliktas ar mazākiem nodokļiem un sagādes

normām vai no tām bija pilnīgi atbrīvotas.

Dokumenti ļauj secināt, ka kolektivizācijas paātrināšanai

nodokļu spiediens tika izmantots ļoti plaši un strikti. Cenšo-

ties izvairīties no pārmērīgajiem nodokļiem, faktiski izputēša-

nas, daudzi zemnieki tolaik patiešām uzskatīja par labāku

iestāties kolhozā. Tas viņus zināmā mērā paglāba no ieskaitī-

šanas «kulaku» kategorijā un vēlāk — no izsūtīšanas.

Kolhozu dibināšanas laikā daudzkārt bija novērojami

gadījumi, kad rupji pārkāpa brīvprātības principu. Tā, piemē-

ram, Madonas apriņķa Kraukļu pagasta partorgs uz zemnieku

jautājumiem par kolektivizāciju atbildēja: «Ja jūs paši tagad
labprātīgi neiestāsieties kolhozā, nākamajā gadā mēs jūs

piespiedīsim ar varu.»" Ogres apriņķa Kokneses pagasta
partijas komitejas sekretārs mēģināja organizēt kolhozu pēc
viena kopēja saraksta.

3
Viļānu apriņķa Viļānu pagastā 2da-

nova vārdā nosauktā kolhoza priekšsēdētājs piespiedu kārtā

centās panākt kāda zemnieka iestāšanos kolhozā. To redzot,
pārējie kolhoznieki no kolhoza gribēja izstāties.

4
Rīgas

apriņķa Ādažu pagasta partijas komitejas sekretārs Sekste,

sēžot savā kabinetā, pēc kartes noteica topošā kolhoza

teritoriju. Viņš izsauca uz sapulci visus šās apkārtnes zemnie-

kus un viņiem paziņoja par savu lēmumu organizēt kolhozu

un ieteica parakstīt protokolu. Tādā pašā veidā kā Ādažu

ciemā, arī Garkalnes ciemā mēģināja «noorganizēt» kolhozu.

Partijas Rīgas apriņķa komiteja stingri nosodīja gan Seksti,

gan citus šādus kolhozu «organizatorus».
5

Rupji kolhozu

' LKP CX PVI PA.—lol.f.—l2. apr.—B6.l.—30., 31. Ip.
2

Turpat.—ll. apr.—lo4. 1.—189. Ip.
3

Turpat.—l3B. f.—2. apr.—6. 1.—39. Ip.
4

Turpat.—l39. f —1. apr.—B3. 1.—6. Ip.
5

CoßeTCKasi JlaTßM*.— 1948.—24 MapTa.
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organizēšanas principu pārkāpumi tika pieļauti Ludzas ap-

riņķī. Lauksaimniecības ministrijas Zemes ierīcības pārval-
des priekšnieks un lauksaimniecības kooperācijas daļas

vadītājs P. Rumpītis par to ziņojumā LK(b)P CX sekretāram

A. Ņikonovam rakstīja: «Sakarā ar Ludzas apriņķa Ciblas

pagasta zemnieku sūdzību LPSR Ministru Padomei par viņu

zemes patvarīgo aparšanu Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā

lauksaimniecības ministra vietnieks komandēja mūs uz Ciblas

pagastu, lai mēs šo sūdzību pārbaudītu un veiktu nepiecieša-
mos pasākumus. Patiešām, pēc Ludzas apriņķa izpildkomite-

jas lauksaimniecības daļas vadītāja rīkojuma, lai Ļeņina
vārdā nosauktajā kolhozā izveidotu vienotu ziemas sējumu

masīvu, tika apartas zemnieku saimniecības. Mūsu ierašanās

momentā daļēji aparta izrādījās 18 individuālo zemnieku

saimniecību zeme 34 ha platībā. Lai izlabotu pieļauto rupjo

kļūdu un nostiprinātu kolhoza stāvokli, 13 trūcīgo un vidējo
saimniecību apartā zeme viņiem atdota atpakaļ.» 1 Dažkārt

apriņķu izpildkomitejas jauno kolhozu reģistrēšanu veica

formāli, nepārbaudot uz vietām kolhozu organizēšanas stā-

vokli. Tā rezultātā atsevišķi reģistrētie kolhozi izrādījās vāji

sagatavoti, maz dzīvotspējīgi. Bija gadījumi, kad kolhozu

dibināšanas darbs aprobežojās ar to, ka tika noturēta kol-

hoza dibināšanas sapulce, no nepietiekami pārbaudītiem
cilvēkiem izvēlēta valde. Maza vērība tika pievērsta jauno
kolhozu ekonomikai, to izaugsmes perspektīvām.

Liels trūkums bija tas, ka līdz pat 1947. gada beigām

republikāniskajā presē tikpat kā netika publicēti raksti, kuri

aplūkotu kolhozu organizēšanas jautājumus. Maz bija arī

materiālu par
kolhozu darba pieredzi. Nepietiekamā

daudzumā tika izdota literatūra latviešu valodā par kolhozu

jautājumiem.
Tomēr, neraugoties uz dažādiem trūkumiem un kļūdām,

kolhozu skaits pieauga. Tā, piemēram, līdz 1949. gada
15. janvārim Kuldīgas apriņķī bija noorganizēti 50 kolhozi,

kuros apvienojās 948 zemnieku saimniecības, un tajos bija

iestājušās 1045 ģimenes. No tām: 655 vidējo zemnieku

ģimenes, 260 — trūcīgo, 46 — kalpu, 64 — strādnieku un 20

kalpotāju ģimenes.
2

Ludzas apriņķī bija noorganizēti 32

kolhozi, Valmieras apriņķī—37, Rēzeknes — 94. Līdzīgs
stāvoklis bija arī citos apriņķos. Pavisam līdz 1949. gada

1 LPSR CVORA.—6II. f.—7. apr.—6.1.—86. Ip.
2 LKP CX PVI PA.—l2O. f.—9. apr.—34. 1.—5. Ip.
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janvārim bija kolektivizētas 23 500 jeb 12% zemnieku

saimniecību. To lietošanā bija 300 tūkstoši hektāru zemes.1
Būtiski svarīgs ir jautājums par kolektivizācijas tempiem,

par pāreju uz vienlaidu kolektivizāciju. LK(b)P CX

1949. gada janvāra plēnumā par to izraisījās šāda domu

apmaiņa. LK(b)P CX locekle O. Auguste jautāja: «Varbūt

vajadzētu pateikt, kādos termiņos mums kolektivizācija ir

jāpabeidz, jo citādi šajā jautājumā nav konkrētības?»

A. Pelše: «Kā gan lai mēs varētu noteikt kolektivizācijas

termiņus? Ja VK(b)P CX būtu mums noteikusi tādus termiņus,
tad par tādiem mēs varētu runāt. Taču kā lai mēs tagad
varētu runāt par kolektivizācijas pabeigšanas termiņiem, ja
šis process dažādos apstākļos notiek dažādi.»

J. Kalnbērziņš: «Precīzus kolektivizācijas termiņus
noteikt nevajadzētu.»

2

Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas X kongress,
kurš sanāca 1949. gada janvārī, savā lēmumā, manuprāt,
pārsteidzīgi secināja: «[. .] Pirmo kolhozu darba pozitīvā

pieredze, to autoritātes pieaugums darba zemnieku vidū,

trūcīgo un vidējo zemnieku aizvien stiprāka tiekšanās iestā-

ties lauksaimniecības arteļos, jaunu mašīnu un traktoru

staciju organizēšana, to apgāde ar jaunāko lauksaimniecības

tehniku rada visas iespējas republikas lauksaimniecības

sociālistiskās pārveidošanas procesa paātrināšanai.»
3

1949. gada pavasarī kolektīvo saimniecību skaits strauji

pieauga. Divu mēnešu laikā, tas ir, no LK(b)P X kongresa
līdz 25. martam, bija no jauna noorganizēti 570 kolhozi. 4

Pavisam šajā laikā republikā bija 1443 kolhozi un 517

iniciatoru grupas.
5

īpaši strauji kolektivizācijas kustība

pieauga marta beigās. No 1949. gada 26. līdz 31. martam

Viļakas apriņķī tika nodibināti 47 kolhozi, Cēsu — 40, Alūk-

snē— 38, Madonas — 31, Liepājas — 26, Aizputes, Talsu,

Kuldīgas, Gulbenes — pa 16. Jaunajos arteļos iestājās 50 un

vairāk zemnieku saimniecības. Masveidīgi zemnieki stājās
arī agrāk organizētajos kolhozos. Aizputes, Cēsu un Gulbe-

nes apriņķos 5—6 pagasti bija pilnīgi kolektivizēti. Talsu

apriņķī bija kolektivizētas 80 % zemnieku saimniecības.
6

1 LKP vēstures apcerējumi.—3oo. Ipp.
2

LKP CX PVI PA.—lO4. f.—l2. apr.—8.1.—4.,5. Ip.
3

Turpat.—lol. f.—l2. apr.—2.l .—267. Ip.
4

Turpat.—B3. 1.—72. Ip.
5

Turpat.—B6. 1.—72. Ip.
6

CounaJincTM4ecKoe npeo6pa3oßaHne ce/ibCKoro xo3s)ficTßa

JIaTBMMCKOM CCP.— C. 240.
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Līdz 1949. gada 5. aprīlim 284 pagastu zemnieki visi bija

iestājošies kolhozos.' Runājot pagastu partorgu un pagastu

komiteju sekretāru republikāniskajā apspriedē 1949. gada

arpīļa sākumā, LK(b)P CX sekretārs P. Ļitvinovs atzīmēja:

«Kolhozu celtniecības perspektīvu novērtējums, kuru deva

partijas kongress, pilnīgi apstiprinājies praksē. Vēl vairāk [. .]

kolektivizācijas tempi daudzkārt pārsniedza mūsu pieņēmu-
mus.»

2
Bet LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks

J. Ozoliņš šajā sakarā konstatēja: «Sajā pavasarī apmēram

četri tūkstoši kolhozu piedalīsies pavasara sējā, tajā laikā,
kad pagājušajā gadā to bija 189. Vai kāds varēja paredzēt,
ka šajā gadā būs četri tūkstoši kolhozu? Man liekas, ka nē.»

3

Līdz 1949. gada maija beigām republikā bija nodibināti

3879 kolhozi, kuri apvienoja 170 334 zemnieku saimniecības,
tas ir, vairāk nekā 80%. Sešos apriņķos — Talsu, Valkas,

Limbažu, Gulbenes, Ogres un Daugavpils — kolhozos bija

iestājušies vairāk nekā 90 % zemnieku saimniecību.4

Tik straujš kolhozu skaita pieaugums tomēr liecina nevis

par zemnieku vēlēšanos brīvprātīgi apvienoties kolhozos,

bet gan par kolektivizācijas tempu mākslīgu paātrināšanu. It

īpaši tas attiecas uz 1949. gada marta beigām, kad partijas un

padomju darbinieki kolektivizācijas forsēšanai izmantoja to

zemnieku satraukumu un baiļu noskaņojumu, kāds bija radies

pēc «kulaku» ģimeņu izsūtīšanas. Tieši šajā laikā var runāt

par kolektivizācijas forsēšanu, brīvprātības principa pārkāpu-

miem, citām nepieņemamām metodēm. Runājot par problē-
mām, kādas šis paātrinātais kolektivizācijas process radīja,

LK(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš atzina: «Zemnieku iestā-

šanās kolektīvsaimniecībās lielā skaitā pārsteidza nesagata-
votus daudzus republikas lauksaimniecības orgānus. Tie

nespēja palīdzēt kolektīvsaimniecībām organizēties, apvie-
not ražošanas līdzekļus, izdarīt lopu nepieciešamo veteri-

nāro apkopšanu, nokārtot uzskaiti un pārskatus kolektīvsaim-

niecībās. Lauksaimniecības ministrija un tās orgāni uz vietām

ne vien nespēja vadīt kolektīvsaimniecībās, bet pat nepa-

guva saskaitīt nodibinātos kolhozus. Ne vien Lauksaimniecī-

bas ministrija, bet arī daudzas citas republikāniskās organizā-
cijas nebija sagatavotas tik krasam pagriezienam kolektivizā-

cijas kustībā.»'*

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l 2. apr.
—83.1.—72. Ip.

2
Turpat.—63. 1.—72. Ip.

3
Turpat.—ls6. Ip.

4
Padomju Latvijas Boļševiks.—l949.—N2 10.—1. Ipp.

5

Turpat.—3. Ipp.
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Diemžēl paši republikas vadītāji, stingri ieturot kursu uz

vienlaidu kolektivizāciju, maz ko darīja, lai ievērotu V. I. Ļe-

ņina kooperatīvā plāna principus, lai nepieļautu sasteigtību
un nepieņemamas metodes lauksaimniecības sociālistiskās

pārveidošanas procesā. Tas pats sakāms par atsevišķiem

apriņķu vadītājiem, kuri, realizējot dažādas direktīvas, cen-

tās pasteidzināt kolektivizācijas norisi.

1949. gada pavasarī republika nespēja finansēt jaunās

saimniecības, apgādāt tās ar tehniku, sagatavot tām nepiecie-
šamos kadrus.

Dzīšanās pēc tempiem un augstiem kolektivizācijas pro-

centiem, administrēšana un direktīvais vadības stils it īpaši
bieži bija novērojams vienlaidu kolektivizācijas laikā. Tā,

piemēram, Tukuma rajona Aizupes pagasta Variebes ciema

kolhoza «Auseklis» pilnā biedru sapulce 1949. gada
20. martā pieņēma lēmumu «visus tos zemniekus, kuri līdz

1949. gada 1. aprīlim nebūs iestājušies kolhozā, izsūtīt no

kolhoza teritorijas»1.
Limbažu apriņķa Viļķenes pagasta

kolhoza «Dzirnupe» valdes priekšsēdētājs un rēķinvede

parakstīja rīkojumu zemniekam A. Jansonam, kuram lika

priekšā iestāties kolhozā līdz 1949. gada 23. aprīlim, pretējā

gadījumā piedraudot izslēgt no kolhoza un izraidīt no tā

teritorijas viņa tēvu." Tā paša apriņķa Vilzēnu pagasta

izpildkomiteja pieņēma lēmumu par darba zemnieces Stum-

bures nelikumīgu pārcelšanu no kolhoza «Sarkanais karogs»
tā iemesla dēļ, ka viņas dēls vēl nebija iestājies kolhozā.

3

Viļānu apriņķī kolhozniece Vaivode un vairāki citi zemnieki

dažas dienas pēc iestāšanās kolhozā iesniedza iesniegumu

par izstāšanos no kolhoza. Kolhoza priekšsēdētājs nosūtīja

šos kolhozniekus pie Galēnu pagasta izpildkomitejas priekš-
sēdētāja un pagasta partorga. Pēc neilgas sarunas ar šiem

pieciem kolhozniekiem minētie darbinieki pavēlēja milicijas

pilnvarotajam aizturēt kolhozniekus. Milicijas darbinieks mi-

nētos kolhozniekus aizturēja divas diennaktis.
4

Bauskas ap-

riņķa Zālītes pagasta partijas komitejas sekretārs lecavas

sakaru nodaļas telefonistei M. Zīvertei par to, ka viņas 64

gadus vecais tēvs un 58 gadus vecā māte nebija iestājušies

kolhozā, mēģināja aizliegt strādāt.
5

Kāds Daugavpils apriņķa

Biķernieku pagasta Strautiņu skolas skolotājs pats zemnieku

' LKP CX PVI PA.—l27. f.—B. apr.—4o.l.—7. Ip.
2

Turpat.—l37. f.—3. apr.—l2.l.—lo. Ip.
3

Turpat.
4

Turpat.—lol. f.—l2. apr.—B2.l—lo3. Ip.
5

Turpat.—ll4. f.—7. apr.—61.1.-45. Ip.
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vietā rakstīja iesniegumus par uzņemšanu kalhozā un ar

draudiem spieda tos parakstīt.1 Arī Ludzas apriņķī atsevišķās
vietās vietējie darbinieki, dzenoties pēc «vienlaidu kolektivi-

zācijas», nostājās uz nepieļaujamas administrēšanas ceļa. Tā,

piemēram, Pildas pagasta Eglaines ciema padomes priekšsē-

dētājs, lai piespiestu zemniekus I. Mekšu un A. Pešļevu
iestāties kolhozā, atņēma viņiem lopus un nodeva kolhozam

«Družba». Daži apriņķa pilnvarotie un vietējie darbinieki

tiem zemniekiem, kuri nestājās kolhozā, lika nogriezt zemi

līdz pat mājas slieksnim. Ar administratīvām metodēm, orga-

nizējot kolhozus, aizrāvās ne tikai partijas un padomju

darbinieki, bet arī atsevišķas pagastu un ciemu izpildkomite-

jas. Ludzas apriņķa Pasienas pagasta izpildkomiteja ar savas

1949. gada 31. marta sēdes lēmumu nolēma sadalīt to zem-

nieku zemi, kuri nebija iestājušies kolhozā «Boļševik». Asto-

ņām darba zemnieku ģimenēm zemi ierādīja ārpus kolhoza

teritorijas.

Dažas pagastu un ciemu padomes, lai piespiestu zemnie-

kus iestāties kolhozos, neizsniedza viņiem vajadzīgās izziņas,

nelikumīgi sūtīja viņus dažādos darbos.

Ļoti rupji pārkāpumi tika pieļauti 1950. gadā Abrenes

rajonā. Tā, piemēram, Pļesevas ciemā, organizējot kolhozus

«Uzvara» un «Sovetskaja Latvija», komjaunieši, kuri strādāja

komjaunatnes rajona komitejas sekretāru N. Troiņikova un

A. Meļņikova vadībā, tos zemniekus, kuri negribēja iestāties

kolhozā, naktī izsauca uz skolu, rupji nolamāja, vairākas

stundas turēja aukstā klētī
. . .

3

Ja uz 1949. gada 1. novembri republikā vēl bija 34 807

individuālo zemnieku saimniecības
4

,
tad 1950. gada beigās

ārpus kolhoziem palika tikai 9,3 tūkstoši (3,5 %) individuālo

saimniecību.
5

1951. gada nogalē 1513 kolhozos bija apvie-

noti 229 000 jeb 98,4 % zemnieku saimniecību.6

Runājot par kolektivizācijas norisi, jāatceras arī toreizējā
lauksaimniecības ministra A. Ņikonova paustā atziņa LKP

XIV kongresā 1956. gada janvārī: «Kolhozu ražošanas orga-

nizēšanā mēs daudz ko mehāniski ņēmām no citām republi-

1 LKP CX PVI PA.—ll6. f.—B. a0r.—89.1.—20. Ip.
2

Turpat.—lol. f.—l2. apr.—82.1.—71., 72. Ip.
3

Turpat.—l3. apr.—14.1.—49. Ip.
4 LPSR CVORA.—693. f.—s. apr.—9.1.—20. Ip.
5

Latvijas PSR vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām.—

2. d.—242. Ipp.
6

Cou.Ma/iMCTkmecKoe npeo6pa3oßaHMe ce/ibCKoro xo3SiMCTBa

JTaTBMHCKOM CCP.— C. 320.
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kām un apgabaliem, ne vienmēr ievērojām mūsu īpatnības.
Tā ir kļūda.» 1

Viens no norādījumiem, kuru tolaik it visur prasīja
ievērot, bija kolhozu norobežošana no kulakiem.

V. I. Ļeņins Petrogradas padomes sēdē 1919. gada
12. martā runāja, ka iespējama diferencēta pieeja muižnie-

kiem. Uz jautājumu, vai var lauksaimniecības komūnās atstāt

bijušos muižniekus, viņš atbildēja: «Protams, muižnieks ie-

dveš neuzticību, jo viņš gadsimtiem ilgi apspiedis zemnie-

kus, kuri viņu neieredz, bet, ja ir tādi, kurus zemnieki pazīst
kā kārtīgus cilvēkus, tad viņus ne tikai var laist, bet arī vajag
laist. Mums jāizmanto tādi speciālisti, viņi ir pieraduši

organizēt lielsaimniecības, un viņi daudz ko var iemācīt

zemniekiem un laukstrādniekiem.»2
Ne «kara komunisma»

gados, ne jaunās ekonomiskās politikas (nepa) laikā, kaut arī

laukos bija asa šķiru cīņa, kulakiem ceļš uz jauno sabiedrību

nebija slēgts. Kulaku saimniecībām bija tiesības iestāties

visu veidu lauksaimniecības kooperatīvos, ieskaitot kolhozus.

Situācija sāka izmainīties 1929. gadā, kad tika pieņemts
lēmums, kurš aizliedza kulaku ģimenes uzņemt kolhozā.

Lauksaimniecības arteļa Paraugstatūtos, kurus apstipri-
nāja CIK Prezidijs un PSRS TKP un kurus publicēja
1930. gada 2. martā, bija norādīts, ka kulakus un visas citas

personas, kurām atņemtas vēlēšanu tiesības, kolhozā uzņemt
nevar.

Mūsu republikā pēckara gados kulakiem vēlēšanu tiesī-

bas nebija atņemtas, bet kolhozā viņus neuzņēma. Uz to

vēstulē visām partijas apriņķu komitejām 1947. gada 4. de-

cembrī norādīja LKP(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš: «Vis-

noteiktākajā veidā jāaizkavē kulaku, zagļu, slaistu, klaidoņu
un citu nepārbaudītu un šaubīgu cilvēku uzņemšana kolho-

zos.»
3

Interesējoties par to, vai kulakus var uzņemt kolhozā,
Bebru ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs K. Roziņš vēstulē

laikraksta «Cīņa» redakcijai jautāja: «Vai kolhozā tiks

pieņemti kulaki, ja tie līdz šim pierādījuši savu akurātību

piegādes pildīšanā un par viņiem garantēs kolhoza biedri,

ka tie arī nākotnē būs tikpat akurāti?» Atbildē laikraksta

redakcija paskaidroja: «Lauksaimniecības arteļa Paraugsta-
tūtu 7. pants nosaka, ka kulakus kolhozā uzņemt nevar.»

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—l9. apr.—2.1.—104. Ip.
2

Ļeņins V./. Raksti.—29. sēj.—l 7. Ipp.
3

LKP CX PVI PA.—l22. f.—s. apr.—328.1.—108. Ip.
4

Cīna.—l94B.—l2.nov.
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Sakarā ar to, ka kulaku saimniecību saraksti vēl ne visur

bija sastādīti un precizēti, atsevišķi kulaki tomēr iekļuva
kolhozos. Tā, piemēram, vairākos Talsu apriņķa pagastos
kulakus izslēdza no agrāk sastādītajiem sarakstiem un uz-

ņēma kolhozos. LK(b)P CX birojs 1948. gada aprīlī, izskatījis

jautājumu par kulaku iekļūšanas faktiem Talsu apriņķa kolho-

zos, uzlika par pienākumu visiem partijas un padomju
darbiniekiem stingri raudzīties uz to, lai pasargātu kolhozus

no kulakiem un citiem šķiriski naidīgiem elementiem.1
Pavisam 1948. gadā no kolhoziem izslēdza 200 budžus

un politisku iemeslu dēļ pārvēlēja 50 kolhozu priekšsēdētā-

jus." No kolhoziem izslēgto personu vidū ne mazums bija

pret padomju varu lojāli noskaņotu cilvēku, kuri nekādus

noziegumus pret padomju varu un tautu nebija izdarījuši,
kuri prata un vēlējās labi strādāt. 5ā iemesla dēļ daudzās

vietās pagastu vadītāji un vietējie kolhoznieki neatbalstīja
šādu kolhozu «tīrīšanu». Tā, piemēram, Ventspils apriņķa
kolhoza «Progress» kolhoznieku sapulce 1948. gada 12. de-

cembrī neatbalstīja ieteikto lēmumu par atsevišķu ģimeņu

izslēgšanu no kolhoza, motivējot savu rīcību ar to, ka «viņi ir

labi cilvēki, kuri nekā slikta tautai un padomju varai nav

izdarījuši»
3
. Līdzīgi rīkojās Viļānu apriņķa Atašienes

pagasta kolhoza «Uzvara» kolhoznieki un vairāku citu kolek-

tīvo saimniecību biedri. 4

Tātad kolektivizācijas gaitā mūsu republikā pret kulakiem

tika lietota galvenajos vilcienos tāda pati politika, kāda

kolhozu organizēšanas periodā vecākajās padomju republi-
kās.

Citādi šis jautājums tika risināts brālīgajās sociālistiskajās
valstīs. Jau pirmajos gados pēc revolūcijas uzvaras daudzās

sociālistiskajās valstīs tika veikti dažādi kulaku ierobežoša-

nas pasākumi. Tie samazināja kulaku saimniecību skaitu,

vājināja viņu ekonomiskās pozīcijas. Tas varēja notikt tikai

kooperatīvo saimniecību pieauguma apstākļos, kad tās

nodrošināja lauksaimniecības preču produkcijas pamatdaļas
ražošanu.

Sociālistisko valstu valdības, ņemot vērā kulaku vienas

daļas vēlēšanos godīgi strādāt, uzskatīja par iespējamu
ielaist viņus ražošanas kooperatīvos. Tā, piemēram, Čehoslo-

1 LKP CX PVI PA.—lOl. f.—ll. apr.—ll. 1.—86. Ip.
2

Turpat.—l2. apr.—2.1.—199. Ip.
3

Turpat.—l3o. f.—7. apr.—6.1.—21. Ip.
4

Turpat.—l39. f.—l. apr.—B3. 1.—9. Ip.
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vakijā kooperatīvos varēja iestāties tikai tie kulaki, kuri bija

pierādījuši savu lojālo attieksmi pret tautas varu un izpildīja
visas saistības ar valsti. Jautājumu par kulaku uzņemšanu

kooperatīvā izskatīja individuālā kārtā un izlēma tikai ar

partijas rajona komitejas piekrišanu.

Ungārijā tiesības izlemt jautājumu par kulaku uzņemšanu

kooperatīvos tika piešķirtas pašiem kooperatīvu biedriem.

Pie tam tika noteikts, ka bijušos kulakus pirmo trīs gadu laikā

nevar ievēlēt vadošos amatos.

Nosakot Bulgārijas Komunistiskās partijas attieksmi pret

kulakiem, Todors Živkovs BKP CX plēnumā 1956. gada jūlijā

norādīja: «Ir tiesa, ka kulaki turpina palikt sociālisma preti-
nieki un ienaidnieki. Tomēr to, kas ir raksturīgs strādnieku

šķiras pozīcijai un darbībai kopumā, nevar vienmēr un visos

gadījumos attiecināt uz atsevišķu personu pozīciju un dar-

bību [. .] Patlaban, kad mūsu lauksaimniecība galvenos
vilcienos ir kooperēta, kad kooperatīvo saimniecību lielākā

daļa ir stipras un veselīgas kolektīvās saimniecības, mēs

varam uzņemt par kooperatīvu biedriem bijušos kulakus,
neizvirzot viņus, protams, vadošos amatos. Mēs uzskatām, ka

sociālistiskās ražošanas attiecības un kolektīvais darbs ko-

operatīvajā saimniecībā izmainīs un pēc tam pāraudzinās
ievērojamu daļu bijušo kulaku.»'

Sociālistisko valstu valdības bijušajiem kulakiem deva

iespēju godīgi strādāt un kopā ar visu tautu piedalīties
jaunās sabiedrības celtniecībā.

Pēc pilsoņu kara, kad par galveno izvirzījās saimnieciskās

celtniecības jautājumi, V. I. Ļeņins šādi formulēja Padomju
valsts attieksmi pret kulakiem: «[. .] Šobrīd proletariāta

politika attiecībā uz kulakiem un turīgo zemniecību jāvirza

galvenokārt uz tās ekspluatatorisko tieksmju ierobežo-

šanu utt.

Kā mūsu valstij vajag un kā tā var ierobežot šīs tieksmes,

kā aizstāvēt trūcīgos zemniekus, tas ir pats galvenais. Tas

jāpētī un jāpiespiež pētīt praktiski, bet vispārīgas frāzes ir

tukšas.»"

Citādi šo sarežģīto jautājumu risināja J. Staļins. Tiesa,

pirmajā laikā pēc V. I. Ļeņina nāves viņš vēl visai uzmanīgi

runāja par tiem sarežģītajiem procesiem, kādi tolaik norisinā-

jās laukos. Rakstā «Par KK(b)P konferences darba rezultā-

1 UJapanoß T, B. Me»<AyHapoAHoe 3HaMeHne onbna KRCC no

cou,Ma/iMCTMHecKOMy npeo6pa3oBaHMK> AepesHM. — M., 1976.— C. 142.

2
Ļeņins V. /. Raksti.—33. sēj.—2o4. Ipp.
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tiem» J. Staļins rakstīja: «Daži biedri, pamatojoties uz lauku

diferencēšanas faktu, secina, ka partijas pamata uzdevums —

uzkurināt šķiru cīņu uz laukiem. Tas nav pareizi. Tā ir tukša

pļāpāšana. Tas tagad nav mūsu galvenais uzdevums. Tā ir

vecās meņševiku enciklopēdijas veco meņševistisko dziesmu

atkārtošana.»1 Taču jau pēc dažiem gadiem J. Staļins izvirzīja

gluži citu, aplamu tēzi, kura gan laukiem, gan visai padomju
sabiedrībai nodarīja milzīgu ļaunumu. VK(b)P CX

1928. gada jūlija plēnumā viņš sacīja: «Vai nav skaidrs, ka

visa mūsu virzīšanās uz priekšu, katrs mūsu kaut cik nopiet-
nais panākums sociālistiskās celtniecības laukā ir šķiru cīņas

izpausme un tās rezultāts mūsu zemē? Bet no visa tā izriet, ka

līdz ar mūsu virzīšanos uz priekšu kapitālistisko elementu

pretestība palielināsies, šķiru cīņa saasināsies.»
2

šajā laikā

J. Staļins, atteicies no V. I. Ļeņina izstrādātās jaunās ekono-

miskās politikas turpināšanas, mēģināja pamatot, ka nepiecie-
šama pāreja no kulaku ierobežošanas un izstumšanas politi-
kas uz kulaku kā šķiras likvidācijas politiku uz vienlaidu

kolektivizācijas pamata. Darbā «Par agrārās politikas jautāju-
miem PSR Savienībā» viņš rakstīja: «. . no kulaku ekspluatato-
risko tendenču ierobežošanas politikas mēs esam pārgājuši
uz kulaku kā šķiras likvidācijas politiku [. .] Tagad kulaku

ekspropriācija vienlaidu kolektivizācijas rajonos nav vairs

vienkāršs administratīvs solis. Tagad kulaku ekspropriācija
tur ir kolhozu dibināšanas un attīstības sastāvdaļa. Lūk,

kāpēc tagad ir smieklīgi un nenopietni daudz runāt par
kulaku ekspropriāciju. Ja galva nost — par matiem neraud.»3

šo ekspropriāciju laikā tika represēti daudzi miljoni lauku

iedzīvotāju. Kulaku izsūtīšana uz valsts attāliem novadiem

bija to masveida represiju sākums, kuras jo plaši izvērsās

30. gados un pēckara gados sāpīgi skāra arī mūsu republikas
laukus.

Ka tad kulaku ka šķiras likvidācija notika konkrētos mūsu

republikas apstākļos?

LK(b)P CX jau savā 1947. gada 22. oktobra ziņojumā

VK(b)P CX par kolhozu kustības stāvokli republikā atzīmēja:

«Kolhozu zemes īpašumos vairākās vietās iespiežas viensēt-

nieku saimniecības, to vidū arī kulaku saimniecības, kuras

veic aktīvu pretkolhozu propagandu un visādā veidā traucē

kolhozu nostiprināšanos. Kolhoznieki, kā arī apriņķu partijas

1 Staļins 1. Raksti.—7. sēj.—ll2. Ipp.
2

Turpat.—ll. sēj.—l63. Ipp.
3

Turpat.—l2. sēj.—ls7., 159. Ipp.
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un padomju organizācijas izvirza jautājumu par kulaku [. .]
saimniecību pārvietošanu apriņķa robežās uz mazāk izdevī-

gām zemes platībām.»
Kulaku ģimeņu pārvietošanu no jaundibināto kolhozu

teritorijas 1947.—1948. gadā katrā atsevišķā gadījumā apstip-

rināja Latvijas PSR Ministru Padome. Pavisam no 1947. gada
novembra līdz 1949. gada janvārim tika pārvietotas 188

kulaku ģimenes.
2

1949. gada 17. februārī LPSR Ministru

Padome pieņēma lēmumu «Par kārtību, kādā izskatāmas

lietas par kulaku saimniecību pārvietošanu». Saskaņā ar šo

lēmumu tiesības izlemt jautājumu par kulaku ģimeņu pārvie-
tošanu no kolhozu un padomju saimniecību teritorijas tika

nodotas apriņķu izpildkomitejām.
3

Tomēr jautājums uz vie-

tām līdz galam vēl nebija izlemts. Par to liecina, piemēram,

Jēkabpils apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētāja A. Kleina

uzstāšanās partijas apriņķa komitejas plēnumā 1949. gada
15. martā. A. Kleins starp citu savā runā atzīmēja: «Līdz

pavasara sējas sākumam kolhozi jāiztīra no tur iekļuvušiem

šķiriski svešiem elementiem un nacionālistiem [. .] Vistuvā-

kajā laikā jāizlemj jautājums par kulaku izsūtīšanu no kol-

hozu teritorijas.»
4 Līdz 1949. gada martam Lubānas pagastā

bija noorganizēti seši kolhozi. Šo kolhozu sapulcēs kolhoz-

nieki pieņēma lēmumu — lūgt apriņķa izpildkomiteju, lai tā

sāktu kārtot jautājumu par kulaku pārvietošanu no kolhozu

teritorijas.
5 Dokumenti apliecina, ka atsevišķās vietās gan

kolhoznieki, gan partijas un padomju darbinieki patiešām

izvirzījuši prasību pārvietot kulaku ģimenes ārpus kolhozu

teritorijas. Taču runa negāja par to, lai šīs ģimenes izsūtītu

ārpus republikas.
Diemžēl Staļina personības kulta apstākļos sociālistiskā

likumība tika rupji pārkāpta. Mūsu republikā, tāpat kā

vienlaidu kolektivizācijas laikā vecākajās padomju republi-

kās, zemnieku ģimenes bez tiesas un sprieduma tika izsūtītas

uz attāliem valsts novadiem. PSRS Ministru Padome

1949. gada 29. janvārī pieņēma lēmumu, uz kura pamata
sākās gatavošanās «kulaku» ģimeņu un citu «šķiriski naidīgu»

1 npeo6pa3oßaHne ce/ibCKoro xo3JiMCTBa

JIaTBMMCKOM CCP.— C. 157—158.

2
LPSR CVORA.—27O. f. —2. apr.—820.1.—54. Ip.

3

Turpat.—B32.l.—l3s. Ip.
4 LKP CX PVI PA.—llB. f.—7. apr.—18.1.—43. Ip.
5 Turpat.—lol. f.—l2. apr.—63.1.—219. Ip.
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personu izsūtīšanai.1 šajā laikā valsts drošības orgāni sastā-

dīja un apriņķa izpildkomitejas apstiprināja izsūtīšanai

paredzēto personu sarakstus un izveidoja operatīvās grupas.

LPSR Ministru Padome 1949. gada 17. martā savukārt

pieņēma lēmumu par «kulaku» un viņu ģimeņu locekļu
izsūtīšanu no Latvijas PSR. Ar minēto lēmumu tika apstipri-
nāti arī apriņķu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju

iesniegtie izsūtīšanai paredzēto «kulaku» ģimeņu saraksti.

Pavisam administratīvai izsūtīšanai tika pakļautas 13 504 ģi-

menes, kopā 43 231 cilvēks, tajā skaitā 9250 tika klasificētas

kā «kulaku» ģimenes.
1949. gada martā «kulaku» ģimenes tika izsūtītas uz

Omskas, Tomskas, Lejasamūras un citiem PSRS attāliem

apgabaliem. Tur tās izvietoja vietējos kolhozos, padomju
saimniecībās un citos darbos. Daļa no izsūtītajiem pilsoņiem

republikā atgriezās piecdesmito gadu pirmajā pusē, bet

lielum lielākais vairākums — pēc PSKP XX kongresa.
1988. gada aprīlī nodibinātā LPSR Ministru Padomes komi-

sija sāka pārskatīt 1949. gada martā izsūtīto pilsoņu lietas,

gādāt par viņu labā vārda atjaunošanu un konfiscētās mantas

kompensāciju.
Katra izsūtītā ģimene tolaik varēja ņemt līdzi zināmu daļu

no viņiem personiski piederošās mantas un pārtikas krājumus.

Pārējais īpašums, kā to noteica PSRS Ministru Padomes

1949. gada 29. janvāra un LPSR Ministru Padomes

1949. gada 24. marta lēmumi, tika pakļauts konfiskācijai.
Atlikušo īpašuma daļu pēc izsūtītās ģimenes valsts un tekošo

maksājumu parādu dzēšanas nodeva kolhoziem bez atlīdzī-

bas. Kolhoziem nodeva dzīvojamās un saimniecības ēkas,

zirgus un liellopus, labība tika nodota sagādes orgāniem.
Izsūtīto personisko mantu pārcenoja un nodeva patērētāju
biedrībām realizēšanai. legūtā nauda tika nodota apriņķu
finansu daļām.

Pavisam 1949. gada martā izsūtītajām «kulaku» ģimenēm

konfiscēja 1886 zirgus, 23 195 govis, 10 655 cūkas, 22 530

aitas un kazas. 2

Republikas finansu orgānu dati liecina, ka daudzām

izsūtīto «kulaku» ģimenēm konfiscētā īpašuma realizācija
nesedza viņu nodokļu parādus. Tātad daudzām «kulaku»

1 KußHMaa 3. X. riepe/ioMHbie roAbi b npn6aJiTMMCKOM flepeßHe.

Ae&Te/IbHOCTb KOMMyHHCTMMeCKMX rtdpTMM JIMTBbI, JIfITBMM M 3CTOHMM no

KO/1/ieKTMBM3aU,MM Ce/IbCKOTO XO3fIHCTBa. Ta/l/IMH, 1986.— C. 94.
2

LPSR CVORA.—27O. f .—l. apr.—44o. I.—ll. Ip.
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saimniecībām uzliktos nodokļus samaksāt praktiski nemaz

nebija iespējams. Kad 1949. gadā tika sastādīti izsūtāmo

pilsoņu saraksti, viens no galvenajiem kritērijiem bija
1939. gadā izdarītās lauksaimniecības skaitīšanas dati, nevis

faktiskais saimniecību stāvoklis 1947.—1949. gadā. Turklāt

sarežģītajos pēckara apstākļos budžu kategorijā nereti ieskai-

tīja vidējās un pat trūcīgās zemnieku saimniecības. Tādēļ arī

izsūtāmo sarakstos tika ierakstītas daudzas šādas darba

zemnieku ģimenes.
Šodien mums ir jāpasaka godīgi un atklāti, ka nav un

nevar būt nekāda nedz morāla, nedz juridiska, nedz politiska

attaisnojuma tām nelikumībām, kas Staļina personības kulta

apstākļos tika pieļautas pret republikas lauku iedzīvo-

tājiem.
1949. gada 25. marta deportācija tika iecerēta un reali-

zēta kolektivizācijas paātrināšanas dēļ. Baiļu un neziņas

atmosfērā, baidoties no jaunām deportācijām, zemnieki

burtiski sabēga kolhozos.

1949. gada 25. marta izsūtīšana laukos radīja vispārējas

nospiestības atmosfēru. lestāšanās kolhozā tika uzskatīta par

galveno lojalitātes izpausmi pret padomju varu. Lūk, kamdēļ

trūcīgie un vidējie zemnieki pat tajos pagastos, kur agrāk

nebija nevienas kolektīvās saimniecības, 1949. gada
martā — aprīlī masveidīgi stājās kolhozos.

Latvijā no 1949. gada 27. marta līdz 6. aprīlim tika

noorganizēti 1740 jauni kolhozi, t. i.— vidēji 245 kolhozi

dienā!

Daudzi republikānisko, apriņķu un pagastu iestāžu vadī-

tāji, kuri praksē realizēja šādu staļiniskās kolektivizācijas

modeli, pēc Pilsoņu kara bija palikuši uz dzīvi Padomju

Savienībā un Latvijā atgriezās tikai pēc kara beigām. Viņi

maz ievēroja republikas lauksaimniecības īpatnības, bet

savā praktiskajā darbībā galvenokārt vadījās no tiem priekš-

statiem par sociālisma celtniecību, kādi viņiem bija radušies

divdesmitajos — trīsdesmitajos gados. Tas pilnā mērā attie-

cas arī uz lauksaimniecības kolektivizāciju, kuras aktīvi

dalībnieki daudzi no viņiem bija. Tās staļiniskās meto-

des, kādas kolhozu celtniecībā tika pielietotas vecākajās

republikās, viņi mehāniski, nekritiski pārnesa uz Latvijas

laukiem.

Paātrinātā, vienlaidu kolektivizācija, 1949. gada 25. marta

deportācija, tāpat kā viensētu likvidācija vēlākajos gados,

republikas lauksaimniecībai nodarīja milzīgu, grūti izlabo-

jamu ļaunumu.
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Lai likvidētu kolektivizācijas laikā Latvijas Padomju Sociā-

listiskajā Republikā notikušo sociālistiskās likumības pār-

kāpumu sekas, Latvijas PSR Ministru Padome 1988. gada
2. novembrī nolēma:

«Atcelt Latvijas PSR Ministru Padomes 1949. gada 17.

marta lēmumu Nr. 282 «Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu no

Latvijas PSR» un 1949. gada 24. marta lēmumu Nr. 297 par

izsūtāmo mantas konfiskācijas kārtību un atzīt visu pilsoņu
izsūtīšanu, kas notika saskaņā ar šiem lēmumiem, par nepama-
totu un šos pilsoņus — par reabilitētiem.»

Runājot par lauksaimniecības kolektivizāciju, būtu jāņem
vērā vēl daži momenti. Pēckara gados republikas vadība un

partija galveno uzmanību pievērsa rūpniecības atjaunošanai
un attīstībai, uz turieni tika nosūtīti labākie vadītāji un

speciālisti. Kadru trūkums radīja nopietnas kļūdas lauksaim-

niecības vadībā, tās izrietēja no personības kulta, materiālās

ieinteresētības principa pārkāpumiem. Kadru izraudzīšanā

un izvietošanā tolaik galvenokārt vadījās no viņu politiska-

jām īpašībām un raksturojuma, lietišķās tika mazāk ņemtas
vērā. Kolhozu celtniecības sākumā saimniecību ienākumi

kopumā vēl bija visai niecīgi. Liellopu skaits kolhozos

nedaudz palielinājās, bet, tā kā atbilstoša lopbarības bāze

nebija izveidota, bija gadījumi, kad atsevišķos kolhozos lopi

pat nobeidzās. Ja 1950. gada ziemošanas periodā kolhozos

rupjā lopbarība vienam liellopam bija sagādāta 24,7 centneri,
tad 1951. gadā — nepilni 22 centneri, 1952. gadā—2l cent-

ners un 1953. gadā tikai 18 centneri. Apgāde ar sulīgo

lopbarību 1951. gadā sastādīja 58 % no nepieciešamā
daudzuma, bet 1953. gadā — tikai 48%.

Līdz 1948. gadam Latvijā atšķirībā no visā Padomju
Savienībā noteiktā likuma obligātās piena piegādes tika

noteiktas atkarībā no govju skaita, neņemot vērā zemes

daudzumu, bet valsts gaļas sagādes normas tika noteiktas

bez diferenciācijas, atkarībā no zemes platības. Pastāvošais

likums par piena un gaļas piegādēm nesekmēja lopkopības
attīstību republikā. Tikai 1948. gadā pastāvošā piena un

gaļas sagādes kārtība tika izmainīta. Stāvoklis republikas

lopkopībā kopumā bija visai satraucošs. Tā, piemēram, no

1946. līdz 1949. gadam 30 ha lielās saimniecības likvidēja
29 600 liellopus, apmēram 15 000 zirgus un 2100 cūkas.

Liellopu skaits samazinājās arī daudzās vidējo un trūcīgo

zemnieku saimniecībās. Kopējais likvidēto liellopu skaits

sasniedza apmēram 60 000 govis un 95 000 cūkas. Lēni

pieauga jaunlopu skaits. Tas izskaidrojams ar kolektivizācijas

sākumu, jo individuālo zemnieku saimniecības jaunlopus
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necentās audzēt, bet nodeva tos gaļas sagādei un nokāva

savām vajadzībām, tādējādi cenšoties aiztaupīt piena izlieto-

šanu.

J. Kalnbērziņš, runājot LKP CX 1953. gada oktobra plē-
numā, atzina: «Lopkopība vairākos rajonos atrodas nolaistā

stāvoklī un republikā kopumā nav sasniegusi pirmskara
līmeni ne lopu skaita, ne produktivitātes ziņā.»' Govju

īpatsvars republikas kolhozu liellopu kopskaitā sastādīja
tikai 42,7 %, bet padomju saimniecībās—36,3 %. Pēc da-

tiem uz 1953. gada 1. septembri vidējais izslaukums no govs

sasniedza tikai 1114 litrus piena, kamēr gada plānā bija
noteikti 2200 litri.

2
Nepieauga arī graudaugu produkcija, jo

laukiem trūka mēslojuma.
LKP CX 1955. gada aprīļa plēnumā V. Krūmiņš par šo

problēmu izteicās šādi: «Ja graudaugu vidējā ražība pēdē-

jos desmit pirmskara gados Latvijā sastādīja 12 centnerus no

hektāra, tad pēdējos četros gados graudaugu ražība nepār-
sniedza 6—B centnerus no hektāra. Graudaugu kultūru zemo

ražību nosaka vispirms lielie labības zudumi ražas novākša-

nas laikā, kā arī lielais mazražīgo kultūru īpatsvars sējumu

platību balansā, graudaugu kultūras neefektivitāte.»

Līdz 1958. gadam lauksaimniecības produktu sagāde tika

īstenota ar obligātām piegādēm un iepirkumiem, kā arī

naturālās samaksas veidā par MTS darbu. Obligātās piegā-
des PSRS ieviesa 1932.—1933.gadā. Cenas, pēc kādām tās

aprēķināja, bija zemas.

Kolhoziem obligātās sagādes normas uzlika administra-

tīvā kārtā. Salīdzinājumā ar republikas ekonomisko poten-

ciālu tās bija visai lielas. Daudzas saimniecības nemaz nebija
spējīgas tās izpildīt.

Tāds pats raksturs bija iepirkumiem pēc kontraktiem.

lepirkuma cenas bija mazliet augstākas nekā par obligātajām

piegādēm, bet pēc būtības šāda dalīšana bija formāla.

Tāda samaksa (par obligātām piegādēm un iepirkumiem)
ne tikai grāva materiālās ieinteresētības principu, bet arī

stipri iespaidoja darbaspēka atražošanas apstākļus.
Samaksa daudzos kolhozos bija tik zema, ka sākās lauku

iedzīvotāju paātrināta aizplūšana uz pilsētām, citās sabiedris-

kās ražošanas jomās. Cilvēku trūkumu pastiprināja vāji

attīstīta materiāli tehniskā bāze, nepietiekams tehnikas

daudzums, neprasmīga tās ekspluatācija.

1 Cīna.—l9s3.—B. okt.
2

Turpat.
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Darbaspēka atražošanā liela nozīme tajā laikā bija palīg-
saimniecībai (piemājas zemei). Taču tās statuss bija visai

nenoteikts. Daudzi rajonu organizāciju un kolhozu vadītāji
skatījās uz to kā uz kapitālisma palieku un šādas palīgsaim-
niecības neatbalstīja.

Novērtējot lauksaimniecības sociālistisko pārveidojumu

gaitu pirmajos pēckara gados, manuprāt, var izdarīt sekojo-
šus secinājumus: karā stipri sagrautās republikas lauksaimnie-

cības atjaunošana, neraugoties uz Staļina personības kulta

apstākļiem, sākumā noritēja visai cerīgi. Tas vispirms attiecas

uz to vērā ņemamo palīdzību, kāda tika sniegta kalpiem,
laukstrādnieku, trūcīgo zemnieku ģimenēm. Var droši apgal-

vot, ka viņu stāvoklis pēckara gados kopumā uzlabojās. Kaut

arī nebija mazums gadījumu, kad iekārtot un nostiprināt savu

saimniecību viņiem tā arī neizdevās. Zemes reformas gaitā,
kā arī saņemot dažāda veida atbalstu, paplašinājās un

nostiprinājās vidējo zemnieku slānis.

Daudzi vidējie zemnieki sākumā cerēja nostiprināt savas

saimniecības un lielāku turību sasniegt, saimniekojot indivi-

duāli. Taču lielie nodokļi un lauksaimniecības produktu

sagādes normas neļāva viņiem savas ieceres īstenot. Bailes

no ieskaitīšanas «kulaku» kārtā un izsūtīšana daudziem no

viņiem lika izvēlēties citu — kolektivizācijas ceļu.

Sarežģītā situācijā nokļuva bijušo lielsaimniecību īpaš-

nieki, kuri atbilstoši republikas valdības lēmumam tika ieskai-

tīti kulaku kategorijā. Te jāatceras, ka gan divu agrārreformu,

gan kara apstākļu dēļ daudzas bijušās lielsaimniecības bija

zaudējušas daļu zemes, darbarīkus, darba un produktīvos

lopus, kā arī darbspējīgos ģimenes locekļus. Tādēļ viņu
ieskaitīšana kulaku kategorijā bija nepamatota. Kulaku kate-

gorijā diemžēl iekļuva arī liels skaits vidējo zemnieku

saimniecību.

Vispārpieņemtā Staļina tēze par šķiru cīņas saasināšanos

deva unikālu iespēju ne tikai katru kļūdu novelt uz «kula-

kiem», bet arī ieskaitīt kulakos jebkuru centīgi strādājošo
zemnieku. No tribīnēm, laikrakstu lappusēs tika sludināta

uzticība Ļeņina novēlējumiem, bet patiesībā notika patvaļa
un zemnieku izputināšana. Teorētiski pārvērtuši vidējo zem-

nieku
par kulaku, daudzi atbildīgi darbinieki neatlaidīgi

uzstājās par to, lai viņus sagrautu ne tikai ekonomiski, bet lai

pret tiem pielietotu arī represīvos līdzekļus.
Pirmajos pēckara gados zemnieku saimniecību reālajām

iespējām neatbilstoša bija lauksaimniecības produktu sagā-
des sistēma. Ļoti nopietnas kļūdas tika pieļautas nodokļu

politikas īstenošanā. Sā iemesla dēļ daudzas zemnieku
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saimniecības tika pilnīgi vai daļēji izputinātas. Tas, protams,

smagi ietekmēja republikas lauksaimniecības stāvokli un

attīstības perspektīvas.
Lauksaimniecības kooperatīvi, kuri aptvēra lielu zemnie-

cības daļu, sasniedza atzīstamus rezultātus, deva iespēju
darba zemniekiem reāli uzlabot savus darba un sadzīves

apstākļus. Kooperācijas vienkāršāko formu attīstība diemžēl

tika pārtraukta.
Lauksaimniecības sociālistisko pārveidojumu gaitā kā

agrāk vecākajās padomju republikās, tā arī Latvijā Staļina

personības kulta apstākļos kolektivizācijas tempi tika forsēti,

plaši tika pielietotas administratīvās metodes, par vienīgo un

noteicošo kooperācijas formu kļuva lauksaimniecības arteļi.
1949. gada martā bez tiesas un sprieduma izsūtot no republi-
kas lielu zemnieku ģimeņu skaitu, tika pieļauti likumības

rupji pārkāpumi un klaja patvaļa.
Liela daļa kolhozu, kurus nodibināja vienlaidu kolektivi-

zācijas laikā, ilgu laiku palika galvenokārt mehāniskas, admi-

nistratīvas apvienības. Tieši ar vienlaidu kolektivizāciju aizsā-

kās zemnieku atsvešināšanās no zemes. Zemnieks — kolhoz-

nieks atsvešināts no zemes, no saražotā sadales, no zemes

saimnieka pārvērtās par darba un komandu izpildītāju.

Nežēlīgā kolektivizācijas forsēšana, pastāvot bezper-

spektīvai alternatīvai — vai nu iestāšanās kolhozā, vai izsūtī-

šana uz Sibīriju, radīja zemniekos dziļu pesimismu un

vienaldzību, kas it īpaši izpaudās kolhozu iekārtas pirmajos
gados.

Manuprāt, nav pamata apgalvojumam par to, ka sociā-

lisma uzcelšanai būtu nepieciešama pilnīga un vispārēja
individuālās saimniecības sabiedriskošana ražošanas jomā.

Ar kolektivizāciju bija radīta tāda sistēma, kad zemnieks

pazaudē savu īpašumu un var to izmantot tikai tik daudz, cik

viņam to īpašnieks, t. i., valsts, atļauj. Valsts ar savu aparātu
bija nodrošinājusi sev tiesības rīkoties ar šo zemi un diktēja
zemniekam, ko un kur sēt, kad pļaut, kur aizvest, kam atdot

un cik naudas par nodoto saņemt. Valsts aparāts diktēja

zemniekam, cik viņš par savu darbu varēja saņemt.
Bet jāatceras, ka jebkuras sabiedrības bagātība vienmēr

ir radusies kā cilvēku, vispirms zemnieku bagātības rezultāts,
nevis otrādi.

Ir pamats kritizēt tā laika republikas vadītājus, kuri

daudzos gadījumos nekritiski pieņēma un īstenoja Staļina

kolektivizācijas metodi, taču nav pamata apšaubīt to darba

zemnieku godīgumu, kuri apvienojās kolektīvajās saimniecī-



bās, vai mēģināt noniecināt šo saimniecību ilggadējo vadī-

tāju veikumu.

Daudzu ar kolektivizāciju saistīto jautājumu dziļāka iz-

pēte vēl arvien paliek pagātnes pētnieku aktuāls uzdevums.

Manuprāt, īpaša uzmanība būtu pievēršama piecdesmitajiem

gadiem, kad sākās «kukurūzas kampaņa», kad pastiprināti un

paātrinātā veidā tika propagandēta un paveikta viensētu

likvidācija. Bijušais lauksaimnicības ministrs Jānis Vanags
LKP CX 1959. gada plēnumā atzina: «Es neskaršu lietas,

kuras nepārzinu. Taču es pateikšu, kas man sakāms par
lauksaimniecību. Ņemsim kongresus, plēnumus, sākot ar

1950. un beidzot ar 1955. gadu. Mums kopš 1950. gada
lauksaimniecība visu laiku gāja uz leju, uz leju un uz leju, un

graudaugu raža 1955. gadā bija noslīdējusi līdz 5 centne-

riem no hektāra. Bet, spriežot pēc kongresiem un plēnumiem,
mums iznāk aizvien vairāk un vairāk.

Es jums minēšu piemēru. Labības bruto ienākums repub-
likā līdzinās vienai trešdaļai pirmskara ienākuma. (1938.

gadā labības kopienākums Latvijā bija 1 237 800 tonnu.)

Lopkopībā mēs ne tuvu neesam sasnieguši pirmskara līmeni.

Mums ir 540 000 slaucamu govju, bet pirms kara viņu bija

apmēram 870 000. Ne gaļas, ne piena ražošanā mēs neesam

sasnieguši pirmskara līmeni
. . . Pagājušajā gadā Savienībā

vidējā graudaugu raža bija 11,14 centneru . . . Bet cik mums?

8 centneri.»
1

Domāju, ka daudzu šodienas lauksaimniecības

problēmu saknes ir jāmeklē tieši šajā laika periodā. Sapro-
tams, ka arī kolektivizācijas procesa norisē vēl daudz kas

būtu izpētāms un izvērtējams.
Taču jau šodien var noteikti un viennozīmīgi secināt —

«vienlaidu» kolektivizācija latviešu zemniekiem 1949. gadā
tika uzspiesta, ar to saistītās cerības nav attaisnojušās.

Brīvprātības principa pārkāpumi, cenšanās straujos tempos
kolektivizēt itin visas individuālo zemnieku saimniecības ir

jāuzskata par kļūdu.

1 Padomju Latvijas Komunists.—l9B9.—N°. 5.—81. Ipp
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