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Ievads

Mūsu tauta okupētajā Latvijā spēcīgā nacionālās izjūtas saviļņojumā saka, ka

viņai ir sācies otrs Nacionālās atmodas laikmets. Neskatoties uz cinismu, kas ir

iesakņojies pretpadomju valdības solījumiem, latvieši cer, ka turpmāk būscitādi, ka

šoreiz būs iespējams panākt radikālas pārmaiņas izārdītajā dzīvē. Jo nu pirmo reizi,

četrdesmit trīs gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, latviešu tautai ir radusies iespēja
cīnīties par viņai atņemtajām tiesībām.

Mēs, trimdas latvieši, ar dziļu prieku vērojam entuziasma, pašapziņas un cīņas

gribas uzplaukumu dažādos tautas slāņos un dažādunostāju aprindās.
Trimdā ir maz zināms par intelliģences, sevišķi radošās intelliģences lomu šajā

cīņā. Šīspublikācijas nolūksir sniegt informāciju par visu latviešu tautas nogrupējumu

mērķiem, darba metodēm un līdzšinējām sekmēm, par visiem, kas strādā garīgi un

nacionāliapspiestās, fiziski piesārņotās un saimnieciski izmantotās latviešu tautas un

zemes labā.

Šī informācijas krājuma pirmā daļa dodīsu pārskatu par notikumiemkopš Otrā

pasaules karabeigām, kas novedaLatviju tās pašreizējā stāvoklī. Otra— garākā daļa
stāsta par notikumiemkopš M. Gorbačova reformu sākuma 1985. gadā.
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Latvija pēc Otrā pasaules kara

Latviešu tautas dzīvāspēka deldēšananebeidzāsar Otrāpasaules kara beigām;

tāturpinājās ardiviem Staļina pasākumiem—arpiespiedu kollektīvizāciju uz laukiem

un strauju rūpniecības attīstību pilsētās, sevišķi Rīgā.

Kollektīvizācija iznīcināja latviešu lauku dzīvi, kādu mūsu senči bija dzīvojuši

garusgadusimteņus. Lai nodrošinātupēciespējas ātru un gludu kollektīvo saimniecību

—kolhozu un sovhozu —izveidošanu, tika nolemts izsūtīt uz austrumiem visus tos

latviešuzemniekus, kurus oficiāli apzīmēja par„budžiem". Tagad irpieejama oficiālā

„budža" definīcija, ko pieņēmusi Padomju Latvijas Ministru padome 1947. g. 27.

augustā °h par budžu saimniecībām apzīmēja visas tās saimniecības, kam bija viena

no šīm pazīmēm:

1) tiek izmantots pastāvīgs algots darba spēks;

2) sistemātiski tikuši vai tiek izmantoti sezonas strādnieki;

3) ir izmantots citu cilvēku darbaspēks kā atstrāde par viņiem izsniegtajiem

produktiem un sēklu, lietošanānodotiemdarba lopiemun lauksaimniecības

mašīnām;

4) kam pieder dzirnavas, pienotavas, labības kūlēji, utt;

5) arī tie, kas dzīvo no uzpirkšanas un pārdošanas.
Kāredzams, „budža" definīcija ir bijusi tikplaša, ka tur ieulpavisas saimniecības,

izņemot tās, kurās zemi apstrādāja tikai ar ģimenes darba spēku.
Izsūtāmo lauksaimniekusarakstu sastādīšananotikusi šādāveidā: katrā pagastā

Komūnistu partijas vietējā komiteja sastādīja savu sarakstu, ko apstiprināja apriņķa

izpildkomiteja. TagadējāLatvijas Kompartijas vadībaatzīst, te citējuCentrālkomitejas
sekretāru AntonuBriļu, kas atbildīgs par lauksaimniecības lietām, m: „Kāredzat, to

pazīmju diapazons, pēc kurām tikanoteiktas budžu saimniecības, bija plašs. Pagastu

izpildkomitejas, kurām bija uzdots sastādīt saimniecību sarakstus un raksturojumus,
šos definējumus interpretēja dažādi. Tāpēc iznāca tā, kaLudzasapriņķī, kas bija viens

no nabadzīgākajiem, par budžu saimniecībām tika atzītas 900 saimniecības, bet

Jelgavas apriņķī, kur dzīvoja visturīgākie zemnieki — 1036saimniecības, proti, tikai

nedaudz vairāk."

No 1941.g. 14. jūnija notikumiem atceramies, ka tajās deportācijās bieži vien

pagastos notika izrēķināšanās ar saviem ienaidniekiem.

1949. gadā apriņķa izpildkomitejas esot nosvītrojušas no Ludzas saraksta 414

saimniecības un no Jelgavas — 148.

Šīs lielās deportācijas notika 1949. g. 25. martā, un no tagad pieejamiem

skaitļiem ir zināms, kaaizvesta 43231persona. Briļs atzīst, ka tajā laikācietušaskrietni

daudz vidējo un pat trūcīgo zemnieku ģimenes. 1964.gadāspeciāla Latvijas Ministru

padomes komisija ir caurskatījusi 8000aizvesto ģimeņu lietas, bet nav teikts, cik no
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šīm ģimenēm saņēmušas atļauju atgriezties Latvijā.
Visus šos gadus par galveno deportācijas iemeslu uzdeva šo personu atbalstu

„meža brāļiem" — latviešu partizāniem, kas nepadevās padomju varai. Tagad atklāj

skaitļus par partizānu darbību (3)
: Latvijas territorijā no 1945. līdz 1952. gadam esot

darbojušās 702 partizānu grupas,kas „izdarīja vairāk nekā3000asiņainu noziegumu.
Tikanogalināti 1562un ievainoti560partijas un padomju orgānu darbinieki, iznīcinātāju

bataljonu cīnītāji un karavīri." (4)

Tikai tagadkompartijas vadībaatzīstas, ka svarīgākais iemesls masuaizvešanām

bijis steidzinātā kollcktīvizācija, kas pēc aizvešanām noritējusi sevišķi straujā tempā,

un kolhozu un sovhozu ierīkošanapabeigta jau 1950.gadā. Iznīcināto laukusētuskaits

ir ap300000. (5)

Un,pazīstotStaļinabailcs ne tikaino esošiem, betarī iespējamiem ienaidniekiem,

liekas ticams rakstnieka AlbertaBelaapgalvojums, ka viens no deportāciju mērķiem
ir bijis iznīcināt „aktīvi domājošos pilsoņus." (6)

Turpinot pašreizējo partijas gluži atklāto vainu meklēšanu lauksaimniecības

sistēmas nožēlojamam stāvoklim, Briļs atzīst, ka milzīgā steiga kopsaimniecību
ierīkošanāir lielāmērāvainojama šīs sistēmas neveiksmēs—tāradāsvājas saimniecības,

kurām pēc tam uzstādīja pārāk lielas prasības.

Viņš dod vēl vienu iemeslupiespiedu kollcktīvizācijai — kompartija esot toreiz

gribējusi iznīcināt dzīves veidaatšķirību starp pilsētu un laukiem, pārvēršot latviešu

zemniekupar laukstrādnieku. Šis ir ideoloģisks iemesls, jo komūnisma teorija prasa,

lai ~valdošā šķira" viņu sistēmābūtu strādniekušķira. Bet latviešuzemkopis, pārvērsts

par laukstrādnieku, atrauts no savas paaudžu paaudzēs koptās zemes, zaudēja darba

prieku un disciplīnu un pat sāka klīst no vienas vietas uz otru. Mūsu senčiem jau sen

bija zināms, ka „kopu cūka nebarojas". Bet padomju varai bija vajadzīgi 70 gadi, lai

tā spētu atzīties, ka viņu ideoloģiski-saimnieciskā lauku dzīves radikālā pārbūve ir

bijusi liela un traģiska kļūda.

Rūpniecība
PēcOtrā pasaules karapadomju vara uzsāka strauju rūpniecības attīstību, un arī

šis process veicināja latviešu tautas iznīcināšanu, tikai netiešākā veidā.

Latvijā, kas ir trūcīga ganar izejvielām, ganar darbaspēku smagās rūpniecības

vajadzībām, ieveda gan izejvielas, gandarba spēku un Rīgu pārvērta par nozīmīgu

smagās rūpniecības centru visas Padomju Savienības apjomā. 1970.gadā, 25 gadus

pēc kara beigām, rūpniecība deva 65% no Latvijas sabiedriskā kopprodukta, bet

lauksaimniecība — tikai 17%.Tātad 25 gados Latvija no tipiskas lauksaimniecības

zemes bija pārvērsta parrūpniecības zemi. Bez tam Latvijas saimniecība bija pilnīgi

ick)auta Padomju Savienības centrāli plānotajā saimnieciskajā sistēmā, t.s. Gosplānā.

Latvijas saimniecības galvenais uzdevums vairs nebija apmierināt savu iedzīvotāju

vajadzības, bet arsavurūpniecības sistēmu galvenokārt kalpot visasPadomju Savienības

vajadzībām. Tā laika latviešu tautsaimnieki ar lepnumu uzsver Latvijas lielo lomu
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kopvalsts rūpniecības ražošanas procesā
(7)

: „Lai gan iedzīvotāju skaita ziņā Latvija

ieņem 13. vietu starp savienotajām republikām, un tajā dzīvo tikai 1% no visas

Padomju Savienības iedzīvotājiem, rūpniecības produkcijas ziņā tai ir nozīmīga vieta

— pēc rūpniecības produkcijas kopvērtības tā ieņem sesto vietu, bet, rēķinot uz vienu

iedzīvotāju, pat otro vietu starp savienotajām republikām," un tālāk tiek minēts, ka

Latvija ražo 29% pasažieru vagonu, tai skaitā visus elektrificēto dzelzceļu vagonus,

gandrīz pusi no telefonaaparātiem, mopēdiem un motorvelosipēdiem, katru ceturto

radioaparātu, 22% tramvaju vagonu, 15% dīzeļu un 10% sintētisko šķiedru." Te ir

pieminēti tikai galvenie ražojumi visas padomju valsts vajadzībām, bet tie jau skaidri

parāda Latvijas saimniecisko ekspluatāciju, liekot tik lielu uzsvaru uz smagās

rūpniecības attīstību.

1959. gads
Neskatoties uz pasludināto atklātību,Latvijā vēl joprojāmpardažiem notikumiem

runātādākā šifrā, nedodotnotikumiem pilnu nosaukumu.Piemēram, tagad bieži tiek

pieminēts 1959. gads — dažādas protesta grupas un individi prasa atgriešanos pie
1959.gadaapstākļiem, kas pirmajābrīdī liekas tā savādi, jo šis gads ietilpst «grūtajos

gados". Bet tāds apzīmējums tiek lietots periodam, kad Latvijas Komūnistu partijā

parādījās nacionālisma tendences, proti, grupa vadošo komūnistu pieprasīja tautas

interešu ievērošanu, kas bija ļoti cietušas no straujā industrializācijas procesa. Šie

komūnisti norādīja, ka lielais krievu pieplūdums smagās rūpniecības vajadzību

apmierināšanai nelabvēlīgi ietekmētautas demogrāfisko stāvokli, un pieprasīja smagās

rūpniecības vietāpiegriezt lielākuvērību tāmrūpniecības nozarēm,kas izlieto vietējās

izejvielas un kas ražopreces galvenokārt vietējo iedzīvotāj vvajadzību apmierināšanai.
Šīs nacionālidomājošo komūnistugrupaspriekšgalā bija EduardsBerklāvs, komūnists,

kas neatkarībasgados bija darbojies pagrīdē,betpadomju okupācijas laikā sācis strauji

kāptpapartijas aparāta trepēm, līdz nokļuvis līdz Latvijas Ministru padomes priekšsēža

palīga postenim.
Padomes priekšsēdis toreiz bija Vilis Lācis, bet viņu šī «nacionālā atmoda"

neskāra. Nacionālisma tendences neskāra arī Latvijas KP pirmo sekretāru Jāni

Kalnbērziņu, bet viņš iekrita savas loģiskās domāšanasdēļ. Viņam likās ļoti loģiski,

ka, ja partija vēlas pāraudzināt plašākas ļaužu masas savas ideoloģijas garā, tad tai ir

jālieto valoda, ko tauta saprot, un tādēļ aģitatoru kadriem, vienalga, vai tie irkrievi vai

latvieši, ir jārunā latviešu valodā(8). Bet šādaloģiska domāšanabija galīgi nepieņemama

Maskavai, un, kad Kalnbērziņš juta no turienes pūšam aukstus vējus, viņš no sava

viedokļa strauji atkāpās. Tomēr bija jau par vēlu.

Ņikita Hruščovs pats ieradās Rīgā nokārtot t.s. latviešu komūnistu lietu. Tā kā

Kalnbērziņam bija septiņi Ļeņina ordeņi, tad viņam nevarēja uzlikt pārāk lielu soda

mēru— viņu padarīja nenozīmīgu, atņemot viņam Latvijas KP pirmā sekretāraamatu

un paaugstinot viņu uz dažādiemreprezentatīviem betcitādi nenozīmīgiem amatiem.

No Hruščova dusmām vissmagāk cieta Eduards Berklāvs, kuru, kā nacionālās grupas
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vadītāju, atcēla no amata, izslēdza no partijas un izsūtīja uz Vladimiru Ickškrievijā.

Viņš ir visus grūtos laikus pārdzīvojis un, atpakaļ Rīgā, aktīvi piedalās latviešu

pretestības kustībā.

BezBerklāvanežēlastībākrita un tikaatbrīvoti no amatiemkādi desmit ievērojami
latviešu komūnisli, starp tiemLatvijas PSR Augstākās padomes priekšsēdis, Latvijas
KP CX sekretārs, četri ministri un kādi četri augstāki valsts iestāžu vadītāji. Laikā no

1959.-1962. gadam no vadošiemamatiem atbrīvoja vai degradēja ap800Latvijas KP

biedru — Hruščovs pats atlaida Berklāvu, bet Latvijas KP CX izveda citu vadošo

komūnistu tīrīšanas. (9)

Ar Šīm tīrīšanāmlika galīgi iznīcināta Latvijas KP nacionāli domājoša grupaun

apklusināti tie, kas šai grupai simpatizēja. Šīs Grīšanas vadīja Kalnbērziņa vietā par

partijas pirmo sekretāru ieceltais Arvēds Pelše, vecs boļševiks, internacionālists pēc

pārliecības, kas mēģināja izravēt tautā nacionālās izjūtas un tautas kopīgo atmiņu.

Viņam palīdzēja Augusts Voss, viņa jaunieceltais palīgs KP CX izpildkomitejā.

Pelšes un Vosa valdīšana

Pēc Pelšes nākšanas pie varas sākās pārspīlēti kāpināta rūpniecības attīstība ar

manāmi pastiprinātu krievu ieceļošanu Latvijā. 10gados pēc 1959.gada, salīdzinot ar

iepriekšējiem gadiem, iebraucēju skaits divkāršojās un sasniedza 147000 (10); Pelše un

Voss bija sevišķi paklausīgi Maskavas pavēlēm un pārlieku iztapīgi tās labvēlības

iegūšanai. Šīs nostājas dēļ viņi abi ir pelnījuši, lai viņus apzīmētu par latviešu tautas

ienaidnieku Nr. 1 un Nr. 2, jo viņi abi, nākdami no mūsu tautas vidus, ir tik spēcīgi

darbojušies pretī savas tautas interesēm. Tagad demonstrācijās ir redzamiplakāti, kur

Voss ir apzīmēts par latviešu Kangaru.
ArPelšes forsētorūpniecības attīstību strauji pasliktinājās latviešu demogrāfiskais

stāvoklis. Par pašreizējo stāvokli mūsu rīcībā, diemžēl, ir tikai deviņus gadus vecas

ziņas, jo pēdējā tautas skaitīšana notika 1979. gadā <n). Tās rezultāti rāda, ka no 2,5

miljoniem iedzīvotāju Latvijā 54% ir latvieši, 46% — sveštautieši, no tiem 33%

krievu, 13% citu tautību piederīgo. Rīgā ir 38% latviešu, bet uz laukiem 72%. Ļoti

gaidīti ir rezultāti, kurus saņems no nākamās tautas skaitīšanas, kas notiks 1989.gada

janvārī.
Kā jau redzējām, sveštautiešu ieplūdums ir bijis galvenokārt padomju varas

administrāflvi plānots, bet daļa sveštautiešu ir ieradušies arī pašplūsmes ceļā, jo

viņiem, galvenokārt krieviem, dzīve Latvijā liekas patīkamāka nekāKrievijā labāku

dzīves apstākļu un mērenā jūras klimata dēļ. Rīgas Jūrmalu ir sevišķi iecienījuši

augstākās šķiras pensionāri, kas tur vēlas pavadīt patīkamas vecumdienas.

Latviešu nelabvēlīgo demogrāfisko stāvokli ir radījis ne tikai sveštautiešu,

galvenokārt krievu, pieplūdums, bet arī latviešu pašu zemā dzimstība. No Latvijas

preses ziņojumiem redzams, ka paršo jautājumu ir runāts un spriests nu jau kādus 10

gadus. Ir oficiāli atzīts, ka tautas dzīvo spēku kavē augt nelabvēlīgi apstākļi, kā

dzīvokļu trūkums, bērnu un mazbērnu aprūpes trūkums strādājošām mātēm
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alkoholisms, lielais šķirto laulību skaits. Dzīvokļu trūkums latviešiem ir vēl joprojām

traģisks — Rīgas galvenā architekta G. Asara uzdotā statistika rāda, ka dzīvokļu

gaidītāju rinda Rīgā ir sasniegusi rekorda skaitli — 63000 ģimeņu. Lai saņemtu

dzīvokli, rindā ir jāstāv 20 gadu — gandrīz veselu paaudzi! <l2> Sievietes sūdzas par

vīriešu egoismu, par viņu nevēlēšanos piedalīties mājas un bērnu aprūpē. Liekas, ka

nu ir savākts pietiekami daudz informācijas par zemās dzimstības problēmu, betvēl

joprojām, aripārkārtošanās laikā, nav manāmakaut kāda steidzīga plānveidīga rīcība

stāvokļa uzlabošanai.Daudzbērnumātēmganizsniedznelielu materiāluatbalstu, bet

galvenokārt viņu nopelnus atzīmē ar atzinības raksta piešķiršanu, piemēram (13):

PSRS Augstākās Padomes Prezidija
DEKRĒTS

par mātes varones nosaukumapiešķiršanu daudzbērnumātei S. Sīmanei,

kas dzīvo Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā

Piešķirt Mātes Varonesgoda nosaukumu, pasniedzot Mātes Varones ordeni,

mātei, kas dzemdējusi un izaudzinājusi desmit bērnus,

Skaidrītei Sīmanei — strādniecei, Tukumarajons.
PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

A. Gromiko

Jāšaubās, ka aršādiemtīri «kosmētiskiem" līdzekļiem latviešudabiskā pieauguma

stāvoklis varētu uzlaboties. Vispirms ir jāuzlabo katastrofālais dzīvokļu stāvoklis

Rīgā.

Demogrāfiskā stāvokļa ietekmēpaplašinātā krievu valodas lietošana palielināja

asimilācijas draudus.Tolietoja ne tikai valsts iestādēs, bettā iespiedāsarī darbavietās,

mācību iestādēs, sazināšanās līdzekļos, kā radio un televīzija.

Sevišķi rosīgs latviešu valodas aizstāšanā ar krievu valodu bija jaupieminētais
Arvēds Pelše, kurš apzīmēja krievu valodupar «otru mātes valodu".

Latviešu tautas pastāvēšanai tikpatbīstami kā uzbrukumi latviešu valodaibija
dažādiemēģinājumi iznīcināt tās tradicionālo kultūru. Katras tautaskultūra ir viņas

garīgā seja un viņas kollektīvā atmiņa. Lietojot tagad Latvijā populāro jēdzienu,

latviešus mēģināja pārvērst par «mankurtiem". Šis jēdziens ir pārņemts no ķirģīzu

tautas tradicijām: recepte mankurta izveidošanai ir šāda — noķerto ienaidnieku

pieķēdē tuksnesī pie staba, kur tam visu dienu jāsvilst karstā saulē. Galvā viņam

uzmauc cieši pieguļošu, saslapinātu ādas cepuri, kas, saulē izžūstot, spiež gūstekņa

galvu. Pirmās dienasviņš vēl ar žēlabām skatās uz topusi, no kurienes nācis,betcepure

ar katru dienuraujas mazāka, un lielās sāpes izdzen jebkuru domuno gūstekņa galvas.
Beidzot pienāk brīdis, kad viņš ir pilnīgi zaudējis atmiņu, un nu ir paklausīgs un

apmierināts vergs savam kungam.

Ja tautaiatņem viņaskollektīvo atmiņu—viņas kultūras mantojumu, tadarī viņa

pazaudē savu identitāti, kā to mēģināja panākt padomju valsts vara pēckara gados.
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Padomju valsts vara ir atkārtoti deklarējusi savu nolūku radīt pavisam jaunu

sabiedrībupēc komūnisma ideoloģijas priekšrakstiem. Tas nozīmēja ne tikaiaizslaucīt

cara impērijas polītiski-ekonomisko pamatu, bet tam līdzi noārdīt arī kultūrālo

virsbūvi — visas tradicijas, visu dzīves ziņu, kas sakņojas tautas gara mantās un

reliģijā, un to aizvietot ar citu pasaules uzskatu, ar tikumiskām pārliecībām, kas

sakņotos jaunās revolucionārās pasaules priekšstatā.
Kam veikt šo lielo sabiedrības pāraudzināšanas darbu? Ģimenei nevarēja

uzticēties, un reliģija tika noraidītakā «cilvēces opijs". Atlika skola, literatūra un arī

citas mākslas. Viens no šī sabiedriskā audzināšanas darba uzdevumiem nakrievu

republikās ir bijis palīdzēt atrisināt sasāpējušo nacionalitāšu jautājumu.

Padomju Savienībai jau no tās pastāvēšanas sākuma ir bijusi nacionalitāšu

problēma, jo tās territorijā dzīvo ap simt dažādu etnisku grupu, kas grib kopt savu

kultūru.

Kārlis Markss 1848. gadā rakstīja optimistiski savā Komūnistu manifestā, ka

«jaunajā komūnistiskajā sabiedrībā nacionālās īpatnības pašas izzudīs. Nacionālā

vienpusība un aprobežotība kļūs arvien vairāk neiespējama un no nacionālām un

vietējām literatūrām pacelsies pasaules literatūra." (14)

Boļševiku vadoņiem, pēcrevolūcijas ceļot jauno valsti uz caraimpērijas drupām,

nebija laika gaidīt uz šīs problēmas atrisinājumu Marksa paredzētajā pašplūsmes ceļā,

viņiem bija vajadzīgs minoritāšu atbalsts, un tādēļ bija jāatrod kaut kāds kompromiss

starp komūnistu ideoloģijas internacionālismu un etnisko grupu nacionālismu.

Šis kompromiss tika izteikts labi pazīstamajā formulā, ko trešajā Partijas

Programmā ir ierakstījis ari MichaelsGorbaēovs—nacionālspēc formasun sociālistisks

pēc satura. Šī formula nav precīzi definējama, tā dod tikai ļoti vispārējas un tādēļ
neskaidras vadlīnijas, kas padomju vēstures gaitā ir dažādi iztulkotas.

Betlaikupalaikam padomju valsts vadoņi vēljoprojāmuzsver Marksa ideoloģijas

pamatdomu par nacionālo īpatnību izzušanu: tā 1961. gadā 22. partijas kongresā
Hruščovs uzsvēra, ka «komūnisti nevēlas saglabāt nacionālās atšķirības. Mēs

paļaujamies uz dabisko procesu,kas sakausēs nācijas un nacionalitātes. Ir svarīgi, lai

mēs pastāvētu uz mūsumasu audzināšanuproletariāta internacionālismaun padomju

patriotisma garā." (15) Nacionālisma jautājumā cauri visai Padomju Savienības

kultūrpolitikas vēsturei atrodam šo svārstīšanos starp vēlēšanosiznīcināt nacionālās

īpatnības un nepieciešamību dot etniskajām grupām zināmu iespēju, lai arī cik

ierobežotu, viņu nacionālo izjūtu izpausmei.
Kā jau teicu, rakstniekam ir uzdots sabiedriskās audzināšanas darbs; latviešu

rakstniekam tiek norādīts,ka viņš var rakstīt nacionālipēc formas,bet sociālistiski pēc

satura.Konozīmērakstīt «sociālistiski pēc satura"? Te autoram tiek dotaotra formula

— viņam ir jāstrādā, lietojot sociālistiskā reālisma metodi. Šo jēdzienu bieži lieto

apcerēs, diskusijās parpadomju literātūru un mākslu, kaut arītānozīmenav nemaz tik

skaidra un viegli saprotama.

Šī jēdziena skaidrāko, bet arī garāko analizi ir deviskrievu rakstnieks Maksims
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Gorkijs. (,6) Viņš uzskata sociālistisko reālismu par romantisma un reālisma sintēzi.

Gorkijs izšķir divus romantisma paveidus — pasīvais romantisms, kas noraida

īstenību kādascitas, skaistākas, cēlākas dzīves vārdā, kuru viņš meklē vai nu pagātnē,

vai sapņainā nākotnē, vietās tālu projām no ikdienas. Turpretim aktīvais romantisms

„mēģina stiprināt cilvēka dzīvot gribu un mudina viņu sacelties pret īstenību ar visu

tās tirraniju." Aktīvā romantisma piemēram viņš min F. Šillera lugu Laupītāji.

Reālismu Gorkijs iedala kritiskā reālismā un sociālistiskā reālismā. Kritiskais

reālisms bija 19. g. s. vadošais literātūras virziens, pie tā piederēja Gorkija paša darbi,

bet tas nav derīgs jaunās sociālistiskās valsts uzbūvē, jo, pēc Gorkija domām, tas tikai

parāda dzīves negatīvo pusi, dzīvesjēgas trūkumu, tas kritizē esošo, betnedodnekādas

pozitīvas norādesjaunās sabiedrības celšanai un ~padomju cilvēka" veidošanai.Tam

trūkst aktīvā romantisma mērķtiecības un radošā spēka, kā arī labākas, skaistākas

nākotnes priekšstata.
Pēc Gorkija domām sociālistiskais reālisms ir aktīvā romantisma un kritiskā

reālisma sintezē. Tas slavina darbu un dzīvot gribu, radošu, pozitīvu nostāju pret

īstenību un mudinacelt jaunu pasauli vecās, ienīstās vietā.

No šīs Gorkija analizēs 1934. gadā tika formulēta oficiālā definīcija, kas

spēcīgāk uzsvēra prasību, ka visai literātūrai ir jābūt didaktiskai — tai nav jātēlo

īstenība, kāda tā ir, bet gan, kādai tai vajadzētu būt pēc komūnisma ideoloģijas

priekšrakstiem. Un rakstniekam ar saviem darbiem ir jābūt sabiedrības skolotājam,
kam jāmāca, ka ar pienākuma apziņu un darbaprieku padomju cilvēks būvē ceļu uz

laimīgo nākotni.

Tā kā oficiālā definīcija ir stipri vispārēja formula, tad sīkāku un precīzāku
norāžu avots kultūras lietās bija KP Centrālkomiteja, kura katrā partijas lielajā

kongresā, kas notiekik papieciem gadiem, izsniedzasīkākas vadlīnijas visai padomju
kultūras dzīvei.

Rakstnieku un žurnālistu darbus kontrolēja plaša cenzūras sistēma, kuras

priekšgalā bija speciāla cenzūras organizācija, kas saucās Glavlit (Komiteja valsts

noslēpumu aizsardzībai vispārējā presē), dibināta 1922. gadā un padota tieši KP CX

propagandas nodaļai. Tās birokrātiskais aparāts Padomju Savienības mērogā

nodarbināja 70 000personas.
<17)

Bez šīs oficiālās cenzūras iestādes rakstnieka darbi tika cenzēti arī vēl citās

vietās, piemēram, izdevniecībā, kur bija jānodod manuskripts. Par savu pieredzi

Latvijas Valsts izdevniecībā lai pastāsta rakstnieks Visvaldis Lāms: «Laiks — 1955.

gada rudens, notikuma vieta — Latvijas Valsts izdevniecības direktora kabinets.

«Tolaik gatavoja izdošanai grāmatā manu romānu Nemierā dunošā pilsēta;
zobus sakodis un ar pūlēm valdīdamies, biju jau daudzas reizes skatījis visdažādāko

roku vadītus zīmuļus, kas taisa atzīmes pie manuskripta rindkopām, teikumiem, pat

atsevišķiem vārdiem, uzklausījis, teiksim, «darbabiedru" laipnīgus, pusdraudīgus, arī

brīdinošus izteicienus, kas apšauba manis rakstītā pareizību, idejisko stabilitāti, manas

zināšanas augstajās sociālistiskā reālisma gudrībās un gluži vaļsirdīgu pamācību: «Ja
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gribi no otrā slāva uz ecēšām lēkt, nedari to ar pliku dibenu, bet gan apbruņojies
bieziem dūnuspilveniem!"

~Visbeidzot taskabinets un izdevniecības galvenā redaktore, kas nepielūdzamā

un nepārsūdzamā soģa balsī pateica: „Jūs tur Rakstnieku Savienībā kādas vien

aplamības katrreiz nesamelšat,bet mēs te pārstāvam valsts varu, mēs neļausim kautko

tādu publicēt!"

„Valsts esmu ES! Un, lūk, šis ES no romāna trešās daļas 220 mašīnraksta

lappusēm atstāja nenosvītrotas tikai 95 (!!).Tādumonstruarī nopublicēja, unman nav

pat morālas tiesībassūroties —šokropļojumu nosedzu ar savu vārdu;nav zināms tāds

gadījums ne literatūrā, ne vispār dzīvē, kad savu mazdūšību, piekāpību un

neprincipiālitāti kāds drīkstējis aizbildināt tieši ar šo pašu mazdūšību, piekāpību,

neprincipiālitāti." (18)

Pēckara pirmajos 15 gados latviešu literatūra bija ļoti nabadzīga. Noapgrozības

bija izņemta un ieslēgta „specfondos" mūsu klasiskā un neatkarības laika literatūra.

Atstāta bija tikai daļa no Raiņa un kreisie rakstnieki, kā Sudrabkalns, A. Upīts un daži

citi. Šo gadu literālūru tagad apzīmē par «traktoru" literatūru un vērtē to par

„vulgār-socioloģisku". Karš bija izraisījis dziļus pārdzīvojumus, bez tam Padomju
Savienībabija karu uzvarējusi, un latviešu literatūrā radās daudz darbu, kas slavēja
varonībucīņāpret vācu fašistiem un latviešu buržujiem. Traktoru literatūra cildināja

drupu novākšanas un jaunbūves darbu kolhozos, rūpnīcās un citos saimnieciskos

pasākumos. Šie literāriedarbibieži vien iezīmīgi ar nabadzīgiem izteiksmes līdzekļiem,
ar savu diletantismu.

Piemērs:

Jūlijs Vanags (19)
,
Lūdzu, kaimiņ, paskaties (izvilkums)

Lūdzu, kaimiņ, paskaties,
Kolhozākā dzīvojam.
Rīdzinieks vai maskavict's —

Kairu ciemos aicinām.

Sēd' pie galda, baudi sveiks,

Sirmais tētis vārdu teiks.

— Es tev, ciemiņ, teikšu tā,

Labi mūsukolhozā.

Gan ar darbu,

Gan ar dziesmu,

Esam pirmie rajonā.

Sociālistiskā reālisma vadlīniju tipisks paraugs ir šis Mirdzas Ķempes dzejolis,

sarakstīts 1950.gadā. m

Darba un brīvības ceļš
Tālāk ved gadu pēc gada.

Tautas, kas piecgadēs sev

Dzīvi tik cildenu ceļ.
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Padomju brālības spēks

Varoņus jaunus mums rada.—

Cilvēce, atstaros tev

Komūnas mirdzošais lēkts.

Šī perioda lierātūrādarbojošās personas tieknodalītasbaltās un melnās—varoņi
ir )otibalti,bezkādām kļūdām, apveltīti tikai arcildenāmīpašībām—viņi ir nesavtīgi,

godīgi, strādīgi, centīgi. Viņu pretinieki —parasti fašisti un buržuji —ir melnākipar

melnu, bez jebkādām pozitīvām iezīmēm. Rakstnieki ari nodarbojas ar problēmu

risināšanu, bet problēmas ir parādītas kā cīņa starp progresīviem un reakcionāriem

spēkiem. Balto varoņu savstarpējās attiecības ir gludas, bez kādiem asumiem. Pa

lielākai daļai tiek attēloti darbojošo personu piedzīvojumi, ne viņu pārdzīvojumi, jo

tajā laikā valdīja uzskats, ka cilvēka iekšējās dzīves, viņapsīchisko norišu attēlošana

ir tikai tāda buržuazistiska niekošanās.

Tajāpašā laikā iratrodamaarī necienīga nostāja pret tautasgaramantām, sevišķi
tautasdziesmām.Vainu aiz neizpratnes, vaiarījauno ideoloģisko apsvērumu dē)sākās

jaunu «tautasdziesmu" radīšana, kas atbilstu laika garam. 1959. gadā iznāca neliels

Jāņu dziesmukrājums, kurāapmēram puse bija šiejaunie sacerējumi. (2,)Toautori bija

galvenokārt dzejnieki.
Piemēri:

Sudrabiņa lietiņš lija,
Laukiem veldzi gādājot;
Zelta Zvaigznes nopelnīja
Kolhoznieki strādājot.

Tālas tautas, tuvas tautas

Mūsu zemi daudzināja —

Mūsu zeme,brīves zeme,

Jaunāceļa rādītāja.
Kolhoznieki Jānīšam

Pilnu klēpi piedevuši:
Maizes kalnu, piena jūras,
Mīkstin mīkstus bekonīšus.

Kad Latvijā pie varas nāca Arvēds Pelše, viņš uzsāka dažādus mēģinājumus
iznīcināt latviešutradicionālokultūru un vajāja tās darbiniekus. Viensno pazīstamākiem
šī viņa darbapiemēriem ir aizliegums svinēt Jāņu dienu.

īsi pēc kara beigām, 1945. gada jūnijā padomju vara izdeva lēmumupar Jāņu
svinēšanu un organizēšanu darbavietās. Citēju dažus teikumus no šī lēmuma(22)

: ~Līdz

Padomju varas nodibināšanaiLatvijā plašām darba ļaužu masām nebija iespējams
plaši atzīmēt un svinēt savus tautiskos Līgo svētkus.

„Šo svētku svinēšana bija šauras fašistu kliķes — aizsargu un korporeļu
privilēģija.

„Šogad Padomju Latvijas darba ļaudis pirmoreizi plaši atzīmēs un brīvi svinēs
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savus nacionālos svētkus visās Padomju Latvijas pilsētās un laukos."

Arodbiedrībām visā Latvijā bija uzdots veicināt Līgo svētku svinēšanu ar

referātiem par Līgo svētku izcelšanos, ar koncertiem, tautiskām dziesmām un dejām.
Pēc tam bija jāiesūta atskaite par savu darbību.

1960. gadā Arvēds Pelše kopā ar savu palīgu Augustu Vosu un pārējā politbiroja
atbalstuaizliedza svinētLīgo svētkus. Šis aizliegums ne tikai nosvītroja Jāņu dienuno

svinamo dienu kalendāra, bet tam bija arī daudz dziļākas saknes — ar to sākās

ideoloģiskā kampaņa pret Jāņiem kā pret tautas tradiciju. Šis aizliegums bija daļa no

mēģinājuma izdzēst tautas kollektīvo atmiņu, atņemot viņai saites, kas to sēja ar tās

pagātnes pasaules uzskatu untā ticējumiem. Tas ir skaidri redzams no raksta, publicēta
1961. gadā, kur aprādīti šī aizlieguma mērķi (23)

.

Tur uzsvērts, ka PSKP kongresu un konferenču lēmumosatkārtoti uzsvērts, ka

ir nepieciešams „...
izvērst nesamierināmucīņu pret kaitīgām pagātnes paliekām, kas

vēl joprojām sastopamas lielas cilvēku daļas apziņā." Latvijā vienano tādām dzīvām

pagātnes paliekām esotLīgo diena.Sākumā Jāņi latviešiem esot bijuši pagānu svētki,

kur Jānis bijis iztēlots kā Dieva dēls— auglības iemiesojums. Bet tā taču esot cilvēka

nevarības izpausme, cenšanās pielabināt kādu augstāku varu.

Rakstā tālāk minēts, ka līdz ar ekspluatātoru šķiras rašanos, Jāņi no pagānu

svētkiem pārvērtušies parlielās patriarchālās ģimenes galvas—saimnieka slavināšanu.

Buržuāzijas laikā nevarot nepamanīt arī to, ka „Līgo ideālizēšanas nolūkā ievirzītā

tradicija apdziedāt šajā gadījumā patiesībā ir tikai tradicija veicināt

vergu (t.i.,kalpu) centību. Šajā nolūkā bagātnieki Līgo dienāneskopojās ar cienastu

un apdzirdīja kalpus."

Par šo farsu varētu pasmieties, ja tasmūsu tautainebūtukļuvis parrūgtu dzīves

īstenību, ko tai klusu ciešot vajadzēja paciest ilgus gadus.

Nopietns brīdinājums ir atrodamsraksta beigās, kur teikts,ka cīņai pret veciem

aizspriedumiem un tradicijām tagad ir lielanozīme,jo tāpalīdz nostiprinātprogresīvās,
revolucionārās tradicijas un attīra ceļu pirmām noderīgām padomju tradicijām. Tikai

aizmēžot visu veco, var stiprināt darbībudarbaļaužu komūnistiskajā audzināšanā, tas

ir, jaunā „padomju cilvēka" — mankurta radīšanai.

Šī „vecā aizmēšana"Latvijā tika nopietni piekopta. Jāņu aizliegums tika stingri

ievērots — miliči ne tikai gāja izspārdīt nelegāli aizdegtos ugunskurus Jūrmalā un

nogāzt Jāņu mucas uz laukiem, bet valdība lika arī izmest no latviešu valodas vārdu

krājuma ne tikai Jāņa vārdu, bet arī salikteņus, piemēram:

Jāņu siers kļuva par lauku jeb zemnieku sieru,

Jāņogas — par sarkanajām upenēm,

Jāņtārpiņš — par spīdeklīti.
Latvieši Latvijā gansaka,ka šie jaunvārdi neesot ņemti nopietni un neesot lietoti, tāpat

Jāņus turpināts svinēt tajās vietās, kur vietējais varasvīrsbijis uzņēmīgs un drosmīgs.

Bctpēc oficiālās politikas vadlīnijām noPumpura Lāčplēša izmcta6. dziedājumu,

kur apraksfUi Līgo svētki, un no skolas grāmatām izņēma Raiņa Senatni šo rindu dēļ:
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Pār pļavām, pār mežiem tur meitenes līgo,

Nokalna uz kalnu jāņugunis spīgo.

Lai šo lēmumu noslēptu trimdaslatviešiem, DzimtenesBalss, kas toreiz Latvijā nebija

dabūjama, izdeva speciālu, trimdai domātu Jāņu numuru. Bet latviešu tauta, kam

grūtos brīžos nekad nav pietrūcis humora, esot dziedājusi:
Beidzot atmaskota lika

Vecā Jāņu romantika:

Izrādās, ka mūsu senči

Bija dzērāji un plenči.

Latviešu kultūras darbinieki šajā laikā cieta dažādas represijas. Te aprakstīšu
tikai vienu gadījumu, jo tas ir spilgts piemērs visa tā laika grūtajai cīņai par latviešu

pagātnes mantojuma saglabāšanu.
Valsts izdevniecībai Liesma bija dota atļauja izdot Pāvila Rozīša Kopotos

Rakstus, viņš ir bijis pieskaitīts «progresīvajiem rakstniekiem". «Vecās gvardes"
rakstnieks Jānis Niedrebija šos rakstus sakopojis, un vienāsējumā, neuzmanībasdēļ,

ievietojis Rozīša dzejoli parJāņiem —Zilākalnā.Tas nav sevišķi labs dzejolis, bet tajā
ir spēcīgs tautiskais sentiments —ka šos tautassenos svētkus jāsvin vēl tagad —ar to

domāts 1918. gads, kad dzejolis sarakstīts (24) (izvilkums):

Ej Jāņu naktī turp, kur zilas miglas tīti

Ir tautas gaišais prieks un dziļo gaidu mīti,

Kur brīnumpuķe plaukst, kam visiem vēstīt būs,

Ka kādreiz zaudēto reiz tauta atkal gūs.

Kādampar šo grēku bija jācieš; Niedrēm bija pārāk labi sakari valdošāsaprindās,

tāpēc parvaininieci atrada kādu izdevniecības redaktori V. Valpēteri, kuru atlaidano

darbaar negatīvu atsauksmi darbagrāmatiņā. Niedrēm esotbijis jāsamaksā parkatru

no grāmatām izplēsto lapu ar vainīgo dzejoli.
Bet atlaistā redaktore bija varonīga un iesūdzēja lēmuma devējus tiesā. Par

liecinieku-speciālistu viņas labā uzstājās Valodas un Literātūras institūta direktors

Ēvalds Sokols, kufu par šo uzdrošināšanos 1963. gadā atcēla no amata. Viņš arī

saņēma partijas sodu par «politiski kaitīgu buržuāzistiski nacionāluuzstāšanosTautas

tiesā". Sokols drīz pēc tam nomira, bet viņš ir atstājis šī procesa un savas liecības

atreferējumu, kas tagad publicēts. <25)

Sokols aizstāv ne tikai atlaistoredaktori, kam ir uzspiesta vaininieces loma, bet

viņš runā daudzplašāk — par uzbrukumu folkloras tradicijām, kuras viņš apzīmē par

vienām no dziļākajām un plašākajām latviešu literālūrā. Labākiem latviešu literāriem

darbiemir «folkloras pieskaņa". Viņš saka: «Saudzīgi glabāt un kritiski nopietni vērtēt

šo mantojumu — mūsu uzdevums." Viņš sūdzas ari par pārmērīgi centīgiem

konjunktūristiem, kas pastrādā aplamības.
Jaunā dzejnieku maiņa, ienākot latviešu dzejā 1950-togadu beigās un 1960-to

gadu sākumā, stipri pacēla tās līmeni un pierādīja Sokola uzskata pareizību, jo viņu

dzejoļu satursun izteiksmes līdzekļi bic/.i vien deva viņu darbiem«folkloras pieskaņu",
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par ko runā Sokols.

Bet tajā pašā laikā Arvēds Pelše slēdza Latvijas Valsts akadēmijas Folkloras

nodaļu, un zinātnieki - folkloristi tagad sūdzas, ka .šī notikuma sekas esot jūtamas vēl

tagad, galvenokārt pārtrauktajos pētījumu darbos.

«Raganu prāvas" Latvijas Universitātē

Latviešukultūras mantojumu apdraudējaari Latvijas Universitātē sāktās«raganu

prāvas", kā tagad apzīmē mācības spēku vajāšanas Latvijā pirms 40 gadiem, sevišķi

humanitārāsfakultātēs. Šeitkā piemēru apskatīšu profesora JāņaEndzelīna, pazīstamākā

latviešu valodas kopēja likteni. Rakstnieks Jānis Licpiņš atceras šos notikumus (26):

„Labi atminamies pēc 40 gadiem, kā Latvijas Valsts Universitātē ritēja t.s. «raganu

prāvas", kurās ievērojamus zinātniekus kādi zinātnes kverpļi vai nejēgas studenti

progresa vārdānoķengāja, ļaunprātīgi notaisīja parsabiedrības ienaidniekiemun galu

galā pat padzina no augstskolas, pat Endzelīnu, ko šobrīd uzskatām par lielāko

(pasaules mērogā taujājot!) zinātnieku starp latviešiem."

Rūdolfs Grābis, Endzelīna skolnieks no neatkarības gadiem un aktīvs baltu

valodnieks vēl tagad (27)
,

norāda, ka padomju valodniecībai tajā laikā bija uztiepta

Nikolaja Marramācība parvalodu, uzko bijis jāpārslēdzasarībaltu valoduzinātniekiem.

Nikolajs Marrs bija miris jau 1934.gadā, viņš bija pētījis valodastipoloģiju; viņa

lingvistikas teorija balstījās uz pieņēmuma, ka visas pasaules valodas ir savā starpā

radniecīgas. <28) Turpretim L.U. baltu filologi strādāja pēc pieņemtās salīdzināmās

metodes, kuras pamatos bija atziņa par valodudažādību.

Grābisnorāda, ka tajā laikā latviešubaltu filologi Marra metodi nav pazinuši. (29)

„Mūsu valodnieciskās zināšanas bāzējās salīdzināmās valodniecības dažādo noza-

rojumu principos, atziņās un metodēs, ko Marra mācība pilnīgi noliedza, un mēs

nezinājām,kā pētniecisko darbuievadītN. Marra mācību gultnē. Betkritiķi nevalodnieki

to zināja tik droši, ka varēja mūs ne tikai bārt, bet arī pamācīt. Parādījās raksti, kuros

mēs paši bijām dēvēti par veciem vēžiem, bet mūsu valodnieciskās zināšanas par

izravējamām ar visām saknēm."

Ir zināms, ka profesoram Endzclīnam irbijis no universitātes jāaiziet, betGrābis

nepaskaidro, kādos apstākļos un kurā gadā tas ir noticis. KautarīEndzelīns vēlāk tika

rehabilitēts un publiski godināts, tomērviņa pārdzīvojumi raganu prāvā bija pārāk

dziļi, jo tad notika baltu filoloģijas un viņa izstrādātās latviešu valodas sistēmas

varmācīga izjaukšana.
Kad profesoram Endzclīnam sarīkoja godināšanu 85 gadu jubilejā Universitātes

aulā, viņš atteicās tur ierasties, teikdams, ka neatgriezīšoties namā, no kura izdzīts ka

nederīgs. Tikai pēc viņa skolnieču dedzīgām lūgšanām viņš piekāpies, pieņemot viņu

argumentu, ka viņu godinās ne nams, betīstie piekritēji un atzinēji.

Tautas nogrupējumi

Katra okupēta zeme, un tā tas ir noticis ari okupētajā Latvija, izveidojas četri
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galvenie lautas nogrupējumi:

1) Padevīgi jaunās iekārtas kalpi. Tie atrodami visos sabiedrības slāņos, ne

tikai valsts aparātā, bet arī intelliģences, strādnieku un kolhoznieku aprindās. lemesli

te dažādi — dažs to dara aiz bailēm, cits ir karjērists, kas vienmēr izsaka pareizos

uzskatus, lai ātrāk kāptu pa karjēras trepēm. Daži bija vecie boļševiki, Latvijas

neatkarības laikapagrīdnieki, kas vismaz sākumā ticēja, ka komunistiskā iekārta nesīs

labumulatviešu tautai, jo viņi paši tam bija visu mūžuticējuši. Varbūt, ka starp viņiem
ir vēl kāds, kas tam tic arī vēl šodien.

2) Otra ļaužu grupa—tā lielākā — mēģina sevi padarīt pēc iespējas mazāk

redzamus, klusēja tas ir iespējams, darba vietu oficiālajās sanāksmēs, ieraujas savā

mājas dzīvē, cerēdami, ka tādā veidā vislabāk pārdzīvos grūtos laikus un sagaidīs
labāku dzīvi, jane sev, tad saviem bērniem.Viņi uzdrošinās kautko darīt,kadciti rāda

priekšzīmi—viņi ir sekotāji, ne iniciātori. Topierāda pēdējodivu gadu demonstrācijas.
Pie šīs grupaspieskaitāmi arī tie, kurus tagad kritizēaktīvisti —„mantukulta"sekotāji
— teneiet runa par cilvēku, kas grūtos dzīves apstākļus mēģina atvieglināt ar drusku

„blata", bet ganpar tiem, kam galvenais dzīves mērķis ir labākās ārzemju mantas un

citi dažādi luksa priekšmeti.

Pēdējās divās grupās ietilpst divu dažādu veidu pretestības dalībnieki.

3) Pie trešās grupaspieder tie,kas, laužot iekārtas likumus, ir armieru izciest

dažādus soda mērus vai nu cietumos, Gulaga soda nometnēs, vai arī vēlākos gados
kādā psīchiatriskā slimnīcā. Te pieskaitāmi t.s. sirdsapziņas cietumieki, kas vai nu

prasa ticības brīvību — latviešiem tie bija galvenokārt baptisti — vai arī kādu citu no

dabiskajām cilvēka tiesībām.Tepiederēja arīpolitiskie cietumnieki—nacionālisti, no

kuriem pirmā pazīstamākā grupa bija t.s. Baltijas Federācijas piekritēji; pie tās

piederēja Gunārs Rode, Viktors Kalniņš, kas abi tagad dzīvo rietumos, un dzejnieks
Knuts Skujenieks, kas tagad Latvijā izvērties par izcilu līrisku dzejnieku, un savā

smalkjūtīgajā dzejā runā galvenokārt par cilvēka dvēseles pārdzīvojumu dažādām

niansēm.

Septiņdesmito gadu sākumā viensno LondonasAmnestylntemauonalvadiVk}iem
Pēteris Redavejs (Peter Reddaway) atveda uz Sidneju izvērtējumu, ka šī veida

pretestības ziņā latvieši ar armēņiem Padomju Savienībā dalatrešo un ceturto vietu.

Pirmajā vietā — lietuvieši, otrā — ukraiņi un tad latvieši un armēņi, procentuāli no

tautas skaita. (30)

PBLA izdevums Latvija Šodien laiku pa laikam sniedz latviešu ieslodzīto

sarakstu.

No 1976.- 1981.gadam saņemtas ziņas par 31 latvieša ieslodzīšanu. Starp tiem

ir Žanis Skudra, kas izsūtīja uz rietumiem foto uzņēmumus no Latvijas sagruvušajām

un pussagruvušajām ēkām.

1982. gadā — 32 cietumnieki, no tiem pazīstamākais Gunārs Astra.

1984. gadā — 35 cietumnieki, starp tiem vēlāk pazīstamais Ints Cālītis, Lidija

Doroņina-Lasmane, Jānis Rožkalns, Gunārs Freimanis.
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1985. gada 30 cietumnieku, pirmo reizi redzams mācītāja Māra Ludvika

vārds.

1986. gadā— 25cietumnieki. Sarakstu sastādītājs, BATUNlīdzstrādnieks Uldis

Bluķis, norādauz grūtībām sarakstu sastādīšanā unpielaiž varbūtību,ka tur trūkstdaža

laba cietumnieka vārda. (31)

1979. gadā 45 baltieši parakstīja memoranduun nosūtīja to PSRS, abuVāciju,

Atlantijas Chartasparakstītājām valstu valdībāmun Apvienotajām Nācijām, pieprasot
anullēt Molotova-Ribcntropa pakta slepenos nolīgumus un likvidēt to sekas Baltijas
valstīs,proti, atdottāmviņu neatkarību.Šis memorands ieguva publicitāti ārzemēs,bet

Padomju Savienība tās parakstītājus smagi sodīja — no latviešiem šo dokumentu

parakstīja tagad pazīstam ic Ints Cālītis, UldisOfkants, JurisZiemelis, Ivars Žukovskis.

Viņiem visiem piesprieda garus cietuma sodus.

M. Gorbačova reformu laikā PSRS Augstākās Padomes prezidijs 1987. g. 18.

jūnijā izdeva dekrētupar sirdsapziņas un politiski ieslodzīto amnestiju.

leslodzījumā Knuts Skujenieks ir uzrakstījis šo dzejoli, ar kuru pieminam visus

latviešucietumniekus (32)
:

Tūkstots jūdzes es etapā dzīts,

Durkļi, lāsti un dzeloņu žogi...
Dzimtā pusē šai stundā aust rīts,

Sauleklauvē pie tavējiem logiem.
Svešas sūnas zem kājām man aug,

Pāri galvai mirdz debesis zilas

Un pie tevim, mans mīļotais draugs,
Lido sapņu un mākoņu pilis.

Ilgi raugos, kā mākoņi skrien;

Tādam vieglam man gribētos būt.

Vienadoma deg sirdī arvien:

Brīvam būt, brīvam būt.

Melnus vārdus par sievietēm teic,

Unkas zin, ko par tevi vēl sacīs,

Taču mani no tālienes sveic

Tavas skumjas un gaidošas acis.

Acu skatiens tavs līdzēja man

Izbrist dubļus un nenosalt sniegā,

Tava balss man ik vakaru skan

Manā skopā un murgainā miegā.
Daudz vēl migla no ezeriem dzers,

Daudz reiz dzērves šķels kliegdamas gaisu,
Pienāks diena, kas vārtus man vērs,

Un pār pleciem es metīšu maisu.
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Un es iešu, kad lemts man būs iet,

Ganpa takām, gan lielceļiem platiem.
Gaidi mani, kad novakars riet,

Mana meitenezeltītiem matiem
...

Ilgi raugos, kā mākoņi skrien,

Tādam vieglam man gribētos būt.

Viena domadeg sirdī arvien:

Brīvam būt, brīvam būt.

4) Ceturtais tautas nogrupējums sastāv no cilvēkiem, kas nav devušies

frontālā uzbrukumā režīmam, bet kas ir centušies saglabāt un veidot tālāk latviešu

tautas kulturālo mantojumu, neskatoties uz valdības aizliegumiem. Pie šīs grupas

pieder liela daļa latviešu intelliģences, sevišķi tā sauktā radošā intelliģence, pie kuras

pieder rakstnieki, mākslinieki, arehitekti, teātru mākslinieki, kinofilmu mākslinieki,

komponisti un dizaineri.

Sevišķi Pelšes un arī Vosa valdīšanas gados Latvijā, kā jau minēju, tautas

latviskā identitāte bija stipri apdraudēta, jo viņi abi vēlējās būt ļoti paklausīgi
Maskavai un izaudzināt jauno «padomju cilvēku", kam ir vienaldzīga nacionālā

piederība, senču kultūras mantojums un viņu dzīves ziņa.

Dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis: «Mēs dzīvojam uz robežām."Robeža ir tā

vieta, kur ir jāaizstāvas, kur ir jāaizstāv tautas senādzīves ziņa, kurasaglabājusies gara

mantās, kas sien tautu kopā kā kopīgas saites.

NesenLPSRKP CPpirmais sekretārs BorissPugo * teicaRakstnieku savienības

priekšsēdētājam dzejniekam JānimPetcram: «Tauta jums tic,"zīmēdamies ne tikai uz

Pēteru pašu, betarī uz Rakstnieku savienību un visu nacionāli noskaņoto intelliģenci,
tā atzīdams, ka viņam un viņa partijai tauta netic. (33)

Bet šī ticība ir iegūta garos gados grūtajās dienās.Kā jau redzējām, pirmajos 10

gados pēc kara latviešu kultūras ainava bija ļoti nabadzīga. Rakstnieku savienībā

valdīja «vecā gvarde", nobijušies cilvēki, karjēristi un daži vecie komunisti.

Vispakalpīgākie bijuši tie, kas bijuši ļoti nobijušies par savu likteni — Sudrabkalns,

Niedre, Grigulis, kam neatkarīgajā Latvijā bijuši sakari ar Sociāldemokrātu partiju un

kas gluži labi apzinājās, ka viņiem vajāšanas draudvēl vairāk nekā buržujiem.

Literātūras stāvoklis uzlabojās visāPSRS, kadKP 22.kongress atļāva rakstniekiem

paplašināt savu tematiku. Atrada, ka ir notikusi kļūda, prasot no literātūras, lai tā,

aizmiedzot acis, sniegtu ideālopadomju cilvēku jau kā notikušu faktu. Bija pagājuši
70 gadi kopš revolūcijas, izaugušas divas paaudzes, šķiras ienaidnieki iznīcināti, bet

ideālie «padomju pilsoņi" vēl tālu no aktualitātes. Nu rakstniekiem bija dota atļauja

«ieiet sevī" — izmeklēt un saprast cilvēku psīchiskās norises, runāt par kļūdām
sabiedriskā sadzīvē un par cilvēka dvēseles negatīvajiem spēkiem. Bet šis partijas
lēmums nebija sociālistiskā reālisma atmešana— rakstniekam bija jāmāca tauta, kā

* Tagad paaugstināts, skat. 88. lpp
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uzlabot sabiedrisko sadzīvi un bija jāmāca individs, kā cīnīties ar savas dvēseles

ļaunajiem spēkiem, lai varētu kļūt par ideoloģijas pieprasīto, vērtīgo padomju pilsoni.

Ap Šo laiku latviešiem bija uzaugusi jauna dzejnieku paaudze, kuras centienus

var raksturot ar rindu no viņu pašu dzejas — «Cilvēks bez pagātnes ir cilvēks txv

nākotnes"(Māris Čaklais). Viņi dažādiemlīdzekļiem raisījās vaļā no viņiem uzspiestā
internacionālābezsakņu cilvēka jēdziena. Viņi domāja līdzīgi pieminētajam nežēlastībā

kritušajam Ēvaldam Sokolam, ka tautas folkloras tradicijas ir dziļākās un labākās

tradicijas latviešu literālūrā. Lai tauta nezaudētu savu latvisko identitāti, bija

nepieciešams atkal no jauna sasiet tautas saites ar tās pagātnes mantojumu, un jaunie

dzejnieki pārnesa savā dzejā senču dzīves pārliecības, bet jo sevišķi tautasdziesmu

dažādos netiešās izteiksmes, līdzekļus, kā metaforas, allegorijas v.c, lai netiešas

norādēs zemtekstos varētu runāt par kopīgām, bet toreiz neatļautām lietām.

Dzejnieki bieži uzstājās dažādos vakaros, brauca uz laukiem provinces pilsētās,
ciematos un kolhozos lasīt savas dzejas. Viņu dzeju grāmatas ātri pazuda no veikalu

plauktiem, dažasvarēja dabūttikai «zem letes". Viņi ne tikai lasīja un uzstājās, bet viņi

ari iepazinās unrunājās, sevišķi ar lauku ļaudīm,kur valdījusi dabiska viesmīlība. Par

tiem laikiem JānisPeters saka(34): «Es atceros sešdesmitos gadus, kadaparodbiedrības

kultūras namu pulcējās ļaužu simti, kas bija nākuši klausīties dzeju. Te mēs ar tautu

runājām par pašu būtiskāko un svētāko, un tikām saprasti no pusvārda."

Tagad sekos trīs piemēri no šīm «sarunām ar tautu", kad trīs labākie latviešu

dzejnieki — Vizma Bclševica, Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis — bija runājuši

pārāk spēcīgi un izpelnījušies padomju varas sodu.

Vizma Bclševica tiek uzskatīta par labāko dzejnieci ne ūkai Latvijā, betari par

vienu no labākajām dzejniecēm visā PSRS. Runājot partautas sāpēm un ciešanām,

viņas izteiksme ir lakoniska, betar rūpīgi izvēlētiem vārdiem viņa prot piedot savām

dzeju rindām lielu emocionālu spēku. 1969. gadā viņai iznāca dzeju krājums Gadu

gredzeni. Tajā laikā dzejniece daudz dzejoja par tautas pagātni, bet, aiz pagātnes

slēpdamās, runāja paraktuālāmlietām. Cenzūras aparāta Glavlitierēdnisbija kļūdījies,
lasot Bclšcvicu pārāk burtiski, un atļāvis grāmatu publicēt, bet partijas ideoloģiskā
sardze bija nomodā. Bclšcvicas tematsbija Livonijas Indriķa Chronika, sarakstīta 13.

g.s., un latviešu vēsturnieki tagad domā, ka Indriķis ir bijis latvietis un, kalpodams

bīskapam Albertam, savas tautas nodevējs. Bet, lasot garodzejoli lēnām un uzmanīgi,
ir saprotams, ka Indriķis ir modernais latvietis, kas kalpo savam kungam „ar zobenu

un spalvu". Pēc grāmatas iznākšanas Belšcvicai par sodu astoņus gadus neatļāva

publicēt nevienu no saviem darbiem.

Dzejoļa fragments:

Indriķa Latviešapiezīmes uz Livonijas Hronikas malām

BIJA —

_ ■ ■ TA

KUNGA Sen patiesības akās ūdens rūgts,

MIESĀ Ar meliem sajaukts, ned/esina slāpes.
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Par agru atzīšanas koka auglis plūkts
lEDZIMŠANAS Un zobus nomizojis. Mute ilgi sāpēs.

1212 Pār malām vilšanās un vēlo šaubu mērs.

UN Kā greizsirdīga sieva Roma prasa,

BISKAPA Lai ik uz soļa mīlestību zvēr

14 Tai publiski... Un spiegu acīm lasa

GADS Starp manāmrindām, ka tai nepieder
PAR Šī sirds, kādreiz lik ļāvīga un naiva.

ŠI Mēms kļuvis tulks. Un domīgs kļuvis nerrs.

Un sapņos peld uz Rīgu kuršu laivas.

AR

SVĒTCEĻO-
TĀJIEM Es zinu — neatpeldēs. Un, ja atpcldēs,

PRIECĀJĀS Būs veltas asinis. Būs kliedziens pāri mūriem.

VISA Un ugunskapā apklusīsim mēs.

LIBIEŠU Un žokļi sacirstie par pelnu pīšļiem sūriem

DRAUDZE Kļūs.

* Bet laivas peld. Un sievas dzied.

UN

BĪSKAPS —

SŪTĪJA Mūsu upes izžūst.

PA Mūsu vīri gļēvi.
VISĀM Sarkstiet, mūsu mazi dēli,

LATGALIEŠU Senis ncsarkst tēvi.

UN

LIBIEŠU Mūsu asins iztek,

PILĪM Acis kraukļus baro.

UN Svešus karogus nes tēvi,

PA Svešos pulkos karo.

KadOjārs Vācietis nomira pāragri 50gadu vecumā,tadviņa draugi teica,ka viņš
esotnomiris „ar daudziempuniem pierē". Par dzejoli Einštciniāna, no kura te ievietots

viens izvilkums, viņš dabūja vienu no šiem puniem, kad viņam kādu laiku neļāva

publicēties. Kaut arī Vācietis bija izteikts individuālists un viņam vajadzēja justies
brīvam kāputnam,lai varētu lidotpa visaszemes domupasauli, tomērviņa dzeja rada,

ka viņš dziļi izjutis savas tautas lielo postu un drūmolikteni. Un tie, kas Vācieti labi

pazina, domā, ka ar viņa nāvi Latvija ir zaudējusi dzejnieku ar lielu autoritāti lautā, kas

pretestības kustībā būtu nostājies blakus Ziedonim un Pctcram. Einštciniānas frag-
ments

°6):
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Nē, es nerunāju par pārcilvēkiem.
Tas bulu neglīti,

Ja Einštcinam roku vietā

Bulu auguši spārni
Un mierīgo acu vietā —

Prožektori.

Un tomērpar to,

ka viņam ir divas rokas,

ka viņam ir divas acis,

ka viņš var pakrist

un salauzt roku,

ka viņš var kļūt tuvredzīgs, —

Nākas ciest.

Kad sastopas lielais ar sīko,

Kad sastopas atrasts un neatrasts,

Tad vienmēr

Vispirmā vaina:

— Tev ir divas rokas.

Mums ir divas rokas.

Tad kāpēc tu drīksti

Atrast vairāk par mums?

Pie sienas!

Tev ir divas acis.

Mums ir divas acis.

Tad kāpēc tu drīksti

Redzēt vairāk par mums?

Uz sārta! —

Ari Imants Ziedonis ir individuālists, bet pretēji Vācieša domu lidojumiem

plašajā pasaulē, Ziedonis ir pieķēries pie zemes, pie visa tā, ko tagad apzīmē par

saknēm. Lai tās saprastu, viņš kājām apstaigāja Kur/cmi un redzēja, ka latvietis,

atgriezts no savas vietas un tradicionālās lomas, ir zaudējis senos tautas tikumus. Par

Kurzemīti Ziedonis saņēma vienu no puniem savā pierē — viņam pārmeta pārliecīgu
lauku viensētasmentalitātes slavēšanu. Kā redzams, viņš bija pārāk tālupriekšā savam

laikam - Kur/.cmītc ir rakstīta 1973. gadā, bet 1988.gadā valdībamēģina pierunāt
latviešu zemnieku atgriezties pamestajā viensētā.

Te iespiesto dzejoli Imants Ziedonis lasīja kādā no saviem dzeju vakariem. Tajā
būs bijis klāt kāds no «ideoloģiskas sardzes; jo šī dzejoļa dēļ Ziedonimaizliedza

vakarus turpināt.Cik man zināms, šisdzejolis vēl joprojām nav iespiests, vēl joprojām
ir pārāk daudz vārnu ķīvīšu zemē. <37)
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Ežu bērni

Un tā kā jums nekad nekas nav atņemts,

tad jūs arī nezināt, kā raud ežu bērni,

kad jūs ežu māti aiznesat cepurē savam priekam.

Un tā kā jums nekad nav bijis māju,
tad jūs arī nezināt, kā sāp koks,

ko nocērt durvju priekšā.

Jūs esat atrautas lapas —no kura koka?

Vai jūs pazīstat pīlādža cīņu ar mošķiem,

vai jūs esat no tā ozola, kas vēl sniegā lapas nenomet?

Jūs esat lapas vispār — visu koku un neviena koka!

Ozola lapas guļ uz zemes, uz savām zīlēm,

lazdu lapas guļ uz saviem riekstiem,

kādu koku lapas jūs esat?

Jums vienalga, kur perēt bērnus,

Jūs esat vārnas ķīvīšu zemē!

Jūs esat zvirbuļi strazdu būrī,

Jūs esat pīles kaiju ligzdās!

Sveša zeme var prieku dot,

bērniem bikses un kreklu un cepuri dot.

Uzvarēšanu dot. Uzvaras ilūziju dot.

Neviena cita zeme nevar radītāja prieku dot.

Mieru dod tikai tēvzeme!

Kad jūs mirsiet, caurvējš kauks jūsu zārkos.

Pamazām, ari A. Vosamvēl esot pie varas, atjaunojās latviešukulturālāpašdarbība.
Kori darbojās visos Latvijas novados un sanāca kopā Dziesmu svētkos. Attīstījās

augsta koru kultūra ar starptautiski atzītiem koriem —jauktais kamerkoris Avesol,

vīru koris Dziedonis un sievu koris Dzintars. Tautasdejas dejoprofesionālie ansambļi

(gan pārāk tās stilizējot) un pašdarbības ansambļi. Uzplauka profesionālie teātri un uz

laukiem pašdarbības teātri. Vaļas brīžos tautu iepriecināja latviskā estrādes mūzika,

galvenokārt RaimondsPauls, betvēlākarīUldisStabulnieks un citi. Nošīs tradicionālās

estrādes mūzikas līdzjauniešu rokmūzikai ar tādiem grupunosaukumiemkā Lāčplēsis,

Arhīvs, Vilciens aizgājis un Nepabeigtais remonts — vieglā mūzika neļāva krievu

valodai iespiesties latviešu, sevišķi jauniešu brīvajā laikā, jo teksti ir latviešu valodā

— vai nu pazīstamu autoru vārdi, vai arī jauniešu pašu sacerējumi.

Daļa jaunatnes piedalās Folkloras kustībā, kur ansambļi cenšassaglabāt latviešu

tautasdziesmu un dejuetnogrāfiskās īpašības nepārgrozītā veidā. Vislabāk pazīstamā
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grupa ir Sknndcnicki.

Zinātņu akadēmijā zinātnieki varēja atkal atgriezties pie saviem darbiem, mazāk

traucēti no ideoloģisko kadru uzraudzības. Universitātē bija izbeigtas raganuprāvas,

prof. Endzclīns atkal celts godā un apbalvots ar dažādiemgoda tituliem.

Bet paršiem 40gadiem ir palicis ļoti svarīgs, līdz šim vēl neizpētīts jautājums:
cik liela atbildībapar visu to, kas šajos gados ir bijis kaitīgs latviešu tautai un zemei,

gulstas uz Maskavas pleciem un cik uz vietējās Komūnistu partijas pleciem? Notagad

pieejamās informācijas ar pacietīgu darbušoatbildi varētu atrast.Bet arī tikai lasotpar

šo periodu un to jautājumu tā sevišķi nepētot, paliek iespaids, ka latviešu Komūnistu

partijai ne tikai par Pelšes un Vosa valdīšanas laiku, bet arī par pirmajiem 10gadiem

jāuzņemas stipri lielaatbildība.Piemēram, te jāpiemin pieminekļu gāšana. Tosnogāza

vietējie, pat, kā Jelgavas Lāčplēsi, uz vietējās izpildkomitejas pavēli. Paklausīsimies,

ko tagad ir teicis viens no pieminekļu gāzējiem, kam bija uzdots izpildīt pilsētas

komitejas rīkojumu (38)
: „Ak diesmīļais! Ne tik daudztur darbabija, cik mēs staigājām

tam apkārt. Un domājām: velis, ņemt striķi un pašus pakārt! Nu kāpēc? Cilvēks

uztaisīja un mēs lauzīsim? Viņš taču nebija krievam ienaidnieks. Viņš nekaroja pret

viņiem. «Striķi uz kakla! Gāziet, zēni! Kapi nebūs, nekādi pieminekļi nav vajadzīgi!

Davai, rubai!" Arrokām gāzām, pa dienu, vai dieniņ ... Apkārt smiltis bija, ar mašīnu

aizvedām. Jūs domājat, ka mums bija dikti viegli?"
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Latvija 1985- 1988

Kā jau tas ir labi zināms, pēdējā laika plašajam nacionālajam uzviļņojumam

latviešu tautā, jeb,kā viņi paši toapzīmē — «otram Tautasatmodaslaikmetam" iespēju

devaGorbačovaradikāliepārmaiņu projekti Padomju Savienībasstruktūrā —reformas,

ko viņš apzīmēja par percstroiku un glasnostu, bet latvieši, negribēdami ielaist šos

krievu vārdus savā valodā, apzīmē tos par pūrkūrtošanos un atklātību. Kā trešo

jēdzienu vēlāk pielika klāt demokratizāciju.
Oficiālais dokuments, kas pieteica lielā apjoma pārgrozības 1985. gadā, bija

Komūnistu partijas jaunā, pēc skaita trešāprogrammakas par centrālomērķi noteica

padomju ekonomiskāssistēmas, visas saimnieciskās dzīves pārkārtojumu. Tastur tika

pasniegts kā lielaapjoma pasākums, kur produkcijas kāpināšanai un ražošanasprocesa

racionālizēšanai bija paredzēts:

1) mīkstināt valsts centrālo kontroli dažādos veidos,

2) vairāk lietot tcehnoloģiju ražošanas procesā, un

3) panākt darba ētikas līmeņa pacelšanu.
Toreiz Gorbačovs mazāk izskaidroja pirmos divus punktus, bet galveno vērību

piegrieza trešajam punktam, ko plaši pārsprieda presē un visā padomju sabiedrībā.

Dažāda veida strādnieku sanāksmēs tika norādīts, ka jaunais plāns prasa no katra

pilsoņa apzinīgu nostāju pret viņa darbu un lādu netikumu kā slinkuma, nolaidības,

nevērības, blēdības (t.i. zagšanas) un pārmērīgas alkohola lietošanas izskaušanu.

Betpieredze bija rādījusi, ka šādus iesakņojušos netikumusnav izdevies izravēt

ne ar varu, ne arī ar skaistiem solījumiem par laimīgu dzīvi komunistiskajā paradīzē
kaut kad nākotnē. Sabiedrība bija kļuvusi ciniska pret solījumiem un apātiska pret

draudiem, un Gorbačovs apzinājās, ka pilsoņu atbalsta iegūšanai ir jāsola kas pretim

jau tagad. Šis solījums tika pasniegts tā sauktajā glasnost jeb atklātības politikā, kas

bija mēģinājums radīt Padomju Savienībā jaunu, uzticības pilnu noskaņojumu pret

valdības sagatavotām pārmaiņām un panākt pilsoņu entuziaslisku piedalīšanos

programmasīstenošanā. Gorbačovs publiski atzina, ka Padomju Savienībā valda ne

tikaiekonomiska, betarī«konfidenecs krizc", ko izsaukuši valsts varas pārkāpumi pret

patiesību un taisnību. Lai iegūlu pilsoņu uzticību, pārsteidzoši atklātā valodā tika

atzītas partijas kļūdas kā saimnieciskā, tā politiskā laukā un solīts tās labot. Dažādos

valsts orgānu pārkāpumos, kā oficiālos melos un pilsoņu terorizēšanā it kā valsts

drošības labā, tiek vainots Staļins, viņa «personības kults" kā tālaika mantojums, kas

saglabājies līdz mūsu dienām. Bet tā kā vispārējais stāvoklis valstī turpināja

pasliktināties, tad Staļinagrēkiem pievienoja Brcžņcva, tā saukto, «stagnācijas periodu".
Bet savos reformu priekšlikumos viņš neieskaita nacionalitāšu jautājumu —

viņšatkārto veco formulu,ka padomju laulu sadraud/īgā sadzīvē nav nekāduproblēmu
un ka tās turpina ziedēt un zelt zem saukļa — nacionāls pēc formas, sociālistisks pēc

satura un intcrnacionālistisks pēc pārliecības.
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Jādomā taču, ka ne Gorbačovs, ne viņa padomdevēji nebija tik naivi un

nedomāja, ka nekrievu lautas nemēģinās atrisināt visus los sasāpējušos savaseksistences

jautājumus, par kuriem tām līdzšim bija vajadzējis klusēt. Kā tagad redzams, viņšbija

rūpīgi izplānojis savu reformu saimniecisko un politisko pusi, tādēļ jādomā, ka viņš

bija arī padomājis, kā reaģēt uz nacionālogrupu nemieru. Bet, kā stāstaaculiecinieki,

Rīgas milicija gan pirmo demonstrāciju laikā likās apjukusi un nezināja, vai uzvesties

pēc veciem brutāliem, vai rīkoties ar kādiem jauniem, pieklājīgākiem paņēmieniem.
Pēc Gorbačova reformu pasludināšanas 1985. gada beigās pagāja kāds laiks,

kamēr padomju pilsoņi pierada pie domas, ka nu laikam kas būs citādi. Daudz

cietušajiem un bieži maldinātiem latviešiem bija aizdomas, ka viss tas varētu būt tikai

propagandas triks. Ja lasām 1986. gada Latvijas avīzes, tad tur vēl viss ir teikts tā

uzmanīgi, un, ja tiek par kaut ko protestēts, tad lādos ļoti vispārējos izteicienos.

Bet pienāk 1987. gads, un sākas cīņa par latviešu nacionālām interesēm divos

galvenos veidos.

Pirmais veids—demonstrācijas. Sekojot tā sauktoneformālogrupu(kā tāspašas

sevi apzīmē) un cituorganizāciju aicinājumam, latviešu tauta lielā skaitāir piedalījusies

publiskās demonstrācijās, vainu noliekotziedusatceresbrīžos pie Brīvībaspieminekļa,

pie Mātes tēlaBrāļu kapos un cilās nozīmīgās vietās, vai arī izejot ielāsprotestēt par

kādu nolikumu vai uzstādīl kādas prasības. Arvien pieaugošais demonstrantu skaits

labi parāda valdībai latviešu protesta dziļumu.
Kāvēl labiatceramies, pirmo demonstrāciju pagājuša gada 14. jūnijā organizēja

grupa Helsinki 86. Par lās norisi esam plaši informēti, jo par to mums ir stāstījis

demonstrācijas vadītājs Rolands Silaraups, bet vēl labāk nekā vārdi runā uzņēmums

ar diviem jaunajiem cilvēkiem, drošsirdīgi stāvam pieminekļa priekšā kā aicinājums
visiem viņiem sekot un izaicinājums valsts varai. Grupa Helsinki86ieiet mūsu tautas

vēsturē kā pirmā, kas iekustināja plašākas tautas masas atklātam protestam.

Bet demonstrāciju nozīmenav tikai valdības iespaidošanā ar dalībnieku skaita

lielumu. Tām ir tikpat svarīga loma tautas dvēseles brūču dziedēšanā un viņas

pašapziņas celšanā. Ja skatāmies vienu pēc otras 1987. gada un 1988. gada

demonstrācijas videolentē, tad redzam lielaspārmaiņas dalībniekusejas izteiksmēs un

nostājā. Pirmajā demonstrācijā latvieši bija sanākuši kopā izraudāt savas sāpes —

visvairāk vecie, bet arī jaunie cilvēki, un šie dziļie emocionālie pārdzīvojumi bija
ierakstīti viņu sejās. Gluži piemērots te liekas esam Aristoteļa jēdziens Jcatarse" —

sāpes, dusmas, vēl arī vecās bailes, <iiklāti, visiem kopā izjustas, attīra cilvēku, dara

viņa dvēseli tīrāku, veselāku.

Bet šī gada demonstrācijas ir redzams pavisam cits noskaņojums, nu būt kopā

kāpina latviešu pašapziņu — mēs redzam no nastas atbrīvotus cilvēkus, atsvabinātus

nodubulldzīvcs, kur bija jāizliekas par tādu,kāds neesi. Nu šie cilvēki izturas brīvi un

pašpārliecināti, ir augusi viņu drosme. Plīvo sarkan bail sarkanie karogi, runātāji

pieprasa tautai nolaupītās tiesības atklāti un droši. Rodas oriģinālas idejas, piemēram,
meln- bail melnie sēru karogi.
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1988. g. 23. augustaprotesta demonstrācijā pretRibcntropa-Molotova paktu, ko

redzējām Austrālijas televīzijā, lielajā ļaužu masā, kas piepildīja Brīvības bulvāri visā

garumā no „Laimas" pulksteņa līdz «Latvijas" viesnīcai, atkal plīvoja nacionālie

karogi. Pirmo reizi tik lielāsanāksmēdziedāja Dievs, svētīLatviju, un, lielā ļaužu pūļa

dziedāta, nacionālā himna skanēja svētsvinīgi un droši.

Tagad pie Brīvības pieminekļa noliek ziedus katru dienu, nemaz negaidot kādu

speciālu gadījumu. Un jaunās sievas pēc kāzām tur noliek savas līgavas buķetes.
Latviešu tautai tiešām ir sācies otrs Tautasatmodas laikmets.

Otrs pretestības veids nav tik publisks. Te lautas atbalsts tiek meklēts rakstītā

veidā— sekojot radošas intelliģences piecu organizāciju aicinājumam atbalstīt kādu

speciālistu izstrādātu protestu pret specifisku projektu, tauta tiek aicināta rakstīt pēc

iespējas daudz vēstuļu vai nu atbildīgajai valdības iestādei, vai arī Rakstnieku

savienībai, kas protesta vēstuļu skaitu un saturu publicē presē. Atkal, jovairāk vēstuļu,

jo labāk valdībaibūs saskatāms tautas protesta lielums.

Tā kā mūsu pusē šis protesta veids nav daudz neko pazīstams, tad īsumā

aprakstīšu tā «anatomiju".
1987.gadā, apto pašu laiku,kad sākaplānot pirmās demonstrācijas, tikaplānots

arīpirmais lielākais otra veida pretestības projekts. Uz Daugavas, kā jau tas ir zināms,

ir uzbūvētas vairākas hidroelektriskās spēkstacijas. To ūdeņi jau ir noslīcinājuši

Staburagu un citus nozīmīgus vēsturiskus pieminekļus. Nu bija plāni gatavi pēdējai

spēkstacijai uz Daugavas, bet šī būve izpostītu Daugavas krastus no Daugavpils līdz

Krāslavai, un zinātāji saka, ka tas esot viens no skaistākajiem Daugavas apvidiem. Pēc

pārbūves Daugava šajā vielā izskatītos kā mākslīgs kanālis ar dzelzsbetonasienāmun

ūdenssvārstību līdz4metriem.Tiktuappludināti pāri par2ooohektāru lauksaimniecībai

izmantojamas zemes, tūksioš hektāru meža, vairākas bieži apdzīvotas vietas. Lai

Krāslavas pilsētu aizsargātu pretplūdiem, to bija paredzēts apjozt ar betonadambjiem

tā,ka iedzīvotāji varētu saskatīt Daugavu, tikai uzkāpjot uz tilta.

Protestakampaņa noritēja šādi: divi Latvijā labipazīstami žurnālisti D. Ivāns un

A. Snips aizbrauca uz būves vietu, savāca redzamos datus un sāka presē informēt

publiku par šāda projekta esamību un par tā nevēlamām sekām. Pa to pašu laiku

speciālisti savās darbavietās, izlietojot viņiem pieejamos statistiskos un citus datus,

izdarīja dažādusprojekta aprēķinus un analizēs. TadRakstnieku savienībanoorganizēja

t.s. apaļā galda diskusijas, kādas tā rīko tad, kad vēlas iegūt kādai problēmai pēc

iespējas plašāku publicitāli. Šādās diskusijās tiek pieaicināti speciālisti ar zināšanām

apspriežamā jautājumā; Daugavas spēkstacijas gadījumā tic bija ģeologi, biologi,

hidrologi, areheologi, tautsaimnieki un kultūras darbinieki — skolotāji un rakstnieki.

Argumenti pret spēkstaciju, īsumā, bija šādi:

1) būs lieli ekoloģiski zaudējumi, jo projekts izjauks ekoloģisko līdzsvaru

plašā rajonā;

2) projekts nav saimnieciski attaisnojams, jo zaudējumi no visa tā, kas tiks

pārplūdināts — zeme, meži, cilvēku mājokļi, lieli grants krājumi — pārsniegs
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ieguvumus no ražotās elektrības;

3) tiks applūdināti 70 areheoloģiski pieminekļi —pilskalni, senkapi —kas ir

latviešu tautas tūkstošgadu vēstures vienīgie liecinieki, un tādēļ to applūdināšana būtu

ļoti liels zaudējums kā zinātniekiem, tā visai tautai;

4) nevar upurētDaugavas senleju uz enerģijas rēķina tāpēc, ka tā ir svēta mūsu

tautai — kairai tautai ir sava likteņupe: kas krieviem Volga, tas latviešiem Daugava.

Tādēļ Daugavas ainava ir simbols, kas kalpo lautas dzīvā gara uzturēšanai.

Jādomā,ka pēdējais, ļoti emocionālaisarguments nebija tik daudzdomātsPSRS

valdībai kā pašu latviešu lielākas līdzdalības izraisīšanai. Tautas atsaucība bija ļoti
liela — atbildīgās valsts iestādes saņēma pāri par 30 000 vēstuļu no dažādām

iedzīvotāju aprindām. Un valdība piekāpās — Tušs ziņoja pagājušā gada novembra

sākumā, ka, iedzīvotāju lielā protesta dēļ, par zīmi Gorbačova atklātības polītikai,
PSRS valdība ir nolēmusi projektu i/beigt, kaut gan tajā esot ieguldīts jau 1 miljons

rubļu. (2)

Šis ir pirmais gadījums, kur padomju valdība atzinusi, ka tā izbeidz kādu

saimnieciski svarīgu projektu Latvijā tautas protesta dēļ. Bet tas ir arī pirmais

gadījums, kur latviešu pašu rosība savu interešu aizstāvēšanā ir bijusi tik mērķtiecīga

un atsaucība tautālik plaša. Uzrakstīt protesta vēstuli, pieliekot apakšā vārdu, dzīves

un darba vielu — šādam solim grūtajos gados iebaidītajiem latviešiem vajadzēja

diezgan daudz drosmes.

Pēc šī sekmīgā rezultāta, kas cēla visu dalībnieku pašapziņu, turpmākās vēstuļu

akcijas ir bijušas vēl sekmīgākas, kā, piemēram, pret Metro un par Rezolūciju. Par

pēdējo saņemts ap 100000 vēstuļu.

Rakstnieku savienības galvenais uzdevumsšādospasākumos ir reklamētprotesta

priekšlikumu, jo, kā Boriss Pugo teica Jānim Pctcram — Tauta jums tic.

Pie mums viena daļa trimdinieku nciic lam, ka kāds, kam mūsdienu Latvijā ir

kaut kādas saistības ar valsts aparālu, kas atrodas valsis dienestā—un te ietilpst mūsu

intelliģences lielākā daļa — varētu cīnīties par laivicšu lautas interesēm. Tā spriežot

nav piegriezta vērība faktam, ka visās okupētās lautās, un latviešu lautai visās tās

dažādajās okupācijās, visgrūtākais stāvoklis ir bijis tieši inielliģencci, sevišķi radošai

intclliģcncci, jo tā pieder pie sabiedriskās domas veidotājiem. Kā Solžeņīcins saka

vienāno saviem romāniem, valdnieki necieš izcilus rakstniekus, tikai nenozīmīgos, jo
liels rakstnieks ir savai sabiedrībai tikpat kā olra valdība.

Rakstu ieka lomu sabiedriskās domas veidošanāpadomju vara ļoti labi apzinājās

jau no jaunās valsts paša sākuma un sāka spiest ne tikai rakstniekus, bet visu radošo

intelliģcnci strādāt oficiālās ideoloģijas izplatīšanā. Dažs labs krievu rakstnieks,

atteikdamies to darīt, ir nonācis irimdā. Arī Latvijā padomju valdība jau no paša

sākuma prasīja no literātūras sekošanu partijas ideoloģijai. Kā jau redzējām 1. daļā,

„vecā gvarde" bija ar mieru to darīt, bel lieladaļa nākamās paaudzes rakstnieku sacēlās

pret Šoprasību un izvēlējās kļūt par latviskā pasaules uzskata veidotājiem. Bet tas bija

jādara ļoti uzmanīgi, jo Latvijai nav tik daudz labu rakstnieku, lai kāds no tiem
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drīkstētu riskēt likt izsūtīts trimdā.

Varbūt,ka nesenāspagātnes nolikum i ir m ums vēlpar tuvu,varbūt,ka te apstākļu

racionālai izvērtēšanai ir vajadzīga atkāpe laikā. Tādēļ ņemsim kādu piemēru no

pagājuša gadu simteņa, no pirmā Taulasatmodaslaikmeta. Tāneapstrīdamais pirmais
vadonisbijaKrišjānis Valdemārs, un par viņa lielāko devumutaulai uzskataPēterburgas

Avīzes, ko laika biedriapzīmē par «pērkona grāvienu sasmakušajā Baltijas telpā".Bet

Pēterburgas Avīzēm nekad nebūtu dota atļauja, ja Valdemārs nebūtu bijis valsts

ierēdnis, nebūtuizcēlies arsavu darbuKrievijas jūrniecības jautājumos, no kura radās

cieša sadarbība ar cara brāli Konstantīnu. Tautas atmiņā Valdemārs ir saistīts ar

Pēterburgas Avīzēm, viņa attiecības ar «kroni" interesē vairs tikai vēsturniekus.

Varbūtmūsdienusituācijai vēl līdzīgāks piemērs irFricis Brīvzemnieks, kas bija
skolu inspektors 19. g. s. astoņdesmito gadu visspēcīgākajā pārkrievošanas periodā.

Viņam vajadzēja pārraudzīt latviešu skolas, lai tās izpildītu valdības noteikumuspar

krievu valodas nostiprināšanu uzlatviešu valodasrēķina. Bet lajāpašā laikā, braukdams

pa Latvijas laukiem, viņš pats savāca un pētīja tautasdziesmas un mudināja visus,

sevišķi lauku skolotājus, piedalīties šai vākšanas darbā, un šādā veidā savāktie

materiāli bija pamats Krišjāņa Barona lielajam darbam. Tagad mēs atceramies

Brīvzemnieka lielos nopelnus tautasgaramantu vākšanā, betcik ir to,kas atceras viņa
skolu inspektora posteni pārkrievošanas laikā?

Vēsture vērtēs mūsdienu intelliģcnci, tāpat kā visus citus tautas slāņus, pēc viņu

nopelniem tautas interešu labā. Un, kā katrā sabiedrībā, arī latviešu intelliģences slānī

atrodam cilvēkus, kamšajā ziņā nav nekādu nopelnu, un arī tādus, parkuriem jau tagad

var domāt,ka vēstureapiesies ar viņiem tāpat kā ar Valdemāru un Brīvzemnieku, un

visiem citiem tā laika ierēdņiem, kas toreiz piedalījās pirmajā Tautasatmodaskustībā.

Par notikumiem Latvijā tagad nopietnāk sāk interesēties ārzemnieki, ari par

mūsu tautas kultūras dzīvi un tās darbiniekiem. Paklausīsimies, kā mūsu radošās

intelliģences darbu novērtē angļu vēsturnieks no Oksfordas Mārtiņš Včkers (Martin

VValker), kas pašlaik ir Maskavāangļu laikraksta Guardiankorespondents. Viņš raksta

grāmatā Kadmilzis mostas0)
,
ka viņš ieradiesRīgā tā sauktajās Mākslas Dienās, kad

satiksmei noslēdz vienu Vecpilsētas daļu un mākslinieki ielās izstāda gleznas un

skulptūras, bet tautas mākslinieki — keramiku, audumus un citus izstrādājumus.
Vokers dod par tām garuaprakstu un norāda, ka viņš tur ir redzējis ļoti daudzoficiālā

stila — sociālistiskā reālisma — karikatūru, kaut ko tādu, ko neviens necer redzēt

Padomju Savienībā. Tur ir redzami dažādi eksperimenti tēlojošā mākslā, dažādi

mūzikāli priekšnesumi, kuros piedalās skatītāji — īsts tautas festivāls.

«Cilvēki, kas vada Latvijas mākslas dzīvi, ir latvieši. Sieviete, kas Rīgā ir

atbildīga par drošsirdīgās un ļoti iespaidīgās mākslinieciskās tradicijas kopšanu tajā

zemē ir Džcmma Skulmc, bet viņa ir arī atbildīga par iespējām darīt mākslu pieejamu

plašākai publikai un ir gādājusi par iespējām māksliniekiemparādīt, ka māksla varbūt

arī uzjautrinoša (fun). Būdama Mākslinieku savienības priekšniece, viņa aizstāv un

atbalsta visu jauno un neparasto, tādēļ ka viņa un viņas vīrs visu savu mūžu ir bijuši
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bīstamajā situācijā bul priekšā oficiālam viedoklim."

Včkcrs tālāk stāsta, ka 1984. gadā Pētera baznīcā, kas tagad ir izstāžu zāle, ir

bijusi redzama ļoti pārdroša gleznu izstādepar temu Apkārtne. Turredzētas sadauzītas

mašīnas, kur motoru vietas pāraugusi zāle, lustra ar degošu cilvēku figūrām sveču

vietā. Bet izstādes centrālais objekts ir bijusi trīsdaļīga glezna. Pirmajā daļā redzama

šķīstība, tīrība ar klasiskām baltām Jēzus un viņa mācekļu figūrām. Tā reprezentēja

pagātni. Vidējā daļā redzēja pie galda piedzērušus cilvēkus, viņu vēmekļus un visus

citus piesārņojumus — šī daļa reprezentēja tagadni. Trešajā daļā tukšs galds, ūkai

uzraksts: Ko nu?Tas raksturoja nākotni. Bet Rīgas mākslinieku konscrvāGvā daļa

sūdzējās Maskavā, atbrauca izvērtēšanas komisija un izstādi slēdza.

Tomēr, turpina Včkcrs, 1986. gadā Mākslas Dienas atguvušas savu pašapziņu,

šo izstādi sarīkoja vēlreiz ar gluži tiem pašiem eksponātiem, un jaunajā atklāGbas

laikmetā to arī neviens vairs neslēdza.

Tālāk Včkcrs rakstapar mūziku: „... tad tur bija tracis par roka operu Sirano dc

Beržeraks, ko ir komponējis un izpildīja milzīgi (cnormouslv) talantīgais jaunais

Mārtiņš Brauns. Tās tekstā bija dažas rindas, kas kritizēja cenzūru un bezjēdzīgo

padomju patriotismu. Tika mēģināts šo produkciju aizliegt. Bet Brauns ir Nacionālā

teātramuzikālaisrežisors, un libretuir sarakstījis viensno vadošiemlatviešu dzejniekiem
Jānis Peters, kas ir arī Latvijas Rakstnieku savienības priekšnieks. Te jāuzsver, ka

vakardienas dumpinieki, vismaz Latvijā, ir šodienas valsts iekārtas (establishment)

daļa, bet viņi nav nedz mainījuši savus izteiksmes veidus, nedz arī zaudējuši jaunās,

enerģiskās paaudzes uzticību."
.

Tik tālu Včkcrs.

Bet Skulme,Peters un citi radošo apvienību vadītāji irkomūnistupartijasbiedri.

Mūsu pusē jautā—kā tovar saskaņot ar mūsutautas nacionālo interešuaizstāvēšanu?

Bet tas nu reiz ir padomju dzīves fakts, ka katram, kas atrodas vadošapostenī, ir jābūt
komūnistupartijas loceklim, arīkolhozupriekšsēdētājiem, nerunājot nemaz parresoru

vadītājiem. Un arī tas ir fakts, ko mēs pašlaik novērojam, vai mums tas paGk, vai ne,

ka speciālisti, kas tika pieaicināti Rezolūcijas izstrādāšanai, tās Rezolūcijas, ap kuru

tagad ir apvienojušās visas protesta grupas Latvijā kā viņu prasību izteicēju, šie

pieaicinātie speciālisti ir vai nu atbildīgos posteņos, vai pat savu iestāžu priekšgalā, kā

Latvijas Universitātes rektors, Rīgas galvcnaisarchitckts, Ventspils galvenais arehitekts,

seši profesori, vairāki mācības spēki docenta līmenī, divi kolhozu vadītāji un daudzi

citi —visi partijas biedri. (4) Viņiem savos posteņosir pieejama informācija, statistika,

analizēs, kas citiem nav dabūjamas. Pie viņu devuma ir jāpieskaita arī viņu speciālās
zināšanas un spējas. Tā tad laikam jau ir iespējams, ka ir komūnistu partijas biedri,kas

ir lojāli latviešu tautas interesēm un cīnās par to aizstāvēšanu.
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I. Neformālās grupas

1. Grupa Helsinki 86

a) Lauku grupa

b) Rīgas grupa

c) Jauniešu apvienība Tēvzemei un brīvībai

2. Vides aizsardzības klubs

3. Atdzimšana un atjaunošanās
4. Gloria Dci

5. Latvijas Nacionālās neatkarībaskustība

6. Žurnāls Auseklis

1. Grupa Helsinki #6nodibinājās 1986.gadā kā cilvēka un tautas tiesību aizstāvju

grupa, kas uzskatīja par savu uzdevumu uzrādīt Padomju Savienības pārkāpumus

šajos jautājumos. Šīs kustības sākums un kodols bija Liepājā. Pēc 1987. gada

pirmajām demonstrācijām daļu tās locekļu izsūtīja uz rietumiem, ieskaitot pirmās,

pagājušā gada 14. jūnija demonstrācijas vadītāju Rolandu Silaraupu, kurš, kā jau

minēju, šī gada sākumāapciemoja Austrāliju. Pašlaik grupair sadalījusies divāsdaļās

— lauku grupa Dr. JuraVidiņa vadībā un Rīgas grupa JuraZiemeļa vadībā. Rīgas

grupa tagad ļoti cieši sadarbojas ar Vides aizsardzības klubu.

Grupa savus mērķus deklarēja 1987. g.27. jūnijāRīgā izdotajā Deklarācijā, kuru

parakstīja Rolands Silaraups un Edmunds Cirvilis:

«Latvijas Helsinki #6grupa ir domubiedru grupa,kura savus principus atvasina

noVispārējās cilvēkatiesību deklarācijas un Helsinku vienošanās. Grupastādasev par

mērķi: demokrātijas iedzīvināšanu, tiesiskā, sociālā un vēsturiskā taisnīguma

padziļināšanu, pievēršot sabiedrības uzmanībunotikumiem un norisēm gan tagadnē,

ganpagātnē, kas irklajā pretrunā araugstāk m inētajiem principiem. Helsinki #rsgrupa
uzskata par savu pilsonisko pienākumu ar visiem iespējamiem līdzekļiem darīt plaši
zināmusabiedrībai neoficiālasizmeklēšanasceļā iegūtus faktus un rakstīt parjebkuriem
cilvēka tiesību apspiešanas un neievērošanas gadījumiem, lai ar atklātības un

sabiedriskās domas palīdzību panāktu patiesības uzvaru. Grupas viedoklis jebkurā
konkrētā jautājumānepretendē uz absolūtupatiesību, bet patiesības meklējumu. Savai

darbībaigrupai piederīgie ziedo savu brīvo laiku un personīgos līdzekļus, gūstot no

savas darbības morālu gandarījumu. Uzskatīt sevi par grupai piederīgu un rēķināties

ar tās atbalstu var katrs, kas vadās no grupas deklarētajiem principiem. Grupas

dibinātājs LinardsGrantiņš. Grupas oficiālopublisko pārstāvniecību pašreiz uzņemas

Rolands Silaraups un EdmundsCirvilis."

1988. g. 1. februārī pie Helsinki 86 lauku grupas ir nodibinājusies jauniešu

apvienība Tēvzemei un brīvībai ar galveno mērķi — cīnīties par to, lai latviešu tautai

tiktu nodrošinātas tiesības lemt pašai par savu turpmāko likteni.

1988. g. 10. jūlijā Abrageicmā Latvijā Dr. Juris Vidiņš satikās ar līdzīgu

organizāciju pārstāvjiem no Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas.kas noslēguma deklarācijā
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ierakstīja savas galvenās prasības — legāli/.et reāli pastāvošo polītisko plurālismu un

censties panākt vēlēšanu sistēmas reformas uz patiesi demokrātiskas bazes.

2. Vides aizsardzības klubs ir pašlaik lielākā un aktīvākā no neformālām grupām.

Tā ir pretestības grupa, kuras iespaidu tautā ir atzinušas arī valdības iestādes,

piemēram, Rīgas kompartijas „galva" J.Rubiks ir uzaicinājis to sūtīt pārstāvi uz

izpildkomitejas sēdēm.

Grupas izdotajā žurnālā Staburags (5)
,

kas sācis iznākt šī gada sākumā, ir dota

informācija par grupas mērķiem un darbību:

1) Vides aizsardzība ir dzīvībasjautājums — mūsu un mūsu bērnu, un mūsu

cilvēces jautājums.

2) Vides aizsardzība ir mīlestības jautājums. Lai kaut ko patiesi aizsargātu,

tas vispirms ir patiesi jāiemīl. Saindēta ir ne tikai apkārtne, bet arī cilvēku attiecības,

ir nepieciešama sava un savas tautas dvēseles pilnveidošana.

3) Vides aizsardzība ir demokrātijas jautājums. Organizētā birokrātija ir

galvenie piesārņotāji. Pret tiembūsjācīnās demokratizācijas vārdā, bet tābūs grūta un

garacīņa, soli pa solim.

Tāpēc klubs grib apvienot kopdarbībā visus tos, kuri vēlas piedalīties —

a) dažādu veidu pieminekļu, ekoloģijas un cilvēcisko attiecību aizsardzībā,

glābšanā, kopšanā;

b) celt sabiedrības ekoloģiskās apziņas līmeni.

Kluba darbības formas—.dažādu talku organizēšana dabas, vēstures, kultūras

pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai, mēģinot šajā darbā iesaisflt vietējos

iedzīvotājus, atbildīgās instances un organizācijas. Klubs vēlas sadarboties ar līdzīga
veidaorganizācijām, klubiem vai apvienībām. Kluba priekšnieks ir Arvīds Ulme.

Intervijā ar Dzimtenes Balsi divi klubapārstāvji —priekšnieka vietnieks Valdis

Turins un Anda Anspoka <6) pastāstīja sīkāk par kluba sākumu. Šī kustība sākusies

pirms desmit gadiem — tā bijusi labu paziņu kopa, kas vēlējušies atjaunot latviešu

kultūras celtnes — muižas, pilis, baznīcas un iedegt arī kādu garīgās atdzimšanas

uguntiņu vietējos iedzīvotājos. Šajos gados sarīkotas daudzas talkas—apkopts Vecā

Stendera un citi kapi, kā arī paveikti daudzi citi darbi. Tajā laikā nostrādātas 5000

cilvēkdienas.

Klubādarbojas dažādavecuma cilvēki, intervijā uzdotobiedruskaits ir 6000, bet

esot vēl vismaz tikpat daudz līdzjutēju, kas piedaloties kluba pasākumos. Šisklubs ir

«Latvijas zaļie", un tā locekļi ir ļoti viegli saskatāmi demonstrācijās, jo viņi valkā ap

galvu zaļu lentīti,pie krūtīm zaļi-balt-zaļu rozeti vai krāsu lentes un neszaļi-balt-zaļus

karodziņus.
Bez demonstrācijām klubs arī organizē diskusiju vakarus, ieaicinot valdības

pārstāvjus diskutēt par kādu sāpīgu jautājumu, piemēram, Metro būvi. Bez tam tas

tagad ari aicina tautu sūtīt protesta vēstules dažādos gadījumos, kā to līdz šim darīja

radošās intelliģences organizācijas. V. Turins intervijā norāda, ka kluba darbs ir
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vērsies plašumā ari lādēļ, ka tam ir bijis jāpārņem dažādaveidapolitiska darbībaun

vadība. Piemēram, pie kluba tagad darbojas nodaļa Latvijas karoga rehabilitācijai, ko

vadaAndris Žukovskis, un sim mērķim sarīkoja demonstrāciju 5. g. 16. jūlijā. Turins

vēlas, lai pēc iespējas drīzāk nodibinātosun sāktu darbotiesTautas fronte kā vienota

demokrātiska kustība, kas ļoti aktīvi vērstos pret birokrātisko aparātu. Klubs grib

aktīvi piedalīties Tautas frontē un nodot tai daļu no savas politiskās nastas, jo tas vēlas

atgriezties pie saviem oriģināliem mērķiem.

3. Atdzimšana un atjaunošanās — luterāņu mācītāju un Teoloģijas semināra

mācības spēku grupa,kuras loceklis Māris Ludviks šogad apciemoja Austrāliju, kad

viņš bija izsūtīts no Latvijas. Kustībai ir divi galvenie mērķi:

1) Baznīcasārējā dzīvē cīnīties, laipilnīgi liktu ievērotsprincips par baznīcas

nodalīšanuno valsts.

2) Baznīcas iekšējā dzīvē iestāties par patiesīgumu, patiesi kristīgu dzīvi un

garīgu pilnveidošanos.

Latvijas luterāņu baznīca ir pašlaik sašķēlusies divās daļās — gados vecākā,

konservatīvā mācītāju daļa, kam ir galvenā noteikšana baznīcas konsistorijā un kas

nevēlaskonfliktu ar valsts iestādēm, un jaunāradikālāgrupa,kas domā,ka baznīcanav

pildījusi savus pienākumus pret latviešu lautu, atstājot novārtā tautas ciešanas. Šī

grupa mēģinās izdot teoloģisko žurnālu Cc/5, kas beidza iznākt 1940. gadā.

4. GloriaDei—nodibinātavēl vienagrupa Latvijas luterāņu baznīcas ietvaros, tajā
darbosies garīdznieki, draudžu locekļi un citi. Mērķi: „Grupa iestāsies par vajātiem,

represētiem un sirdsapziņas cietumniekiem, par cilvēktiesībām un cilvēcību mūsu

ikdienā, par tautas tikumisku atjaunošanos un garīgu atdzimšanu." Grupā septiņi

dibinātāji, tāaicina iestāties jaunus biedrus. Ņemot vērā represijas pret Atdzimšanas

un atjaunošanās grupu, šī grupa pagaidām paliek anonima.

5. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība nodibinājusies š. g. 10. jūlijā ar 35

iniciatoriem, ieskaitot Eduardu Bcrklāvu, un lai ir vislālākcjošie polītiskie mērķi.

Grupa savā uzsaukumā saka, ka pirmais solis tās darbībā būs atbalstīt Radošo

apvienību Rezolūciju, bet parsaviem tālākiem mērķiem lā uzskata Latvijas neatkarību,

pilnīgu nacionālo suverenitāti. Kustības juridiskais pamals ir bāzēts uz ANO

Cilvēktiesību deklarāciju, Padomju konstitūcijas pantiem par atsevišķu republiku
tiesībām izstāties no Savienības un Micrlīgumu starp Latviju un Padomju Savienību,

kur pēdējā atteicās no Latvijas territorijas uz mūžīgiem laikiem. Savam darbampalīgā

viņi lūdzdažādunozaru speciālistus un radošo profesiju darbiniekus, kam ir jākļūst par

viņu vadītājiem, un ikkatru latvieti, kam rūp nācijas liktenis.

6. Žurnāls Auseklis, kas i/.nak Latvija manuskripta veida, jo tam nav dotas

publikācijas tiesības, savus mērķus deklarēšādi: „Žurnāls Auseklis asi vērsīsies pret
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šovinismu, vardarbību, ekstrēmismu un galēju nacionālismu, iestājoties par mieru,

tautu draudzību un sadarbību, atzīstot lautu vienlīdzības un līdztiesības principus,

liesības uz nacionālosuverenitāti. Mēs atbalstīsim atsevišķu individu tiesības, kuras

ietvertas Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā un plaši ziņosim par šo tiesību

pārkāpumiem." Žurnāla redaktors Ivars Žukovskis.

II. Radošās intelliģences organizācijas
1. Rakstnieku savienība — valdes priekšsēdētājs Jānis Peters

2. Architektu savienība — valdespriekšsēdētājs Gunārs Asaris

3. Mākslinieku savienība — valdes priekšsēdētāja Džemma Skulme

4. Komponistu savienība — valdes priekšsēdētājs Pauls Dambis

5. Kinematogrāfistu savienība —1, sekretārs Ivars Seleckis

6. Teātra darbinieku savienība — valdes priekšsēdētājs Ģirts Jakovļcvs
7. Dizaineru savienība — valdes priekšsēdētājs Gunārs Glūdiņš.
Tās visas ir radošo profesiju organizācijas, sava veidaarodbiedrības. Piemēram

sīkāk apskatīsim Rakstnieku savienības struktūru. Tā sastāv no vairākām nodaļām —

dzejas; prozas;dramaturģijas; krievu literātūrassekcijas.kas domātaLatvijā dzīvojošiem

krieviem; kritikas; un tulkotāju sekcijas. Jau pirms vairākiem gadiem jaunajai mainai

Imanta Ziedoņa vadībā izdevās panākt bērnu literātūras nodaļas nodibināšanu, kas ir

centusiesuzlabotbērnu literātūras trūcīgo stāvokli grūtajos gados un arī panākt dažas

pārmaiņas latviešu valodas skolu grāmatu uzlabošanai. Par savienības mērķiem ir

uzdoti: sekmētaugsti idejisku mākslas jaunradi, stiprināt rakstnieku sakarus ar tautu.

Tā skaitās brīvprātīga organizācija, bet praktiski ir neiespējami strādāt savu interešu

laukā tam,kas nav savienības biedrs — bez savienības biedra kartes rakstnieks kļūst
bezdarbnieks. Tādēļ arī izslēgšana no savas radošās apvienības kļūst par vienu no

smagākiem sodaveidiem. Tiksmagusodu nepiesprieda pat Belševicai—viņu pārcēla

no dzejas uz tulkošanas nodaļu. Tālāk, rakstniekam, ja viņS nav savienības biedrs, nav

cerību publicēt savus darbus grāmatā izņemot pašu pirmo, un tāvar „atvērt durvis" uz

savienību.

Savienība izdod literāro žurnālu Karogs, žurnālu Daugava krievu valodā un,

kopā ar citām radošām savienībām, tā izdod nedēļas laikrakstu Literatūra un Māksla,

kas pēdējā laikā gan neatbilst savam nosaukumam — tas tagad ir galvenokārt veltīts

diskusijām par pašreizējām nacionālpolītiskām, saimnieciskām un citām pārmaiņas

laika izraisītām problēmām. „Vecā gvarde" vadīja savienību līdz septiņdesmitajiem

gadiem — A. Upīls, J. Niedre un tad garus gadus V. Lukss. Jāni Pēteru ievēlēja par

priekšsēdētāju 1985. gadā.

III. Kultūras fonds

Kultūras fonds ir dibināts 1987.gada aprīlī kā no valsts neatkarīga organizācija.
Kultūras fonda statusu izskaidroja KF pilnvarotā Ināra Ņcfarova intervijā ar Laika

redaktoru 1. Spilncru. (7) Viņa Stāsta,ka Kultūras fondi ir ncxiibināti gan visasPadomju
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Savienības mērogā, gan arī atsevišķās republikās. Tiem republiku fondiem, kas

pieprasīja tiesības darboties financiāli un ideoloģiski neatkarīgi no Maskavas, šāda

atļauja tika dota, un tiem ar Maskavusavos līdzekļos nav jādalās. Šādu neatkarību no

centrālā fonda pieprasīja Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Grūzijas

republiku fondi.Kā redzam, tad neatkarīgo ceļu ir izvēlējušās tās republikas, kam ir

lielas domstarpības arMaskavu tieši nacionālosjautājumos un kas vēl arī cieš no kara

zaudējumiem. Piemēram, Baltkrievijā ir likvidētas skolas baltkrievu valodā,parko tā

ir ļoti sašutusi un tagad mēģinās savu valodu glābt.

Kultūras fondamērķi irLatvijas dabasun latviešukultūras mantojuma sakopšana

un saglabāšana. Fonda ideoloģiskais pamats ir tā dibinātāja un priekšsēža dzejnieka

ImantaZiedoņa doma,ka šim sakopšanas darbamir jābūtarī tautas garīgās audzināšanas

darbam — ka pašdarbība atmodinās aizmirstās senču tikumiskās pārliecības par

atbildību pret dzīvo un nedzīvo dabu, un cita cilvēka roku darbu.

Uz šo Fonda idejisko pusi ir atsaukušies skolotāji, kas ierosina, lai katrā skolā

sāktu vestKF darbu grāmatu, kurā savu paveikto darbubūtu tiesības ierakstīt katrai

klasei, katram skolniekam un katram skolotājam. Pie skolām dibinās t.s. KF

pirmorganizācijas, kas rīko dažādas apkārtnes sakopšanas talkas, ziedojumu dienas

skolā, vācotnaudukādam noKF speciāliem projektiem, piemēram, Spīdolas stipendiju
fondam, un kas atlikumu no dažāda veida pasākumiem, piemēram, Ziemas svētku

tirdziņiem, nododKultūras fondam.

Kultūras fondadarbībair izvērtusies stipri plaša, tam ir talku gruputīklspa visu

Latviju, kuru vadītāji sanāk kopā Rīgā uzrēgulārām sanāksmēm, lai dotu atskaiti un

saskaņotu jaunus darbaplānus; pirmajā sanāksmē piedalījās 100 talkas vadītāju, bet

nu to skaits ir audzis. Šīs talkas ir nosauktas par kultūrtalkām — tās ir profesionāli
vadītas un zinātniski pamatotas.

PieFonda ir nodibinātaAmatnieku brālība, kur vecie meistari apmācīs jaunos

tautasamatu darbapaņēmienos —viņi tagad irļoti vajadzīgi restaurācijas darbiem kā

Rīgā, tā uz laukiem, lai nebūtu jāieved ārzemju restauratori, kā, piemēram, poļi, bet

amatnieki arī solās celt gaismā amatu folkloru, tradicijas un svētkus.

Viens no speciāliem KF projektiem ir Daugavas sakopšana, sevišķi pamestajā

spēkstacijas būvvietā, kas ir izrakņāta 1 milj. rubļu vērtībā un tādaarī pamesta. Cits

projekts ir sakopt strēlnieku cīņu un kapu vietas; jaunieši jau ir sakopuši Nāves salu.

Dažādus projektus ierosina vietējie iedzīvotāji — savu baznīcu un sabiedrisko ēku

restaurāciju, vācot līdzekļus un piedāvājot darba spēku.
KF ir bijuši arī citāda veidaprojekti — tas ar saviem uzsaukumiem vadīja Jāņu

dienas atjaunošanas vēstuļu akciju.

Līdzekļus Fonds iegūst no ziedojumiem — no individiem, kollektīviem, kā arī

no speciāliem ziedojumiem, ko dodradošāintelliģence — atlikumiem no koncertiem,

gleznu un citu mākslas darbuizsolēm, autoru honorāruziedojumiem, v.c. Šī gada laikā

savākti pavisam 715 000 rbļ., no tiem Daugavas apkopšanas fondam saziedoti

195 000rbļ., Spīdolas fondam 170000rbļ., Staļina upurupiemiņai —69 000rbļ. Tas



42

ir arī griezies pie trimdas tautiešiem pēc atbalsta— ganziedojumu veidā, ganarī kā

samaksu par dažādiempakalpojumiem, ko Fonds piedāvā (8)
,
piemēram, noorganizēt

trimdā mirušo latviešu urnu pārvešanu un apbedīšanu dzimtas kapos, uzstādīt

pieminekļus, apkopt kapu kopas, kāarī izsūtīt Latvijā izdotās grāmatas un skaņuplates.

KF pirmā darbības gada atcerē Spīdolas stipendiju fonds piesprieda Larim un

Gunvorai Strunkēm Zviedrijā, kas Latvijā strādās Niklāva un Lara Strunkes izstādes

iekārtošanā un arehīva materiālu tālākā apzināšanā.

IV. Rezolūcija
Rakstnieku savienības Rezolūciju (9)

,
kas piesaka latviešu tautas vajadzības un

prasības tāsstāvokļa radikālai uzlabošanai, tagadatbalsta visi sabiedrībasnogrupējumi,
ieskaitot arī neformālās grupas. Tā ir visas latviešu tautas prasību kopsumma — to

prasību, kuras ir iespējams apmierināt pašreizējā polītiskā iekārtā — Latvijai esot

vienai no Padomju Savienības republikām.

Rezolūcija, kas izstrādāta Rakstnieku savienības sēdēar pārējo radošosavienību

vadītāju, Žurnālistu savienībasvadītāju un dažāduspeciālistu piedalīšanos, ir iesniegta
PSRS KP ģenerālsekretāram M.Gorbačovam partijas XIX konferencē 1988. gada

jūnija beigās. Tās ievadā vispirms izteikts atbalsts Gorbačova formulētajām tēzēm

XIX kongresam; tad tiek uzsvērts, ka šajā vēsturiskajā laikā par galvenam un

izšķirošām vajadzībām ir jāuzskata «radikālas ekonomiskas pārmaiņas, atklātums,

demokratizācija un jauna domāšana, kas spētu mainīt sociālisma satvaru atbilstoši

patiesi zinātniskām nostādnēm un ētiskam ideālam".

Tā ieteic uzskatīt negatīvu nostāju pret šīm reformām par «uzbrukumu

sociālismam, internacionālismam, tautu nacionālajām tiesībām un katra pilsoņa
tiesībām atsevišķi". Tā atbalsta vēlēšanu sistēmas demokratizēšanu un piekrīt

ieteikumam padarīt demokrātiskā ceļā vēlētas Padomespar pilntiesīgām valsts lietu

lēmējām.
Tālāk ievadāRezolūcija pievēršas Latvijas problēmām. Tāprasaatgriezties pie

1959.gada pārtrauktās Latv ijas suverēnāsekonomiskāsun sociālāspolitikas veidošanas,

kas tika pārtraukta tā saucamā nacionālisma atmaskošanas vārdā (t.i., ar nacionāl-

komūnistu tīrīšanām,pēc kurām sākās strauja smagās rūpniecības attīstība un Latvijas

pārpludināšana ar krievu strādniekiem, kā jau norādīts t. daļā).

Pēc ievadaRezolūcijā ir uzskaitītas un iztirzātas visas tās nopietnās problēmas,

kas šodien apdraud tautas eksistenci un rada zemu dzīves kvalitāti. Šīs problēmas ir:

1) Draudīgs demogrāfiskais stāvoklis, kur sveštautiešu, sevišķi krievu

ieplūdināšana draud pārvērst latviešus par minoritāti savā zemē;

2) Lielās krievu masas klātbūtnes dēļ apdraudētais latviešu valodasstāvoklis;

3) Apdraudētais veselības stāvoklis milzīgas gaisa, ūdeņu un zemes

piesārņošanas dēļ;

4) Kritiskais saimnieciskais stāvoklis, kas radies Maskavas nemākulīgās

centrālās saimniekošanas un ari Latvijas ekonomiskās izmantošanas dēļ.
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Šīs problēmas ir cita ar citu saistītas, tādēļ arī Rezolūcija tās atkārtoti piemin

dažādos kontekstos.

Dokuments ir sadalīts trīs daļās:

1) «Republikas statusa un tiesību aspekti", kur apskatītas nacionālpolītiskās

problēmas,

2) «Tautsaimniecība un dabas aizsardzība",

3) «Tautas veselība, tautas izglītība, kultūra".

1. Republikas statusa un tiesību aspekti

Pirmajā daļāRezolūcija pieprasa Latvijas PSRpolitisku un tiesisku autonomiju,

pamatojot šo prasību uz Padomju Savienības konstitūcijas 76. panta, kur teikts:

~Savienības republika ir suverēna padomju sociālisma valsts, kas apvienojusies ar

citām republikām Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā."(10) Rezolūcija protestē,

ka šīs likumiskās Latvijas PSR tiesības nav likumdošanā ievērotas ne savienības, ne

ari republikas līmenī, un tādēļ latvieši savā etnoģeografiskajā territorijā kļūst par

minoritāti. Citiem vārdiem, ja Latvijai nebūtu bijušas noliegtas viņai pienācīgās

tiesības, tad viņa būtu spējusi apturēt lielo sveštautiešu ieplūdumu.
Tejānorāda,ka šajā kontekstā ir stingri jāatšķir «suverenitāte" no «neatkarības",

jo ir gadījies, ka trimdā kādreiz šī latviešu prasība pēc suverenitātes ir iztulkota kā

prasība pēc neatkarības. Ar «suverenitāti" te ir domātaLatvijas politiskā autonomija

Padomju Savienības ietvaros, kamēr «neatkarība" ir pilnīga izstāšanās no Padomju

Savienības, ko arī, teorētiski, pielaiž Padomju Savienības konstitūcija. Bet Gorbačovs

ir vairākas reizes atklāti nodeklarējis savas pārbūves nepārkāpjamās robežas, no tām

svarīgākie punkti ir:

1) ka Padomju Savienībā ir un būs tikai vienapartija — komunistu partija,

2) ka nebūsnekādu robežu pārkārtojumu.
Prasībupēc neatkarīgas valsts Gorbačovareformusākumāvalsts aparāta valdošās

personas mēģināja apkarot neveiklā un pat rupjā veidā, norādot, ka neviens normāls

padomju pilsonis to nevēlas—kas to prasa, ir vai nu huligāns, vai garīgi slims, jo viņi

negribēja ļaut pat rasties idejai, ka šādu vēlēšanos varētu izteikt sabiedriskā doma.

Tagad šo metodi vairs nelieto, nu mēģina šādu jautājumu vai nu ignorēt, vai arī teikt,

ka to neprasa neviens īsts sociālists. Notikumi Kalna Karabahā rāda, ka padomju

augstākā vara neatļaus arī nekādus iekšējus robežu pārkārtojumus, kaut gan to atļauj

Konstitūcijas 78. pants.

Tā kā latviešu tauta pirmo reizi visā savā garajā un grūtajā vēsturē kļūst savā

zemēpar minoritāti,tadRezolūcijā prasīts, lai Latvijas KP un Latvijas PSR valdībapar

vienuno galvenajiem mērķiem uzskatītu latviešu nācijas saglabāšanu un uzplaukumu.

Vispirms ir nepieciešams, lai izstrādātu un pieņemtu likumu par Latvijas republikas

pilsoņa statusu. Tas ir nepieciešams, lai varētu noliegt apmesties uz dzīvi Latvijā
kuram katram iebraucējam. Pašreizējos apstākļos pastāv tikaiPSRS pilsoņa statuss, un

Latvijā var apmesties uz dzīvi kurš katrs sveštautietis, kam Latvijā ir darbs un



44

pierakstīšanās viela. Tālāk rezolūcija prasa, lai stingri tiktu regulēti un kontrolēti visi

turpmākie imigrācijas procesi.
No diskusijām par šiem diviem jautājumiem Rakstnieku savienības sasauktajā

sēdē ir redzams, ka latvieši, prasīdami izstrādāt Latvijas pilsoņa statusu, raugās

nākotnēuz to laiku, kad notiksamatpersonu vēlēšanas. Ja Gorbačovamizdosies izvest

dzīvē savas reformas par valsts aparāta demokratizēšanu, proti, ka visas amatpersonas

un arī padomes tiks vēlētas, tad būs vietas Latvijā, kur izveidosies latviešiem

nelabvēlīga situācija, sevišķi Rīgā — ja visiem krieviem un citiem sveštautiešiem ir

balsstiesības, tad būs rajoni, kur viņu balsis noteiks pārvaldes aparāta sastāvu. Tāpēc,

piemēram, rakstnieks Alberts Bels ir nācis ar tik radikālu priekšlikumu, ka Latvijas

pilsonis var būt tikai tāpersona, kuras ģimene ir dzīvojusi Latvijā kopš 1940. gada

Tas jaunu droši vien būs valsts varai pārāk garš un nepieņemams kvalifikācijas periods

pilsoņa tiesībām,bet būs ļoti svarīgi, kādu gaduskaitu atradīs parpieņemamu Latvijas

unPSRS valdības. Latvijas pilsoņa tiesībasnebūsnozīmīgas tikai vēlēšanugadījumos;

ja rūpniecības ražošanas procesu būs iespējams padarīt intensīvāku ar technoloģijas

palīdzību, kā to vēlasGorbačovs, tadLatvijā bez darbapaliks diezgan liels nekvalificēts

darbaspēks, pa lielākai daļai iebraucēji. Ja viņiem nebūtupilsoņu tiesību, tad no šiem

bezdarbniekiem varētu prasīt, lai viņi atgriežas republikās, no kurām ieradušies.

Pieprasa Latvijas starptautisko tiesību atzīšanu

NākamāRezolūcijas punktā ir pieprasīta Latvijas starptautisko tiesību atzīšana.

JaLatvija ir suverēna republika Padomju Savienībā, tad pēc padomju konstitūcijas 80.

punkta tai ir tiesības piedalīties starptautiskos forumos. Rezolūcija uzsver, ka tad tai

ir vieta ANO, UNESCO, olimpiskā kustībā, sporta un citās federācijās ar tiesībām

piedalīties starptautiskos politiskos, kultūras, zinātnes un sporta forumos, lietojot

savas suverēnās republikas valstiski nacionālosimboliku.

Latvijai ir maz izredžu dabūt pārstāvniecību Apvienotajās Nācijās, jo pret to

protestētu visi tie šīs organizācijas locekļi, kas nevēlas redzēt palielinātu Padomju

Savienības reprezentāciju. Lielākas cerības Latvijai ir iegūt reprezentācijas tiesības

dažādos starptautiskos kultūras un sporta forumos. Komponistu savienības sekretārs

Arnolds Klotiņš
(12) norāda, ka sistemātiski tiek kavēta Latvijas kultūras iziešana

pasaulē tādēļ, ka nav noskaidrotasLatvijas likumiskās tiesības.Tākā mākslu, zinātnes

un sporta delegāciju un atsevišķu pārstāvju braucieni uz ārzemēmnav tiesiski noteikti,

tie ir atkarīgi no Vissavienības iestāžu un pat atsevišķu ierēdņu untumiem. „Vai jūs

zināt, cik pazemojoši bija jālauž ceļš uz ārzemēm mūsu tagad slavenajiem koriem?

Ceļš ar Rīgas Balzāma pudelīti azotē pie Vissavienības Goskoncert jaunkundzēm —

tāds bija nepieciešamais, mums uzspiestais šī ceļa sākums, kas bija jāveic kopj

pārstāvjiem ..."

Viņš tālāk pastāsta, kāLatvijas mākslinieku iesaistīšanos starptautiskajā mākslas

dzīvē kavē pašreizējā kārtība, kādā tiek izlasīti PSRS pārstāvji alskaņotājmākslas
konkursiem ārzemēs. «Diskriminējoši ir tas, ka Latvijas pilsonim — t.i., suverēnas

valsts un Eiropas līmeņamūzikas kultūras pārstāvim, vispirms ir jāiegūst reģionālā 15
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republiku konkursā laureātanosaukums, lai viņš varētu savas tautas kultūru pārstāvēt

pasaules tautu saimē. Bet tas nozīmē, ka daudzos gadījumos latviešu mūziķim ir

jāpiemērojas krievu mūzikas un mūziķu gaumei, kuri dominēšajā atlases konkursā un

žūrijā — tātadviņš nevar nestpasaulē savuīpatnību tieši, bezcitas nacionālāskultūras

psīcholoģijas filtra."

Un tāpat, ignorējot Latvijas PSR Konstitūcijas 74. pantā paredzētās tiesības

..stāties sakaros ar ārvalstīm" un «piedalīties starptautisku organizāciju darbībā",

latviešu sportistiem ir aizliegts uzstāties kā savasrepublikas pārstāvjiem, lietojot savus

nacionālossimbolus. Klotiņš uzdrošinās norādīt, ka latviešu valstisko tiesību līmenis

šajā ziņā ir bijis augstāks 20-tos un 30-tos gados, un ka latvieši nav to aizmirsuši.

Pie šiem brīvajiem sakariem ar ārzemēm Rezolūcija pieskaita arī vajadzīgās
tiesības Latvijas pilsoņiem strādāt un izglītoties ārzemēs un brīvi uzturēt sakarus ar

trimdas latviešiem.

Pieprasa latviešu valodai valsts valodas statusu

Tālāk Rezolūcija pieprasa latviešu valodaipiešķirt valsts valodasstatusu, kā tas

ir jau Grūzijas, Armēnijas un Azerbeidžanas konstitūcijās. Kaut arī krievu valoda

izmantojama par starpnāciju sazināšanās līdzekli, Latvijā arī latviešu valodai kā

pamatnācijas valodai jākļūst par starpnacionālās saziņas līdzekli.

Bet kā lai to praktiski izved dzīvē? Kad Rakstnieku savienība jau 1986. gada

beigās pieprasīja, lai vismaz tādās vietās, kas saistītas ar jaunatnes audzināšanu,

piemēram, komjaunatnē visiem vadītājiem obligāti būtu jāprot latviešu valoda, tad to

asi izbāra partijas vadība (13)
,

norādot, ka krieviem latviešu valodas apgūšana ir

brīvprātīga lieta,kautgan tā veicināmaar dažādiemlīdzekļiem. Kāīsti —partopartijai

nebija nekādu reālu plānu, tā vienīgi piedāvājās uzlabot latviešu valodas mācības

iespējas krieviem, kas to vēlētos darīt.

Bet nu Rezolūcija nāk ar praktisku, konkrētu priekšlikumu, kā varētu veicināt

krievu vidūlatviešu valodasapgūšanu: «Citu valoduprašanu uzskatīt parprofesionālas
lietderības rādītāju valsts un padomju iestādēs, īpaši nozarēs, kas saistītas ar sociālo

sfēru: veselības aizsardzībā, pedagoģijā, kārtības sargāšanas iestādēs."Tas nozīmē,ka

katrs pilsonis, iegājis valsts iestādē, varētu runāt un tikt saprasts vai nu latviešu, vai

krievu valodā.

Tātadabuvaloduprašana Latvijā kļūtu par vienu no mērauklām, pieņemot jaunu
darbinieku vai dodot paaugstinājumu. Latvieši te ir daudz izdevīgākā stāvoklī nekā

krievi, jo pēc statistikas ziņām 80% no viņiem prot krievu valodu, kamērno krieviem

tikai 25% runā tekoši latviski, 25% nerunā nemaz un 50% — daudzmaz. Šis

«daudzmaz" droši vien izrādīsies par nepietiekamu posteņos, kur ir nepieciešama
tekoša latviešu valoda. Partijas avīze Cīņa gan norāda, ka tagad diezgan strauji

pieaugot to krievu skaits, kas meklējot latviešu valodas mācīšanās iespējas. Protams,

ka par to vēl nav nekādas statistikas, bet var jau būt, ka nacionālās pašapziņas

uzplūdums, kas ir izkustinājis latviešus no apātijas un ir mudinājis viņus būt

uzstājīgākiem, piemēram, veikalos, autobusos un citās vietāsrunājot tikai latviski, kā
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ari latviešu iesniegtās prasības padomju valdībai, ir savukārt izkustinājušas daļu

krievu no viņu augstprātīgās vienaldzības un pārliecinājušas, ka šajā situācijā nav

izdevīgi izcelties ar latviešu valodas nezināšanu.

Albertam Bclam (14) ir otrs praktisks plāns, kā ieinteresēt krievus mācīties

latviski, proti, līdz šim liek izsniegtas darba vielās prēmijas — mēneša, ceturkšņa un

gada prēmijas,citējot Bclu, „parto, ka cilvēks kārtīgi ierodasdarbāun ir skaidrāprātā".

Viņš ieteic šīs summas izlietot,nodibinotmēnešaprēmijas vismaz no 50 līdz 100rubļu

apmērā par otras valodas prašanu visur lur,kur darbā ir saskare ar citiem cilvēkiem.

Tāpatkā iepriekšējā priekšlikumā, arī šeit priekšroka būtu latviešiem viņu labāku otras

valodas zināšanu dēļ.

Pieprasa iespējas lietot latviešu valodu visas sfērās

Rezolūcijas nākamais punkts arī attiecas uz valodu. Tur teikts: «Nodrošināt

iespējas lietot latviešu valodu visās sfērās, tādējādi radot pamatu visu latviešu valodas

funkcionālostilu pastāvēšanai un attīstībai." Šis punkts balstās uz izcilās valodnieces

Rutas Veidemancs (15) atzinuma, ka, līdz ko latviešu valodu ilgāku laiku nelietokādā

valodas lietošanas sfērā, tad tur lietoto terminoloģiju pamazām aizmirst. Latviešu

valodakļūst nabagāka vispirms tāpēc, ka ir sarucis tās vārdukrājums, bet tam līdz zūd

ari šīs valodas sfēras īpatnējais stils — valodai ir atšķirīgs stils, runājot, piemēram,
zinātnieku kongresā un iepērkoties pārtikas preču veikalā.

Veidemane ir sakopojusi ziņas par latviešu valodas spējām apkalpot dažādas

valodas funkcionālās sfēras, jo latviešiem uzspiestā divvalodība ir atstājusi ļoti

negatīvu iespaidu uz viņu valodu.

1) Saimnieciskas darbībassfēra.Latviešu valodatospēj apkalpot ļoti nepilnīgi.
Nefunkcionē jūrniecības, daudzas rūpniecības sfēras, un ne tāpēc, ka šīs nozares

Latvijā nebūtu attīstītas. Rūpniecības nozaru terminoloģija — kaut gan tiek izdotas

dažādas vārdnīcas un biļeteni — nenāk no prakses un netiek praksē pārbaudīta.

Rūpnīcās valda krievu valoda.

2) Sabiedriski politiskās darbībassfēra. Latviešu valoda toapkalpo nepilnīgi.

Pēdējos gados stāvoklis ir uzlabojies, joLatvijā palielinājies latviski runājošo valsts

unpartijas darbiniekuskaits. Veidemaneuzsver: «Uzskatu, kapar idejiskiem vadītājiem

kolektīvos, kuros ir abutautībupārstāvji, ne tikai nedrīkst, betari nevar strādātcilvēki,

kas neuzskata par nepieciešamu saprast abas valodas."

3) Sadzīves sfēra. Tolatviešu valodaapkalpo ļoti nepilnīgi. Jebkurāsadzīves

pakalpojumu uzņēmumā, veikalā, poliklīnikā, slimnīcā un citur ik dienas rodas

situācijas, kad latvietim nav iespējams iztikt ar dzimto valodu. «Ja cilvēks nevar savā

tēvu zemē, savas mātes valodā pasūdzēties ārstam, tas degradē medicīniskās aprūpes

ideju." Valoda tiek paralizēta vienā no tās elementārajām funkcijām — ikdienas

sazināšanās funkcijā.

4) Zinātnes sfēru. Arī šeit latviešu valodas lietošana ir ierobežota. 70-tos

gados pieņemtais un vēl joprojām spēkā esošais lēmums liek zināmu kandidāta un

doktora disertācijas tulkot krievu valodā, jo tas ir jāapstiprina Maskavā. Tas attiecas
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tieši uz disertācijām baltu valodniecībā.

5) Daiļliteratūras sfēra —to latviešu valodaapkalpo.

6) Tautas daiļrades sfēra— latviešu valoda apkalpo pilnīgi.

7) Masu informācijas sfēra—laikraksti un žurnāli. Latviešu valodaapkalpo

pilnīgi.

8) Estētiskās iedarbībasstera — nepilnīgi. Rīgas televīzijas raidījumi, tāpat

radioraidījumi ļotibieži notiekkrievu valodā.Mazākajiem bērniem, arī jaunāko klašu

skolēniem ir ļoti grūti skatīties šādus raidījumus.

9) Izglītībassfēra. Pamataun vidusskolas izglītību dzimtajā valodāvarapgūt.
Ir vairākas nozares, kurās augstāko izglītību nav iespējams apgūt latviešu valodā.

10) Lietvedība—Latviešu valodaspēj apkalpot ļoti nepilnīgi, lai neteiktu, ka

šajā sfērā tā ir pilnīgi paralizēta.

11) Personīgā sarakste — katra individa rokās.

12) Reliģiskā kulta darbības sfēra. Latviešu valodato var apkalpot pilnīgi.

Pastiprinās jauniešu intereseparreliģiju; janekasnemainīsiesvalodaspolītikā, reliģija

var kļūt par nopietnu nacionalitātes veidošanas un saglabāšanas funkciju.
Veidemanenoslēgumā uzsver, ka svarīgākā teze,ko viņa lūdzuzņemtRezolūcija

ir — latviešu valodas un līdz ar to latviešu nācijas aizstāvēšanas un saglabāšanas
interesēs atzīt latviešu valodu par valsts valodu.

Pie valodas jautājuma atgriezīsimies Rezolūcijas 3. daļā, runājot par izglītību.

Pieprasa territoriālu karaspēka formācijas radīšanu

Nākamā punktā Rezolūcija cenšas panākt LPSR territorijā speciālas karaspēka

formācijas radīšanu — apakšvienības vai karaskolas veidā— kas turpinātu latviešu

strēlnieku izcilās revolucionārās tradicijas, un kur apmācības notiktu nevienkrievu,

bet ari latviešu valodā. Šādu formāciju varētu veidot no republikas jauniešiem —

latviešiem un krieviem, kas brīvi runāabas valodas.

Pieprasa izskaust bezatbildīgus pārmetumus nacionālismā

Tālāk Rezolūcija prasa, lai republikas politiskajā dzīvē, masu informācijas

līdzekļos, ideoloģiskā darbā pilnīgi izskaustu mēģinājumu konkrētu faktu un norišu

objektīvu izpēti aizvietot ar bezatbildīgiem pārmetumiem nacionālismā.

Latvijā pašlaik ir diezgan liels sajukums, galvenokārt partijas un valdības

aparātā, par vārdiem «nacionālisms" un «nacionāls". Bija laiks,kadšos vārdus vispār

nebija ieteicams ņemt mutē, jo tie abi nozīmēja buržuāzistisko iedomību, ka viena

tauta ir pārāka parcitām, un šovinistisko tendenci noslēgties pašiem savākopumā —

tā tad kaut ko ļoti sliktu Padomju dažādo tautu brālīgās sadraudzības saimē. Bet tad

pats Gorbačovs (I<s)
,
runādamspar tēzēm XIXpartijas konferencei, lietovārdu«nacionāls"

pozitīvā nozīmēun «nacionālisms" — negatīvā nozīmē:

1) «Tagad ir neizmērojami pieaudzis visupadomju republiku un autonomiju

ekonomikas, kultūras un kadrupotenciāls, tādēļ likumsakarīgi augnacionā/āpašapziņa."

2) «Tai pašā laikādzīve parāda, ka nepieciešams pastāvīgi turēt uzmanības

lokā starpnacionālo attiecību jautājumus, ikvienas tautības un nācijas attīstību. Šo
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jautājumu risināšanas pamatā ir tāds politisks kurss, kas visu nāciju ievērošanu saista

ar tuvināšanos un savstarpēju palīdzību, ar internacionālistisko ideoloģiju, kas nav

savienojama ar nacionālismu un šovinismu."

Toties latviešu tauta joprojām lieto vārdu «nacionālisms" kā labu vārdu— kas

apzīmē visu to īpašību kopumu, ko arī Gorbačovs pats atzīst par pozitīvu, proti —

nacionālais lepnums, nacionālāskultūras kopšana, nacionālāapziņa — viss tas kopā
taču nozīmē nacionālismu. Bet Rezolūcijas sastādītāji, zinādami valdošo aprindu

negatīvo nostāju pret šo vārdu, lietoto viņunozīmē—tiesaka: kad mēsnodarbojamies

ar savu nacionālo interešu kopšanu dažādos veidos, lūdzu neiztulkot to par negatīvu

parādību, piekarot vārdu «nacionālisms" jūsu nozīmē. Toties latviešu sabiedrībā

atskan balsis, kas prasa pēc šī vārda rehabilitēšanas arī oficiālajā terminoloģijā. Tā

Imants Ziedonis (17) saka, ka nevar taču izsvītrot no pasaules domāšanas veselus

jēdzienus tāpēc, ka padomju sabiedrība nav mācējusi tikt ar tiem galā.

Rezolūcija turpina, ka plašu tautas slāņu izteikto neapmierinātību arpašreizējo

ekonomisko, demogrāfisko un ekoloģisko deformāciju nedrīkst noraidītun iztēlotpar

ārvalstu propagandu vai kapitālisma restaurācijas ideju rezultātu. Tas, sevišķi agrāk,
bet arī vēl tik nesen kā 1987. gadā, bija birokrātijas iemīļots paņēmiens, kā atkratīties

no sūdzībām. Vajadzēja tikai pateikt, ka latviešus sakūdījuši vai nu amerikāņi, vai

trimdaslatvieši kā amerikāņu «rokas puiši". Atcerēsimies, ka tādā veidāpagājušā gadā

mēģināja izskaidrot latviešu demonstrācijas. Latvieši Latvijā to pamatoti uzskatapar

birokrātijas mēģinājumu radīt iespaidu, ka nacionālā pretestība ir niecīga apmēra un

ka tai nav plašāka tautas atbalsta. Tomēr tautas lielā atsaucība demonstrācijām ar

piedalīšanos tik prāvos skaitļos ir jausen apgāzusi valdības iestāžu izplatīto nepareizo

apstākļu izgaismojumu. Tādēļ arī pēdējā laikā šādi tendenciozi izskaidrojumi vairs

neparādās kompartijas preses orgānos, bet šis punkts droši vien ir tādēļ ierakstīts

Rezolūcijā, lai nodrošinātu, ka tautas rīcība nekad vairs netiks šādā veidā apmelota.

Pieprasa tiesības pārsūdzēt arī «koleģiālā orgāna" lēmumus tiesā

Nākamais svarīgais Rezolūcijas punkts attiecas uz tiesu iekārtu— tāirprasība,
lai tiktu izdots likums, kas dotu tiesībaspārsūdzēt tiesāne tikaiatsevišķu amatpersonu

lēmumus, ko drīkst darīt jau tagad, betarī t.s. koleģiālā orgāna lēmumus. «Koleģiāls

orgāns" nozīmē cilvēku grupu,kam uzticēta vadība— tātadkāda ministrija, resors,

komiteja utt.

Gorbačovs ir vairākkārt apgalvojis, ka viņš vēlas pārvērst Padomju Savienību

par tiesisku valsti. Tiesiskā valstī pēc tiem modeļiem, kurus mēs atrodam rietumos,

administratīvais lēmums nedrīkst runāt pretī likumam. Pēc šo zemju juridiskām

tradicijām viņusistēmaspamatos ir vai nu dokuments—parasti konstitūcija, piemēram,

Austrālijā 1901. gada Konstitūcija, Latvijas demokrātiskajos gados tā bija Valsts

Satversme, kamēr Anglijā tas ir neuzrakstīts, bet juridiskās tradicijās glabāts
konstitūcionālo likumu kopums, ko ne likumdošanas vara, ne izpildvara nedrīkst

ignorēt. Krievijas juridiski politiskās tradicijas ir pavisam citādas — krievu tauta ir

pieradusi pie cara-patvaldnieka, kura vārds ir likums, tā tad likumu sistēmabalstās uz



49

valdniekaautoritātes. No JānaBriesmīgā, Pētcfa Lielā līdz Nikolajam 11, kas aizgāja

bojā revolūcijas liesmās, krievam cara tētiņš bija otrspēc Dievaun visu likumuautors.

Tā tas turpinājās arī pēc revolūcijas. Kaut arī tika uzbūvēts juridiskais aparāts ar

konstitūciju pamatā, to ignorēja, un izšķirošos lēmumus pieņēma administratīvi, vai

nu partijas ģenerālsekretārs viens pats, kā Staļins, vai arī ģenerālsekretārs kopā ar

centrālkomiteju, koleģiāls orgāns, kā to apzīmē Rezolūcija.
Unkā norādaTālavs Jundzis (18)

,
Latvijas prokuratūras augstāks darbinieks, ar

šādiem likumaneaizskaramiemkoleģiāliem orgāniem, kuru lēmumsir nepārsūdzams,

pilsonim, diemžēl, jāsastopas ļoti bieži. Piemēram, dzīvokļa komiteja, kas nolemj
nedotkādam dzīvokli, kas viņam likumīgi pienākas, ir šodien neaizskarama, jo tās

lēmumsnav pārsūdzams, tāpēc ka tedarbojies nevis individs, bet koleģiāls orgāns.Un

padomju sistēma ir pilna ar šādiem koleģiāliem orgāniem. Tātad šis Rezolūcijas

punkts ir domāts ne tikaipilsoņa tiesībuaizstāvēšanai, dodotviņam iespēju pārsūdzēt
tiesāšobirokrātijas orgānu lēmumu,betarībirokrātijas pārāklielā iespaida iedragāšanai.

Pieprasa atzīt izsūtīšanas par nelikumīgām
Tālāk Rezolūcija pieprasa atzīt 1941.un 1949.gada tautas izsūtīšanas lēmumus

par nelikumīgiem, Padomju Konstitūcijai neatbilstošiem un juridiskā un morālāziņā

nepamatotiem. Nepieciešams arī tāds likumdošanas akts, kas aizliedz deportācijas
nākotnē. Staļina rīcības nevainīgo upuru rehabilitācijai jāietver arī šo represiju
konkrēto vaininiekuun izpildītāju sabiedriskais nosodījums, nepieciešamības gadījumā

vainīgos saucot pie kriminālatbildības. Šīm personām atņemamas par nopelniem

piešķirtās sociālās privilēģijas un goda nosaukumi.

Rakstnieku savienība 1988. gada martā nodibināja komisiju ar nosaukumu

Personības kulta ļaundarību apzināšanas komisija, kas centīsies apzināt visus Staļina
laika deportāciju upurusun izdos šocilvēkuPiemiņas grāmatu, „lai sniegtu gandarījumu
un atdotu godu" tūkstošiem nevainīgu cilvēku. Viņa norāda,ka ir jāuzzina mūsu tautas

ievērojamu locekļu likteni, par kuriem līdz šim nekas nav zināms — te minēti Jūlijs
Auškāps, Marģeris Skujenieks, Aleksandrs Grīns un citi. Komisijas priekšsēdētājs,
zinātnieks un rakstnieks Jānis Stradiņš (19)

uzsver, ka šajā grāmatā nenotiks nekāda

šķirošana starp režīma piekritējiem un režīma pretiniekiem: „Ne no juridiskā, ne

morālā viedokļa šāda veida represijas nav attaisnojamas, teiet runa par visu cietušo

piemiņu."
Bet šī komisija vēlas noskaidrot ne tikai upuru,bet arī viņu iznīcinātāju vārdus;

lai tovarētupanākt, ir nepieciešams tiktklāt pie valsts arehīviem, kas ir iespējams tikai

ar valsts atļauju; bet lai šos vainīgos varētu sodīt, ir nepieciešams likumdošanasakts,

kas tadarī tiek prasīts šajā Rezolūcijas punktā.
Bez tam Rezolūcija prasa, lai darītu zināmu Molotova-Ribentropa 1939.gada

23. augusta slepeno nolīgumu saturu.

2. Tautsaimniecība un dabasaizsardzība

Šaja daļa Rezolūcija uzsver, ka Latvija gandrīz piecdesmit gadu ir bijusi
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saimnieciski izmantota ar vienpusīgu ekonomikas politiku, forsējot rūpniecības

attīstību un republikas urbanizāciju. Šāda politika ir izsaukusi milzīgus zaudējumus

latviešu kultūrā un manāmi palēninājusi iedzīvotāju labklājības uzplaukumu.

Pieprasa ievest «saimniecisko aprēķinu"
PirmāRezolūcijas prasība attiecas uz visu Latvijas saimniecību —ir jāieved t.s.

saimnieciskais aprēķins vispirms rajonos un tad visā republikā. Tādā ceļā varētu

sasniegt Latvijas ekonomisko autonomiju.

Kasir saimnieciskais aprēķins? Aplūkosim,piemēram,kāduatsevišķu uzņēmumu.

Šis aprēķins irbūtībā līgumsstarprūpnīcas vadībuun,kā viņi saka, cehu. Cehsirkādas

rūpnīcas pamatnodaļa, kur izgatavo vai nu ko veselu, vai pusfabrikātu. Piemēram,

kleitu izgatavošanas fabrikā" ir nodaļa, kur kleitas piegriež, tad tās iet uz nākamo

nodaļu, kur tās sašuj. Saimnieciskais aprēķins šajā līmenī ir līgums starp rūpnīcas

vadībuun kādas nodaļas darbabrigādi, t.i. strādniekiem. Šajā līgumārūpnīcas vadība

ir atbildīga par laicīgu darbamateriāla piegādi — piegrieztās drēbes šuvējām, diegi,
kāarī atbildīga par mašīnu labokārtību, un strādnieces ir atbildīgas par nolīgtā skaita

kleitu pašūšanu noteiktajā laikā un ar noteikto kvalitāti. Rietumu saimniecībā to

apzīmētu vienkārši par akordadarbu.Padomju Savienības apstākļos zemāprodukcija

rūpnīcās bieži vien rodas no nolaidības un neatbildīgas rīcības abās pusēs — vadība

nesagādā izejvielas vai nu pašu, vai citu nolaidības dēļ, un šuvējas sevišķi nepūlas —

tā sakot, tērēlaiku. Statistika rāda, ka 1988. gadā Rīgā pēc jaunajām metodēmstrādājot
160brigāžu.

Visa uzņēmuma mērogā saimnieciskā aprēķina metodejau ir stipri sarežģītāka.
LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks O. Mišurkins paskaidro <20)

,
ka ar

pašfinancēšanos un saimniecisko aprēķinu 1988.gadā ganstrādā60%no uzņēmumiem,
bet vēljoprojām ir diezgan daudz tāduuzņēmumu, kas nav pratuši sekmīgi pārslēgties

uzjaunokārtību. Lai šī sistēmadarbotossekmīgi, ir jāpanākpašizmaksas pazemināšana,
kvalitātes kontrole, pareizs ražojamo priekšmetu skaita aprēķins, lai tie nestāvētu

noliktavās un jāslēdz līgumi par izejvielu piegādi, kas nu ir ar likumu aizsargāti,

paredzot uzlikt lielu soda naudu par līguma neizpildīšanu, un ir jāaicina palīgā
zinātnieki no dažādiem institūtiem, slēdzot ar viņiem privātus līgumus ražošanas

procesa zinātniskai pārbaudei un uzlabošanai.

Pieprasa ievērot lēmumu par rūpniecības celtniecības ierobežošanu

ParLatvijas saimniecisko izmantošanurūpniecībā ir jau minēts 1.daļā. Rezolūcija

prasa pārskatīt Vissavienības uzņēmumu jaunbūvju lietderību, stingri ievērojotPSKP

CX un PSRS Ministru padomes 1981. gadā pieņemto lēmumu „Par rūpniecības

objektu celtniecības ierobežošanu lielajās pilsētās". Ir aizliedzama visa tā ražošanas

paplašināšana, kas saistīta ar papildu darba spēka izmantošanu. Rīgā pašlaik būvē

robotu fabriku visas Padomju Savienības vajadzībām, un tai ir ievests darba spēks no

citāmrepublikām. Tāpatciti uzņēmum i, sevišķi Savienībai padotie—tas ir,uzņēmumi,

kas ražo ne lokālām, bet Padomju Savienības vajadzībām un ir pilnīgā Maskavas

kontrolē, piemēram, 1. daļā pieminētie minibusi, mopedi, telefona iekārtas v.c. —
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nelegāli piebūvē savām ēkām jaunus korpusus un uzsāk pavisam cita veidapriekšmetu

produkciju. Tātad tic faktiski ir sākuši jaunus uzņēmumus, apejot 1981.gada lēmumu.

Pēc jauniem noteikumiem iebraukšanas atļauju Rīgā var saņemt tikai tādacitas

republikas persona, kam darbavieta samaksā Rīgas pilsētai 20 000rubļu dzīvokļa un

sociālās apgādes vajadzībām. Rīgas pilsētas kasei pašlaik vajadzētu būt stipri pilnai,

jo 1987.gadā ir ieradušies 188 (XX) imigrantu. Diemžēl lieladaļano tiem ir ieradušies

nelegāli, neko nemaksājot Rīgas pilsētai.

Šajā iebraucēju skaitā ietilpst visi tic Padomju armijas ģenerāļi, kas pēc

pensionēšanās vēlas savas vecumdienasmierīgi pavadīt Rīgas Jūrmalā.

Tā kā imigrācija nav apturēta, Rezolūcija prasa aizliegt jebkādu ražošanas

paplašināšanu, kas saistīta ar darbaspēka ievešanu, un prasa Rīgas iedzīvotāju skaita

ierobežošanu, tākontrolei radot ekspertukomisiju. Un laiRīgas Jūrmalu nepārplūdinātu

ar atvaļinātiem ģenerāļiem un viņu statusam pielīdzinātām personām, Rezolūcija

vēlas, lai ierobežotu dzīvojamās platības piešķiršanu šai kategorijai pēc citu Padomju
Savienības kūrortu parauga.

Rīgas galvenais arehitekts Gunārs Asaris <21) dod šādus statistiskus datus par

1981. gada lēmuma pārkāpumiem un izskaidro to iespaidu uz tautas kulturālo un

demogrāfisko stāvokli: «Praktiski no 1981. gada jūlija līdz 1987. gada decembrim

visdažādākajos līmeņos, sākotno visaugstākajiem, ir tikuši pieņemti direktīvie lēmumi,

kā jūs domājat, par cik pilsētas objektu rekonstrukciju un jaunbūvi? Gandrīz simt,

gandrīz simt jaunu, respektīvi esošo, rūpniecības uzņēmumu paplašināšanu vai

jaunbūvēm ...
Cik man ir zināms, ļoti daudzos no šiem gadījumiem ne vietējās

izpildkomitejas, ne dažos gadījumos patrepublikas valdības iebildumi nav ņemti vērā

...
Bet cik simtiem miljonu rubļu šī rūpniecības rekonstrukcija maksā? Būtībā tā ir

jaunbūve. Es nosaukšu tikai dažus raksturīgus piemērus, jo šīs rekonstrukcijas
izmaksas sākas no, kā saka, dažiem miljoniem līdz 30, 60, 80, pat 90 miljoniem.

«Radiotehnika", «Alfa" —30miljoni... jaunās roboturūpnīcas kopējā būvniecība—

ap 90 miljonu rubļu, Vagonbūves rūpnīcas rekonstrucija — 80 miljonu rubļu, utt.

Salīdzinājumam — mēs oficiāli Ministru Padomes lēmumā bijām tiesīgi paredzēt,

teiksim, koncertzāles būvi 12miljonu rubļu apmērā, pašlaik programmas attiecīgās

korekcijas un precizēšanas rezultātā kopējais apjoms var būt ap 20 miljoniem.

Manuprāt, galvenais pat nav jautājums par šo absolūto izmaksu
...

Bet galvenais

jautājums ir par to,ka tās ir mūsu pašu celtniecības būvorganizācijas jaudas,kas tiek

atrautas no svarīgu sociāli nozīmīgu objektu būvniecības. Un vispirmāmkārtām no to

objektu būvniecības, kas vērsti uz tautas garīgās kultūras attīstībai nepieciešamās
materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai... Aprēķini rāda, ka, pat pilnībā realizējot
šīs piecgades celtniecības programmu, uz 1990. gadu Rīgā teātru un koncertzāļu

ietilpība būs tikai 60% no normas. Klubos un kultūras namos — 54%, bibliotēkās —

65%, kinoteātros ne vairāk par70%. Betcik nožēlojams ir daudzu objektu tehniskais,

arhitektoniskais, estētiskais līmenis! Pārējās mūsu republikas pilsētās stāvoklis nebūt

nav labāks. Manuprāt, tas nevar nesatraukt sabiedrību.
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Šādu pilsētas atūsūbasdisproporciju apstākļos, noplicinot Rīgas un republikas

kultūru, potenciāli radotarviensarežģītākus dzīves apstākļus, tiekzaudēti, un vispirmām
kārtām tieši republikas pamatiedzīvotāju vidū, stimuli turpmākajam radošajam un

ikdienas darbam
... Tādēļ arī nav brīnums, ka Latvijas jau tā mazais dabiskais

iedzīvotāju pieaugums ir nokrities no 3,3 uz 1000 iedzīvotājiem 1970. gadā līdz 2,8

cilvēkiem 1985. gadā. 1987. gadā varu jums pateikt precīzu skaitli, Rīgā dabiskais

iedzīvotāju pieaugums bija 2596 cilvēki. Tanī pašā laikā mehāniskais — 10200

cilvēku. Turpretī Lietuvā tajos pašos gados dabiskais pieaugums ir bijis 6,2 un 5,3.

Mērķtiecīga sociāli ekonomiska attīstība tur nodrošinājusi galveno — tautas dzīvā

spēka atražošanu."

Pieprasa mainīt Rīgas rūpniecības veidu

Betpati svarīgākā šajā Rezolūcijas daļā ir prasība mainītRīgā rūpniecības veidu

— pārslēgties uz techniski sarežģītām rūpniecības nozarēm,kam Rīgā var piedāvāt

augsti kvalificētus speciālistus un darbaspēku. Tādāveidā varētu samazinātvajadzību

pēc nekvalificēta darbaspēka. Ko iesāktaršiem iebraucējiem, ja tiekļūtu bezdarbnieki?

Igaunija, kas ir tikusi tālāk savu problēmu risināšanā nekāLatvija, vācot ziedojumus,
lai piedāvātu naudas summu ieceļotājiem, kas būtu armieru atgriezties uz vietām, no

kurienes nākuši.

Lai saglabātu tautas amatniecības mākas, kuras tauta lielā mērā ir zaudējusi, ir

jāattīsta kvalitatīvs amatnieku darbs, un Rezolūcija prasa dibināt Nacionālās vides

kultūrasinstitūtu, kas nodarbotosararehitektūrasproblēmu pētīšanu un dotuinformāciju
ražošanas organizācijām.

Šīs ir problēmas saistītas arrestaurāciju —ar veco ēkurestaurāciju ne tikai Rīgā,
betarī mazpilsētās un uz laukiem. Pie Kultūras fondair jau nodibinājusies Amatnieku

brālība, betir vajadzīga organizācija speciālistu — arehitektu, restauratoru,etnogrāfu
līmenī.

Pieprasa apkarot vides piesārņošanu

Latvijas vide ir tik ļoti piesārņota, ka stāvoklis ir jāuzskata par kritisku. Milzīgā

rūpniecība un lielais ievestais darba spēks ir daudz par lielu Latvijas territorijai —

piemēram, nokrišņu veidā gadā nolīst ap 400 tūkstoš tonnu toksisku, sēru saturošu

savienojumu, kas piesārņo gaisu, zemi un ūdeni un apdraud iedzīvotāju veselību.

Rezolūcija prasa fabriku apgādāšanu ar attīrīšanas ierīcēm, un vēlreiz atkārto prasību

par visas tālākās rūpniecības attīstīšanas apturēšanu, līdz kamēr būs izbūvēta Rīgas

kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas sistēma.

Par Rīgas un tās apkārtnes tik augsto piesārņošanas līmeni, ka nu jau ir nopietni

apdraudēta iedzīvotāju veselība, ir protestējušas visas pretestības grupas pirms

Rezolūcijas iesniegšanas. Visdraudīgākais stāvoklis ir Rīgas Jūrmalā, kur uz kādu

laiku ir bijis jāaizliedz peldēties. Pašreizējās krizes tiešais iemesls ir Rīgas, Olaines,

Jūrmalas, Jelgavas, Bauskas neattīrītie notekūdeņi. Citiem vārdiem, šie netīrie

notekūdeņi bez attīrīšanas tiek ielaisti Rīgas Jūras līcī pārāk tuvu krastam. Igauņi

sūdzas, ka jūras straumes Rīgas piesārņojumus kādreiz aiznes pat līdz viņu krastam.
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Valdība nu ir nolēmusi paātrināt attīrīšanas ierīču būvi, vajadzīgos līdzekļus

pārskaitot no citiem, mazāk svarīgiem projektiem, tā, lai to varētu sākt lietot ne vēlāk

kā 1990. g. 1. jūlijā. Tā kā arī upes mirst no piesārņošanas, Ministru padome ir

nolēmusi steidzīgi būvēt kanalizācijas attīrīšanas ierīces Bauskā, Jelgavā un Jūrmalā.

Jūrmalas piesārņošanu veicina arī Slokas papīrfabrika, bet valdībapagaidām atsakās

pieņemt Zinātņu akadēmijas speciālistu atzinumu, ka šī fabrika nevar darbotiesblakus

kūrortam. Piesārņota ir arī Gauja, un arī tās rajonā ir nepieciešams būvēt attīrīšanas

ierīces. Bet nu vismaz beidzot var cerēt, ka 1990. gadā Rīgas milzīgā kanalizācijas

ūdeņu attīrīšanas problēma tiks kaut vai daļēji atrisināta.

Ņemot vērāRīgas un Jūrmalas ļoti slikto sanitāro stāvokli un lielo dzīvojamo

māju trūkumu, Rezolūcija prasa pārtraukt Jūrmalaspilsētas zemes gabalu piešķiršanu
citu republiku, parasti krievu, valdības iestādēm un uzņēmumiem, kas tur būvē lielus

atpūtas namus, ignorējot apkārtējās dabas raksturu, piemēram, neapdomīgi izcērtot

lielās priedes, kas ne tikai dod Jūrmalai raksturīgo skaistumu, bet kuru trūkums tagad
izsauc kāpu eroziju. Tādēļ latvieši vēlas, lai šos īpašumus atpirktu ar Latvijas PSR

līdzekļiem no citu republiku resoriem un pārņemtu latviešu rokās.

Bet ekoloģiskais stāvoklis vispār draud kļūt katastrofāls, un Rezolūcija norāda,

ka Latvijas PSR Ministru Padomes un Valsts plāna komitejas darbība republikas
sociāli ekonomiskajā attīstībā ir novērtējama par neapmierinošu un nekavējoties
kardināli reformējama. Tādēļ:

Ir nepieciešamsrūpēties parto,lairepublikas nacionālābagātība,

vispirms dabas bagātības tiktu izmantotas pamatiedzīvotāju

interesēs,

Prioritāti piešķirt tādam tautsaimniecībasattīstības virzienam,

kas ir saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un mūsu kultūr-

saimniecisko tipu,

Apturēt urbanizācijas gigantomāniju, izstrādāt vienotu, zināt-

niski pamatotu republikas ekoloģiskās atveseļošanās programmu.

Tālāk, sadarboties ar citām Baltijas baseina valstīm un pildīt tos

starptautiskos pienākumus ekoloģiskos jautājumos, kas ir formulēti

nolīgumos par Baltijas jūru un baseinu,

Saukt pieatbildības tās personas,kas pārkāpušas likumuRīgā
nebūvētjaunas rūpnīcas un nepaplašināt jau esošās,

Konsekventi iestātiespret Savienībasresoru ambīcijām, kuras,

pārkāpjot vietējo padomju tiesības, likumus un ētiku, uztiepj

ražošanas paplašināšanu un jaunu objektu būvi republikas pilsētās

ar dramatiski saspīlētu ekoloģisko situāciju.
Kāno šīs diezgan garās Ministru Padomes apsūdzības ir redzams, vietējā valsts

vara nav izrādījusi pretestību Savienības resoru prasībām ari tad, kad tā jau būtu

varējusi atsaukties uz PSRS valdības izdoto lēmumu par rūpniecības ierobežošanu

lielajās rūpniecības pilsētās.
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Prasības lauksaimniecībā

LauksaimniecībāRezolūcija prasa, laisaimniecībāmatļautu saimniekotpatstāvīgi,

valsts pasūtījuma izpildē lai nākotnēatteiktos pilnīgi no jebkādas ārpuses rēgulēšanas,

un lai valsts iepirkumu «pilnībā nodrošinātu ar vērtības sviras palīdzību". Līdz šim

valsts administratīvi nosaka lauksaimniecības produktu cenu.

Tālāk Rezolūcija prasa par zemes īstajiem saimniekiem uzskatīt padomes un

nevis valsti, kā arī nodrošināt Latvijā tradicionālo lauku saimniekošanas formu un

struktūru atjaunošanu. Ģimenēm ir jāiznomā zeme uz visu mūžu un ar nomas

mantošanas tiesībām.

Latvijas Lauksaimniecībasakadēmijas profesors Ervīds Grinovskis (22) izskaidro,

kādēļ lauksaimniecība nespēj pabarot Latvijas iedzīvotājus:

«Ņemot parbāzi 1938.gada statistiku, mēs pirmskara līmeni sasniedzām un par

trim punktiem, kā saka statistiķi, pārsniedzām 1983. gadā. Tas ir ļoti pieticīgs

pieauguma temps, un, salīdzinot Latviju ar citām padomju republikām šajā periodā,

pieauguma ziņā mēs atrodamies pēdējā vietā. Mūs vairāk var interesēt tāds fakts:

rēķinot lauksaimniecībasbruto produkciju uz vienu iedzīvotāju, esam sasnieguši tikai

1938.gadu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju skaits, kā zināms, galvenokārt uz mehāniskā

pieaugumarēķina, augpatnedaudzstraujāk nekālauksaimnieciskās ražošanasapjoms.

«...

«Baltijas reģiona republikas pēc lauksaimniecībaspieauguma tempiemsarindojas
šādāsecībā—Baltkrievija, pavisam mazatpaliek Lietuva, tad Igaunija unLatvija. Šeit

jāņem vērā, ka pagātnē Baltkrievijas un Lietuvas līmenis bija zems, tādēļ 1%

pieauguma absolūtais svars bija mazs. Svarīgs irari tāds rādītājs kā lauksaimniecības

produkcijas absolūtais pieaugums uz platības vienību. Tad secība ir sekojoša —

Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Latvija. Ar ko to izskaidrot? Atbildi došu vispirms
teorētiski vispārinātā veidā, ko pēc tam konkretizēšu ar atsevišķiem piemēriem.

«Kaimiņu republikās konsekventāk tika ievēroti objektīvie ekonomiskielikumi,

mazāk pieļauts subjektīvisma un voluntārisma *, lai gan pilnīgi brīva no tā nebija
neviena republika. Ekonomiskie likumi darbodamiesvienmēr parādās tad, kad tos

pārkāpj.

«Un šīs pārkāpšanas izpausmes formas ir trīs: krītas attīstības tempi, rodas

disproporcijas un disbalances, un, trešais, krītas ražošanas efektivitāte. Mēs

pārrēķinājāmies saimniecības lielumus formējot, likvidējot sīkās skoliņas, sīkās

pienotavas, sīkās preču stacijas un daudzus citus ar lauksaimniecību saistītos

uzņēmumus, lai varētu uzspodrināt savus finansiālās darbībasrādītājus. Mumspietrūka

republikā konsekvences agrārās politikas īstenošanāattiecībā uz individuālosektoru,

mētājāmies no vienas galējības otrā, kamēr kaimiņu republikas bija konsekventākas.

~...

«Kaimiņu republikas saimniecību patstāvība atrodas augstākā līmenī.

* «Voluntarisms" alklālibas laika terminoloģija no/.imč «patvaļu".
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„MQsu republikas lauksaimniecības pieticīgie attīstības tempi lielā mērā

izskaidrojami ar tādu parādību, ka mums ir notikusi un vēl pastāv ļoti intensīva

saimniecību polarizācija. Kas ir šīs polarizācijas iemesli? Es tikai uzskaitīšu. Pirmais

un galvenais — saimniecības intelektuālaispotenciāls. Par vadītāju izmācīt nevar, šīs

dotības var izkopt, bet tām jābūt dotām no dabas.Otrs faktors ir palīgražošana. Kam

tā savlaicīgi attīstīta, tas ieguva papildu līdzekļus lauksaimniecības intesificēšanai,

sociālās sfēras attīstīšanai un darbaspēka piesaistei.

«Trešais faktors m nozaru struktūra, jo pie pastāvošām cenām ir izdevīgas un

neizdevīgas nozares. Ceturtais ir zemes novērtējums.

«...

«Kad runājam par atklātību, mums vajadzētu plašāku informāciju, ko un cik

republika saņem no citām un ko atdod citām. Te figurē tāds skaiUis — 900 miljonu

rubļu itkā saņemam vairāk. Varu teikt,man to datuobjektivitāte un attiecīgo aprēķinu
metode ir pārāk apšaubāma, lai šo skaitli ņemtu nopietni. Mums vajadzētu, teiksim,

darīt sabiedrībai zināmu republikas graudu un spēkbarības bilanci un to, cik mūsu

lauksaimniecības ražojumu precīzi paliek vietējam patēriņam un cik mēs dodam

Savienības fondā. Biedrs Ramāns * kādreiz publicēja datus, bet tie ir nepietiekami un

tiek nepareizi interpretēti. Viens piemērs par gaļu. Mēs nereti lepojamies, ka mums ir

ļoti augsts gaļas patēriņš republikā—B6kg kautsvara uz vienuiedzīvotāju. Savienības

zinātniski pamatotā patēriņa norma ir 82 kg. Bet kas tas kautsvars ir? Muskuļi, tauki,

subprodukti un kauli. Un šo četru komponentu attiecības nav vienādas republikas

tirgus fondā, kas nodrošina mūsu iztiku, un valsts centralizētajā fondā. Tādēļ šim

skaitlim nav ekonomiskas domasseguma.
**

«...

«Mūsu ekonomiskais mehānisms bieži rāda greizu interešu orientāciju. Kaut vai

saimniecību sadalījums četrās grupās pēc ekonomiskā potenciāla ar attiecīgu cenu

diferencēšanu, ar piemaksu vājajām saimniecībām. Tās nav ieinteresētas intensificēt

ražošanu, jo to darot, sagatavo priekšnoteikumus sevis ieskaitīšanai citā grupā, kur

iepirkuma cenu līmenis ir zemāks. Starp saimniecību vadītājiem faktiski notiek

sacensība par tiesībām palikt atpalicēju skaitā. Un, lūk,Saldus«Draudzībā" nāca jauns

vadītājs, kam sakari republikas vadībā(viņš laikam visur taisadurvis vaļā arkāju), un

...panāca, ka saimniecībupārskaitīja vienu grupuzemāk. Artopašu ražošanas apjomu

viņi saņēma dažus simtus tūkstošus rubļu vairāk.

«...

«Lūk, viensētas likalielāmērā likvidētas, itsevišķi lielās saimniecības izveidojās

savā metropolē un savā perifērijā. Intensitātes līnija un ražošanas kultūra pazeminājās

* M. Ramans — Valsts plāna komitejas priekšsēdis; viņam nav tauta u/.ticibas, un ir jau

vairākkārt prasīts, lai viņu atceltu no šī amata.

** Austrālijas televīzijā bija redzams īss fragments, kā Rīgā tukšā gaļas veikalāpircējam sver

vistu kaklus.
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virzienā no centrālā ciemata uz saimniecības nomali. Un tā nebija stihija *, tā bija

plānveidīgi vadīta kampaņa. Varētu teikt tā: teorētisko pamatojumu deva Latvijas

Zcmcsprojckts un zemes ierīkotāji Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, bet to ar

administratīviem līdzekļiem forsēja, kad šeit pirmais sekretārs bija Augusts Voss, un

ar to nodarīja lielu ļaunumu republikas lauksaimniecības ekonomiskajai un sociālajai

attīstībai."

Saimnieciskais aprēķins republikas mērogā

Rezolūcija vēlreiz atgriežas pie saimnieciskāaprēķina, šoreizrepublikas mērogā.

Tāieteic izmantot Igaunijas Zinātņu akadēmijas pieredzi un Latvijas Zināmuakadēmijai
izsludināt konkursu par vispiemērotāko variantuLatvijas, vai visu Baltijas republiku
ekonomikas pāriešanai uz saimniecisko aprēķinu un pašfinancēšanos.

Latvijas PSR Ministru padome savukārt ir izveidojusi darbagrupušīs problēmas

izvērtēšanai, ko vadaPlānošanas zinātniskās pētniecības institūta direktors Edmunds

Stūris (23). Viņš norāda, ka komiteja ir izveidota tikai nesen un tai nav vēl nekādu

slēdzienu, bet daudzojautājumu risināšanā strādā Zinātņu akadēmijas Ekonomiskais

institūts, Rīgas Politcchniskā institūta un Latvijas Valsts universitātes speciālisti. Pēc

viņa paša domām būs vairāk jāizmanto techniskais progresss, lai radītu augstākas
kvalitātes preces, kas varētu sacensties ganiekšzemes, ganārzemju tirgos. Galvenais

tirgus gan tomērbūs iekšzemē.

Vēl ir daudznenoskaidrotuapstākļu, galvenokārt Latvijas saimniecībasattiecībās

ar t.s. Savienības pakļautības uzņēmumiem (rūpnīcām), kuru Latvijā ir daudzvairāk

nekā citās Baltijas valstīs. Vaitie,kā līdzšim, paliks pilnīgā Maskavas uzraudzībā, kas

izplāno uzņēmuma veidu un jaudu, ieved izejvielas un strādniekus, izved gatavos

produktus, samaksāstrādnieku algas? Cik daudzno peļņas tieatstāj Latvijas republikas
valdībai? Vai vispār ko atstāj? Par Latvijas saimniecisko dzīvi slepenībā tiek turēti

diezgan daudzsvarīgu datu.Cikprocentu no lauksaimniecībasproduktiem irjāsūta uz

Savienību? Kāds procents no Latvijas republikas visa saimnieciskā ienākuma ir

jānodod PSRS valdībai?

Vaicāts parSavienībaspakļautības uzņēmumiem.Stūrisatbild, ka uz šojautājumu
atbildes nav zināmas, bet„būs jārodpieņemami risinājumi, lai Savienībaspakļautības

uzņēmumi, ievērojot jaunās koncepcijas par vietējām padomēm, strādātuarī tāreģiona

labā, kurā tie atrodas. Šobrīd patiešām ir tā, ka pat no tām rūpnīcām, kas jau strādā

saimnieciskā aprēķina apstākļos, lauvas tiesu peļņas paņem ministrijas, maz atstājot

pašam uzņēmumam, nemaz nerunājot par prāvāku summu ieskaitīšanu republikas
budžetā. Tātad nepieciešami izstrādāt un ievest normatīvus (Li normu rādītājus), lai

kolektīvi (t.i. uzņēmumu darbinieki) būtu ekonomiski ieinteresēti strādāt un daļu

līdzekļu dot savai republikai."

* Vārdu tagad lielo divās no/.īmēs: 1) vareni dabas spēki — viesuļvētras, zemestrīces

ult (tā ir oriģinālā vārda nozīme latviešu valodā); un2) nokrievu valodaspārņemtānozīme
—

aizraušanās; neplānotadarbība.
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Stūraslēdziens—«lai varētutirgoties arcitām republikām, irjāzina .marketinga'

principi (ar ,marketingu' viņš saprot ekonomiskās zinības, kas sasaista tirgus zinības

un ražošanas vadībaspamatprincipus); saimnieciskā aprēķina apstākļos nebūsiespējami

strādāt bez .marketinga' likumsakarību izzināšanas."

Līdzīgās domās ir vēstumiece E. Ripa, veca latviešu komūniste, kas lielāko daļu

no sava mūža pavadījusi Padomju Savienībā. Viņa saka (24): «Mūsu ekonomikas teorijā

vislielākā nelaime— ka Staļina laikā sāka ignorēt vērtības likumu. Tad uzskatīja, ka

padomju varas apstākļos vērtības likums neeksistē. Vērtībaslikums ir saistīts ar tirgu,

un savukārt vienīgi tirgus var objektīvi noteikt, kas jāražo. Un nekādas plānošanas
iestādes šajā ziņā nepalīdzēs. Tāpēc katram vispirms vajadzētu izstudēt vērtību

likumu. Taču pretdarbība ekonomikas likumsakarībām aizvien vēl ir ārkārtīgi sīksta.

Par kādu saimniecisko patstāvību un iniciatīvu var runāt, ja uzņēmumam saskaņā ar

atskaitījumu normatīviem atstāj tikai 5% peļņas. Nolaižas rokas."

3. Tautas veselība, tautas izglītība, kultūra

Takā tautas veselību vislielākā mērā(90%) nosakasociāli ekonomiskā situācija,
tadRezolūcija prasa uzskatīt pārtikas ražošanu, dzīvokļu celtniecību un mērķtiecīgu
dabasaizsardzību par vissvarīgākajiem uzdevumiemšajā nozarē.Tāarī prasaatzīt, ka

tautas veselībasaizsardzībaun izglītība ir vissvarīgākās nozares,kas prasanesalīdzināmi

lielākus līdzekļu krājumus (ieskaitot valūtu), nekā līdz šim ir piešķirts.

Rezolūcijas punkti par tautas veselības stāvokli balstās uz medicīnas profesora
Ilmāra Lazovska statistikas un secinājumiem. Viņš norāda(25)

,
ka «veselība un izglītība

stāv pāri rūpniecībai, lauksaimniecībai, arī valsts aizsardzībai, jo neizglītots un slims

cilvēks nevar racionāli risināt nevienu no šiem jautājumiem.

«Tautas veselības stāvokli Latvijā raksturo mūža ilgums un saslimstība ar

dažādām slimībām. Latvijā mūža ilgums saīsinās. Tas dažos pēdējos gados it kā ir

nostabilizējies, bet Rīgā vidējais dzīves ilgums sievietēm ir 69 gadi, vīriešiem — 58

gadi, salīdzinājumā, piemēram, ar Ameriku, kur attiecīgi tas ir79 un 72 gadi. Mirstība

no sirds un asinsvadu slimībām joprojām mums ir divreiz lielāka nekā Savienotajās
Valstīs un Japānā, tai tendence ir nedaudz pieaugt, pretēji tendencei pasaulē, kur

beidzamajos 15 gados mirstība lēnām samazinās. Mūsu sievietes izdara 25 reizes

vairāk abortu nekā, piemēram, Vācijas Federatīvajā republikā.

«Samērā liels ir infekcijas slimību skaits, kas mūsu sociālos apstākļos ir pilnīgi

nepieļaujams. Hepatīts, epidēmija, kas bija pagājušā ziemā, ir slimība, ko vairumā

Eiropas valstu vairs nepazīst, ir zināma tikai otra hepatīta forma, ko pārnes ar asinīm,

bet hepatīts, ar kuru inficējas ēdot un dzerot, vairumā valstu ir izzudis. Pieaug tādu

slimību skaits, ko mēs apzīmējam vienāvārdā—depresijas: dažādipsihiski traucējumi.
Tā ir sociāla problēma, kas saistīta ar neatrisinātiem ikdienas jautājumiem un bieži tā

saucamo frustrāciju, ko izraisa vārdu un darbu ne sevišķi izcilā sakritība.

«No kā atkarīga tautas veselība? Pēc dažu zinātnieku novērojumiem dažādās

valstīs tautas veselībupar 90% nosaka sociālie, bioloģiskie un ekonomiskie apstākļi,



58

un likai par 8 - 1098 veselības aizsardzības sistēma. Mēs pietiekami nenovērtējam šis

briesmas, un ir jau tagad nepareizi runātpar to, ka ekoloģiskais stāvoklis — es domāju
to daļu, kas ir saistīts ar veselību — ir draudošs, mēs tai robežai esam pārgājuši pāri

un atrodamies nelaimes vai katastrofas zonā, par ko liecina dažu specifisku, ar

ekoloģiskām problēmām saistītu slimībuskaitapieaugums... Mūsu veselībupamazām

grauj dabas piesārņošana, ko ikdienā nejūtam — ēdot, elpojot, mazgājoties vai

peldoties. Ventspilī kālija sāļu koncentrācija gaisā200 - 300reizes pāmiedz pieļaujamo,
izraisot ļoti nopietnas astmas lēkmes, hroniska bronhīta gadījumus. Nitrātu saturs

produktos, pēc neatkarīgiem vērojumiem — oficiālie vērojumu ne vienmēr irprecīzi
- pārsniedz daudzos produktos desmitkārtīgi pieļautās normas, un līdz ar to ir

nodrošināta vēža, aknu un nieru slimnieku skaita palielināšanās.

„Dati, kas ir pieejami oficiālos dokumentos, ne vienmēr sakrīt ar datiem, ko

iegūst neatkarīgi entuziasti, ķīmiķi novērotāji. Ministrijā ir Maskavas izdotas divas

pavēles, kuras abas ir spēkā, sevišķi 1983. gada pavēle, kas padara datus par

saslimstību un mirstību par slepeniem, un tas no mūsdienu viedokļa nav saprotams.

Slepeniem ir jābūt valsts aizsardzības datiem, bet datiem, kas atspoguļo saslimstību,

mirstību kā arī dažādus riska faktorus, jābūt pilnīgi atklātiem, kā tas ir daudzās

pasaules valstīs.

~Skandināvijas valstis sāk demontētatomelektrostacijas Baltijas jūraspiekrastē,
bet mēs gatavojamies projektēt atomelektrostaciju Pāvilostā, mūsu republikas pašā

rietumu daļā.

«...

«Pirmais trūkums, visbūtiskākais, ir tas, ko latviski sauc par nabadzību, bet

grieķiski un latīniski — vāja materiāli tehniskā bāze. Medicīna nav vairs tikai

slimnieka laipna iztaujāšana, apklauvēšana un paklausīšanās. Medicīnaprasaaparatūru,
tāir dārga, un tā ir nepieciešama visos izmeklēšanas posmos. Ir divu veiduaparatūra,

kas pieejama medicīnas iestādēm. Viena ir importa aparatūra, ko var iegādāties ļoti
retos gadījumos, jo trūkst valūtas. Mūsuražotā aparatūra ir nepilnīga, novecojusi. Pēc

mūsuklīnikas novērojumiem, pa lielākai daļai tā vispār nedarbojas. Galvenais posms

veselības aizsardzībā ir poliklīnika vai ambulance
...

Gribu uzsvērt, ka poliklīniku,
ambulančudarbanokārtošana—jeb kardinālarevolucionārauzlabošana—irpirmais,

ar ko ir jāsāk, bet mēs to nedarām. Poliklīnikās nav ne tikai sarežģītas aparatūras, bet

nav vislemcntārāko ierīču, daļa no kurām izgudrotas gadsimta sākumā. Piemēram,

vāja rentgenaparatūra, nepietiekama laboratoriskā izmeklēšana... Jārunāarīparto,ka

hroniski nav zāļu, ka algas ir ļoti zemas; iesācējs ārsts, kas sešus gadus mācījies cildeno

amatu, saņem tieši pusi no atkritumvedēja algas. Atpalicība vērojama arī Medicīnas

institūta mācību apgādē ar elementāru aparatūru un telpām. Atpalicība tehniskā jomā
ir apmēram divdesmit gadi ...

«...
Nākamā problēma ir centralizācija un hegemonija. Centralizācija nāk no

Maskavas, no augstākām veselībasaizsardzības iestādēm. Es minēšu vienu skaitli —

Maskavā strādā 8% medicīnas zinātnieku, viņi patērē 90% valsis budžeta līdzekļu
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medicīnā. Kas paliek pāri perifērijai? Es nedomāju, ka garīgo potenču ziņā perifērija

strādā daudz nevērtīgāk nekā centrālāsmedicīnas iestādes
...

Šī sērga ir pārmetusies

arī uz mūsu veselības aizsardzību. Pārmērīgā centralizācija ir vērojama ari mūsu

relatīvi mazajā aparātā, un tā stiepjas no augšas līdz apakšai, līdz ārstam, kas strādā

lauku ambulancē. Centralizācija — instrukcijas, prasības, norādījumi tikai vienā

virzienā—noaugšas uz leju.Tiekpilnīgi ignorētas lokālasīpatnības; ārsti ļoti daudzās

poliklīnikās nerunā latviski, neprot sarunāties ar pacientu viņa dzimtajā valodā. Ir

bijuši nepatīkami pārpratumi slimības novērtējumā, kadpacients nav izpratis ieteikumus,

ko devis ārsts citā valodā. Dažās poliklīnikās 75% ārstu, piemēram, 8. poliklīnikā,

vispār nav Rīgas Medicīnas institūta absolventi. Pagaidām viņi neizrāda nekādu

vēlēšanos mēģināt saprast slimniekus, kas runā citā, tas ir — vietējā valodā.

~...

«Normālos apstākļos republikā, kur veselībasaizsardzību uzskatītuparproblēmu

nummur viens, būtu vismaz kaut kādas medicīnas tehnikas nozares lielajās rūpnīcās.

Visas šīs rūpnīcas nāk pretī zinātniekiem, jo ari šie specālisti, konstruktori slimo un

viņiem ir vajadzīga ārstu palīdzība. Tikai pateicoties šādam sakaram ir iespējams iegūt
elementāru tehnisku palīdzību — nevis oficiāli. Darbojas blats, nevis sistēma. Firma

Interlatvija nākusi ar labu piedāvājumu. Pasaulē lieto tikai vienreizējas lietošanas

šļirces: šļirci, ar ko iešļircina zāles, met prom. Kāda itāļu firma ir piedāvājusi par

pusotra miljona dolāru uzcelt rotoru līniju Latvijā, kur strādātu — pēc manas

informācijas — astoņi strādnieki un kur ražotu 40 miljonu vienreizējas lietošanas

šļirču gadā. Šo valūtu mēs nedabūjām un fabriku necels. Acīmredzot tāpēc, ka ir

nepieciešama roboturūpnīca. Ventspils, kas pelna valūtu un indē gaisu, arī nepiešķir
valūtu medicīnas iestādēm. Tā ir kliedzoša netaisnība.

«...

«Pienākumu ir ļoti daudz, bet izvēlētieskadrus, materiālo apgādi nav ne galveno

ārstu, ne nodaļu vadītāju, ne klīniku vadītāju spēkā. Galvenā nozīmeir personiskiem
sakariem: nav iespējams atlaist no darbaārstu nejēgu, vai māsu, kas neprotapieties ar

slimniekiem. Tā ir veselabirokrātiska jezga, kas saistīta ar arodbiedrību, ar konfliktu

komisijām un risku, kaārsts, kas to grib darīt, pats saslims ar infarktu, japaliks dzīvs.

Veselības aizsardzību daudzās slimnīcās nevadarepublikas pamatiedzīvotāji.

«Maksimāli ātri jālikvidē centralizācija veselības aizsardzībā. Jāsamazina

birokrātiski administratīvie spaidi, disproporcija no augšas līdz apakšai. Ir nepieciešami

pasākumi, kas jau tika izteikti attiecībā uz ekoloģiju un pārtikas ražošanu. Arpārtiku,
ar gaļu, olbaltumvielāmvispirms jāapgādā Latvijas iedzīvotāji. Šeit ietilps neatkarīgu
inspekciju radīšana, ir jāslēdz Latvija un Rīga ieceļošanai... Es domāju, karepublika
jāslēdz pilnīgi, kamērekoloģijā un veselībasaizsardzībā nav ievesta tīrībaun skaidrība.

«Jādecentralizē veselības aizsardzība, izveidojot elastīgu, lokālu veselības

aizsardzības sistēmu, kas rīkojas atbilstoši vietējām interesēm —ar noteikumu, ka to

vada cilvēki, kas saprot vietējās intereses un ko ievēlē aizklātās demokrātiskās
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vēlēšanās. Medicīnas izglītība pilnīgi jādecentralizē. Rīgas Medicīnas institūts ir

spējīgs izstrādāt pats savu apmācības programmu un to realizēt. Apmācībai, lai

novērstu grūtības ar valodu, ir jābūt latviešu valodā, nedrīkst būt tā — pirms trim

gadiem visa apmācība pamazām pārgāja uz krievu valodu. Mēs trīs gadus visas

lekcijas latviešu studentiem lasījām krieviski, tikai tagad šī kļūda ir izlabota. Krievu

studentiem latviešu valodasagādā ļoti lielas grūtības; ja viņi paredz strādātšeit, tad tā

būtu jāzina.

Jāaicina Latvijas PSR valdība un LKP Centrālkomiteja atzīt, ka veselības

aizsardzība un tautas izglītība tomēr ir prioritārie virzieni, vissvarīgākās sfēras, un, ja

runa irpar valūtassadalījumiem, paraparātu pirkšanu, tad priekšroka dodamatikai šīm

sfērām
...

No humānisma viedokļa jārīkojas gluži tā."

Pieprasa autonomu izglītības sistēmuLatvijā

Atgriežoties pieRezolūcijas, galvenā prasība izglītības lietās iratbrīvotLatvijas

izglītības sistēmu no Maskavas aizbildniecības —visās republikas skolās, neatkarīgi

no to mācību valodas, vispārizglītojošos priekšmetus pasniegt pēc Latvijas PSR

Tautas izglītības ministrijas izstrādātiem mācību plāniem, vienotas programmas un

mācību grāmatām.

Pēc pašreizējās kārtības Maskava piesūta Latvijas izglītības ministrijai mācību

programmu,kurā ir norādīti stunduskaiti dažādiempriekšmetiem, kā arī ideoloģiskas

vadlīnijas, kam jāparādās skolu mācību plānos. Pēc šīm norādēmkatra skola izstrādā

savu stundu plānu nākamajam mācību gadam un nosūta uz Maskavu apstiprināšanai.

Par izglītības problēmām, kas kā prasības uzskaitītas Rezolūcijā, latviešu

intelliģence, sevišķi skolotāji un rakstnieki, ir debatējusi jau ilgus gadus, un tai ir

izdevies panākt dažas nelielas pārmaiņas. Viņi ir protestējuši pret ideoloģisko temu

pasniegšanas veidu jau viszemāko klašu lasāmās grāmatās.

Literātūraskritiķis Osvalds Kravalis <26) 1978. gadā kritizē lasāmogrāmatu saturu

par to, ka tajās„tiek ignorēts cilvēks, viņaattīstības grūtībās un problēmas, un cilvēka

koncepcija izvēlētajos tekstos ir vismaz novecojusi, dažkārtpat anti-humāna."Viņš
lieto par piemēru dzejoli no 1. klases grāmatas:

Mūsu māmiņas

Māmiņu ir daudz,

Kuras darbā trauc,

Vērpj un auž, un ada,

Gaišas skolas rada.

Tēviem blakus iet,

Tur kur druvas zied,

Mašīnas tām klausa —

Purvam jākļūst sausam.

Ja mēģinām iztulkot normālā valodā, ko nozīmē„gaišas skolas rada", tad tas

laikam nozīmē, ka „mūsu māmiņas" ir arī celtnieces, kas ir visai ticami, daļēji atbilst

realitātei. Ka „mūsu māmiņas" ir ari melioratorcs, kā izriet no otrā pantiņa, gribas jau
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apšaubīt... Protams, gudra skolotāja klasē var pastāstīt, ka dažreiz. „mūsumāmiņām"

jādara arī smagi, sievietei nepiemēroti darbi, un tādējādi neitralizēt dzejoļa autora

putraimaino emancipācijas izpratni. Skolotāja varētu pastāstīt, ka Latvijā no visiem

strādājošiem 54% ir sievietes, tamdēļ viņām ne vienmēr paliek laika mīļi un gudri

parunāties ar saviem «mazajiem draudziņiem", utt, utt. Arī šai gadījumā skolotājai
būtu jānonāk pretrunā ar mācību grāmatas autoritāti. Bet ja mācību grāmatās šādu

darbu ir daudz? Ja tie acīm redzot nonāk pretrunā pat ar īstenības faktografisko

patiesību, nemaz neminot šo darbu māksliniecisko mazvērtību?"

Pretzemākoklašu lasāmogrāmatu saturu,kur centrālāsprogrammas ideoloģiskās

prasības parādās militāri patriotiskās, oficiāliem svētkiem veltītās un pretalkoholisma

propagandas tēmās,protestē arī dzejniece MāraZālīte (Z7)
,
kas tagad ir izvirzījusies par

Rakstnieku savienības pārstāvi izglītības lietās. Viņa uzsver, ka šīs tēmas ir bieži vien

nepiemērotas jaunākiem bērniem: «Trešās klases bērns raud, atsakās iet uz skolu,

izrādās — vainīga lasāmā grāmata. Bērnam bail no tā, kas skolā būs jālasa — šķiru

cīņa, asinis, karš."

Saturā stipri līdzīgs ir piemērs no 4. klases latviešu valodas grāmatas <28)
:

«9. decembrarītā Zenta, kā vienmēr jautri smaidīdama, devās uz savu pulku.
Sniegsgurkstēja zemkājām.Pulks drīzbūsklāt. Unpēkšņi atskanēja mīnas sprādziens.
Zenta šo sprādzienu vairs nedzirdēja. Mīnas šķemba izdzēsa drosmīgās meitenes

dzīvību.Lielās acis kā nesaprašanā vēl vērās dzidrajās ziemas debesīs.Sniega pārslas
lēni krita lejup uz kritušās meitenes sejas, krita lejup uz saltajiem vaigiem un vairs

neizkusa.

«Zenta Ozolabija līdz galam veikusi savu pienākumu pretDzimteni. Viņa nebija

pārcilvēks. Viņa bija tādapati jaunietekā visascitas, viņa ļoti mīlēja dzīvi, betpar visu

vairāk—savu Dzimteni, tik ļoti,ka dzimtenesbrīvības dēļatdevadārgāko, kas katram

cilvēkam ir,— savu jauno dzīvību." (I. Spure)
Pārāk maz šajās grāmatās ir vecumam atbilstošu pasaku, tautasdziesmu, bērnu

literātūras klasikas — lai bērnam patiktu ietskolā. Mazajam bērnam nav jādzird par

Zentu, parviņu jau viņš dzirdēspietiekami daudzvēlāk. Viņam ir vajadzīgas pasakas,
kas ierosina fantāziju, «blēņu dziesmas", kā Ojāram Vācietim:

«..
.Kadzilonis izdzer

/trīs spaiņus tintes, /tad viņškļūst zils,"kas parāda valodasdažādāslietošanas iespējas

—ka, valodu lietojot, nav vienmērjābūtnopietnam, ka tāvarbūt vārduspēle, kas māca

atjautību, tāpat kā citas spēles; Imanta Ziedoņa Blēņu pasakas, — ka valodu lieto,

runājot blēņas. MāraČaklā pasaka dzejā par ļauno Perpendikulu un puiku Dilti Dailī,

kur labais uzvar ļauno, tāpat kā tautaspasakā par ganuzēnu un velnu, tikai ļaunums
ir mūsdienīgs, ir noderīga ētiskai audzināšanai, kurai nav jābūt uzbāzīgi didaktiskai.

Lai papildinātu bērnu lieso dietu mācību grāmatās, Rakstnieku savienības bērnu

literātūrasnozare ImantaZiedoņa vadībāsāka izdot gadskārtēju dzejoļu krājumu Garfl

pupa.

1987.gadā izdotajā 2. klases Latviešu valodasmācības grāmatā,kosastādījušas
A. Karule un A. Lanka (29)

, jau ir manāmi uzlabojumi —ir ieradušās tautasdziesmas,
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sakāmvārdi,pazīstamudzejnieku— Plūdoņa, L. Brieža, V. Ļūdēna dzejoļi. Pārmaiņu

vislabāk raksturo Raiņa dzejolis par māmiņu, kas saturā un emocionālā noskaņā ir

gluži pretējs Kravaļa citētām Mūsu māmiņām:
Tu mīļā, mīļā māmiņa,

Par visu vairāk mīlu tevi.

Manbalta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi.

Grāmatā gan vēl ir daži kailas aģitācijas piemēri — „Mūsu republikas galvas pilsēta
ir Rīga, Dzimtenes galvas pilsēta ir Maskava."

Lai taupītu līdzekļus, un,galvenokārt, papīru, no Maskavas ir nācis rīkojums, ka

parbrīvu izsniegtās mācības grāmatas gada beigās nav atstājamas bērna īpašumā, bet

nododamasnākamaiklasei, un tā, pēc kārtas, pieciem lietotājiem. MāraZālīte(27) ir ļoti
sašutusipar šo lēmumu, josaimnieciskais ietaupījums nevar atsvērtkulturālo zaudējumu,

tāpēc ka laukubērnam viņa skolas grāmatas bieži vien ir viņa vienīgā bibliotēka. Bez

tam viņam grāmata ir vajadzīga jau nākamā gadā kursa atkārtošanai. Zālīte piemin
lielo papīra trūkumuLatvijā, bet viņa nepiemin tā galveno cēloni droši vien tādēļ, ka

tas jautur ir labizināms. Latvijas papīrfabriku produkcija pietiktu latviešu vajadzībām,
bet viss saražotais papīrs ir jāsūta uz Maskavu, un tur tad piešķir papīra kvotas katrai

republikai dažādāmvajadzībām. Latvijas izdevniecības jau ilgāku laiku cīnās arpapīra

trūkumu, jo piešķirtā kvota dažādaveidapublikācijām vēl ir jāsadala starp latviešu un

Latvijas krievu izdevumiem, un pēdējiem pieprasa arvien lielāku procentu no kvotas

krievu pieaugošā skaita dēļ. Tā tad te ir vēl viena vieta, kur latviešu intereses skar

krievu lielais skaits Latvijā.
Betpapīra trūkums visā PSRS pašlaik ir tik liels, ka tai šogad vajadzētu importēt

100000 tonnu (31)
.

Tā kā var atļautie* izdot valūtu tikai 50 000 tonnām, tad daudz

vajadzību paliks neapmierinātas. Pēc skolotāju domāmprioritāte papīra patēriņā būtu

jādod skolas grāmatām un vispār izglītībai.

Nepietiekams stundu skaits latviešu valodas un literātūras mācīšanai

Latviešu skolotāji visvairāk sūdzas par nepietiekamo stundu skaitu latviešu

valodas un literātūras mācīšanai, jo sevišķi salīdzinājumā ar Latvijas krievu skolām

krievu valodas mācīšanai — latviešu valodas mācīšanai visās klasēs vienā nedēļā ir

paredzētas 70 stundas, kamēr krieviem krievu valodas mācīšanai ir 84. Statistiskā

tabele(32) rāda šī stāvokļa attīstības gaitu:

Latviešu skolas

Latviešu vai. Krievu vai.

1964/65 72.5 38.5

1970/71 71.5 44.5

1972/73 68 45

1987/88 70
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Krievu skohis

Krievu vai. Latviešu vai.

1964/65 79 26

1970/71 75 20.5

1972/73 72 18.5

1987/88 84

Latviešu valodas stundu skaits latviešu skolāskopš 1964./65. gada ir pamazām krities

un tad atkal drusku pieaudzis pēdējos 15 gados, kamēr krievu valodas stundu skaits

krievu skolās ir pieaudzis par 5 stundām, salīdzinot ar 1964./65. gadu.
VilisSeleckis (33)

,
viensno Skolotāju Avīzes redaktoriem, norāda,ka «divvalodības

principa reālā, bet ne formālāīstenošana iratkarīga no tā, kā skolās tiks mācītas abas

valodas. Ja tā,kā līdz šim, tad idejapardivvalodību ir tikai demagoģiska atrunāšanās."

Latviešu valodas stundu skaits krievu skolās ir apmēram viena trešā daļano krievu

valodasstundu skaita latviešuskolās. Krievuvalodā ir eksāmens, betkrieviem latviešu

valodā nav. Seleckis turpina: „Vājas zināšanas krievu valodā tiek uzskatītas par

politisku kļūdu, betlatviešu valodas nezināšana, krievu skolniekam beidzotvidusskolu

— par pašsaprotamu rezultātu ... Nav viltīgāka veida, kā sanaidot tautas, par šo —

paziņot republikas pamatnācijas ļaudīm, ka viņu valodai te irotršķirīga nozīme."Viņš
ieteic abām valodām republikas skolās nodrošināt identiskus apstākļus — vienādu

stundu skaitu, vienādu gādību, vienādasprasības un rezultātus, un, ja tas nav citādi

izvedams dzīvē, tad pagarināt krievu skolas mācību laiku no 10 uz 11 gadiem, kā tas

jau ir latviešu skolās.

Latvijā pastāv arī jauktās jeb t.s. divplūsmu skolas, kur latviešu bērni mācās

latviešu plūsmā un krievubērni krievu plūsmā,un viņiemirkopējas dažādasārpusstundu

nodarbības, piemēram, komjaunatne, sports, kop:. Ideoloģiskās pārliecības paredzēja,
ka tādā veidā izaugs «proletāriešu internacionālisms". Lielāko daļu divplūsmu

pamatskolu un vidusskoluatvēra 1963.gadā
(34)

, drīzpēc nacionālkomūnistutīrīšanām.

Šādas jauktas skolas varbūt ir vajadzīgas kaut kur uz laukiem, mazos ciematos,

bet Seleckis runā lielas daļas skolotāju vārdā, kad viņš nosauc šo skolu izveidošanu

Rīgā un citās lielākās pilsētās par ideoloģisku kļūdu. „Man bija iespēja iepazīties ar

stāvokli Rīgas 72. vidusskolā. Vērotais, uzzinātaisradīja priekšstatu, ka ir ierēdņi, kuri

gandrīz tīšām būtu gatavi sanaidot dažādu tautību bērnus un viņu vecākus. Šajā
divplūsmu skolā pat direktors un I—III klašu mācību pārzine runā un saprot vienīgi
krievu valodu.Te vairākuspriekšmetus latviešuklasēm māca skolotāji krievu valodā.

Vai tad tāda ir divplūsmu skola? Manuprāt, tā ir krievu mācībvalodas skola, kurai

pielipinātas klases ar500latviešubērniem, un tiemvisādā ziņā jāpiemērojas pamatmasas

interesēm. Jakāds uzdrošinās iebilst, saņembelzienu — tu esi nacionālists!"

Pieprasa reālas divvalodības nodrošināšanu

Ņemot vērā daudzās sūdzības par latviešu valodas stāvokli Latvijas skolās,

Rezolūcija pieprasa reālas divvalodībasnodrošināšanasnolūkosradīt vienādusapstākļus
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latviešu un krievu valodas mācīšanai visas skolās.

Vairāki runātāji Rezolūcijas sagatavošanas sanāksme izteicāspar vajadzību visu

trīspakāpju mācības iestādēs ievestētisko un aislētisko audzināšanu.Kā LVUdocents

Ābrams Kļockins <35) norādīja: «Ja Staļina laikā bendēja cilvēkus fiziski, tadBrcžņeva
laikā bendēja viņus garīgi un morāli. Tas ir laiks, kas atņēma cilvēkiem ticību

jebkuriem ideāliem un tādā veidā atņēma morālo pamatu mūsu rīcībai. Cilvēkam

atņēma pašcieņu." Vairākkārt izskanēja doma, ka nu ir nepieciešams sākt audzināt

jaunatni ētikas pamatprincipos: zinātniski-filozofiskā un ne kaili didaktiskā garā, lai

tai nepieliptu iepriekšējo paaudžu grūtajos gados iegūtais cinisms, patnihilisms. LVU

filozofijas docents Augusts Mills (36) ziņoja, ka: «Pašlaik mēs vienīgie Padomju
Savienībā strādājam pēc eksperimentālas programmas, pēc kuras tiek gatavoti arī

mācības spēki vidējām mācību iestādēm, lai profesionāli varētupasniegt sabiedrības

mācību, ētiku, estētiku, kultūras vēsturi, veikt socioloģiskus pētījumus."

Pieprasa nostiprināt izglītības humanitāroievirzi

Lai skola maksimāli ietekmētu bērnu un jauniešu personības audzināšanu,

Rezolūcija prasa nostiprināt izglītības humanitāroievirzi,kā arīvisā izglītības sistēmā

— bērnudārzos, skolās un augstskolās — ieviest nepārtrauktu ētisko un aistētisko

audzināšanu, sagatavojot tai nepieciešamos augstākas kvalifikācijas speciālistus.
Prasības par augstskolu statusu un darbību

Rezolūcija izvirza trīs prasības par augstskolu statusu un darbību:

1) Noteikt republikas augstskolu autonomiju mācību un zinātniskā darba

organizēšanā. Augstskolu mācību programmas jāapstiprina republikā, ņemot vērā

nacionālāstradicijas un reģionālās īpatnības. Plaši nodrošināt iespējas studētārzemēs.

2) Jebkuras ražošanas apjomu izmaiņas republikā obligāti saskaņot ar

republikas reālajām iespējām vidējā un augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanā.

Latvijas augstskolās speciālistus gatavot galvenokārt republikas vajadzībām.

3) Atļaut savienoto republiku un ZA zinātniskajām padomēm piešķirt
zinātniskos nosaukumusbezsekojošas apstiprināšanas Augstākajā atestācijas komisijā
Maskavā.

Pēdējais punkts vēlaslikvidēt ačgārnosituāciju, kurballufilologiem ir jāiesniedz

savs zinātniskais darbs par latviešu valodu krievu valodā Maskavā apstiprināšanai.
Rakstnieks Zigmunds Skujiņš <37) saka: „Es lūgšu atcerēties, ka, piemēram, Tartu

(Tērbatas) universitāte nekad nav atļāvusies zaudēt tiesības pati apstiprināt savus

zinātņu kandidātus." Bet Skujiņš ir sevišķi satraukts par to,ka pārkārtošanās trešajā

gadā ir nācis jauns trieciens latviešu valodas statusam Latvijas augstskolās — 1988.

gada rudenī, iestājoties augstskolās, pirmo reizi sacerējums latviešu valodā vairs

nebūšot konkursa priekšmets. «Latviešu tautas nākamajai intelliģencei galvā tiek

uzmaukts spainis. Atceros, ar kādu aizrautību slavens mediķis vēl nesen stāstīja —

iestājoties Latvijas Universitātē, augstskolā, kas kādreiz, kotējās visā Eiropā, ikvienā

fakultātē visvairāk nācies gatavoties tieši eksāmenam latviešu valodā.Pēc tā spriests

par personības vērtību un atbilstībuaugsti izglītota cilvēka statusam." Skujiņš aicina



65

Latvijas augstskolu rektorus butdrosmīgiem un lūgtLatvijas PSR Izglītības ministriju

lemt, lai sacerējums latviešu valodā atkal kļūtu par konkursa priekšmetu. «Izglītība
tikai tad ir īsta izglītība, ja tā visnotaļ atver cilvēka garu, nepārtraukti ceļ un mudina

garīgās potences, saglabā tikumisko pēctecību, morālo smalkjušanu, stabīlus

priekšstatus par laboun ļauno ...
Un šādā patiesīgā audzināšanas un izglītības darbā

arī atklājas dzimtās valodas ncaizstājamība un absolūtā nepieciešamība."

Pieprasa pārkārtot kultūras financēšanuun novērst cenzūru

Runājot par latviešu kultūru, Rezolūcija pārmet valdībai, ka tā ir radījusi krizes

stāvoklikultūras iestāžumateriālajā bazē, financējot nepieciešamās ēkas, —jaunceltnes,

remontējamās un restaurējamās ēkas pēc pārpalikuma principa. Statistiskus datuspar

trūcīgo financiālo palīdzību šo ēku būvei un uzturēšanai kārtībā deva arehitekts

G. Asaris 51. lpp. Valdībaipārmet nekompetentu un birokrātisku kultūras un mākslas

pārvaldīšanu, kā arī primitīvu ideoloģisko uzdevumu izpratni. Rezolūcija prasa

novērstjebkādas ideoloģiskās cenzūraspastāvēšanas iespējas un uzskatīt, ka mākslinieks

personiski atbild savas sirdsapziņas un visas sabiedrības priekšā. Kopš Savienības

mērogacenzūras aparāta Glavlit likvidēšanas cenzora uzdevumusvajadzības gadījumā
veic LKP CX Kultūras nodaļas vadītājs Aivars Goris,kas šajā amatā ir bijis jau ilgāku
laiku un ir nepopulārs radošās intelliģences aprindās — tās ir pieprasījušas viņa

atcelšanu no amata.

Rezolūcija noslēdzas ar ierosinājumu saukt pie atbildības katru amatpersonu,

kas administratīvi birokrātiskā savtīguma interesēs kavē atklātumu presē, radio,

televīzijā un kinodokumentos.

Nacionāliejautājumi

Latvijas padomjuvaldība ir reaģējusi uz Rezolūcijas pirmo daļu, izveidojot 20

personulieludarbagrupu,kamuzdotssagatavotjuridiskus priekšlikumus nacionālajos

jautājumos. (38) Tās sastāvā atrodam valsts likumdošanas ierosinājumu komisijas

locekļus, augstskolu mācības spēkus un radošās intelliģences pārstāvjus. Grupa

sanācauzpirmo sēdi 28. jūlijā, kur izveidoja apakšgrupas, kam jāsagatavo priekšlikumi
šādos jautājumos:

1) valsts un nacionālā simbolika,

2) valsts valoda,

3) Latvijas pilsoņa statusa noteikšana un deportācijas vērtējums,

4) vēlēšanu sistēmas pilnveidošana un Tautas deputātu padomju lomas

palielināšana.

Lai uzzinātu tautas domas šajos jautājumos, izmantos oficiālos avotus, kā arī

tiksies ar neformālo grupuvadītājiem uncitiem aktīvistiem. Galvenokārt darbagrupa

lūgs republikas iedzīvotājus iesūtīt tai vēstules, izsakot savas domas. Tātad grupa

mēģinās noorganizēt kaut ko līdzīgu tautas nobalsošanai.

Apakšgrupa par valsts un nacionālosimbolikudarbojas Jāņa Strādina vadībā, un

tā lūdza tai iesūtīt vēstules līdz 25. augustam, atbalstot vienu no četrām iespējām:
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a) atzīt sarkan balt- sarkano karogu par nacionālo simboliku (t.i. lietot to

krūšu nozīmēs, plakātos utt),

b) atzīt to par nacionālokarogu,

c) atzīt to par valsts karogu,

d) krāsas nav jāatzīst.

Apakšgrupa par latviešu valodas statusu darbojas valodniecesAinasBlinkenas

vadībā <39)
,
un tā iraicinājusi iesūtīt vēstules līdz 10.septembrim, arī atbalstot vienu no

četrām iespējām:

a) atzīt latviešu valodupar valsts valoduLatvijas territorijā,

b) atzīt latviešu valodupar republikas oficiālo valodu, tādējādi nostiprinot

tās tiesības un pienākumu būt par valodu, ko lieto oficiālajā lietvedībā, iestādēs,

likumdošanā, utt,

c) latviešu un krievu valodai nepieciešamas pilnīgi vienādas funkcijas,

garantējot absolūtu un harmonisku divvalodību,

d) latviešu valodai nav vajadzīgs nekāds īpašs statuss atšķirībā no pārējām

republikā dzīvojošo personu valodām — krievu, poļu, baltkrievu utt.

Uz aicinājumu izteikties par latviešu valodas statusu ir nosūtīts sevišķi daudz

atbilžu. LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodaskatedra un Latviešu literātūras

katedra <40) ir iesniegusi divus sīki izstrādātus likumprojektus:

1) Viņi ierosinapapildinātLatvijas PSR Konstitūcijas 1. nodaļu ar atsevišķu

pantu par valsts valodu šādā formulējumā:

«LPSR valsts valoda ir latviešu valoda.

«Valsts rūpējaspar latviešu valodas vispusīgu attīstību un nodrošina tās lietošanu

administratīvi sabiedriskās un saimnieciskāsdarbības, veselības aizsardzības, izglītības,

zinātnes, kultūras, sadzīves pakalpojumu un citās sfērās.

«lestādēm, uzņēmumiem un organizācijām lietvedība valsts valodā ir obligāta.

Pilsoņiem valstiski tiekgarantētas tiesības lietot latviešu valoduvisos lietukārtojumos

republikā un saņemt dokumentus latviešu valodā.

«Par starpnāciju sazināšanās līdzekli izmantojama latviešu, krievu vai kāda cita

valoda."

2) Viņi iesniedz arī 16 punktu likumprojektu, kas reglamentētu latviešu,

krievu un citu valodu lietošanu republikā.

Jau Rezolūcijas formulēšanas sēdē vairākkārt tika atkārtota doma, ka nu būs

diezgan runāts un laiks ir pienācis darīt — ganpartijai, valdībai un valdības resoriem,

gan arī radošajām apvienībām pašām. Lai īstenotu šo nolūku, radošās apvienības

nodibināja Kultūras padomi <41> 1988. gada jūlija sākumā, tās valdē par priekšsēdi
ievēlot JāniPēteru un par locekļiem Džemmu Skulmi,Gunāru Asari, ArnolduKlotiņu

un JāniDripi.Padome irnosūtījusi atklātu vēstuliLPSR Augstākajai padomei latviešu

valodas statusa lietā. Kultūras padomes prasības daudz neatšķiras no LVU latviešu

valodas un literatūras katedru mācības spēku prasībām, bet tā nobeidzsavu vēstuli ar

piebildi, ka negatīvas atbildes gadījumā tā turpinās cīnīties par latviešu valodas
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tiesībām (42)
:

„Jakaut kādu iemesludēļ latviešu valodaineliktupiešķirts valsts valodas statuss

vienīgajā mūsu nācijasetniski valstiskajā teritorijā uz zemeslodes—Latvijā, mūsdienu

apstākļos tābūtu politiska kļūda. Mūsu pienākums tadbūtu cīnīties paršīs problēmas

taisnīgu atrisinājumu Latvijas un Vissavienības presē, kā arī likumdošanas orgānos,

Komūnistiskās partijas un sabiedrisko organizāciju forumos, kā ari pilsoņu kustības

izpausmēs atbilstoši atklātuma, demokratizācijas un starptautiskā tiesiskuma garam."

Latvijas padomju valdība ir jau izpildījusi vienu no Rezolūcijas prasībām — tā

ir nolēmusi sekot pēdējā laikā daudzkārtpieminētai neatkarīgās Latvijas izglītības

politikai, atļaujot dibināt skolas ari citu tautību grupām — baltkrieviem, poļiem,

ēbrejiem un lietuviešiem. (43) Tā iraicinājusi šo minoritāšu vecākus iesniegt lūgumus
līdz 1988. g. 1. novembrim, lai jau nākamajā mācības gadā viņu bērni varētu iegūt

izglītību savā valodā. Viņiem piedāvā divas iespējas — vai nu dibinātskolas viņu
valodās, vai ari viņu bērni mācītos latviešu vai krievu skolās, bet savu dzimto valodu

apgūtu šim nolūkam paredzētās stundās. Otru iespēju drošivienbūsjālieto vietās,kur

kādas minoritātes bērnu ir par maz atsevišķai skolai.

Lauksaimniecība

Līdz šim pārkārtošanās laika svarīgākais notikums lauksaimniecībā ir 1988.g.

22.jūlija valdībaspieņemtais lēmums, kaLatvijai nu atkal irjākļūst no rūpniecības par

lauksaimniecības zemi. Oficiālajā terminoloģijā lēmums skan šādi (44):

«Pieņemts lēmums: atzīt Lauksaimniecības kompleksa attīstību par republikas

prioritāti." KP CX sekretārs A. Briļs, kam centrālkomitejā ir grūtais uzdevums

Latvijas iedzīvotājus labāk apgādāt ar pārtiku, ir uzņēmies izskaidrot, kā ir paredzēts
to panākt Nu ir noticis tas, ko jau ilgus gadus prasīja loģiskais saprāts, jo Latvija ir

zeme bez izrakteņiem, bez smagās rūpniecības izejvielām, un tautas vēsturiskā vieta

gadu simteņiem ir bijusi uz laukiem.

Tagad ir atļauti pieci dažādi saimniekošanas veidi:

1) kolhozi jebkopsaimniecības, kur tās darbojas sekmīgi. Pie šīskategorijas

pieder ari sovhozi jeb valsts saimniecības, kur laukstrādnieks ir valsts algotnis un

strādā 8 stundas dienā.

2) piemāju lauciņš 0,15 halielumā; šie lauciņi ir pastāvējuši ilgus gadus. Tos

aizliedzaStaļins, atļāva Hruščovs, un Brežņevs ļoti slavēja todevumulauksaimniecības

produkcijai.

. Pēc pēdējās statistikas 1987. gadā šajos lauciņos saražoti 23% no kopējās
lauksaimniecības produkcijas — 53% kartupeļu, 33% gaļas, 25% piena. Tie ir

ārkārtīgi lieli skaitļi, un tie droši vien arī pārliecināja PSRS valsts vadību pievērst
vairāk uzmanības dažāda veidanelielām saimniecībām.

Darbu piemājas lauciņā apzīmē par individuālodarbu— to drīkst darīt tikai pēc

kopējā darbapadarīšanas kolhozos — vai nu agri no rītiem, vai vēluvakarā, gluži kā

klaušu laikos. Tāpēc arī trimdas rakstnieks Gunārs Janovskis 1985. gadā ironizē:
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Ai, zeme, zcmlic, tu sīko pleķu vieui.

Tu badināto ļaužu cerība un vienīgs prieks.

Un lielā padomjzcmc lūr caur žoga mietiem,

Kā mana brāļa dārzā gurķi aug un briest.

Mans brālis mīl, ko sauc par mūsu zemi,

Un — kā reiz vecaistēvs — viņš atkal klaušās iet

Un kad tam dzenis kokā izkals krusta zīmi,

Mans brāļa dēls tad mana brāļa pēdās ies.

Bet, kā to norāda speciālisti, kam uzdots izvērtēt šādu saimniecību nozīmi

lauksaimniecības produkcijā, šie klaušu laiki nav tik grūti kā pagājušā gadu simtenī,

jolatvieši esotmācējuši iekārtoties— lauciņu dēļ ciešot darbskolhozā.Bet laikam jau
šādu atraušanos no kopējā darbapiecieš tādēļ, ka līdzīga daudzuma lauksaimniecības

produktu saražošanai kopsaimniecībā būtu nepieciešams 27 000 strādnieku darba

spēks.

Tagad ir atļauti šādi jauni lauksaimniecības pasākumu veidi:

3) Ģimenes darbuzņēmums, kas jāatšķir no ģimenessaimniecības jeb fermas.

Darbuzņēmums ir daļa no kolhoza. Vairāki šādi uzņēmumi jaudarbojas, piemēram—

ģimeneapņemasaudzēt kolhoza teļus. Viņa slēdz ar kolhozu līgumu, taidod telpas un

lopbarību. Tā saņem kārtējo kolhoza algu plus 40% no ietaupītiem līdzekļiem par

lopbarību un medikamentiem; protams, ietaupījumam ir jārodas no taupīgas

saimniekošanas un nevis no teļu badināšanas, jo tic liek rūpīgi svērti.

4) Ģimenes nomas saimniecība. Šajāsaimniecības veidā ģimenenomāzemi,

lopus, lauksaimniecības mašīnas par noteiktu cenu, un produkti jāpārdod kolhozam

par nolīgto maksu.

5) Atgriežas vecā viensēta. Izrādās, ka Latvijā ir joprojām 8000 pamestu

viensētu un nesekmīgo kolhozu nomaļās zemes, ko arī sadalīs viensētās, kā arī daļu

meža zemes. Tā latvietim būs atkal jābūt līdumniekam. Šajās viensētās saimniekam

dos tiesībaskļūt par neatkarīgu zemkopi. Viņa zemesplatību viņam nodosbeztermiņa

lietošanā, izsniedzot valsts aktu par lietošanas un pārmantošanas tiesībām. Šie

viensētnieki varēs iegādāties lauksaimniecības mašīnas, saņemt aizdevumus bankā,

atvērt kontu. Lai veicinātu pēc iespējas drīzu viensētu apsaimniekošanu, KP CX

ierosina katrā Lauku Avīzes numurā publicēt materiālus par viensētām, kas tiek

pārdotas (tikai ēkas) vai iznomātas. Briļs aģitē: „Jo ātrāk savedīsim kārtībā visas

viensētas, jo bagātāka un skaistāka kļūs mūsu republika." Caurmēra viensētas

remontēšana un pievedceļu izbūve izmaksātu ap 10-20000 rubļu.
Bez tam iespējams dibināt dažādus kollcktīvus kolhoza ietvaros, piemēram,

graudkopības kolhozā nodibinās lopkopības kooperātīvs, kur daži kolhoza strādnieki

apvienojas kopējam darbam, lai apgādātu kolhozu ar gaļas un piena produktiem; citi

apvienojas remontakollcktīvā, kas remontēs vai nu ēkas, vai transporta līdzekļus un

lauksaimniecības mašīnas.

Gorbačovs vienā no pēdējām KP CX sēdēm aizstāvēja individuālo zemkopi:
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«Cilvēkam ir jādod iespēja apstrādāt zemi, kā viņš to atrod par pareizu, un viņš zina

to labāk nekā jūsvai es."Kā jau zināms, centralizētā lauksaimniecībasplāna piekritēji

šādu domu ilgu laiku ir uzskatījuši par ķecerību, līdz akūtais pārtikas trūkums ir

piespiedis tik radikāli mainīt PSRS lauksaimniecības polītiku.
Bet vai ir iespējams pagriezt atpakaļ vēstures ratu? Vai latviešu zemnieks vairs

vēlēsies atgriezties viensētā? Liekas, ka jaunajiem saimniekošanas veidiem nav vēl

sevišķi lielas atsaucības. To norāda CX lūgumi laukos populārajiem Rakstnieku

savienībasbiedriem: A. Dripem —arehitektam un rakstniekam, Paulam Putniņam —

drāmatiķim, un E. Hānbergam —žurnālistam, lauku lietuspeciālistam, citējot biedru

Briļu: «runāt savās kvēlajās publikācijās par padomju jaunsaimnieka dzīvi un

problēmām."
Vai latviešu zemnieks vairs neilgojas pēc «sava kaktiņa, sava stūrīša zemes"?

Aplūkosim igauņu piemēru, viņiem šī laukupārbūve sākās agrāk un ir aizgājusi tālāk.

Igauņi vērtē, ka viņiem ir pašlaik tikai 2-3% zemnieku, kas būtu morāliski spējīgi
dzīvot viensētās. Kādēļ tik zems procents? Igauņi domā, ka viņu zemnieku ir

pāraudzinājusi vieglā dzīvekolhozos —pēc likumaneviens strādnieks nav personiski

atbildīgs par kolhoza zaudējumiem. Šajā ziņā viņam ir ļoti viegla dzīve, un zūd

atbildības sajūta — kas būs, būs. Viņa darbā nav riska, nav nekādas personiskas
atbildības— viņapriekšniecība var viņu bārt, kaunināt, varpat atlaist,bet ganjau viņš

atradīs darbu blakus kolhozā. Viņam nav dziļa darbaprieka, izturības un neatlaidības

kā vecos laikos. Tā ir tumša aina, ko zīmē igauņu statistiķi, bet kā izskatās Latvijā?
Laikraksts Ciņa nosūtīja žurnālistu uz Cēsu novadu, vienu no mazākajiem

Latvija, izpētīt iemeslus zemnieku atturībai <45)
. Šajā rajonā nomniekus un

jaunsaimniekus var «uz trijām rokām saskaitīt". Lai ari mazajām saimniecībām te ir

stipri izdevīgi apstākļi, jo vairākās vietās tās daļēji apņem mežs, tādēļ zemi nevar

apkopt ar lielajiem traktoriem. Tāpat jaunsaimniekus un nomniekus gaida tie kolhozi,

kas nav bijuši sevišķi sekmīgi savā darbā, un kas labprāt iznomātu daļu savas zemes,

sevišķi Piebalgaspusē. Bet zemnieki iratturīgi unparvienuno galvenajiem iemesliem

uzdod valdības vilcināšanos izdot likumu par nomas un jaunsaimniecības zemes

beztermiņa lietošanas un mantošanas tiesībām.Līdzšim valdībair tikai devusi atļauju
lēmumaveidā lauksaimniecībaspārkārtojumiem. Igaunijā šādslikums ir jaupieņemts,
bet Latvijas valdība vilcinās to darīt. Un daudzkārt pieviltie latviešu zemnieki grib

nogaidīt, līdz kamēr valdības solījumu par beztermiņa un mantošanas nomu būs

apstiprinājis likums. Kā viens no viņiem saka: «Pirms esbraslā kāpju, espamēģinu ar

kāju."

Bez tam nomniekam vai jaunsaimniekam nav kapitāla, ar ko iegādāties
lauksaimniecībā nepieciešamās mašīnas. Kolhozs viņam par lētu naudu pārdod
«norakstītās", t.i., tādas, kas atzītas par pārāk nodeldētām. Ja jaunais saimnieks nav

mācīts mcehaniķis, tad viņš ar šo kolhozu atlieku nevar daudz neko iesākt.

Vispraktiskākais priekšlikums būtugrupai jaunosaimniekunodibināt lauksaimniecības

mašīnu k(X)pcrātīvu.
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Vēl viens iemesls zemnieku atturībai ir «apzināta fermeru nokāšana", kā le

apzīmēekonomists A. Sautiņš — kolhozi pārdod viņiem degvielas, rezerves daļas utt

dārgāk nekā paši pirkuši; ja kolhozs pārdod valstij gaļu par4,50 rbļ. kilogramā, tad

nomniekam tas maksā tikai 2 rbļ. kilogramā. Tāpat vēl nav skaidrības, kā šīm

saimniecībām tiks aprēķināti nodokļi utt. Un bez tam vēl pastāv, Sautiņa apzīmējumā,

~psīcholoģiskā barjera" — gribētos būt parsaimnieku, bet iekšā sēž nedrošība— vai

es pratīšu saimniekot? Psīcholoģisko barjēru radaarī igauņu pieminētais iemesls —

kādēļ uzņemties risku un atbildību? Lai mazinātu zemnieku nedrošību, liek rīkoti

dažādikursi saimniecības vadīšanas māku apgūšanai.

Kādēļ valdība vilcinās ar lauksaimniecības pārkārtošanas likuma izdošanu? Ja

biedrs Briļs ir entuziastisks par jaunajiem saimniekošanas veidiem, jo viņa interesēs

ir izmēģināt visus līdzekļus lauksaimniecības produkcijas pacelšanai, tadcits ministrs

— Valsts agrorūpniecības komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vladimirs

Rimašcvskis (43)
, kura iestādei ir jāizstrādā likumdošanas projekts, ir daudzatturīgāks.

Viņš uzsver, ka vēl nav izstrādāts nepieciešamais ekonomiskais pamatojums mazo

saimniecību modelim — vēl joprojām iepirkumu cenas elektrībai, degvielām v.c.

kolhozos ir daudz zemākas nekāindividuālajās saimniecībās. Tāpat vēl navatrisināts

jautājums par lauksaimniecības mašīnu lietošanas iespējām. No otras puses — kā

jaunais saimnieks savu zemi izmantos? Ja viņš to izmantos sliktāk nekā blakus

saimniecībā, tad jājautā, vai viņam atļaut zemi turēt? Cilvēkam, kas saņem zemi, ir

jābūt jēgai par tādāmlietām,kas ir pašizmaksa, kā to aprēķināt utt, tādēļ ir jārīko kursi,

un no Rimaševska teiktā izriet, ka šādu kursu beigšana varētu būt priekšnoteikums
individuālās saimniecības iegūšanai. Visu šo apstākļu apsvēršanai ir nepieciešams
izvest dažādus aprēķinus, un Rimaševskis domā, ka Agrorūpnieciskā komiteja savu

likuma projektu valdības un tautas apspriešanai varēs nodot 1988. gada septembra

beigās. Tā latviešu zemnieki, gluži pamatoti, gaida, kamēr viņu gājienam atpakaļ uz

viensētām būs sagādāti nepārprotami noteikumi un likuma spēks.

80-tajos gados lauksaimniecības produkcija ir stipri kritusies visā Padomju

Savienībā, ieskaitot Latviju, un tādēļ ir nepieciešama radikāla lauksaimniecības un

visas lauku dzīves pārbūve. LPSR Ministru padome ir nolēmusi, steidzīgi uzlabot

dzīves apstākļus uz laukiem, kas ir bijuši atstāti novārtā uz pilsētu, sevišķi Rīgas,

rēķina. Tas galvenokārt atliecas uz lauku būvniecību — Rīga ir laukus «apzagusi",

nelikumīgi paturēdama sev daļu no laukiem piešķirtā būvmateriāla. Lauku ceļi ir

atstāti novārtā, nav izpildīti aprēķini, un pusi no Latvijas kopsaimniecībām nesavieno

cietseguma ceļi. Tāpat tagad būs nepieciešams atjaunot uzartos ceļus uz viensētām.

Lauku celtniecībai dos priekšroku, lai atdotu pilsētu parādu: kaus trešais uzbūvētais

dzīvoklis, katrs otrais bērnudārzs, būs uz laukiem, katrā kolhozā ierīkos pamatskolu.
Valdībairnorūpējusies, kā pacelt dzīvesstandartu uz laukiem, laiaizkavētu laucinieku

aizplūšanu uz pilsētām.
Laukubūvniecības attīstībai F. Alksnis ,47)

,
tcehnisko zinātņu doktors, ieteic par

paraugu ņemt viensētu attīstību pirmskara gados, Li., neatkarīgās Latvijas laikā.



71

Alksnis ir sīki analizējis vicnsēlu izveidošanās gaitu. Viņš norāda,ka 20-tajos gados

vidēji ik gadu uzbūvēja 8,7 tūkstoš viensētu ar visām nepieciešamajām ēkām. Pēdējā

laikā vidēji gadā uz laukiem uzceļ 2,2 tūkstoš vienģimeņu māju *. Noslēgumā viņš

raksta: «Viensētu veidošanās un apbūves pieredze pirmskara Latvijā pārliecinoši

apstiprina, cik nepieciešama ir mūsu darbakardināla pārkārtošana republikas laukos.

Šī pieredze arī parāda, ka darbam var būt pozitīvi rezultāti tikai tad, ja to veic

godprātīgi, ja ir ticība tā jēgai un ja tas nav zaudējis savu morālo saturu."

Kāpēc Latvijā trūkst gaļas?

Izmeklējot vienulietu „ar morālusaturu", proti, kāpēc Latvijas iedzīvotājiem tik

ļoti trūkst gaļas,atbilde irjāmeklē kā detektīvam, kas dzen pēdas savam upurim —pa

citākontekstā atrastām dažāmnorādēmŠeit,pa statistikas plāksterim uz vainas tur,pa

nozīmīgai analizci drusciņ tālāk. Visu to kopā salikuši, sāksim stāstu no paša gala.

Pieņemsim, ka kolhoza cūkkopei aizgaldā rukšķ veselīgs cūku bariņš. Nu pienāk

kaujamais laiks, un kolhozs 33 cūkas, katru ap lOOkg, aizved uz gaļas kombinātu un

saldētavu. Un tur nu notiek liela nelaime, kā to vēsta LPSR Ministru padomes

priekšsēdētājs Jūrijs Rubenis (48) savā referātā Augstākās padomes sēdē 1988. g. 14.

aprīlī: ,J*SRS Tautaskontroles komiteja nesen pārbaudīja stāvokli 10 mūsu gaļas un

piena kombinātos un saldētavās. Divos gados tur gājuši zudumā 25 tūkstoši tonnu

dažādaveida gaļas produktu. Daudz produkcijas sakarā ar tās zemo kvalitāti, 1987.

gadā vairāk nekā 40% no pārbaudītās gaļas un 20% pusfabrikātu tika izbrāķēti, jo
neatbildastandartam." Pārrēķinot šos skaitļus uz vienukombinātudienā, —caurmērā

vienākombinātā vienādienāJzbrāķē" 3424kilogramus, kamērpa visiem desmitkopā
34 246 kg. Tā tad mūsu cūkkopes visas 33 cūkas, atļaujot 124 kg starpībai starp

dzīvsvaru un kautsvaru, statistiski runājot, pazūd viena kombināta vienas dienas

„brāķī". Šī ir pirmā nobiruma vieta.

Citāvietā un reizē tiek ziņots, ka Tirdzniecības ministrija, kuras pārraudzībā ir

nodoti gaļas krājumi uzglabāšanai un izdalīšanai Latvijā, pieķerta dažāda veida

nelikumīgā rīcībā, parko gan tuvāk netiekpaskaidrots. Diezin, vai tā bija tā pati vieta,

kur Latvijas gaļai bija atrasts tik zems standarts, jeb vai tā ir kāda cita? Nav dota ne

statistika, ne sīkāki paskaidrojumi. Tā lieta sāk kļūt diezgan neskaidra, bet meklēsim

tālāk.

Neskaidrībāir arī LKPLimbažu rajona komitejas 1. sekretārs I. Hohlenko(49)
, jo

viņš raksta šādi: „Arī mūsu rajonā cilvēkiem galēji nesaprotama ir, piemēram, šāda

sakarība: 28. jūlijā Cīņā LKP CX sekretāra A. Briļa rakstā lasām, ka aizvadītajā gadā
katramrepublikas iedzīvotājam pārdoti 60kg gaļas un tāsproduktu. Pēc Agrokomitejas

* Šī statistika neattiecas u/. jaunajām viensētām, bet uz kolhoziem, kuru dalībniekiemļauj

izvēlēties dzīvot vairākslāvu dzīvokļu ēkās vai vienģimeņu mājiņās, ja tādas kolhozam ir

iespējams uzbūvēt. Pēc 70-to gadusākumā izvestās aptaujas 78% kolhoznieku vēlējās dzīvot

vienģimeņu mājās
(50). Šo vēlēšanos nav bijis iespējams izpildīt lauku būvniecības zemās jaudas

dēļ.
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datiem mūsu rajona šis radītājs ir 42,1 kg, bet no valsis resursiem katrs rajona

iedzīvotājs ir saņēmis tikai 21,71 kg gaļas."

Lai arīcik daudzgaļas «neaizietu zudumā"vienā vai otrā vietā, latviešiem tomēr

vēl nebūtujāēdvistu kakli, ja viņiem tiktuatstāts aUikušais saražotās gaļas daudzums.

Cik no Latvijas gaļas produkcijas ir jānodod Maskavai — šis skaitlis tiek glabāts kā

valsts noslēpums. Un, kā jau minēja profesors Grinovskis 55. Ipp, gaļu bieži mēdz

aprēķināt kautsvarā, betir jāatceras, ka kauLsvars nozīmē muskuļus, taukus, kaulus un

subproduktus. Tātad vēl viens sarežģījums — ja iet runa par gaļu, būtu jāzina, vai iet

runa tikai par muskuļiem, ko mēs parasti apzīmējam par „gaļu", vai parkautsvaru.

Soli tuvāk noslēpumam parLatvijas gaļas devumu Maskavai tiekam arLiepājas

rajona komitejas pirmā sekretāra A. Čepānajautājumu A. Jakovļevam, PSRS KP CB

loceklim, ko Gorbačovs atsūtījis uz Latviju uz vairākām dienām vietējo apstākļu

noskaidrošanai. A. Čepāns saka (51)
: „Desmit gados mēs gaļas nodošanu valstij esam

paplašinājuši par48%, turpretim fondi, kas piešķirti pārdošanai rajona iedzīvotājiem,

samazinājušies par 18%, kaut arī iedzīvotāju skaits pieaudzis apmēram par trim

tūkstošiem. Cilvēkiem šāda situācija nav saprotama ...
Man ir dati, ka pēdējos 17

gados gaļas ražošanarepublikā paplašinājusies par 155%, betVissavienības fondsšajā
laikā pieaudzis par 336%. Es nevaru cilvēkiem izskaidrot, kāpēc mūsu republikā ir

radusies šāda situācija."
Jajau Latvijas kompartijas ne pārāk zemos kadros valda neziņa un neskaidrība

par šo svarīgo jautājumu, tad, no ārpuses skatoties, no netiešajām norādēm nebūs

iespējams uzzināt skaitli, kas tiek glabāts kā valsts noslēpums. Bet tas ari norāda, ka

tam ir jābūt krietni prāvam.

Okupācija vai revolūcija?

Atklātības politikai ir savas robežas — nedrīkst nostāties pret

1) Ļeņinu,

2) viņa veida komunismu,

3) PSRS valsu.

Katrārepublikā drošivien ir vēl savi aizliegtie temati, kam vilcinās ķerties klāt, izjūtot

robežu, līdz kurai ietun tālāk ne.Latviešiem tāds balts vēstures plankums, temats, kam

vilcinājās pieskarties, bija 1940. gada jūnija nolikumi —vai Latvija tika okupēta, jeb

vai polītiskā stāvokļa maiņu panāca tautas revolūcija. Oficiālais viedoklis, ko varēja
atrast vēstures grāmatās, enciklopēdijās v.c. uzsvēra, ka tur notikusi darba ļaužu

spontāna sacelšanās pret ilgi nīstoburžuāzistisko režīmu, kas bija nespējīgs pretoties
tautas prasībām pēc jaunas valdības un pēc pievienošanās Padomju Savienībai.

Bet tad šī gada maijā politisko lietukomentātors un Mākslas akadēmijas mācības

spēks Marviks Vulfsons teica runu, kas sacēla lielu uztraukumu Rīgā un droši vien arī

ārpus tās. īsumā, viņš uzsvēra, ka Latviju 1940. g. 17. jūnijā okupēja Padomju
Savienības karaspēks unka neatkarīgajā I atv ijas vaistī nebijarevolūcionārassituācijas,

jo Ulmaņa valdība bija pārāk stabila.
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Šī runa netika nekur publicēta visā pilnībā; daži konservatīvie partijas vadības

locekļi vēlējās Vulfsonu izslēgt no partijas, bet tas būtu atstājis pārāk ļaunu iespaidu

uz atklātības politikas ticamību un aicinājumu tautai izteikties par visiem sāpīgajiem

jautājumiem, kas tai ir neskaidri.

Vulfsons (52) atkārtoja savu argumentuRezolūcijas izstrādāšanas sēdē 1. un 2.

jūnijā, kur viņš deva šādu nolikumu anali/.i:

Vispirms viņš norāda, ka jau vairākus mēnešus ir saņēmis simtiem vēstuļu no

visām Latvijas malām no 1940.gada aculieciniekiem, un viņi visi katēgoriski noraida

oficiālo tā laika nolikumu izskaidrojumu. Tolics visi izsaka pārliecību, ka padomju

varas izveidošanās Latvijā bija izlemta jau 1939. g. 23. augustā PSRS un Vācijas

neuzbrukšanaslīgumam pievienotā slepenā dokumenta 1. pantā. Vulfsonscitē šī panta

tekstu:

«Teritoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas teritorijā (Somija, Igaunija,

Latvija un Lietuva) Lietuvas ziemeļu robeža vienlaicīgi ir Vācijas un PSRS interešu

robeža."

1939. g. 28. septembrī tiek parakstīts otrs protokols, ar kuru arī Lietuva tiek

iekļauta PSRS interešusfairā. Šajādokumentāminēts,ka «PSRSsavas intereseskārtos

ar īpašiem pasākumiem". Vulfsons aprāda šos «īpašos pasākumus" —vispirms 1940.

gada 14. jūnija ultimāts Lietuvai un Lietuvas ieņemšana 7 stundu laikā. 16. jūnijā pl.
12.30Latvijas sūtnim MaskavāKociņam tika iesniegta ulumatīvanota,kurāpieprasīts:

1) Nekavējoši sastādītLatvijā tādu valdību, kas nodrošinātuPSRS un Latvijas

savstarpējā palīdzības līguma izpildi.

2) Bez kavēšanās nodrošināt Padomju karaspēka daļu ielaišanu Latvijas

teritorija.

Notābija teikts,kaatbilde jādod līdz pl. 20.00; ja līdz tam laikam nebūssaņemta

pozitīva atbilde, Sarkanā armija ieies Latvijā. Vulfsons to nosauc par starptautisko

normu rupjāko pārkāpumu, bel pēc Rietumu terminoloģijas — «Latvijas varmācīga

okupēšana". Latvijas valdība ārkārtējā sēdē piekrita PSRS valdības prasībām, lai

novērstu asins izliešanu un masu deportāciju. 17. jūnijā agri no rīta Sarkanās armijas

divīzijas pārgāja Latvijas robežu. Latvijas teritorijas ieņemšana bija jāpabeidz pl.
20.00.18. jūnijāpie Ulmaņa ieradāsPSRS TKPpriekšsēdētāja vietnieks A. Višinskis

un PSRS vēstniecības sekretārs Vetrovs, kas paziņoja, ka stāsies pie jaunās
demokrātiskās Latvijas valdībassastādīšanas. 20. jūnijā Višinskis iesniedza Ulmanim

jaunā Latvijas ministru kabinetasastāva sarakstu: «Šis saraksts apstiprināts Maskavā,

un es nedomāju, ka tur būtu ar mieru lajā ko grozīt."
Vulfsons uzsver, ka zīmīga ir prof. Kirchcnšteina, I Tautas valdības ministru

prezidenta atbildes runa Ulmanim pirmajā šīs valdības sēdē; viņš citē: «Pateicos par

iepriekšējā kabinetaveikto darbutautas labklājības, izglītības un kultūras veicināšanā.

Apsolos jaunā kabineta vārdā pielikt visus spēkus, lai celtu latvju tautas materiālo un

garīgo labklājību un sargātu brīvu, patstāvīgu Latviju."
Savas runas otrā daļā Vulfsons atspēko argumentus, ka Latvijā šajā laikā ir
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notikusi revolūcija, kurā tauta pieprasījusi pievienoties Padomju Savienībai.Pēc viņa

domāmšodien nevar runātnopietni par to, ka Latvijā tieši tajā laikā (turklāt vienā laikā

ar Igauniju un Lietuvu) bija nobriedusi revolūcionārā situācija. Grūti būs kādu

pārliecināt, ka Ulmaņa konflikts ar Balodi un Valdmani, viņa domstarpības ar

Skujenieku un Valteru būtu uzskatāmas par „augšu krizi". Vulfsons domā, ka pat

antifašistiskā noskaņojuma manāmspieaugums strādnieku vidū,ekonomiskās grūtības,

kas saistītas ar pasaules kara sākumuun Baltijas jūras blokādi, nebija izšķirošie. Viņš

uzsver, ka visumā nesociālistiskās un ideoloģiski pretpadomju pozicijās bija ne tikai

buržuāzija, bet arī ievērojama sīkburžuāzijas un intelliģences daļa. Pretpadomju

nostāja bija armijai, kuras sastāvābija vairāk nekā20 000cilvēku, 30 000aizsargiem,

policijas aparātam, korporēļiem, mazpulkiem, skautu vairākumam.

„Espats biju LKPCKpārstāvis 9.Rēzeknes pulkā, kuram parasti piedēvē sevišķi
aktīvu lomu 1940.gadavasaras revolucionāros notikumos. Man tomērgodīgi jāatzīst,
ka mēs, komūnisti, nevarētu ar saviem spēkiem praktiski kaut ko izdarīt, ja pulka
virsnieku korpuss, instruktori un Ulmaņa tieši piekritēji nebūtu paralizēti sakarā ar

Sarkanās armijas ienākšanu. Arī tad,kad pulka karavīri nostājās tautas valdībaspusē,

nevar uzskatīt, ka visi bija par Padomju varas nodibināšanu."

Lozungs „ParPadomju Latviju" esot bijis Višinska, ne tautas ideja, un to sākuši

1ietot pēc Saeimasvēlēšanām.„Zinotparpartijas 17.kongresa vēlēšanurezultāturupju

falsifikāciju, kas notika, lai nodrošinātuStaļinam ģenerālsekretāra amata saglabāšanu,

grūti būs kādupārliecināt par 1940. gada 14. un 15. jūlija vēlēšanuobjektivitāti. Grūti

iedomāties, ka ap 180000latviešu buržuāzijas pārstāvju brīvprātīgi būtu balsojuši par

tautas varu — drīzāk, ja tiešām balsoja, tad — tikai baidoties, ka nebūs attiecīgā

zīmoga pasē."
Vulfsona stāstu ar dažiem viņa neminētiem faktiem irpapildinājis Komponistu

savienības sekretārs ArnoldsKlotiņš <53)
,
kas sūdzas, ka latviešu vēsturnieki nodarbojas

arpagātnes deformēšanu:„Lasot šogad un pērn iznākušāsbrošūrasLatvijas likteņgadi,
kas pretendē uz atklātumu, pārņem dīvainasajūta. Liekas, autoru galvenās rūpes ir—

pierādīt, ka sociālistiskās Latvijas tapšana nav bijusi nekas cits kā šķiru cīņas
teorētisko likumsakarību ķīmiski ars un ideāls gadījums." Viņš uzsver, ka Staļina
1940. gada ultimātu sastādīt viņam patīkamu jaunu Latvijas valdību — tātad savā

diktātorismā nebijis gadījums suverēnu valstu attiecībās — vēsturnieki pasniedz kā

starptautisko attiecību delikātuma šedevru.

„Molotova-Ribcntropa pakts un vāciešurepatriācija mūsuvēsturniekiem paliek

šķirtas lietas. Turpretī manā bērnībā, kad repatrianti ar visiem milzīgajiem bagāžas

furgoniem *, ko paRīgu vadāja smagie ormaņi, tikanometināti vācu okupētajā Polijā,

pat bērnam bija skaidrs, kas nāks te viņu vietā un ka starp lielvalstīm sadalītas

teritorijas."

*,J?urgons" — slēgts, segts transportlīdzeklis, piem., kravas automobīlis, rati; slēgta, segta
kravai paredzēta da]a, piem., kravas automobīlī, ratos.
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Kloliņš turpina, uzskaitot gadījumus, kur vēsturnieki, noklusējot faktus, ir

sagrozījuši vēsturisko patiesību:

1) 1920. gada augustā Melngalvju namā parakstītajā miera līgumā Ļeņina
valdība atteicās uz mūžīgiem laikiem no Latvijas lerrilorijas.

2) Runājot par 1940. gada tautas Saeimas vēlēšanām, neliek minēts, ka tās

notika ārvalsts karaspēka klātbūtnē.

3) Ir noklusēts, ka darbatautas blokavēlēšanuplatformas programmā nemaz

nebija tezes par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā.

4) Par šo iestāšanos izlēma nevis tautas referendums, kā tas tik svarīgos

jautājumos pasaules praksē mēdz būt, bet tikai Saeima.

5) Latvijas komunistus, bijušos pagrīdniekus, kuru jau tā bija tikai kāds

tūkstotis, visādiem līdzekļiem lielāmērāatbīdīja no teikšanas, jojaunās varas faktiskie

realizētāji gluži staļiniskā garā tiem lāga neuzticējās.

Noslēgumā Klotiņš ieteic: „Bet vajaga beigt spēli, tad mitēsies arī bailes. Likt

kārtis uz galda, tad varbūt tik briesmīga neliksies arī mistiskā ,Baltijas kārts."

1940. gada pārmaiņas analizē arī šo nolikumu līdzgaitnieks Eduards Berklāvs

(54>
, kas lajā laikāir bijis Latvijas Darba jaunatnes savienības CX otrais sekretārs. Viņš,

kā komūnistu pagrīdes loceklis Ulmaņa laikā, zina teikt, kaLCP nav bijis vairāk nekā

500 - 600 biedru — skaitlis, kas nesen minēts arī Padomju Jaunatnē. Viņš stāsta:

«Piedalījos Rīgas komūnistu pirmajā legālajā sapulcē, kas notika Poligrāfistu
arodbiedrības klubā. Nu, zāle bija apmēram pusē piepildīta. Šie lad nu bija vienīgie
vērāņemamie spēki pret Ulmaņa valdību, kuras rīcībā bija labi apmācīta armija, bija
liels skaits aizsargu, bija policija. Man liekas, ka tādos apstākļos ir pat smieklīgi runāt

par kādu revolucionāru situāciju, par nodomu gāzt pastāvošo valdību. Tiesa, mēs,

pagrīdnieki ganaicinājām lo darīt, un aicinājām godīgi. Bet fakts, ka Ulmaņa valdību

gāza. Rodas jautājums — kas? Es atbildēšu pavisam atklāti un vienā vārdā —

Maskava: Višinskis, Dcrcvjanskis, Sarkanā armija."

Tic, kas aizstāv uzskatus, ka Latvijā 1940. gadā notikusi revolūcija jeb tautas

sacelšanās, lielo divus galvenos pierādījumus šim notikumam — tautas gribu izteica

divispontāni, jeb,kā viņāpusē saka, stihiski tautas sajūsmas izpaudumi—Sarkanarmijas

sagaidīšana un lielā demonstrācija 21. jūnijā, kas pieprasīja pievienošanos Padomju
Savienībai.

Uz Vulfsona notikumu iztulkojumu viens no pirmajiem atsaucās bijušais

ieslodzītaispagrīdnieks M. Rozcntāls (55),kasaibrīvots 1940.g. 21 .jūnijā: „Bcitagad
dažkārt atskan spriedumi, ka Latvijā 1940. gada jūnijā nav bijusi revolūcionāra

situācija un ka visu organizējuši un izdarījuši vienīgi Staļins un Višinskis.

„Protams, šiem cilvēkiem tā laika nolikumos bija svarīga nozīme, tāpat kā

Sarkanās armijas papildkontingentu izvietošanai Latvijā. Tomēr izšķirošais vārds

piederēja latviešu tautai, un bez. tautas gribas un atbalsta nevar noturēties neviena

valdība."

Šo uzskatu varētuapzīmēt par stagnācijas perioda" Latvijas likteņa izskaidrojuma
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naivo versiju, kas šodien vairs nevienu neapmierina.

Ka nākamais pieteicas vel viens aculiecinieks, bijušais tipogrāfijas strādnieks

Pēteris Bauģis
,s<

", un viņa nolikumu attēlojums un izskaidrojums ir ļoti līdzīgs

oficiālajam šo notikumu izskaidrojumam, ko varēja atrast mācību grāmatās,

enciklopēdijās v.c. līdz Gorbaēovareformu laikmetam. Bauģis uzsver, ka „17. jūnijā

stacijas laukumā notikušo sadursmi starp Sarkanās armijas apsveicējiem un policijas

spokiem, kur boja gāja divi cilvēki, var uzskatīt par revolūcijas nolikumu stihisku

aizsākumu." Viņš turpina, ka Sarkanarmija ne tad, ne vēlāk neiejaucās — darbaļaudis

paši izveidoja labi noorganizētu, bruņotu strādnieku gvardi, kas bija spējīga aizstāvēt

revolūciju un tās iekarojumus. „Parrevolūcijas procesu visspilgtāk liecināja grandiozā
21 .jūnija politiskā demonstrācija Rīgā, kurā piedalījās vairāk nekā 70 000cilvēku ...

Taisnība, arī Sarkanarmijai bija liela nozīme šajos nolikumos, jo lās klātbūtne Latvijā
morālistiprināja un aktivizē ja revolucionārokustību, un tajā pašā laikā arī paralizēja
konlrrcvol ūc ionāros spēkus

Bauģis apgalvo, ka buržuāziju šī revolūcija pārsteidza pilnīgi nesagatavotu. Tās

politiskie darbinieki esot ar to samierinājušies un neesot kaut vai pagrīdes apstākļos

savu partiju darbu turpinājuši.
nolikumi risinājās tik strauji, ka buržuāzijai neizdevās šajā

laikā likt pie savas partijas. Tādēļ bija jāizsludina Tautas Saeimas vēlēšanas ar vienu

vēlēšanu sarakstu, kas saņēma 97% no visām nodotām balsīm."

Viņš turpina, ka Tautas Saeimas atklāšanas dienā pār zemi esot vēlies varens

politisko demonstrāciju vilnis — Rīgā piedalījušies ap 100000 cilvēku — kur nesti

plakāti, kas pieprasījuši Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai. Tautas Saeima šo

tautas prasību izpildījusi 21. jūlijā, griezdamās pie PSRS AP ar lūgumu uzņemt

Padomju Latviju tās sastāvā.

H
Viena mēneša laikā Latvijas darbaļaudis savā zemē bija izdarījuši vēsturisku

apvērsumu, gāzuši Ulmaņa fašistiskās diktatūras režīmu un nodibinājusi padomju

republiku. Tas viss lika paveikts ar tautas pašas spokiem."
Bet šis oficiālais nolikumu iztulkojums kas palicis no „grūtajiem gadiem" ar

savu vienpusību vairs nav noderīgs Gorbačovaatklātības laikā, jolam sāka runāl pretī

acu liecinieki, kas atcerējās, kā pa darba vietām piespiedu kārtā tika orgāni/ota

„stihiska" demonstrācija, kas prasīja pievienošanos Padomju .Savienībai, kā nedeva

atļauju pilsoņu vēlēšanu saraksta iesniegšanai Tautas Saeimas vēlēšanās. Tāpat šis

izskaidrojums ignorē nolikumu otru pusi Višinska lomu Ulmaņa valdības gāšanā.

Tādēļ tagad no vēsturniekiem sagaida, lai viņi uzskatu par revolūciju Latvijā
1940. gada vasarā aizstāvētu vispusīgāk, pilnīgāk un ar vēstures metodoloģijai

pieņemamiem līdzekļiem, t.i. zinālniskak.

Šim nolūkam 1988. g. 20. jūlijā sasauca LKP CX Partijas vēstures institūta un

LPSRZA Vēstures institūta zinātnisko kopsedi par 1940. gada nolikumiemLatvijā (57;.

Bez. diskusiju dalībniekiem sēdē bija uzaicināti piedalīties vairāki simti viesu

rakstnieki, žurnālisti, vēstures skolotāji, mākslinieki, augstskolu pasniedzēji un citi,
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lai „iesaistītu sabiedrisko domu sabiedrisko zinātņu attīstībā".

Pirmais referātu par šiem notikumiem lasīja akadēmiķis vēsturnieks Aleksandrs

Drizulis. Viņa teiktajam ir jāpiegriež sevišķa vērība, jo viņam ir arī otrs postenis —

viņš ir LPSR AP priekšsēdētājs. Viņš uzsvēra, ka

1) tikai visu faktoru kopums — gan iekšpolitisko, gan ārpolitisko — var

palīdzēt tuvoties patiesībai;

2) trūkst nepieciešamo dokumentu, un tādēļ ir pienācis laiks atvērt valsts

arehīvu, piemēram, A. Višinska ziņojumus;

3) Molotova-Ribentropa slepenie dokumenti vai nu jādara pieejami sabied-

rībai, vai ar argumentiem jāpierāda,ka tādunav. ŠajājautājumāDrizulim piekrita visi

sanāksmes dalībnieki.

Drizulis aizstāv domu par tautas revolūciju: Sociālistiskā revolūcija sākās 20.

jūnijā, Tautas fronte panāca jaunās valdības izveidošanu, nodibinājās proletariāta
diktatūra. Bet staļinisms deformēja tās struktūru.

Kāredzams, Drizulisaizstāv drusku modificētuveco līniju, nemaznemēģinādams

apgāzt Vulfsona, Klotiņa un Berklāva argumentus.

Dažs vēsturnieks mēģināja izvairīties no grūtā uzdevuma, novirzoties no

sanāksmes temata un runājot vai nu par agrāku, vai vēlāku periodu — tā vēstures

zinātņu doktors E. Pelkaus runāja par 1937. gadu, kad Kominterns likvidēja LKP

centrālkomiteju, un par Latvijas komūnistu «ideoloģisko tīrību", jo viņi neesot

zinājuši par staļinisko sarkano terroru,ko ganapšaubīja starpsaucieni no publikas.
Vēstures zinātņu kandidāteL Kapeniece 1940.gada notikumos nošķiroja divas

„skatuves" — augšējā, kur darbojās diktatori ar saviem galmiem, un apakšējā, kuras

norisēs izšķirošā loma bija tautai ar strādnieku šķiru priekšgalā. „Šo progresīvi

noskaņoto cilvēku darbībane tikai izraisīja revolūcionāro situāciju, bet stipri vājināja

Staļina prettautiskā kursa negatīvās sekas."

Šo vēsturniekunostājas 1 ielākaistrūkums bija vecās deklarāciju metodeslietošana

— viņu notikumuiztulkojums tiek deklarēts, bet netiekaizstāvēts arargumentiem, un

pretējais viedoklis tiek ignorēts. Vai nu šiem vēsturniekiem trūkst diskusiju kultūras,

vai arī viņiem uzdotais uzdevums ir tik grūts, ka jautājumu partautas revolūciju 1940.

gadā var aizstāvēt tikai ar deklaratīvo metodi.

Galvenais šīs sanāksmes panākums bija vienošanāspar vienu vajadzību — ka ir

nepieciešamsnodot vēsturnieku izpētei unarī lautas informācijai laikmeta dokumentus,

ko glabā PSRS Politbirojs un PSRS Ārlietu ministrija.
Kā jau vairāki runātāji pieminēja, tautu pašlaik ļoti interesē 1940. gada notikumi,

tādēļ noslēgumā uzklausīsim balsi no tautas vidus,kas publicēta vēstulēLiteratūrai un

Mākslai (Nr. 31, 1988):

„Es neesmu ne akadēmiķis, neprofesors, ne vēsturnieks,bet vienkāršs strādnieka

cilvēks, kam bijuši vecāki, vecvecāki, daudz radinieku un pazīstamu, kas piedzīvojuši

1940. gada vasaru un tāpat PSRS karaspēka ienākšanuLatvijā. Pašreiz daudzino šiem

cilvēkiem vairsnav mūsurindās, betne no viena esneesmu dzirdējusi, ka Latvijā būtu
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gatavojusies revolūcija. Un it sc\ išķi tas atliecas uz lauku cilvēkiem. Bi ja, protams,

neapmierinātie, bet kad tad viņi nav bijuši? Vai lagad viņu nav? Cilvēki zināja par

Ļeņinu, bija informēti par cara gāšanu Krievi ja, lvi tad jau Latvijas priekšgalā nebija

cars. Zināja arī 10, ka Krievija valda nabadzība un nemiers.

~Atradās, protams, kas skaujas tālāk nākotnēun gribēja kaut ko grozīt pastāvoša

iekārtā,bet lai organizētu un vestu līdz tautu — vajadzēja laiku, tā kā Latvijā nevarēja
būt ne 1939. g. ne 1940. g. revolūcijas gaidas. Cilvēki gaidīja kaut kādas pārmaiņas,

bet ko īsti, lā arī nezināja.

„Un tā viņi 1940. g. jūnijā sagaidīja Sarkano armiju. Ļaudis izgāja ielās, jā, bet

ko lad lai viņi iesāktupret tankiem?No sākuma cilvēki vēroja notiekošoaiz intereses,

bet pēc tam viņi jutās kā nostādīti fakta priekšā un cerēja, lik tiešām cerēja uz labāku

dzīvi nākotnē.

„Tā kā viss bija daudz vienkāršāk, un nevajag šo lieko un patētisko runu. Kas

attiecas uz. okupāciju, tad kā lai tocitādāk nosauc, ja lajā laikā pie varas bija Staļins un

viņa bendes.

„Es nesaprotu, ko cienījamie akadēmiķi, profesori un vēstures zinātņu kandidāti

grib apgāzt. Nepatīk šis vārds? Bet jaSiaļins citādāk nemācēja kā—piespiest, tiranizēt

un pakļaut? Tagad taču mēs visi vienā balsī apgalvojam, ka Staļins bija tirāns un

lerrorists, ka viņa valdīšanas laiks bijis visai valstij kā ļauns murgs, un tā taču ir

taisnība, lad kāpēc cienījamie vēsturniekinevar pieļaut, ka Staļina vārdsir savienojams

ar vārdu — okupācija?

„Kas bija pēc lam, lā ir cita „opera", bcl sākums ir lieši tāds. Nevajag mūs barot

ar saldāmdebesmannām,jo šajos laikos Uts neiet cauri. Ja runā, lad patiesību, ja nevar

runāt patiesību, tad labāk klusēl."

Rasma Ābele

Rīgā

Gorbačova polītiskās reformas

Lai izprastu Gorbačova politiskās reformas un taktiku lo izvešanai dzīvē, ir

nepieciešams īss ieskats PSRS KP vēslurē.

Staļins iznīcināja divas lielas:

(a) partijas idejiski noskaņoto spārnu, tā dodotiespēju partijas nomenklatūrā

* <SXJ
un pārējos partijas darbiniekos attīstīties pašlabuma meklēšanai, ko iezīmēja

korupcija dažādospartijas līmeņos;

(b) lautas uzticību jaunajai iekārtai, aizstājot to ar bailēm.

* Nomenklatūranorāda veidu, kādā komunistu partija lieto savu varu un patur kontroli.

Nomenklatūrābūtībā ir divi saraksti: viens ir vielu un amatu saraksts visai valstij; otrs saraksts

n katalogs ar apmēram I miljonu lo partijas locekļu vārdiem, kurus partija ir atzinusi par

piemērotiem dažādu posteņu aizpildīšanai, līdz ko atbrīvosies kāda vieta.

Maskavas kontrolē nav visi saraksti; PSKPCK sarakstā ir apmēram 50 (XX) posteņu,
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Iznīcinot savas partijas gudrākās galvas —Bukharinu, Zinovjcvu, Kameņevu un citus

— Staļins varēja kļūt parpatvaldnieku, kas bieži vien izdeva lēmumus, nesazinoties

ar savu polītbiroju. Pēc lielajām partijas tīrīšanām 1937. un 1938.gadā Staļins bija
iedzinis bailes ne tikai savai „darba tautai", bet arī partijas aparātam.

Pēc viņa nāves, kad izbeidzās masu terrors, partijā notika svarīga pārmaiņa —

vietējie partijas aparāti pamazām kļuva neatkarīgāki no centra, rajonu un republiku

partijas vadoņi ieguva lielākas tiesībaspār iedzīvotājiem savos apgabalosun republikās,
tik ilgi, kamēr viņi bija uzticīgi Brežņevam un viņarežīmam.XXVIIPSKPkongresā,
kas notika 1986. gada februāra beigās, Centrālāzijas republikas un partiju rajoni

Maskavā, Maskavas un Rostokas rajonos tika apzīmēti par „zonām bez jebkādas
kontroles" (59)

.
Tas mums izskaidroLatvijas partijas vadoņu Pelšes un Vosa uzvešanās

Latvijā — šādos apstākļos viņibieži vien ir vērsušies pret latviešu tautas interesēm ne

pēc Maskavas pavēles, bet gan pēc pašu idejām.

Tajā laikā arī sākās pašlabuma meklēšana partijas personāla vidū, kas bieži

noveda līdzkorupcijai — viņi piedalījās melnajā tirgū,blatošanā, pieņēma „kukuļus",

kautari viņiemjaubija sevišķas priekšrocības—speciāli veikali,atvaļinājumi, labāki

dzīvokļi, v.c.

Paliekas no Staļina iedzītajām bailēm PSRS iedzīvotājos ir palikušas līdz

Gorbačovaatklātībaskampaņai un daļēji pat vēl šodien, betblakus tām izveidojās ļoti

negatīva nostāja pretpartijas aparātu. Tādarbiniekus sākauzskatīt parlabi apgādātiem

parazītiem, kas nekādukārtīgu darbunestrādā, bet ar saviem rīkojumiem tikai jaucas

strādājošo darbā. Piemēram, jau pirms reformu laika bija dzirdētas sūdzības no

drošsirdīgiem rūpnīcu un kolhozu vadītājiem, ka vietējās partijas komitejas, jaucoties

viņu darīšanās, traucē viņu darbu.Piemēram, vietējās partijaskomitejas bija atbildīgas

par Centrālā plāna produkciju normu izpildīšanu savā rajonā. Ja, teiksim, kādas

rūpnīcas produkcija bijusi zemāka par plānā noteikto, tad daža labakomiteja ir likusi

rūpnīcas vadītājam viltot skaitļus, lai izskatītos, ka norma izpildīta. Tas nepatīk

rūpnīcas vadītājam, ja viņš bija gribējis sūdzēties augstākās instancēs par to, ka

produkcija aizkavējusies novēlotas vai nepilnīgas izejvielu piegādes dēļ, tā cerēdams

uzlabotpiegādi nākamajam gadam.Tādāveidāvainām jaupašā rūpniecības pamatlīmenī
tiek uzlīmēts plāksteris, kas noslēpj saimnieciskās sistēmas nepilnības un kļūdas.

Līdzīgas lietas ir notikušas uz laukiem, kur rajona partijas komitejas pārziņā ir vietējo
kolhozu produkcija. Piemēram, ja rajonā ir 10 kolhozu, tad caurmērā no tiem divi

strādā ar teicamiem rezultātiem, kādi pieci tā pa vidām, bet trīs — vāji. Ir bijuši

gadījumi, kur vietējā komiteja ir pieprasījusi, lai bagātie kolhozi pieraksta daļu no

ieskaitot svarīgākās vietas ministrijās, laikrakstos, TV, armijā, svarīgākās rūpnīcās, v.c.

15 republiku partiju Centrālās komitejas savukārt kontrolē ap 200 000vietu. Republiku

rajonu kontrolēiratstātasap3oo 000,kas nomenklatūrassistēmu paplašina uz tādiemposteņiem
kā speciālu skolu direktoriem,vidus līmeņa vadīburūpnīcās unvietējās pilsētu administrācijās.
Lai tiktu nomenklatūras sarakstā, Brežņeva laikā palīdzēja pazīšanās un uzticībavadonim.
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savas produkcijas trūcīgajiem — lai komitejas sekretārs varētu izvairīties no kritikas

partijasaugstākajās instancēs. Betšādarīcība nepatīk ne sekmīgā kolhozapriekšniekam,

ne tā dalībniekiem.

Šajā laikā kritās darbaētikas līmenis— kautkā oficiālās stundasbija jānostrādā
—ieviesās Gorbačova apkarotie netikumi — nevīžība, paviršība (piemēram, mašīnu

fabrikā piektdienās, lai izpildītu vajadzīgo normu, skrūvju vietās iesit naglas, kas iet

daudz ātrāk), slinkošana, zagšana (kas saucas rūpnīcas produktu iznešana), kā ari

alkohola lietošana darba laikā.

Uzplauka ari Ls. „otrāsaimniecība" jeb„ēnu saimniecība", parkuras apmēriem

visas PSRS apjomā ir atrodama šāda statistika m
: «Visnozīmīgākais tomēr ir otras

ekonomikas funkcionāru devums ierindas patērētāju pašu vienkāršāko, ikdienišķāko

prasību apmierināšanai. Pēc aptuvenām ziņām, ar pakalpojumu sniegšanu vien otrajā
sektorā nodarbojušies 20 miljoni cilvēku. Tai pat laikā(ziņas par 1987. gadasākumu)

savu darbību bija patentējuši * tikai 100 tūkstoši cilvēku (galvenokārt daijamatnieki,

ari kurpnieki, drēbnieki, mājskolotāji). Nelegalizējušies ..privātie" pilsētās laboja
50% apavu, remontēja 45% dzīvokļu, 40% automašīnu, 30% sarežģītas sadzīves

technikas, šuva 40% virsdrēbju. Laukos privātservisa aprūpē bija 80% no visiem

pakalpojumiem. Individuālā sektora darbinieki ne tikai dublēja visas tradicionālās

pakalpojumu sfēras, bet ari ieviesa jaunus pakalpojumu veidus, par kuriem oficiāli

nebija padomāts, piemēram, cēla personīgās mājas — aptuveni 16 miljonus
kvadrātmetru gadā — šķūnīšus, verandas, vasaras virtuves, garāžas, utt."

Kā jau minēts II daļas sākumā, Gorbačovs redzēja, ka PSRS tautu masas ir

pārstājušas ticēt saviem politiskiem vadoņiem un ar cinismu vēroja vadības vārdu un

darbu pretstatu. Lai novērstu šo ,Jxonfidences krīzi", viņš savas reformas sāka ar

atklātības politiku, kas deva iespēju partijai un valsts pārvaldes aparātam ~nožēlot

grēkus", lai tā atgūtu sabiedrības uzticību, un tad ar kopīgiem spēkiem izvestu dzīvē

nepieciešamo lielo saimniecības pārbūvi.
Katrā politiskā sistēmā un partijā notiek polarizēšanās starp konservātīviem un

radikāliem elementiem, un lietotie argumenti ari ir visur daudz maz līdzīgi.
Konservatīvās aprindas uzsver stabilitātes lielo nozīmi valsts pastāvēšanā, tādēļ, pēc

viņu domām, nav pielaižamas lielas, krasas pārmaiņas pastāvošā iekārtā, derīgas ir

tikai nelielas, pakāpeniskas reformas. Šīs aprindas pieņem, ka arī pilsoņi ir visumā

konservatīvi un ka viņus satraucradikālupārmaiņu izsauktā neziņa par galaiznākumu.

Šo argumentupretGorbačovulietoja viņa galvenais pretinieks politbirojā J. Ligačovs,

kas, ganatzīstot reformu vajadzību, brīdināja no steigas radītā apjukuma un neziņas

pilsoņu domāšanā, kā arī kritizēja atklātības radīto partijas „grēku nožēlošanu" par

vienpusīgu, negatīvu Padomju Savienības vēstures iztulkošanu, kas ignorē Staļina
lielos nopelnus Otrā pasaules kara uzvarās. Ap viņu pulcējās Gorbačova reformu

pretinieki.

* Reģistrētiem pasākumiem ir jāmaksā valstij nodoklis.
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Radikālo aprindu argumenti balstās galvenokārt uz laika gaitā notikušajām
sabiedrības pārmaiņām. Ja, sabiedrībai attīstoties un mainoties, tajā ir notikušas

svarīgas pārmaiņas, piemēram,kultūras un izglītības attīstībā,saimnieciskās vajadzībās,
veselībasstāvoklī, v.c, tad stabila,betsabiedrības vajadzībām vairsneatbilstošavalsts

iekārta to žņaudz tāpat kā bērnakāju žņaudz kurpe, kas palikusi par mazu.

Šis ir viens no Gorbačova galvenajiem argumentiem — centrālās valdības

stingrā pārraudzība ar centrāloplānošanu bija nepieciešama neizglītotām tautumasām

pēc Pirmā pasaules kara. Bet septiņdesmit gados ir stipri uzlabojies izglītības līmenis,

visām republikām ir savi speciālisti dažādāsnozarēs, un ir pierādījies, ka centralizētā

plāna metodevairs neder—tāir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc PSRS šodien

stāv saimnieciskā sabrukuma priekšā. Šādos apstākļos ir jāliek stabilitāte uz spēles.

Padomju sabiedrība ir pieradināta ticēt kādam ideoloģiski-polītiskam sauklim

— gantikai tik ilgi, kamēr dzīves īstenība nav to pilnīgi diskreditējusi. Gorbačovs par

savu saukli ir izvēlējies — ..Sabiedrisko taisnību caur demokratizāciju!"

Viņa saimnieciskās reformas balstās uz saimniecības decentralizāciju, piešķirot
lielākuekonomiskurīcības brīvību ganrepublikām, ganarītoatsevišķiem uzņēmumiem
kā pilsētās, tāuz laukiem.

Gorbačovs jaubija brīdināts, ka lielākopretestību šīm reformām viņš sastaps kā

partijas, tā valsts pārvaldes birokrātijas aparātos. Viņa labvēlis J. Andropovs (61)
,
kas

viņu paaugstināja par politbiroja locekli, pēc Rietumu vēsturnieku uzskatiem, pats
būtu sācis radikālureformu projektu, ja viņa plānus nebūtupārtraukusi pāragrā nāve.

Viņš jaubija konsultējies pie vienano izcilākiem PSRSsaimniecības lietu pētniecības
institūtiem — Novosibirskas institūta <62)

,
un bija saņēmis atbildi, ka saimnieciskām

reformāmpretosies galvenokārt ekonomiskās administrācijas vidējais līmenis, sevišķi
daudzo ministriju ierēdņi, kas ir iekārtojušies labās vietās bez sevišķi grūtiem

pienākumiem. Latvijā tos apzīmē par ~zīmuļu stūmējiem". K. Čerņenko valdīšanas

gadā Gorbačovam bija laiks izstrādāt savu stratēģiju pret birokrātijas sagaidāmo

pretestību. Pirmkārt, līdz ar birokrātu uzdevumu samazināšanu samazināt arī viņu
skaitu. Otrkārt, noteikt, ka neviens partijas biedrs, ieskaitot ģenerālsekretāru, nav

atstājams vienā postenī ilgāk par 2 reiz 5 gadiem — šo viņa ieteikumu jau ir

apstiprinājusi PSKPXIXkonference.Treškārt, lietot demokrātiskoprocesupersonāla

maiņās.
Ir jau sākusies ministriju personāla samazināšana. ~Pašlaik Latvijā vidēji katrs

septītais nodarbojas ar vadīšanu. (63) Un tas, ja runājam olimpiskā gada valodā, ir,

diemžēl, pasaules rekords. Bet, atklājot Savienības iekšējo rangu
* sarakstu, Latvija

šai ziņā ir pirmā vietā, un lepnuma tur nav nemaz."

Bet nu š. g. 11 .jūnijā Latvijas PSR AP prezidijs izdevadekrētuparLatvijas PSR

Tautas saimniecības vadīšanas ģcnerālschēmu (64)
, pēc kuras no 45 augstākās vadības

iestādēm
— ministrijām, komitejām, galvenajām pārvaldēm — paliks 29. Ar šo

* «Rangs" — dienestapakāpe; kategori ja
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dekrētuCeltniecības un Būvmateriālu ražošanas ministriju apvienos ar Celtniecības

lietukomisiju, apvienos Izglītības ministriju, Augstākās un vidējās speciālās izglīūbas

ministriju un Profesionāli techniskās izglītības komiteju, izveidos Valstsrūpniecības

komiteju, likvidējot Vieglās rūpniecības ministriju, Kokapstrādes un papīra rūpniecības

ministrijas, Vietējās rūpniecības ministrijas un Ministru padomes kūdrasrūpniecības

pārvaldes bāzes. Jau no šiem dažiem piemēriem ir skaidri redzams, kādēļ Latvijai ir

„zelta medaļa" birokrātismā.

Pirmā ministrija, kas samazināja pārvaldes aparātu, bija Autotransporta un

šoseju ministrija, kas ar 1988. gadu atlaidusi 35% jeb 85 darbiniekus. Tomēr tai ir

noteikts, lai tā samazinātu savu aparātu vēl par 30%. Kā ganministrija var tā pēkšņi
samazināt savu „darba nastu"? Tā esot kļuvusi vieglāka tāpēc, ka jaunajos

pašfinancēšanās un saimnieciskā aprēķina apstākļos uzņēmumiem pašiem ir jāplāno

sava darbībabez direktīvām no augšas.

Šī resoru un ministriju uzraudzība ir kādreiz aizgājusi tik tālu, ka, piemēram,

Rīgas konditoreja nav drīkstējusi mainītsavas tortes recepti, ne biskvītu fabrika savu

cepumu recepti, vispirms neaizsūtot tās uz Maskavu, lai tur saņemtu grozījumiem

atļauju!

Latvijā ministriju apvienošana un to skaita samazināšanajau tagad ir nākusi par

labu dažādām Rīgas sabiedriskām un kultūrālām iestādēm un organizācijām.
Samazinoties ministriju skaitam, ir atbrīvojušās to lietotās ēkas, kuras tagad nodos

pusaudžu poliklīnikai, Bērnufondam, Mūzikas biedrībai,Kinematogrāfistu savienībai,

Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai un citām organizācijām.
„Radot republikas valsts resoriem vēl vienu paraugu, kā pa jaunam jāpieiet

iedzīvotāju sociālajām vajadzībām," (65) LKP CX ir atbrīvojusi un nodevusi Valsts

kultūras komisijas rīcībā ēku Upīša (Skolas) ielā 6,kas ir vēsturespiemineklis, lai tur

ierīkotu Republikas kultūras un mākslas pili.
Lielākā un sarežģītākā Gorbačova reforma politiskā laukā ir viņa paredzētais

demokratizēšanas process kā partijā, tā valsts pārvaldes aparātā, kas sastāv no

padomēm. Viņš to pasniedz kā atgriešanos pie Ļeņina «demokrātiskā centrālisma"

idejām.

Lai izprastu padomju un partijas attiecības, ir jāatgriežas boļševiku revolūcijas
laikmetā. 1917. gada revolūcijas sauklis „Visu varu padomēm!" bija stipri populārs.

Tajā laikā dibinājās strādnieku un zaldātu padomes, kā arī dažas zemnieku padomes

uz laukiem, un tās uz laiku pildīja pagaidu valdības funkcijas. Šāds stāvoklis atbilda

arī boļševiku partijas ideoloģijai, pēc kūpas valsts varai ir jāatrodas revolūcionārās

šķiras rokās, kas valda caur viņu vēlētām padomēm. Lai atzīmētu padomju svarīgo

ideoloģisko nozīmi, kā arī faktu, ka tāmrevolūcijas sākumā piederēja valsts vara, šo

vārduielika jaunās valsts nosaukumā—Padomju Sociālistislisko Republiku Savienība.

Bet jau 1919.gada partijas 8. kongresā tika deklarēts, ka «partijai ir jāiegūst nedalīta

virsvadība pār padomēm un praktiska viņu darbakontrole" (66)
, gan ar piebildi, ka tā

„vadīs padomju darbību, bet nedomā tās aizvietot." Ļeņina uzdotais iemesls —
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padomes ievēlēja no ..revolucionārās šķiras" —zaldātiem, strādniekiem un zemniekiem,

un tām trūka vajadzīgo zināšanu un pieredzes sarežģīto problēmu atrisināšanai jaunajā
valstī. Tā padomes pazaudēja savu vēsturisko lomu, nonāca partijas vadībā, kur tās

atrodas vēl šodien. Gorbačovs ir pirmais no padomju valsts vadoņiem, kas ir solījis
atdot padomēm reālu likumdošanas un izpildu varu.

Bet viņš nekadsavās runās nav pieskāries šim periodam, viņš tikai ir paņēmis no

tā pāris saukļu un jēdzienu, galvenokārt, „Visu varu padomēm" un jēdzienu par

demokrātisko centrālismu.

Šis princips ir bijis partijas programmā jau kopš tās dibināšanāslaikiem (67)
,
bet

Staļina un Brežņeva laikā ignorēts. Tas nosaka partijas autoritātes un disciplīnas
attiecības. Partijas suverēnāorgāna — PSRS KP kongresa autoritāte rodas no visu

partijas locekļu deleģētās autoritātes caur pakāpenisku demokrātisko procesu —

partijas pirmorganizācijas jeb šūnas fabrikā, ciemā v.c. ievēl delegātus pilsētu un

rajonu konferencēm, kas savukārt ievēl delegātus republikas KPkongresam. Turtiek

ievēlēti delegāti PSRS partijas kongresam. Šāda ir partijas ~iekšējās demokrātijas"

kārtība, ko Gorbačovs tagad sola atjaunot, dodot katrā partijas līmenī iespēju izvēlēt

delegātu no vairākiem kandidātiem.

Partijas disciplīna pēc šī principa plūst otrā virzienā —no CX, tagad Politbiroja,

pakāpeniski uz partijas pirmorganizācijām, un pašu augstāko partijas orgānu lēmumi

ir ~absolūti saistoši" visiem zemāko līmeņu orgāniem.

Līdzīgu demokrātisku vēlēšanu kārtību Gorbačovs grib ievest arī padomju
sistēmā — valsts pārvaldes aparātā, kā arī dažāda veida uzņēmumu un pasākumu
vadībā. Jau tagad Latvijā ir rūpnīcas, kur strādnieki ievēl direktoru, un kolhozi, kur

kolhoza locekļi ievēl vadītāju, bet tāduvietu vēl ir samērā maz.

Savās runās Gorbačovs ir vairākkārt norādījis, ka demokratizācijas procesu

varēs ievest pilnā mērā tikai tad, kad būs norobežotaspartijas un valsts aparāta, t.i.

padomju funkcijas, kas, ievērojot šo divu aparātu pašreizējās sarežģītās attiecības,

nenāksies tik viegli.
Ronalds Hils (Ronald J. Hill) un Pēteris Franks (Peter Frank) (68) abu aparātu

funkcijas raksturo šādi— tā kā Padomju Savienībā visas polītikas pamats ir Partijas

Programma, ko apzīmē par „valsts ideoloģisko konstitūciju", tad partija dodne tikai

polītisko, bet ari ideoloģiski-polītisko vadību. Valsts varas orgāniem nav tiesību

noraidītpartijas politiskās norādes. Tādēļ Padomju Savienībai ir politiskā sistēma, kur

partijas un valsts pārvaldes orgāni darbojas, viens otru papildinot — partija nosaka

vispārējās politiskās vadlīnijas, kam PSRS Augstākā Padome dod tiesisko autoritāti

jeb likumaspēku, unko izved dzīvē valsts izpildvara —PSRSMinistru padome un tās

administrātivie orgāni. Bet tā kā valsts aparātam nav tiesību noraidīt partijas norādes,

tad Augstākai Padomei ir tīri formāla funkcija. (Tādēļ jau arī visos oficiālajos svinību

gadījumos uz platformas Maskavā stāv KP politbiroja locekļi, simbolizējot partijas

dominējošo stāvokli.)

Partijas un valsts aparāta sadarbība notiek arī abu zemākos līmeņos. Valsts
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aparāta zemākālīmenī—kādā uzņēmuma darbojas strādniekupadome, kuras uzdevums

ir ievēlēt delegātu nākamajam līmenim — Rīgas rajona padomei. Bet uzņēmumā

darbojas arī partijas pirmorganizācija, kas dod tās strādnieku padomei ~autoritātīvus

ieteikumus" kandidāta izvēlei. Un tā nu tiek izmeklēts piemērotākais kandidāts no šī

uzņēmuma.

Bez vēlēšanām partija iejaucas ari dažādoscitos darbos valsts administratīvajā

aparātā. Piemēram, rajona līmenī komitejas sekretāra karjēra pa lielākai daļai ir

atkarīga no saimniecības stāvokļa viņa rajonā. Tādēļ viņš nekavējas iejaukties
administrātīvos jautājumos rajonā, ja viņš domā,kapats varēssekmīgāk veikt zināmus

uzdevumus. Bet tas rada atbildības sajūtas trūkumu vietējo uzņēmumu vadītājos un

valsts ierēdņos, jo viņi zina, ka beigu beigās partija nāks palīgā, viņiem nav daudzko

pūlēties. Un var jau ari gadīties, ka partijas amata vīrs ir tikai iedomājies, ka viņš var

labāk, jo viņam trūkst vajadzīgo zināšanu, betneviens viņam tone vēlas, ne uzdrošinās

teikt.

Gorbačovs savu partijas lomas izskaidrojumu sāk tieši no šādas situācijas —

partijai nekādā ziņā nebūs iejaukties valsts aparāta administrātīvos darbos, nevienā

līmenī. Viņš saka m
: «Centrālajai Komitejai unCX Polītbirojam jārīkojas kā politiskās

vadības orgāniem. Un, protams, jāietur kurss uz augstāko varas un pārvaldes orgānu

aizstāšanas neatļaušanu. Viss, kas jādara PSRS Augstākajai Padomei un PSRS

Ministru Padomei, ir jādara tieši tām.
...

Jāizslēdz tāda partijas komiteju lēmumu

pieņemšana, kas satur tiešus norādījumus valsts un saimnieciskajiem orgāniem un

sabiedriskām organizācijām."

Partijas lomu un uzdevumus Gorbačovs definē šādi (70)
: ,J?artijai jāizstrādā

sabiedrībasattīstības teorija un stratēģija, iekšpolitikā un ārpolitikā, jāveido sociālistiskās

atjaunotnes ideoloģija, jāveicina politiskais un organizatoriskais darbsmasās, jāaudzina

un jāizvieto kadri." No šīm ļoti vispārējām norādēm gannav iespējams pateikt, kāda

īsti būs partijas loma reformētajā padomju sabiedrībā. Tādēļ ir jāgaida, kamēr tiks

izstrādāta apsolītā jaunā partijas struktūra un sīkāki paskaidrojumi, kādāveidāpartija
ir domājusi saskaņot «partijas virzošo darbību"arapsolītoplašo pašdarbību sabiedrības

dažādās dzīves sfairās.

Reformas — kāpēc tik lēnām?

Pagājuši iris gadi pēc Gorbačova reformu pasludināšanas, un dažādās latviešu

aprindās šodien valda uzskats — par daudz tiek runāts, par maz strādāts. Nu meklē

iemeslus, kas kavē apsolītās reformas, un kādēļ jaunajos apstākļos vecajiem

pārkāpumiem un netikumiem ļauj turpināties.
Daži no latviešu delegātiem pēc partijas XIX konferences atgriezās mājās

vīlušies par jauminēto~psīcholoģisko barjēru", kas lielaidaļai delegātu neļauj rīkoties

piemēroti jauno laiku prasībām. Piemēram, A. Kauls runājot par konferences

noskaņojumu, izteicās šādi: ..Delegāti atspoguļoja toapziņas līmeni, partijas kvalitātivo

sastāvu, kāds mums patlaban ir
...

Kad uzstājās biedrs Jeļcins, viņam applaudēja.
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Uzstājās biedri, kas izteicās par viņu kritiski —viņiem applaudēja. Uzstājās pārstāvis

no Sverdlovskas un slavēja Jeļcinu — viņam applaudēja. Uzstājās šai sakarā Jegors

Ligačovs — un atkal applausi. Bija tāda sajūta, ka delegāti patlaban applaudē visiem

un gaida, ko teiks lielākaispriekšnieks... Jā, acīmredzot, iepriekšējais periods ir bijis
tik nospiedošs, ka ātri izmainīties mēs nevaram."

Maskavas Universitātes rektors A. Logunovs sūdzas (72)
,
kaPadomju sabiedrībā

trūkst diskusiju kultūras. Viņš saka, ka zinātnieku sanāksmēs daži zinātnieki, kad

kritizēti,atbild naidīgā veidāun gandrīz vai uzsākkaru, kaut ganviņiem vajadzētu būt

pateicīgiem, ka tiek uzrādītas vājās vietas viņu teorijās. Viņi ir lielā mērāpazaudējuši

spējas argumentēt par saviem uzskatiem. Rektora slēdziens — ilggadīgā prasība pēc

vienprātības ir dažādos veidos kaitējusi zinātnieku dzīvei un zinātnei.

Vēl viens latviešu delegāts uzXIXkonferenci, Teātra apvienības priekšsēdētājs

Ģirts Jakovjevs <73)
,

ir izteicis līdzīgu kritiku par elementāru diskusijas kultūras

trūkumukonferencē. Viņš ari norāda, ka daži delegāti bija „tik ierobežoti, tik iekšēji

ierāmēti, ka nebija spējīgi pat uz minimālupatstāvīgu domu."Spriežot no Kaula un

Jakovļeva atreferējumiem, konferencē bija manāmsne tikai diskusiju kultūras trūkums,

bet arī mākslīgas bijības atliekas pret ļoti augstiem posteņiem, ko Jakovļevs sakās

esam pazaudējis tieši šajā konferencē.

Varbūt, ka arī Latvijā vēl dažās aprindās ir gan diskusiju mākas trūkums, gan

vecā pazemība pret augstākiem varas orgāniem, kas liek gaidīt visas norādes „no

augšas", bet bez tam ir ari vēl diezgan daudz nogaidītāju kā savienības, tā republikas

līmenī, kas grib redzēt, kā pašķirsies Gorbačova reformu ceļš.
Tomēr viens no galvenajiem iemesliem reformu lēnajai gaitai liekas esam

birokrātijas nemainītānostāja kāPSRS, tāLatvijas mērogā. NoGorbačovaradikālajiem

birokrātijas reformupriekšlikumiem maz vēlir izvests dzīvē,un birokrātija izrāda tiem

augstprātīgu nevērību.

Latvijā labs piemērsbirokrātijas rīcībai ir tik ļoti sāpīgais mechaniskais iedzīvotāju
skaita pieaugums. Ja 1987. gadā Latvijā ieradās 18 800 cilvēku, tad šogad, drusku

ilgāk nekā pusgadā, šis skaitlis jau ir pārsniegts. °A) Te daži piemēri:

1) Rūpnīca Sarkanais metalurgs as)Rīga, kas ir Savienības uzņēmums, 1988.

gada pirmajā pusē ir pieņēmusi darbā cilvēkus no visām PSRS malām: Taganrogas,

Vologdas, Pleskavas, Tatārijas, Ļeņingradas, Azerbeidžānas,Karēlijas v.c,kopskaitā
20 personu dažādiem posteņiem — no galvenā grāmatveža, audzinātājas, virpotāja
līdz karstā metalla novācējam. Daži no tiemjau dzīvo SMdzīvojamās mājās un nevis

kopmītnē.

2) Rīgas teksūls ņ6i ir ievietojis sludinājumu Tadžikijas laikrakstā, aicinot

strādnieces uz Latviju. Šīs rūpnīcas galvenā konkurente — Rīgas manufaktūra —

kritizē šorīcību, norādot,ka tikai nedaudz plānojot strādnieču problēmu varatrisināt

Latvijā — tā darba spēku iegūst no vietējiem iedzīvotājiem, uzņemot savā

profesionāli-techniskajā skolā Rīgas jauniešus, pat izstrādājot nolīgumu ar vietējo
skolu: dot tai palīdzību materiāli-techniskajā apgādē, ja tās absolventi iestāsies
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rūpnīcas skolā. Šis nolīgums ir sekmīgs, un abas puses ir apmierinātas.

3) Usmas rūpnīca Kurzemē ražo meliorācijas caurules, un tai ir chronisks

darba spēka trūkums. Vadība vaino grūto darbu, un ievieto sludinājumu Brianskas

(Krievijā) laikrakstā — Usma gaida strādniekus! lerodas 160strādnieku ar un bez

ģimenēm, un tiem piešķir dzīvokļus no Usmas fonda. lebraucējiem darbs rūpnīcā

nepatīk, un viņi pamazām izklīst — uz Ventspili, uz kolhoziem, uz kuģiem, kur nu

kurais. Bet viņiem ir tiesības paturēt Usmas sagādāto dzīvokli! Un Usma sludina pēc

nākamiem 160, cerībā, ka tiem varbūt patiks labāk viņu rūpnīcā.
Šī gada augusta sākumāGorbačovs atsūtīja uzLatviju savu piekritēju Politbirojā

A. Jakovļevu četru dienu izziņas braucienā. Jakovļevam bija noorganizēta tikšanās ar

radošās intelliģences pārstāvjiem, kas sūdzējās par darbībastrūkumuLatvijas sāpīgajos

jautājumos, sevišķi imigrācijā, kas «pārsniegusi saprāta robežas" (J. Peters).
Imants Ziedonis prasīja konkrētu jautājumu: «Ir lietas, ar kurām republika

drošivientiks galā tikaipēc ekonomiskāssistēmas rekonstrukcijas, un to atrisinājums

var pagaidīt. Taču ir arī neatliekami jautājumi. Vai var ietekmēt tādu procesu kā

migrāciju?... Pašokanālu, tēlainiizsakoties, republikā ieplūst amorālisms. Amorālisms

tādānozīmē, ka stihiskā, neorganizētā darbarokustraume atnespatērētājspēku... Vai

šo pierakstīšanās kanālu iespējams slēgt līdz plēnumam nacionālajā jautājumā, līdz

ekonomiskās sistēmas rekonstrukcijas pabeigšanai? — Kamēr mēs te runājam par

rezolūcijām, tikmēr migrācijas process taču pastiprināti turpinās — vai nu tīšām vai

stihiski."

A. Jakovļeva atbilde «Es nedomāju, ka tīšām. Viss ir vienkāršāk. Vienkāršāk,

tāpatkā jebkura cita bezjēdzība. Šajā gadījumā visu vajaga konkrēti noskaidrot.Kuras

ministrijas tā rīkojas, kādēļ, kāds ir konkrētais uzņēmums, cik lielas ir vajadzības pēc

darbaspēka, un vai attiecīgie uzņēmumi pārgājuši, teiksim, uz saimnieciskoaprēķinu?
No tā ir atkarīgs daudz kas. Teiksim, visi republikas, uzņēmumi pāries uz īstu

saimnieciskoaprēķinu. Rezultātā tiks izbrīvēti cilvēki, un tad, domājāms, nevajadzēs

runātpar augošiem migrācijas tempiem.

«Tūliņ pat vajag konkrēti iepazīties ar stāvokli katrā nozarē, visos uzņēmumos.
Tas ir republikas interesēs."

Šī atbilde neapmierina, jo Jakovļevs nepasaka, kā lai ar savākto informāciju

«aizslēgtu kanālu". Uz Ziedoņa jautājumu nav atbildēts.

Uz to neatbildarī B. Pugo piebilde: «Pašlaik tiek izstrādāts republikas Ministru

padomes lēmums par mehāniskā pieauguma ierobežošanu."Te jāpiebilst, ka pēdējo

gadu informācija par atbildīgo resoru uzvedību šajā laukā nedodcerības, ka kanālu

varētu noslēgt ar likuma, kur nu vēl tikai ar lēmuma palīdzību. Pugo šķietami atzīst

valsts varas pašreizējo nevarību ievesto strādnieku problēmas atrisināšanā, kad viņš
aicina palīgā radošo intelliģcnci: «Es gribētu aicināt mūsu radošos darbiniekus

pievērst uzmanību šīm problēmām. Mums taču kopīgi jāstrādā, lai ražošanu patiesi
ievadītu intensīvā gultnē."

Uz Ziedoņa jautājumu ir dotas izvairīgas atbildes. Birokrātijas milzim vēl
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joprojām ir varens spēks.

Liekas, ka birokrātijā ir radies šis vienaldzīgais viedoklis pret pieteiktajām
reformām tādēļ, ka ir manāmaszīmes, ka ir pastiprinājusies pretestība Gorbačovam

partijas pašā augstākajā līmenī — politbirojā un ka ceļojumos „pie tautas"—Sibirijā

un citur — viņš vairs netika saņemts ar lielu sajūsmu. Šoreiz viņam bija jāatbild uz

jautājumiem, kāpēc solījumiem partijas kopsapulcēs nav sekojuši darbi, kas uzlabotu

mazācilvēka dzīvesstandartu.KadšādusjautājumusGorbačovam prasīja Krasnojarskā,

viņš atbildēja m
: «Varbūt kāds uzskata, ka šis posms ir ieildzis, ka mēs esam

aizrāvušies un iesaistījušies diskusijās, nekādi nevaram pārslēgt ātrumuun izbrauktuz

praktiskas rīcības ceļa. Varbūt šiem cilvēkiem zināmā mērā ir taisnība."

Gorbačovs, kas ir pazīstams kā cilvēks, kas mēdz ātri izšķirties un arī riskēt,

pārsteidza ne tikai PSRS, bet arīRietumu valstis, sasaucot KP Centrālās Komitejas

ārkārtēju sēdi 48 stundu laikā š. g. 30. septembrī, lai iztīrītu politbiroju no saviem

pretiniekiem (Bo).Pirmais no politbiroja un PSRS Augstākās Padomesprezidenta amata

šķīrās 78 gadus vecais A. Gromīko, kas savā laikā ir bijis Staļina līdzstrādnieks un

vēlāk kalpoja garus gadus ārlietu ministra postenī, kur viņš Rietumos bija pazistams

kā Mr Nyet savas nepiekāpīgās nostājas dēļ. Viņš bija pārdzīvojis septiņus partijas

ģenerālsekretārus, un nuastotais žēlsirdīgi ļāva viņam atteikties no amataunaizietbez

negoda vecuma atpūtā.

Bez tamGorbačovsatvaļ māja no politbiroja arīpārējos «vecās gvardes" locekļus

un aizstāja tosarsaviempiekritējiem. Savugalveno pretinieku politbirojā, J. Ligačovu,

viņš pazemināja amatā, iedodot viņam pašlaik tik grūto lauksaimniecības lietu

kārtošanas posteni.
Kā Angus Roksbērs (Angus Roxburgh) ziņo no Maskavas (81)

,
Gorbačovs nav

vilcinājies sākt radikālas reformas, kas būtiski pārkārto partijas aparāta virsotni. Pēc

vecāssistēmas politbirojs (14 locekļ i) formulējapolitikas vadūnijas, kamērsekretariāts

(12 loc.) pildīja dienu no dienas uzdevumus, kuru saturs bija stipri neskaidrs.

Pēc jaunāskārtības sekretariāts ir likvidēts un politbirojs ir pārkārtots kākabineta

sistēma, kur katra locekļa pienākumi irpaziņoti atklātībai. Politbiroja sastāvs tagad ir

šāds:

Partijas ģenerālsekretārs M. Gorbačovs

Ministru padomes priekšsēdētājs
Maskavas un Ukrainas KP vadītāji
Ārlietu ministrs

5 jaunu komisiju vadītāji: lauksaimniecības, socioekonomiskās polī tikās,

tieslietu komisija, kam jārūpējas par tiesiskās valsts izveidošanu,

internacionālāspolitikas, un ideoloģijas komisijas

Sesto —partijas iekšējās struktūras komisiju vadapolitbiroja loceklis bez

balss tiesībās — nepilntiesīgs loceklis.

Ir nomainītaari KGB vadība— jaunais priekšnieks nav politbiroja loceklis, ko

iztulko kā Gorbačova vēlēšanos samazināt šīs iestādes iespaidu.
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Ar politbiroja pārveidošanu kabineta veida sistēmā, darbību beigs CX dažādie

departamenti. Piemēram, CX 10 departamentus, kasnodarbojās arPSRS ekonomiskās

dzīves vadību, nu aizstās divas komisijas: lauksaimniecības un socioekonomiskās

politikas komisija. Līdz ar to ir sākusies partijas birokrātiskā aparāta drastiska

samazināšana. Šie partijas departamenti līdz šim darbojās līdztekus valsts aparāta

ministrijām, nosakot ministriju darbību, bet pašām paliekot anonimām.

Gorbačovs ir vairākkārt atkārtojis, ka Ministru Padomei un tās ministrijām būs

pašām jāpilda savas funkcijas un nevienam citam. Bet kamēr nav sīkāk zināmi,

piemēram, tikko izveidotās Lauksaimniecības komisijas uzdevumi, nav iespējams

paredzēt Lauksaimniecības ministrijas neatkarības apmērus.
Bet varbūt, ka nu tagad kāds varēs atbildēt uz ImantaZiedoņa jautājumu.
Dienu pēc CX sēdes, 1. oktobrī, Gorbačovs sasauca PSRS Augstākās Padomes

sēdi un ļāva sevi ievēlētpar tāsprezidentu Gromīko vietā. Šāda abuaugstāko valsts un

partijas aparātu apvienošana ir parasta parādība PSRS, pēdējais «dubultamatnieks"

bija Brežņevs, bet Gorbačovs, stādamies partijas ģenerālsekretāra amatā, neizrādīja

nekādu interesi par prezidenta posteni, jo toreiz tas bija galvenokārt ceremoniāls

postenis. Bet tagad, nolēmis piešķirt lielāku neatkarību un varu padomēm, sākot ar

vietējām ciemu un darbavietu padomēm līdz PSRS AP,kurai pēc konstitūcijas dotām

tiesībām pieder likumdošanas vara,Gorbačovs droši vien ir paredzējis arī nozīmīgāku

politisku lomu Valsts prezidentam kā padomju piramīdes pašai galotnei.
Gorbačovs turpināja PSKP aparāta pārbūvi jaunā politbiroja pirmajā sēdē. Pēc

United Press International (UPI) ziņām š. g. 5. oktobrī <82) Latvijas KP i. sekretārs

B. Pugo ir atcelts no amata un paaugstināts par PSKPCX Partijas kontroles komisijas

priekšsēdētāju. Šī komisija lemj parpartijas disciplīnas pārkāpumiem un izslēgšanu no

partijas. Tā ir partijas «augstākā tiesa** <B3)
.
UPI ziņojumā arī norādīts, ka ir paredzēta

komisijas pārveidošana, dodot tai plašākas pilnvaras. Tās būtunepieciešamas partijas

aparāta tālākaipārbūvei—nomenklatūras likvidēšanai, birokrātuskaitasamazināšanai.

Tātad Pugo, kas ir bijis PSKP CX loceklis kopš 1986. gada, ir pārcelts uz svarīgu

posteni. Kautarinav zināmasviņaautoritātesrobežas, ņemotvērālīdzšinējo PSKPCX

un PB kontroli pār republiku partijām, viņa kompetencē varētu ietilpt arī viņam labi

pazīstamā LKP aparāta iztīrīšana.

Pugo vietā par LKP 1. sekretāru iecelts Jānis Vagris, tautsaimnieks, līdzšinējais
LKP Augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs un CX biroja loceklis. Pirms tam

bijis Rīgas pilsētas KP komitejas sekretārs. LPSR APP ir augstākais valsts varas

orgāns, kas darbojas patstāvīgi. AP sesiju starplaikā tas kontrolēun vadaMP un citu

valsts orgānudarbību. J. Vagris APP priekšsēdētāja amatā nav bijis preses uzmanības

centrā, un viņa uzskati par pašreizējām pārmaiņām nav publicēti. Vienīgi, atgriezies

no š. g.PSKP XIX konferences, viņš piedalījās preses konferencē, kur viņš uzsvēra,

ka konferences būtiskākais lēmums bijis visas varas nodošana padomju rokās (84)
.

«Tiesiskas valsts izveidešobrīd ir mūsu galvenais uzdevums, kura veikšanai jāizstrādā
noteikti likumdošanas akti, un tas skar tiklab visupakāpju padomju lomas noteikšanu,
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kā vispārējo cilvēka tiesību aizsardzību.

„Mums jālauž iesakņojusies psiholoģija, ka visas lietaskomandē izpildkomiteja.
Taču īstenībā noteicējai ir jābūt padomei, izpildkomitejai tikai jārealizē tās lēmumi.

Būs daudzjāstrādā, lai iemācītu to apzināties visiem, kas piedalās šo orgānu izveidē

un praktiskajā darbā. Tāpēc tik liela nozīmejāpiešķir nākamāgadamartā gaidāmajām
PSRS Augstākās padomes vēlēšanām, Tautas deputātu padomju kongresa sasaukšanai

un sekojošo LPSR Augstākās padomes un vietējo Tautas deputātu padomju vēlēšanu

organizēšanai."
Pēc AFPziņām š. g. 4. oktobrī J. Vagris kā LKP 1. sekretārs ir š. g. 29.septembri

devis savu piekrišanu likumprojektam, kas latviešu valodai dod LPSR valsts valodas

tiesības.

Tautas fronte

Latvijā nujau vairākusmēnešus veidojas Tautas fronte,kuras sākums meklējams

š. g.21. jūnijā, kad septiņpadsmit iniciatori parakstīja uzsaukumu Latvijas pilsoņiem

apvienoties organizācijā, kuras galvenie mērķi ir:

1) Latvijas suverenitātes valstiskuma attīstība un īstenošana saskaņā ar

Rakstnieku savienības plēnuma Rezolūcijas nospraustajām tēzēm;

2) PSRS Konstitūcijā un ANO Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā

pasludināto tiesību un brīvību īstenošana;

3) Sabiedrības morāli ētiskā atjaunotne uz vispārcilvēcisko vērtību pamata;

4) Individaun visas tautas veselīgai attīstībai nepieciešamā vides aizsardzība.

Lai kopīgi izstrādātu frontes programmas un struktūras projektu, iniciatori

aicināja dažādu nozaru speciālistus, organizācijas un ikvienu Latvijas pilsoni izteikt

savus priekšlikumus un piedalīties Tautas frontes izveidošanā un darbībā.

30.augustā Rakstnieku savienības namānotikaTautasfrontes iniciatorugrupas

un radošo savienību Kultūras padomes apvienotā sēde ar neformālo grupu, dažādu

organizāciju pārstāvju un interesentu piedalīšanos. Šajā sanāksmē, ko vadīja Jānis

Peters, izvēlēja 25 personu rīcības komiteju, kas uz pirmo darbasanāksmipulcējās jau
l. septembri. ŠI komiteja sastāv no vairākiem neformālo grupupārstāvjiem, Kultūras

padomes pārstāvjiem un dažādiemspeciālistiem, tāatspoguļojot plašo atbalstuTautas

frontes idejai.
Rīcības komiteja par TFkongresa datumuir izvēlējusies 8. un 9. oktobri un divās

darba sēdēs izstrādājusi Programmas un Statūtu projektus, kas jau nodoti tautai

apspriešanai, iespiežot tos laikrakstos Padomju Jaunatneun Sovetskaja molodjež. 10.

septembri, neformālās grupas nodibināja savu Latvijas neformālo tautas fronti, lai

piedalītos LTFkā organizēts bloks.

Ir paredzēts, ka Tautas fronte būs organizācija, kas veidosies „no apakšas" un

nevis „noaugšas", tas ir, no tautasun ne no administrācijas. Kongresa dalībnieki lems

par izstrādāto programmu un statūtiem un ievēlēs nelielu rīcības komiteju.
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LATVIJAS TAUTASFRONTES PROGRAMMA

(Nedaudz saīsināta) (85)

Sabiedrības radikālapārbūve un morālaatjaunotne ir tāspastāvēšanas un attīstības

priekšnoteikums. ...

Tagad ir radusies vēsturiska iespēja atbrīvoties no pagātnes smagās nastas,

atdzīvināt sociālisma ļeņiniskās normas, veidotsabiedrībuatbilstoši tautas interesēm,

vajadzībām un gribai. Pārbūvi sāka no augšas. Tačupadarīt to neatgriezenisku var tikai

enerģiska tautas līdzdalība — demokrātijas un tiesiskuma nodrošinājums no apakšas.

L Vispārējie principi
1. Latvijas Tautas fronte (LTF) ir tautas politiskās aktivitātes rezultātā

izveidojusies republikas sabiedriska organizācija. Tā konsekventi un aktīvi iestājas

par Latvijas radikālu pārbūvi uz demokrātiskā sociālisma un humānismaprincipiem,

piedalās tautas gribas realizēšanācaur tautas vēlētām deputātu padomēm un tiesiskas

valsts izveidošanā. LTF vēršas pret jebkādu varas monopolizāciju.

2. LTF rosina un konsolidē visu Latvijas iedzīvotāju centienus demokratizēt

sabiedrību, sekmēt tāsmorālo atjaunotni, neatkarīgi no viņusociālāstāvokļa, valodas,

partejiskās, reliģiskās vai nacionālās piederības.
3. LTF iestājas parnacionāloattiecībukonstruktīvu veidošanuuz ļeņiniskajiem

tautu pašnoteikšanās un līdztiesības principiem padomju valsts savienībā.

4. Veicot Statūtos un Programmā paredzētos uzdevumus, LTF sadarbojas ar

padomēm un citām valsts iestādēm, kā arī sabiedriskām organizācijām. LTF darbība

pamatojas uz PSKP 19.vissavienības konferencesrezolūcijām, republikas komūnistu

un darbaļaužu galvenajiem priekšlikumiem 19.konferencei, kā arī uz Latvijas PSR

Rakstnieku savienības valdes 1988.gada jūnija paplašinātā plēnuma Rezolūcijas.

11. Valsts un sabiedrības demokratizācija
1. LTF atbalsta PSRS XIX Vissavienības konferences pasludināto politiskās

sistēmas radikāloreformu, laipanāktu padomju valstiskuma reāluatbilstībukonstitūcijā

proklamētajam un visas tautas valsts jēdzienam. Politiskās sistēmas vietā, kas tikai

formāli darbojās tautas vārdā, bet ir no tās lielā mērāatsvešināta, ir jānodibina patiesa
tautvaldība. Visi vēlētie orgāni no darbakolektīviem līdz Latvijas PSR Augstākajai

padomei ir jāveido no pārstāvjiem, kas var un grib paust vēlētāju domas, aizstāvēt to

intereses. Nepieciešams pieņemt jaunu vēlēšanulikumu, kasgarantētu dažāduviedokļu
brīvu sacensību un stingru kontroli pār vēlēšanurezultātu nepareizu noteikšanu. LTF

sniedz vispusīgu atbalstu un palīdzību tautas ievēlētiemdeputātiem, stiprina tosaiknes

ar vēlētājiem, raugās, lai tie nenovirzītos no vēlētāju dotajiem norādījumiem.
2. LTF noteikti iestājas par tiesiskas valsts izveidi. Valsts ir atbildīga katra

pilsoņa priekšā tāpat kā pilsonis ir atbildīgs valstij. Likumdošanā jāpiedalās tautas

masām, izmantojot tautasnobalsošanuun tautasapspriešanu. Jāatsakās nokārtības, ka

Augstākās padomes prezidijs grozalikumus, ko pieņem AP. Ir nepieciešams nodrošināt
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tiesas, prokuratūras, arbitrāžas, izmeklēšanas un milicijas rīcību vienīgi likuma

ietvaros. LTFaicinaLPSR AP izveidotkomisiju, kura kontrolētu valsts aizsardzības,

valsts drošības un iekšlietu orgānu darbības likumību.

3. TF cīnās par LPSR Konstitūcijas pasludināto valsts suverenitātes nodroši-

nāšanu un ļeņiniskā federālisma principu atjaunošanu. ...
Ir nepieciešams Latvijas

PSR Konstitūcijā noteikt Latvijas PSR pilsoņa statusu. Republikai ir jāizveido

patstāvīga tiesību sistēma, kas regulētu tās dzīves jautājumus.
4. LTF visnotaļ vēršas pret administratīvā komandēšanasstila izpausmēm un

valsts aparāta birokratizāciju. Katram darba kolektīvam ir patstāvīgi jālemj savas

iekšējās darbības jautājumi. LTF prasa visu valsts amatpersonu pakļaušanu tautas

deputātu padomju un iedzīvotāju reālai kontrolei. Jebkurai iecelšanai amatos ir

jānotiek ar tautas deputātu padomju un to pastāvīgo komisiju līdzdalību.

5. TF prasa likumdošanas, izpildu un tiesas varas dalīšanu, partijas un valsts

funkciju stingru norobežošanu, lai novērstu autoritāras varas koncentrāciju kādas

personas vai grupasrokās. Nepieciešams nodibināt konstitūcionālo tiesu kā pilnīgi

neatkarīgu orgānu,kas izskatītu visu valsts un sabiedriskoorganizāciju izdoto normatīvo

aktu atbilstību Konsitūcijai un likumam.

6. LTF prasa atklātuma principa pilnīgu realizāciju valsts un sabiedriskajā
dzīvē. Valsts un sabiedrisko lēmumupieņemšanai, kuri skar plašas tautas masas, ir

jānotiek atklāti, to sagatavošanā un apspriešanā ir jāiesaista plaša sabiedrība.

7. Patiesu sociālistisku demokrātiju var nodrošināt uzskatu, interešu un

organizatorisko formuplūrālisms. Visām organizācijām, kaspārstāv plašus iedzīvotāju

slāņus, to skaitā ariTautas frontei, ir jānodrošina iespējas izmantot masu informācijas

līdzekļus sava viedokļa izklāstīšanai un pamatošanai. Masu informācijas līdzekļos
izvirzītās problēmas ir nekavējoties jārisina un par to jāinformē sabiedrība.

8. Jāpanāk politiskā klimata uzlabošanarepublikā, novēršot nedrošības, baiļu
un drauduatmosfēru politiskās un citās sabiedriskās darbības sfērās. LTF vēršaspret

jebkuru politisku demagoģiju, oponentu ķengāšanu un cilvēku vajāšanu par viņu

politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem.

111. Cilvēka un pilsoņu tiesības

1. LTFuzskata, kaLatvijas PSRpilsoņa tiesiskā stāvokļa pamatā ir jāliek PSRS

akceptētā ANO Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija, Pakts par pilsoņu un politiskām

tiesībām, Pakts par ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām. $o dokumentu

būtība jāatspoguļo Latvijas PSR Konstitūcijā.
2. LTF prasa pilnīgu Konstitūcijas normu ievērošanu par personas un tās

dzīvokļa neaizskaramību, sarakstes un telefonasarunu noslēpumu aizsardzību, kāarī

citu konstitūcionālo tiesību nodrošināšanu.

Pilsoņiem jādod tiesībaspārsūdzēt tiesāarīkolektivoorgānu nelikumīgus lēmumus.

Nepieciešams pilnveidot likumu par pilsoņu aizturēšanu, jo šis līdzeklis praksē tiek

lietots nelikumīgi pilsoņu ietekmēšanai, tāpatarī jāpastiprina pilsoņu goda un cieņas
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aizsardzība, paaugstinot atbildību par to aizskāršanu.

3. LTF prasa, lai katrs pilsonis varētu jebkurā valsts iestādē iepazīties ar tur

savākto informāciju par viņu un lai viņam būtu dotas iespējas tiesas ceļā apstrīdēt šīs

informācijas patiesīgumu.
4. LTFprasapasludināt 1941.-1949.gadumasu deportācijas par noziegumiem

pret cilvēci un publicēt šo noziegumu un citu staļinisma represiju tiešo vaininieku un

aktīvo izdarītāju vārdus. ...
LTF uzskata par nepieciešamu, lai kompetenti orgāni

pārbaudītu visu to personu lietas, kuras 60. - 80. gados notiesātas par politiskā un

reliģiskā rakstura darbību.

5. LTFuzskatapar nepieciešamu panākt, lai visiLatvijā notiesātieLatvijas PSR

pilsoņi izciestu sodu savā republikā, un nepieļaut citā republikā notiesāto personu

ievešanu republikā.
6. LTF iestājas par republikas pilsoņu brīviem kontaktiem ar citu valstu

pilsoņiem. lerobežojumus izbraukt uz ārzemēm nosaka vienīgi likums. Atteikums

izsniegt ārzemju pasi pārsūdzams tiesā. LTF uzskata par nepamatotiem uz ārvalstu

pilsoņiem attiecinātos pārvietošanās brīvības ierobežojumus.
7. LTFierosinaatjaunot iepriekšējāLatvijas PSR Konstitūcijā atzītāsrepublikas

tiesības uz territoriālā karaspēka veidojumu, kurā varētu pildīt obligāto karadienestu

Latvijas PSR pilsoņi neatkarīgi no tautības.

8. LTF, aizstāvot cilvēka vissvarīgākās tiesības—tiesības uz dzīvību, cīnāspar

mieru, un atbalsta visa Baltijas un Skandināvijas reģiona pasludināšanu par zonu bez

atomieročiem.

IV. Etiķa

1. LTF uzskata, ka pārbūves svarīga sastāvdaļa ir sabiedrības un katra cilvēka

tikumiskāatdzimšanaun morālāatveseļošanās. Nepieciešams veidottādumorāli,kura

balstītos uz personisko brīvību, savstarpējo iecietību, cilvēka cieņu, sirdsapziņu, goda

un taisnīguma jūtām, kā arī līdzcietību un žēlsirdību.

2. LTF iestājas par vispārcilvēcisko vērtību prioritāti, parpolitiku, kur cilvēks

un tauta ir nevis līdzeklis, bet mērķis.
3. LTF par sevišķi nozīmīgu uzskata darba tikuma atjaunošanu sabiedrībā,

atzīstot labi padarītu darbu par galveno laba nesēju sabiedrībā.

4. LTF sekmē, lai tiktu sniegta nesavtīga palīdzība tiem sabiedrības locekļiem,

kam tā ir visvairāk nepieciešama — bērniem, veciem ļaudīm, slimajiem, invalīdiem.

5. LTFatzīst reliģisko organizāciju nozīmi sabiedrības tikumiskajā atjaunotnē

un vispārcilvēcisko vērtībunostiprināšanā. Tiesiskās valsts izveides procesā svarīgāka

kļūst ticīgo pilsoņu un reliģisko organizāciju tiesiskā statusa noteikšanaun garantēšana.

LTFaicina izglītības sistēmā atteikties no ateisma piespiedu mācīšanas, dot iespēju
ateismu un ticības mācību apgūt uz brīvprātības pamatiem.
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V. Kultūra

1. LTF vadās pēc atziņas, ka katra cilvēka tiesības ir kultūru apgūt un tajā sevi

izteikt pēc paša ieskatiem — ciktāl tie nav pretrunā ar humānismavai demokrātijas

vispārējām vērtībām un principiem. Līdz ar to LTF atsakās no vienkāršā dalījuma

progresīvā un reakcionārākultūrā un aicina uz iecietību kā pamatprincipu attiecībā uz

dažādām kultūras parādībām, jo LTF vadās no atziņas, ka katra cilvēka tiesības ir

kultūru apgūt un tajā sevi izteikt pēc paša ieskatiem.

2. LTF sekmē visuLatvijas PSR pilsoņu nacionālo ieražu,kultūras un valodas

aizsardzību un cienīšanu neatkarīgi no viņu nacionālās piederības. Vienlaikus LTF

aizstāv republikas pamatnācijas tiesībassaglabāt savāetnogrāfiskajā teritorijā vēsturiski

izveidojušos dzīves veidu un kultūru, sargāt savas nācijas un valodas pastāvēšanu un

savdabīgās nacionālās dzīves attīstību. Šai sakarā LTFuzskata, ka nāciju mehāniska

saplūdināšana ir kultūru degradējošs process.

3. LTFiestājas, lai visi Latvijas kultūras jautājumi būturepublikas kompetencē,

prasa patstāvību Latvijas PSR un ārzemju kultūras, zinātnes, izglītības, sporta v.c.

sakaros. LTF uzskata par nepieciešamu, lai jebkurā ekonomiski sociālā pasākumā
tiktu ievērotas tā kultūrveidojošās sekas.

4. LTF atzīst un veicina visu Latvijas PSR tautību tiesības un iespējas bez

ierobežojumiem uzturētsakarus ar tautiešiemcitās republikās un ārzemēs, iesaistot tos

vienotākultūras procesā kā sabiedrisko, tā valsts iestāžu līmenī.LTFaicina noregulēt

ārzemēs dzīvojošo personu un organizāciju iespēju piedalīties Latvijas kultūras

mantojuma uzturēšanā un restaurēšanā.

5. LTFaicinacīnītiespretprovinciālisma garurepublikas kultūras dzīvē, vēršas

pret to, ka tikai ar lielu novēlojumu Latviju sasniedz pasaules kultūras procesa

jaunākās parādības, un prasa darīt sabiedrībai pieejamus visu laikmetu cilvēces

sasniegumus jebkurā veidā.

6. LTF veicina Latvijā pastāvīgi dzīvojošo tautību centienus pēc kultūras

autonomijas, lai tās ietvaros būtu iespējams izglītību iegūt mātes valodā, organizēt

biedrības, informācijas apmaiņu, daudzveidīgu un visu interesēm atbilstošu kultūras

dzīvi.

7. LTF uzskata, ka sabiedrībai jādod iespēja pilnībā apzināt visas senā un

nesenāpagātnē Latvijā radītāskultūras vērtības.LTFprasapētīt,saglabāt unpopularizēt

latgaļu un lībiešu kultūras, kā ari reabilitētbaltvācu kultūras un zinātnes mantojumu.

LTF iestājas par to, lai Latvijā dzīvojošām tautām iespēju robežas tiktu atdotas

lietošanā tās kultūras celtnes, kas tām piederēja līdz 1940.gadam.

8. LTFaicina cienīt tautas ieražas un tradicijas, rituālus un uzvedības normas

(arī tautaskalendāra un reliģiskos svētkus, baznīcas mākslas izpausmes, apbedījumus

un pieminekļus), respektēt savas un citu tautu pašapziņu izteicošo nacionālo, etnisko

un reģionālo simboliku. LTF iestājas par etniskās kultūras pamatu mācīšanu visu

profilu skolās.

9. LTFprasaplašāku sabiedrības informētību,aicina izveidot Latvijas presei un
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radio patstāvīgu korespondentu štata vietas ārzemju politiskos un kultūras dzīves

centros. LTF prasa nepārtraukti pētīt republikas materiālās un garīgās dzīves

atspoguļojumu sabiedrības apziņā.
10. LTF vēršas pret nekompetentu un birokrātisku kultūras un mākslas

pārvaldīšanu, primitīvu kultūras ideoloģisko uzdevumu izpratni, kā arī kultūras

finansēšanupēc pārpalikuma principa.

11. LTFaicina radikāli uzlabot kultūras kadru apmācīšanu visās nepieciešamās

specialitātēs. LTFprasa ekonomiski un morālistimulēt tohumanitāroun dabaszinātņu

attīstību, kas pēta Latviju un latviešu tautu un ir nepieciešamas tās garīgā potenciāla

un pašapziņas celšanai.

12. LTF iestājas par Latvijas izglītības sistēmas patstāvību un tās progresīvo

tradiciju izkopšanu, LTFatbalsta izglītības sistēmas radikālu reformu. Latvijas PSR

izglītības sistēmā, neatkarīgi no mācību valodas, jāmāca pēc vienotām, Latvijā
izstrādātām programmām ar vienādu apmācības ilgumu.

LTFprasa atteikties no militārās apmācības vidusskolās, kāarī atbrīvot studentus

no iesaukšanas obligātajā karadienestā un reformēt militāro apmācību augstskolā.
13. LTFaicina saglabāt tautas pieredzi vides un amata kultūras veidošanā, un

iesaka nodibinātLatvijas PSR Nacionālās vides institūtu. Nepieciešams dizainu atzīt

par rūpnieciskās ražošanas līdztiesīgu komponentu un palielināt arehitektūras lomu

telpiskās vides humanizācijā.

VI. Sociālais taisnīgums un sociālās vides humanizācijā

1. LTFiestājas parkatraLatvijas PSR pilsoņa tiesībām maksimāli realizēt savas

iespējas brīvi izvēlētajā darba sfērā, saņemot par veiktā darba apjomu un kvalitāti

atbilstošas samaksas.

2. LTFprasa nodrošinātvisiem republikas iedzīvotājiem cilvēka cienīgu iztikas

minimumu, ņemot vērā dzīves dārdzību.

3. LTFkategoriski vēršas pretnomenklatūras darbiniekukastas pastāvēšanu un

uzskata, ka jebkuras privilēģijas materiālu labumu sadalē, sociālo pakalpojumu sfērā,

bet jo sevišķi medicīnā, tāpat ari rekreācijas jomā un sociālajā nodrošināšanā nav

savienojams ar vispārcilvēcisko morāli un neatbilst sociālisma pamatprincipam.
4. LTFizvirza uzdevumu panākt sociālo taisnīgumu visu Latvijas PSR reģionu

attīstībā, sociālo un kultūras vajadzību apmierināšanā, pārtikas un rūpniecības preču

sadalēatcelt Rīgas priviliģēto stāvokli, kas radīts uzpārējo republikas reģionu rēķina.
5. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem sociālo problēmu un nacionālā

jautājuma risināšanā TF uzskata demogrāfiskās situācijas normalizēšanu. Jāizveido

efektīva juridisko un ekonomisko pasākumu sistēma, kas nodrošinātu iedzīvotāju
mehāniskā pieplūduma radikālu ierobežošanu un pārtraukšanu.

6. LTF uzskata, ka staļinisma un stagnācijas gados ģimene ir novesta krīzes

stāvoklī, tādēļ ir nepieciešams steidzīgi nostiprināt tās nozīmi sabiedrībā, pielīdzinot
bērnuaudzināšanu ģimenē jebkuram citam samaksātam darbam.
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7. LTFcīņapret alkoholismu, kāari narkomāniju, toksikomāniju un prostitūciju
ir organiski saistīta ar visu sociālo un ekonomisko problēmu risinājumu. Tādē} ir

nepieciešams izstrādāt unīstenotzinātniski pamatotu ilglaicīgu darbībasprogrammu.

8. LTFuzskata, ka cilvēkaatbilstību ieņemajam amatam nosakanevis piederība

pie nomenklatūras, partijas, sociālā un nacionālā izcelšanās vai personiski kontakti,

bet gancilvēka spējas un praktiskās darbības rezultāti.

9. LTF iestājas par izglītības un zināšanu, īpaši humanitāro zināšanu statusa

krasu paaugstināšanu sabiedrībā.

10. LTF izvirza uzdevumu cīnīties pret novecojušām sociālām doktrīnām. Ir

jāpanāk, lai sociālās attīstības plānošana balstītos uz objektīvām zinātnes atziņām.

VII. Ekonomika

1. LTFuzskata, ka ekonomikai jābūtsociālo mērķu sasniegšanas līdzeklim, ka

nepieciešama principiāla ekonomikas humanizēšana, tās pakļaušana tautas un katra

cilvēka vajadzībām, radikāli pārveidojot saimniekošanasidejiski teorētiskospamatus.

2. LTFatbalstakursu uz radikālas ekonomiskāsreformas īstenošanurepublikā,
kas likvidētu visus tautassaimniecībasattīstību bremzējošos faktorusun mehānismus:

voluntārismu, resoru monopolismu, kooperatīvā un individuālā darba neattaisnotu

reglamentēšanu utt. LTF vēršas pret visu resoru un birokrātiskā aparāta centieniem

vilcināt ekonomiskās reformas realizēšanu, sagrozīt tā revolucionārobūtību.

3. LTF aktīvi cīnās par republikas ekonomisko suverenitāti, tas ir, pilnīgu

patstāvību attiecībā uz ražošanas pārvaldi, attīstīšanu, saražotās produkcijas sadali.

Nepieciešams palielināt tautas deputātu padomju tautas saimniecības pārvaldē,
ražošanas un sociālās infrastruktūras attīstībā un uzturēšanā, dabas aizsardzībā, šim

nolūkamvarkalpot efektīva nodolcļu un maksājumu sistēma, arkuras palīdzību vietējo

padomju rīcībā nonāk daļa atskaitījumu no uzņēmumu peļņas, kā arī uzņēmumu

maksājumi par dabasun darbaresursu izmantošanu.

4. LTFiestājas parLatvijas PSR patstāvību kā starprepublikānisko, tā arīārējo
ekonomisko sakaru uzturēšanā. Šādu sakaru pamatā jābūt apmaināmo preču, veikto

darbu un pakalpojumu vērtības ekvivalencei.

5. LTF iestājas par radikālu un konsekventu tautas saimniecības pārvaldes

sistēmas pārbūvi, nododot saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu visā

pilnībā uzņēmumiem,kuri to veic saskaņā ar likumu „Par valstsuzņēmumu (apvienību)**.
LTF uzskata, ka šo likumu nepieciešams pilnveidot atbilstoši republikas īpatnībām.

Lai īstenotu minētos republikas tautas saimniecības vadības principus, LTF

uzskataparmērķtiecīgu nodotSavienības pakļautības uzņēmumus republikas pārziņā.
6. LTF uzskata, ka Latvijas PSR ražotājspēku struktūrai jāatbilst reālajām

republikas iespējām un vajadzībām, nepieciešamības gadījumā paredzot atsevišķu

uzņēmumu pārprofilēšanos vai pat slēgšanu.
LTFiestājas par to, lai Latvijas PSR tautas saimniecībasattīsGbabalstītos tikai uz

vietējo darba spēku. Šajā sakarā republikā pirmām kārtām nepieciešams samazināt
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nepamatoti lielo, ekonomiski neefektīvo, bieži arī brīvo (neaizpildīto) darba vielu

skaitu.

7. LTFuzskata, karažošanāun aprūpes sfērā republikā tālākattīstāmakooperatīvā

un individuālā darbība. LTF atbalsta īpašuma formu dažādību, kā arī republikai

tradicionālosaimniekošanas formu un struktūru atjaunošanu.
8. LTFatbalsta lauksaimniecības atzīšanu par tautsaimniecībasgalveno nozari

un iestājas par šī kursa konsekventu īstenošanu. Nepieciešams atbrīvot lauku

saimniecības no birokrātiskas reglamentēšanas un komandēšanas.

Kooperatoru un nomnieku darbībai lauksaimniecībā jānodrošina ilgtermiņa
saimnieciskais un juridiskais pamats (zemes noma uz 99 gadiem ar garantētām

mantošanas tiesībām). LTF iestājas par viensētu kā nacionālo bagātību ietveršanu

kopējā saimniekošanas sistēmā.

9. LTF prasa visu ekonomisko programmu un lielu, sabiedriski nozīmīgu

objektu celtniecībasprojektu vispusīgu un savlaicīgu apspriešanu laikrakstos, žurnālos,

radioun televīzijā. Jebkurassaimnieciskasdarbībaspriekšnoteikumam jābūtekoloģiskā
līdzsvara nodrošināšanai.... Visasekonomiskās un celtniecībasprogrammasapstiprina

attiecīgo tautas deputātu padome.

10. LTF uzskata, ka ekonomikas attīstības pamatjēga un mērķis ir republikas

iekšējo vajadzību pilnīga nodrošināšana, pirmāmkārtām iedzīvotāju apgāde ar pārtiku
un tautas patēriņa precēm.

VIII. Ekoloģija
1. LTF uzskata, ka apkārtējās vides atveseļošanai jābūt svarīgam virzienam

tautas morāles un fiziskās veselības saglabāšanā. Šai nolūkā nepieciešams izvērst

zinātniskus pētījumus un konkrētu darbību ekoloģisko jautājumu kompleksai
risināšanai, paredzot sadarbību ar citām PSRS republikām un pārējām Baltijas jūras
baseina valstīm.

2. LTF iestājas par to, lai tiktu noliegta jebkura tautsaimniecības objekta
celšana, paplašināšana un funkcionēšana, ja vienlaikus netiek nodrošinātas nepie-
ciešamās attīrīšanas iekārtu jaudas.

LTF uzskata par nepieciešamu ievest efektīvas finansiālās sankcijas vides

piesārņošanas vaininiekiem, to skaitā — no personīgiem līdzekļiem. Jānodrošina

efektīva kontrolepār ražošanasatkritumu izvešanu un izplūdēm un regulāri jāpublicē
datipar videspiesārņojumu un tāvaininiekiem Jānodrošinakontrole pār veselībai

bīstamu vielu (toksisko savienojumu, minerālmēslu, radioaktīvo vielu v.c.) ievešanu

republikā, to skaitā — ar tranzītkravu apgrozījumu.

3. LTFiestājas par lauksaimnieciskāsražošanas ekoloģisko tīrību,parekoloģiski

pamatotu un racionālu mežu apsaimniekošanu. Radīt jaunas un reģenerēt vecās

aizsargātās dabas teritorijas Latvijā.
4. LTFiestājas parLatvijas ģeogrāfiskajai videiatbilstošu rūpniecisko, dzīvojamo

un rekreatīvo zonu izvietošanu, par zemes platību racionālu izmantošanu lauk-
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saimniecībā saskaņā ar reģionālo reljefu, klimata īpatnībām un augsnes veidu, par

meliorācijas un komunikāciju būves atbilstību zemes ģeogrāfiskajam un kultūr-

vēsturiskajam tipam.

5. LTF iestājas par Ltvijas kultūrainavas un vides atdzimšanu, kā ari par

administratīvi teritoriālo reformu atbilstoši ģeogrāfiskām, vēsturiskām un etno-

psiholoģiskām realitātēm.

IX. Nacionālais jautājums
1.TF uzskata, ka ir radikāli jāpārskata līdzšinējā nacionālāpolitika, kas galvenokārt

balstījās uz staļiniskajām dogmām un doktrīnām. Staļinisma un neostaļinisma

patvaldnieciskā, antiļeņiniskā nacionālāpolitika, kas tika realizēta, rupji pārkāpjot
dažādo nacionālo veidojumu suverenitāti, pārvietojot veselas tautas un likvidējot to

nacionālo valstiskumu, veicot daudzkārtējas ideoloģiskas kampaņas pret t.s.kosmo-

polītismu, buržuāzisko nacionālismu un cionismu, noveda pie nacionālo attiecību

deformācijas un konfliktiem, pie mazo tautu depresijas, to valodu funkcijas sašau-

rināšanās, vairāku nacionalitāšu (latviešu, igauņu v.c.) emodemogrāfiskā potenciāla
krasas sarukšanas, nobremzēja nacionālokultūru attīstību.

2. LTF uzskata, ka nacionālie jautājumi risināmi, ievērojot visu republikā

dzīvojošo nacionalitāša demokrātiskās tiesībasun sociālā taisnīguma principus. LTF

aktīvi piedalās visu Latvijā dzīvojošo tautību etnisko interešu aizsardzības un

atjaunošanas procesā valodas, kultūras, izglītības un reliģiskās apzināšanās jomā,

kategoriski noraidanacionālānaidakurināšanu, jebkuraLatvijas iedzīvotāja nacionālās

pašcieņas aizskaršanu un pazemošanu. Dzimtās valodas un kultūras aizsardzībai

jākļūst par katra republikā dzīvojošā pilsoņa svētu pienākumu neatkarīgi no viņa
nacionalitātes.

3. LTF atgādina, ka latviešu tautai ir pamatnācijas statuss republikā, joLPSR

ir latviešu vēsturiskā teritorija, vienīgā vieta pasaulē, kur saglabāties un attīstīties

latviešu nācijai, latviešu valodai un kultūrai. Tāpēc sekmīga nacionālā jautājumu
atrisināšana ir cieši saistīta ar latviešu tautas tālāko likteni.

4. LTFprasa nostiprināt Latvijas PSR konstitūcijā latviešu valodas kā valsts

valodas statusu un krievu valodu par starpnacionālās sazināšanās valodu, izstrādāt

valodu oficiālās lietošanas reglamentāciju. LTF iestājas par latviešu valodas visu

funkciju saglabāšanu divvalodības apstākļos, par tās spēju apkalpot visas dzīves

sfēras, starp tām — lietvedību, zināmi, izglītību, politisko un saimniecību

republikā. Progresējot latviešu valodaszināšanām, abpusējai un faktiskai chvvalodībai,

latviešu valodai jākalpo arī par starpnacionālās sazināšanās valodu republikas

iedzīvotājiem.

5. (Trūkst Padomju Jaunatnē un arī Dzimtenes Balsī iespiestajos tekstos —

A.M.)

6. TFkategoriski noraidaekstensīvās saimniekošanaspolitiku, kāaripārmērīgu

industrializāciju, kuras rezultāti ir neharmoniskā ekonomiskā struktūra, ekoloģiskā
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krīze, starpnacionālo attiecību deformācija. LTF iestājas par visu ar migrāciju saistītu

procesustingru kontroli. Nekontrolējama un stihiska migrācija rada neatgriezeniskus

zaudējumus ganlatviešu tautai, gan republikas nelatviešu (krievu, ēbreju, baltkrievu

v.c.) pamatiedzīvotājiem, to kultūrai, valodaiun labklājībai. Pārliekās migrācijas dēļ
latviešu tauta pirmo reizi tās vēsturē kļūst par minoritāti savā etniskajā teritorijā,

nopietni apdraudēta tās turpmākā eksistence.

LTFnoraidapiespiedu pasākumus, kas orientētiuz dažādunacionalitāšupārstāvju
mehānisku apvienošanu, piemēram, jauktajās skolās un jauktajos bērnudārzos.

7. LTF uzskataparnepieciešamību nacionāloattiecību pilnveidošanas interesēs

pētīt un analizētdeformāciju un starpnacionālo konfliktu cēloņus, apzināt deportācijas
vēsturi XX gadsimtā PSRS teritorijā, atklāt staļiniskā despotisma noziegumus pret

latviešu tautu un citām tautām. TFprasa neadiekami pārskatīt 1959. gada LKP CX

jūlija plēnuma lēmumu un ar to saistītos notikumus. Latvijas vēstures ietvaros visā

pilnībā jāizzina latviešu koloniju vēstureKrievijā un PSRS, kā arī latviešu emigrantu

vēsture un dzīve svešatnē.

8. LTF aicina visus republikas iedzīvotājus neatkarīgi no viņu tautības

konsolidēties cīņai pret birokrātismu, staļinisma un autoritārisma sekām, aktīvi

piedalīties politisko, vēstures, sociālo, ekonomikasun ekoloģijas jautājumuapspriešanā
latviešu un krievu valodā. Publikācijas, kuras aizvaino vai nopulgo tautu nacionālo

pašapziņu un pašcieņu, izkropļo republikas vēsturi, tādejādi kurinot starpnacionālo

naidu, LTF uzskata par nesavienojamām ar pārbūves un demokratizācijas procesu.

KULTŪRAS DZĪVE

Arīkultūras dzīviLatvijā šogad raksturonotikumi,kas atspoguļo latviešucīņupar

savu nacionālo īpatnību saglabāšanu.*Pumpura Lāčplēša simtgadi atzīmēja vairākās

vietās Latvijā, bet galvenais sarīkojums notika Jāņu vakarā Burtnieku ezera krastā.

Viss novadsbijis saposts šiem svētkiem. Par godu eposa atcerei Lāčplēša salā atklāts

skulptūru dārzs, kura ierīkošanā ir piedalījušies pieci tēlnieki ar skulptūrām Eposs,

Spīdalas piesta, Tumšais bruņinieks, Koknesis v.c.

Vakarā pie ezera bija simtgadei veltītās rokoperas Lāčplēsis pirmizrāde. Tās

tapšanā sadarbojušies Māra Zālīte un komponists Zigmārs Liepiņš. Vairāki tūkstoši

skatītāju «saspringa svētāklusumā, kadMāra nācapie mums ar savu JLīgo, Jānīt!"Nē,

šinībrīdī nevienamnebija ..nocirstas ausis ar ikdienas trulozobenu", mēs visi gribējām
dzirdēt savu zemi... Lāčplēsis, rokopera, debesuvelve pār Burtniekiem — dvēseļu

saskaņas brīdis Latvijas viducī." (86) Šo dvēseļu saskaņu Māra Zālīte liek vēlēties

savam Koknesim (87)
:

Ozols mans tēvs,

Liepa man māte.

Pīlādža dvēsele man.

Kadiķa sīkstumā,

levas maigumā
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Lai mūsu dzimteneskan.

Par baļķi es nogulšos,

Par spāri es izsliešos,

Par slieksni es palikšos.
Pīlādža dvēsele man.

Bērza baltumā,

Oša lepnumā
Lai mūsu dzimteneskan.

Cel dzimteni mums.

Es tev nesīšu kokus.

Lai mums ir vienasirds.

Lai mums ir tūkstoš roku.

Un tieši šajā gadā ir atrasts sadauzītās Jelgavas Lāčplēša statujas fragments, ko

tēlnieka Kārļa Jansona dēls, ari tēlnieks, noskūpstījis un devis solījumu atjaunot
skultūru pēc tēvaatstātajiem materiāliem.

Šogad uz skatuves redzēts arī otra latviešu eposa uzvedums— A. Čaka Mūžības

skartieDailes teātrī. Scēnarija autori Kārlis Auškāps un Andris Jansonssniedza Čaka

eposubez kādiem izgriezumiem, ar visupēdējo daļu. Unrežisoram Auškāpam izdevās

to uzvest ganar sarkan-balt-sarkano karogu, ganar Tautas lūgšanu, daļai strēlnieku

atgriežoties Latvijā. „Dievs, svētī Latviju" šajā cīņu laikā pirmo reizi atskanēja uz

Dailes teātra skatuves.

Drāmas kritiķe S. Radzobe rakstīja (88)
:

tf
Mūžības skarto atļaušana skatuvei un

izdevniecībasLiesmasagatavotais un tipogrāfijā drukāšanainodotaisstrēlnieku eposa

manuskripts —tāsir pašas reālākās zīmespar garīgāsatmosfēras būtisku maiņumūsu

sabiedrībā, par uzticēšanos tautai, atdodot tai viņas Dzejnieka darbu pārliecībā, ka

pulkveža Brieža un sarkan-balt-sarkanā karoga pieminēšana neizraisīs bruņotu

politisku apvērsumu. Tāpēc ir saprotams Teātradarbiniekusavienībasžūrijas komisijas
lēmums — atzīt Mūžības skartos Dailes teātrīpar Notikumu. Par Notikumu ne tikai

mūsu teātra vai kultūras, bet visā tautas garīgajā dzīvē."

Darbs, kas sasien pirmo Tautas atmodas laikmetu ar otro, ir skulptora Induļa
Rankas darinātais skulptūru dārzs Dainulra'nsKrimuldāpar goduKrišjānim Baronam.

Veselskalns ar granītācirstām skulptūrām —Sērdienīte, Spēka dēls, Ai,zaļā līdaciņa,
un daudz citu — viss viena cilvēka pacietīgs darbs par piemiņu Barona Dainām

ziedotiem četrdesmit mūža gadiem.

. Šī gada plašākais un krāšņākais kultūras sarīkojums bija Baltica '88, pirmais

starptautiskais folkloras Festivāls Latvijā no 12. - 18. jūlijam, uz ko bija sabraukuši

folkloras ansambļi no malu malām — ne tikai Igaunijas un Lietuvas, bet arī no

Norvēģijas, Zviedrijas, Spānijas, Polijas, Somijas, Bulgārijas un tādas eksotiskas

vietaskā Kanāriju salām. Bija ieradušies aridivi latviešu dziesmu ansambļi no vietām

ārpus Latvijas —no Zviedrijas un pat tālās Baškirijas, kur ansambļa sievas ir ne tikai

saglabājušas latviešu valodu, bet ari dziesmas, ko viņām mācījušas vecāsmātes. Bez
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tam arī piedalījās vokāli-instrumentālais ansamblis Kolibri no Bostonas.

Šādos festivālos tiekuzsvērts folkloras autentiskums — priekšnesumi nav iece-

rēti kā skatuves uzvedumi. Latvijā darbojas vairāk nekā simts etnogrāfisko un

folkloras ansambļu, no tiem festivālā Rīgu un Latvijas novadus pārstāvēja divdesmit

septiņi. RS Folkloras padomes priekšsēdētājs Knuts Skujenieks (89) uzsvēra folkloras

ansambļu lielo nozīmi tautas dzīvē: „Irpienācis laiks ierādīt folkloras kustībai to vietu,

ko tā ir pelnījusi, jo nācijas saliedēšana kādreiz bija kora dziesmas, bet tagad —

folkloras nacionāli patriotiskā misija." Un krāšņais gājiens, Latvijas karogam līdzi

plīvojot visiem citiem, nesa šo vēsti ne tikai Rīgai, bet arī visiem Latvijas novadiem,

kur ciemojās folkloras ansambļi.

Pēc 44 gadiem šogad Rīgā ir atkal atskaņota Lūcijas Garūtas / Andreja Eglīša

Dievs, Tava zeme deg!To iestudējis Imants Kokars un viņa vadītais AveSolkoris ar

solistu piedalīšanos. Mūzikas kritiķis A. Darkevics <90) raksta: „Dievs, Tava zeme deg!

... tas ir cildens darbs, kurā realizēta cildenaētiska ideja. Kā teksts, tāmūzika saausti

no dziļi aizkustinošām cilvēciskām jūtām.Reti kādā skaņdarbā autoriem izdevies ar

tādupirmatnēju spēku atklāt labā un ļaunā, šausmu un cerību konfrontāciju kā šajā
kantātē. Jā, zeme tiešām dega."

JānisPeters par Andreja Eglīša Dievs, Tava zeme deg!— ,JEs viņu apskaužu par

šiem četriem vārdiem."

1988.GADAOKTOBRA PIRMĀ NEDĒĻA
Latviešu tautai šī ir bijusi ļoti neparasta nedēļa — piecas nozīmīgu notikumu un

emocionāla augstsprieguma pilnas dienas.

Pēc starptautisko ziņu aģentūras Reitera (Reuter) un UPI ziņojumiem (91) š. g. 6.

oktobrī LPSR Augstākā padome ir pieņēmusi likumu, kas dod tiesības lietot

sarkan-balt-sarkano karogu, gan ar noteikumu, ka oficiālos gadījumos un valsts

svētku un svinamās dienās ir lietojams Padomju Latvijas karogs.

Tajā pašā sesijā AP ir arī pieņēmusi likumu, kas piešķir latviešu valodai valsts

valodas statusu. Tākā pašlaik vēl nav zināms pilnīgs šī likuma formulējums, tad nav

iespējams pateikt, vai ir pieņemtas visas, vai tikai daļa no latviešu prasībām atdot

latviešu valodai visas valodas lietošanas sfairas, no kurām tā ir izspiesta.

LTF bija aicinājusi tautu pulcēties 7. oktobrī, dienu pirms tās dibināšanas

kongresa, Mežaparka lielajā estrādē uz sanāksmi ar devīzi „Par tiesisku valstiLatvijā".

Bet tie 150tūkstoši, kas sapulcējās Mežaparkā, bija ieradušies ne tikai, lai demonstrētu

savu atbalstu Tautas frontei, betarī, lai atzīmētu pirmos lielākos panākumus cīņāpar

latviešu tiesībām: tautas valodai — tās latviskās identitātes pamatam — atdoto

pienācīgo statusu un atdotās tiesības tautai pulcēties ap savu sarkan-balt-sarkano

karogu, viņas vienības ārējo simbolu.

8. un 9. oktobrī notika Latvijas Tautas frontes dibināšanās kongress, un, pēc

Washinglon Post līdzstrādnieka (92) ziņojuma, tas ir bijis emocionāli ..uzlādēts" ar

iekarsušiem strīdiem,sākot no procedūras jautājumiem līdz ļoti emocionālajai problēmai
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par atdalīšanos no Padomju savienības. Betviņš arīatzīst, ka, ja Frontes prasības tiklu

apmierinātas, Latvija vairs neizskatītos pēc Padomju Savienības sastāvdaļas.
9. oktobrī tūkstošiem cilvēku piedalījās luterāņu pateicības dievkalpojumā Doma

katedrālē, kas garusgadus bija lietota parkoncertzāli, un altāra vietastāvēja tukša. Tur

tagad atgriezies krusts. Dievkalpojums noslēdzies ar koncertu, kur atskaņoja kantāti

Dievs, Tava zeme deg! Ave Solkora izpildījumā. Pateicības dievkalpojumi rīkoti arī

citu ticību lūgšanu namos.

KAS NOTIKS TĀLĀK?

Pašreizējā situācija nedodskaidras norādesparparedzamo notikumu gaitu, jo uz pārāk

daudziemsvarīgiem jautājumiem vēl nav atbilžu.

Piemēram, Gorbačovs irpārkārtojis un izfirijis PSKP augstāko partijas ešalonu;

BorisaPugo darbsir šādu akciju turpināt pārējā partijas aparātā.Pēc vecajām metodēm

viņam būtu jāpārorganizē arirepubliku partiju aparāti. Betnav vēl zināmiGorbačova

reformu plāni šajā jautājumā — cik lielu neatkarību viņš ir nolēmis dot republiku

partijām. Vai viņš tām pašām uzticēs šo svarīgo partiju aparātu pārorganizēšanas

darbu,zinādams, ka tā sekmes vai neveiksmesvar nozīmīgi iespaidot viņasaimniecisko

reformu gaitu?

Latvijas komūnistu partija ir dabūjusi jaunu vadoni — Jāni Vagri, kuru, cik

zināms, tauta nevēlas. Savu gribu tā izteikusi demonstrācijās, prasot, lai 1. sekretāra

amatā ieceltu Latgales latvieti Anatoliju Gorbunovu, kuru uzskata par latviešu

prasībām vislabvēlīgāk noskaņoto biroja locekli. Tagad viņš irpārcelts J. Vagra vietā

par Augstākās padomes prezidija priekšsēdētāju. Ja Gorbačovs varēs pildīt savu

solījumu atdot Augstākajai padomei likumdošanas varu, kas tai pienākas pēc

Konstitūcijas, tadGorbunovapostenis kļūs nozīmīgs. Pašlaik tas tāds vēl nav.

Pēcabu reformām labvēlīgi noskaņoto locekļu —Gorbunovaun Pugo aiziešanas

no LKP centrālā biroja, tā atlikumam, liekas, ir stipri konservatīva nostāja, izņemot
A. Briļu, kam ir grūtais uzdevumsmainītLatvijas saimniecības orientāciju, pārvēršot

to atpakaļ par lauksaimniecības zemi. Pārējie biroja locekļi ir bijuši atturīgi publiski
izteikt savus uzskatus, izņemot A. Klaucēnu, kas nav kavējies izrādīt savu nepatiku

par latviešu atdzimušās nacionālās pašapziņas izpausmēm. Jāšaubās, ka Gorbačovs

ļaus LKP Centrālajam birojam turpināt darboties šādā noskaņojumā. Viņš jau ir

izvedisPSKPPolitbiroja pārveidošanu parkabinetaveidasistēmu. lespēja mainīt LKP

Centrālā biroja sastāvu būs tad,kad ari to pārveidos par kabineta veida sistēmu.

Vēl nav atrisināts latviešu tautaitik svarīgais ieceļotāju jautājums. Citurepubliku

iebraucēji nav ari pagaidu veidā apturēti. Sī problēma ir saistīta ar diviem citiem

apstākļiem — Savienībai pakļauto uzņēmumu turpmākā uzvešanās un Latvijas

pilsoņa statusa noteikšana.

Latvijas padomju valdība, reaģēdama uz Rakstnieku savienības paplašinātā sēdē

izstrādāto Rezolūciju, izveidoja 20 personu darba grupu,kam bija uzdots sagatavot

juridiskus priekšlikumus nacionālos jautājumos (skat 65. Ipp)
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1) par valsts un nacionālosimboliku,

2) latviešu valodas statusu,

3) Latvijas pilsoņu statusa noteikšana,

4) vēlēšanu sistēmas pilnveidošana un Tautas deputātu padomju lomas

palielināšana.
Pirmie divi jautājumi tika izšķirti labvēlīgi latviešu tautai, bet pēdējiem diviem,

vadoties no preses ziņojumiem, nav vēl izvēlēti apakšgrupu sastāvi, kas būtu sākuši

juridiskiem priekšlikumiem nepieciešamās izziņas. Var jau būt, ka šajos jautājumos

tautu neaicinās izteikties un grupapati lems par noderīgāko priekšlikumu.
Latviešu Tautas frontes nodibināšanabija pirmais nozīmīgais solis visas tautas

koordinētai sadarbībaiturpmākām cīņām tautastiesībuatgūšanai. Tāsplašā programma

rāda, cik daudz vēl ir darāmadarba, cik ilgi vēl būsjāiet soli pa solim. Nedaudz ilgāk
nekā viena gada laikālatviešu tautāir strauji augusi pašapziņa, nacionālāstāja un cīņas

gatavība. Ja pastāvēs sadarbības griba Latvijas Tautas frontē, kas uzņēmusies plašu

tautas aprindu vadību, tad piepildīsies Imanta Ziedoņa mudinājums:

„Mēs visi dziedamparkautkādu gaismas pili, kas celsies augšā, dziedamun esam

savā estētismā tā aizdziedājušies, ka pat vairs nedomājam, par ko dziedam. Kad gan

viņai celties augšā (tai pilij!), ja ne nu? Jā,kāpēc ne tagad, šais dienās?Uz kādu laiku

gan mēs attiecinām viņas augšāmcelšanos?
„Ir jāceļ augšā tūlīt! Ir jāsauc pils vārdā!"



103

Ausma Medne dzīvo Sidnejā, Austrālijā. Pēc studiju

beigšanas Sidnejas Universitātē, viņa 20 gadus strādāja

par mācības spēku šīs universitātes humanitāro zinātņu

fakultātes filozofijas nodaļā, specializējoties ētikā,

politiskā un tiesību filozofijā. Tagad viņa māca latviešu

kultūrvēsturi Dienvidaustrālijas FlindersaUniversitātes

latviešu valodas neklātienes kursā Sidnejā.
Mirdza Muižniece

SLB Informācijas biļetena
Rituma redaktore

šīs grāmatas techniskais redaktors ir Jānis Dūšelis.
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Saīsinājumi

PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

LPSR Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

PSKP Padomju Savienības Komūnistu Partija

CX Centrālā Komiteja

LKP Latvijas Komūnistu Partija

PB Polīlbirojs

GS Ģenerālsekretārs

KGB Valsts drošības dienests

LĻKJS Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība

AP Augstākā Padome

APP Augstākās Padomes Prezidijs

MP Ministru Padome

LuM Literatūra un Māksla

PJ Padomju Jaunatne

Dzß Dzimtenes Balss

RS Rakstnieku savienība

Glavļit Galvenā literātūras pārvalde

LS Latvija Šodien

BATUN Baltie Appeal To TheUnited Nations

HES Hidroelektriskā stacija

LVU Latvijas Valsts universitāte

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija

VAK Vides aizsardzības klubs

LNNK Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība

KF Kultūras fonds

LTF Latvijas TautasFronte

NTF Neoficiālā TautasFronte

TASS PSRS Ziņu aģentūra

UPI UnitedPress International
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PADOMJU SAVIENĪBAS KOMŪNISTU PARTIJA
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