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Priekšvārds

1940. gada vasaras revolucionārie notikumi un tiem se-

kojošais sociālistisko pārveidojumu un sociālistiskās

celtniecības gads bija latviešu tautas dzīvē izšķirīgo
notikumu laiks, kad Latvijā tika gāzta buržuāzijas vara

un sākās jauns vēstures posms — sociālistiskās sabied-

rības celtniecības periods. 1940. gada sociālistiskās revo-

lūcijas uzvara bija noslēgums gandrīz pusgadsimtu
ilgajai latviešu tautas revolucionārajai cīņai, kas bija
prasījusi revolucionāru milzīgu pašuzupurēšanos.
1940. gada sociālistiskā revolūcija Latvijā bija pasaules
revolucionārā procesa neatņemama sastāvdaļa, Lielās

Oktobra sociālistiskās revolūcijas atraisītā revolucio-

nārā procesa tiešs turpinājums.
PSKP Programmā, kas pieņemta PSKP XXII kon-

gresa, uzsvērts, ka mūsu laikmeta «galvenais saturs

ir pāreja no kapitālisma uz sociālismu». 1 V. I. Ļeņins
1916. gadā rakstīja: «Visas nācijas nonāks pie sociā-

lisma, tas ir nenovēršami, bet visas nenonāks pilnīgi

vienādi, katra ienesīs īpatnību vienā vai otrā demokrā-

tijas formā, vienā vai otrā proletariāta diktatūras pa-

veidā, vienā vai otrā tempā, kādā notiks dažādu sabiedrī-

bas dzīves pušu sociālistiskās pārveidības.» 2 Viens no pa-

domju vēstures zinātnes aktuālākajiem uzdevumiem, kā

tas uzsvērts PSKP CX 1967. gada 14. augusta lēmumā

par sabiedrisko zinātņu lomas palielināšanu komunisma

celtniecībā, 3 ir izpētīt gan kopējas likumsakarības, gan

arī specifiskās īpatnības, kas raksturo atsevišķu zemju

pāreju uz sociālismu.

1 PSKP Programma. Rīga, 1961, 5. lpp.
2 Ļeņ i ns V. I. Par marksisma karikatūru un par «imperiālistisko
ekonomismu». — Raksti, 23. sēj., 57. lpp.
3 Par pasākumiem sabiedrisko zinātņu tālākai attīstīšanai un to

lomas palielināšanai komunisma celtniecība. PSKP CX lēmums. —

«Cīņa», 1967, 22. augustā.
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Šī grāmata veltīta sociālistisko pārveidojumu izpētei,
kuri notika Latvijā pēc 1940. gada sociālistiskās revolū-

cijas uzvaras. Jautājums par sociālistiskajiem pārvei-
dojumiem pēc Latvijas PSR nodibināšanas ir lielās

tēmas «Sociālistiskā revolūcija Latvijā 1940. gadā» sa-

stāvdaļa. Šī tēma, pēc autora domām, ietver četrus lielus

jautājumus: 1) 1940. gada sociālistiskās revolūcijas
sociālekonomiskie priekšnosacījumi (Latvijas ekono-

miskais un politiskais stāvoklis 1938.—1940. gadā,

Ulmaņa fašistiskā režīma krīze un revolucionārās situā-

cijas nobriešana Latvijā 1939.—1940. gadā, Latvijas
darbaļaužu revolucionārā cīņa LKP vadībā pret fašis-

tisko diktatūru, starptautiskais stāvoklis Eiropā, un it

sevišķi Baltijā, 1939.—1940. gadā v. c. jautājumi);

2) sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā
(revolūcijas mierīgais raksturs, Latvijas Tautas valdī-

bas darbība, LKP taktika revolūcijas dienās, darbaļaužu
revolucionārās organizācijas un to darbība, Tautas

saeimas vēlēšanas un tās darbība, šķiru cīņa Latvijā
1940. gada jūnijā—jūlijā v. c); 3) sociālistiskie pārvei-
dojumi Latvijā 1940. gada vasarā un rudenī (rūpniecī-

bas, banku, tirdzniecības lieluzņēmumu, lielu namīpa-
šumu nacionalizācija, padomju zemes reforma, vecā,
buržuāziskā valsts aparāta salaušana, pārkārtojumi kul-

tūras un izglītības laukā v. c); 4) sociālistiskās celtnie-

cības pirmie soļi Latvijā 1940.—1941. gadā (LKP orga-

nizatoriskā un ideoloģiskā darbība, iesaistot darbaļau-
dis sociālistiskajā celtniecībā, plašo Latvijas iedzīvotāju

slāņu rosīgā piedalīšanās jauncelsmes darbā, sociālis-

tiskās rūpniecības darbs un pirmie sasniegumi, sociā-

listiskā sacensība, sociālistiskā sektora izveidošanas

lauksaimniecībā, kultūras celtniecība republikā, ciešo

politisko un ekonomisko sakaru nodibināšanas starp

Latvijas PSR un brālīgajām padomju republikām, šķiru

cīņa Latvijas PSR Lielā Tēvijas kara priekšvakara

v.'c). Bez šaubām, visi šie jautājumi ir tik cieši saistīti

savā starpā, ka to izdalīšana ir tīri relatīva, jo jebkura

jautājuma iztirzāšana prasa gan 1940. gada notikumu

priekšvēstures, gan pašas revolūcijas gaitas, gan arī

vēlāko notikumu pētīšanu.
Tā kā 1940. gadā sociālistiska revolūcija notika vien-

laicīgi gan Latvijā, gan arī Igaunijā un Lietuva, ir

nepieciešams salīdzināt notikumu gaitu visas trīs repub-
likās. Aplūkojot sociālistiskos pārveidojumus Latvija,

jāizmanto arī materiāli par sociālistiskajiem pārveido-

jumiem un sociālistisko celtniecību Rietumukraina un

Rietumbaltkrievijā 1939.—1941. gadā, kā arī bij. Besa-

rābijā 1940.—1941. gadā. Vispārēju ieskatu procesos,
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kas notika visā Baltijā 1940.—1941. gadā, sniedz savos

rakstos A. Drīzulis, V. Māmegi un J. Šteimanis.4 Tas

nelielā mērā izdarīts arī divos krājumos, kurus sagata-
voja Baltijas padomju republiku juristi un Maskavas

vēsturnieki. 5 Sie jautājumi tiek īsumā aplūkoti arī vis-

pārēja rakstura darbos, mācību grāmatās utt. Pirmais

mēģinājums sniegt plašu un vispusīgu apkopojošu iz-

klāstu par padomju varas atjaunošanu Baltijā 1940. ga-
dā un tās pirmajiem soļiem veikts kapitālajā darbā, ko

sagatavojis plašs vēsturnieku kolektīvs akadēmiķa
I. Minča vadībā.6 Vērtīgu materiālu tēmas izpētei au-

tors guvis, dziļāk iepazīstoties ar procesiem, kas nori-

sinājās Padomju Krievijā 1917.—1925. gadā, kā arī

studējot V. I. Ļeņina darbus, kuros vispārināta sociālis-

tiskās celtniecības un sociālistisko pārveidojumu prakse
Padomju Krievijā. Toties vēsturisko norišu salīdzinā-

šana Padomju Latvijā 1940. gadā un 1919. gadā, ievē-

rojot ārkārtīgi atšķirīgos sociālekonomiskos apstākļus,
nevar palīdzēt pētniekam viņa darbā.

Autors izvēlējies par monogrāfiskā pētījuma objektu
sociālistiskos pārveidojumus Latvijā 1940.—1941. gadā.
Tēmas izvēli noteica tas, ka blakus sociālistiskajai revo-

lūcijai tieši sociālistiskie pārveidojumi noteica visu

Padomju Latvijas attīstību 1940.—1941. gadā un turp-
māko sekmīgo sociālisma celtniecības darbu Latvijā pēc
Lielā Tēvijas kara. Arī vēstures literatūrā šie jautājumi
ir vismazāk skarti un dziļi nav pētīti.

Pēc autora domām, problēma par sociālistiskajiem

pārveidojumiem Latvijā 1940.—1941. gadā ietver sevī

četrus lielus jautājumus — par rūpniecības nacionalizā-

ciju, padomju zemes reformu, vecā, buržuāziskā valsts

aparāta salaušanu un kultūras revolūcijas sākumu Lat-

vijā. Sociālistiskā rūpniecības, banku un daudzu citu

nozaru nacionalizācija radīja pamatu sekmīgai rūpnie-
cības un visas republikas tautas saimniecības attīstībai.

4 Rph3y ji A. A., Maamh r h B. A. HdopHMecKoe aHa^eHHe

BCTVITJieHHH pecnVČJIHK ripHČaJITHKH B COCTaB CCCP. — «H3BeCTHH

AH JlaTB CCP», 1972, JSTs 12, c. 9—16; MaaMsrnß. A. O HeKOTO-

pux oco6eHHocTHx nepexo/ia ripH6ajiTHHCKHx coEeTCKHx pecny6jiHK
k erpoHTejibCTßv coiiHajiH3Ma b 1940—1941 rr. — «HeropHH CCCP»,
1962, N° 6, c. 27—43; 111 teft m a h H. A. CouHaJiHCTHMecKan peßOJiio-

iihh 1940 r. b ripHČajīTHKe. — «Bonpocbi hctophh KnCC», 1968, Ns 6,
c. 55.—69; Šteimanis J. Izpildot tautu brīvo gribu. —

«Pa-

domju Latvijas Komunists», 1972, N° 7, 23.-29. lpp.
5 OiepKH pa3BHTHH rOCVfIapCTBeHHOCTH COBeTCKHX ripH6aJITHHCKHX
pecny6jiHK. (1940—1965rr.) TajuiHH, 1965.243 c; Hctophh Han.HoHa.nb-

Ho-rocy,a;apcTßeHHoro cTpoHTejibCTßa b CCCP. B 2-x t. T. 2. M., 1972.

326 c.
6 BoceraHOßJieHHe Cobctckoh BJiacrn b ilpHČajīTHKe.
1940 roAa. M., «HayKa».
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Padomju zemes reforma, kurai bija sociālistiskais rak-

sturs, deva stipru triecienu Latvijas lauku buržuāzijai
un sagatavoja bāzi lauku sociālistiskajiem pārkārtoju-
miem. Ārkārtīgi dziļas, patiesi revolucionāras izmaiņas
notika republikas kultūras dzīvē. Buržuāziskā valsts

aparāta vietā tika izveidots jauns valsts aparāts, kas

darbojās darbaļaužu interesēs un aizstāvēja to sociālis-

tiskos iekarojumus. Tas ir pats būtiskākais un galvenais
šai laikā, kad sociālistiskie pārveidojumi aptvēra bur-

tiski visas republikas dzīves jomas — gan rūpniecību
un lauksaimniecību, gan tirdzniecību un transportu,

gan tautas izglītību un veselības aizsardzību, gan litera-

tūru un mākslu, gan likumdošanu un sociālo nodrošinā-

šanu utt. Iztirzāt visu šo jautājumu kompleksu šai grā-

matā gan tās ierobežotā apjoma, gan to nepietiekamās

izpētes dēļ praktiski nav iespējams, tāpēc tā nepretendē
uz visu Latvijas PSR 1940.—1941. gada ekonomikas un

kultūras dzīves jautājumu vispusīgu analīzi. Šāda ana-

līze kļūs iespējama tikai tad, kad, pamatojoties uz dzi-

ļām arhīvu fondu, statistikas materiālu, periodiskās
preses v. c. studijām, radīsies saturīgi raksti par atse-

višķām republikas dzīves nozarēm 1940.—1941. gadā.

Pagaidām šādu darbu vēl ir maz, it sevišķi tādu, kuri

balstītos uz plašu arhīvu materiālu bāzi.

Četriem minētajiem galvenajiem jautājumiem veltītas

grāmatas četras attiecīgās nodaļas (II—V). Bet, tā kā

nekādi sociālistiskie pārveidojumi nav iespējami bez

galvenā — proletariāta diktatūras nodibināšanas, tad

grāmatas pirmā nodaļa ir veltīta 1940. gada sociālis-

tiskās revolūcijas uzvarai. Šajā nodaļā autors sevišķi
centies apgaismot maz pētītos jautājumus par Latvijas
Tautas valdību, LKP taktiku, buržuāziskā valsts aparāta
salaušanas sākumu, Tautas saeimas vēlēšanām utt.

Grāmatā netiek iztirzāti notikumi Latvijā līdz 1940. gada
20. jūnijam. Tos autors plašāk aplūkojis jau agrāk. 7

Tomēr, runājot par rūpniecības nacionalizāciju, zemes

reformu, bija jāpieskaras arī jautājumam par rūpnie-
cības un lauksaimniecības stāvokli Latvijā šo pārveido-

7 Žagars E. Latvijas PSR Lielā Tēvijas kara priekšvakarā. —

Grām.: Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā (1941.—1945.).
Rīga, 1966, 5.—7. lpp.; >X ar ap 3. JIaTBHHCKaH CCP HaKaHVHe Be-

jihkoh BOHHbi. — B kh.; Bopbāa jiaTbiuīcKoro napo/ia

b roflbi BeJiHKOH OTenecTßeimoH bohhh. 1941—1945. Piira, 1970,
c. 9—84; >Xar ap 3. Ylo6eĶa coīrnajiucTUMecKOH peßOJiiouHH b JIaT-

BHH b 1940_rofly. — «H3BecTHH AH JIaTBCCP», 1965, N° 8, c. 3—17;

Žagars E. Ceļā uz revolūciju. — «Dzimtenes Balss», 1970, Ne 28—

32, 35—42, 44, 47—52; 1971, JSTs 2—7, 14—17, 19—29, 50—52; 1972,
JVo I—ll
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jumu priekšvakarā, jo citādi tos nevarētu pareizi izprast.
Analizējot 1940. gadā veikto zemes reformu, liela vērība

veltīta jaunajiem zemes ieguvējiem 1940. un 1941. gadā
sniegtajai palīdzībai un sociālistiskā sektora organi-
zēšanai Latvijas PSR lauksaimniecībā. Arī apskatot
republikā sākušos kultūras revolūciju, vecā valsts apa-
rāta salaušanas un jaunā aparāta izveidošanas procesu,
mēģināts apkopot visu, kas bija padarīts šai jomā līdz

Lielā Tēvijas kara sākumam.8 Tādējādi, lai gan visumā

grāmata aptver laika posmu no 1940. gada 20. jūnija,
kad Latvijā krita fašistiskā diktatūra un sākās sociālis-

tiskā revolūcija, līdz 1940. gada decembrim, kad LKP
IX kongresā tika novērtēti pirmie sociālistiskie pārvei-
dojumi, vairākas pamatproblēmas tajā skatītas plašā-
kos hronoloģiskajos ietvaros.

Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā kļuva iespējami,
pateicoties tam, ka, 1940. gadā uzvarot sociālistiskajai
revolūcijai, tika atrisināts, V. I. Ļeņina vārdiem runā-

jot, «ikvienas revolūcijas pats galvenais jautājums», 9

t. i., jautājums par valsts varu. Lai gan sociālistiskā

revolūcija Latvijā tāpat kā Igaunijā un Lietuvā norisi-

nājās 1940. gadā mierīgā ceļā, tas tomēr nenozīmē, ka

revolūcijas un sociālistisko pārveidojumu laikā nenotika

šķiru cīņa. Šķiru cīņa, protams, notika, bet tā norisinā-

jās ļoti specifiskos apstākļos un neizvērtās atklātā bru-

ņotā konfliktā, tāpēc ka starptautiskā situācija bija
Latvijas buržuāzijai ārkārtīgi neizdevīga un pati tā bija
dezorganizēta, izolēta un paralizēta. Turpretim strād-

nieku šķira prata saliedēt ap sevi visplašākās Latvijas

iedzīvotāju masas.
10

Grāmatā autors ir centies parādīt, kā Latvijas PSR

darbaļaudis spēra pirmos soļus sociālisma celtniecībā

republikā pēc padomju varas atjaunošanas 1940. gadā.
Grāmata visumā uzrakstīta sociālekonomiskajā aspektā,
tomēr tajā pēc iespējas parādīta plašo darbaļaužu masu,

vispirmām kārtām strādnieku šķiras, loma 1940.—

1941. gada revolucionārajos pārveidojumos Latvijā.

Darbaļaužu iedvesmotāja un organizētāja sociālisma

8
Jāatzīmē, ka darbu pie šīm problēmām ievērojami apgrūtināja tas

apstāklis, ka padomju vēstures un juridiskajā literatūrā gandrīz pil-

nīgi trūkst pētījumi un publikācijas par tādiem buržuāziskās Latvijas
vēstures jautājumiem kā, piemēram, valsts aparāts fašistiskās dikta-

tūras gados, kultūras dzīve utt.

9 L c n i n s V. I. Viens no kardinālajiem revolūcijas jautājumiem. —

Raksti. 25. sēj., 336. lpp.
10

Sīkāk skat.: >X ar ap 3. HeKOTopbie Bonpocbi KJiaccoßoii 6opt6bi
B JIaTBHHCKOH CCP HaKaHVHe BeJIHKOH OTeHeCTBeHHOH BOHHbI. —

B kh : B ahh BOHHbi. Pnra, 1964, c. 27—56.



celtniecībai bija varonīgā Latvijas Komunistiskā par-

tija. Tās darbības īsam apskatam 1940. gada augustā—
decembrī veltīta grāmatas VI nodaļa. LKP, pulcinot ap
sevi plašu bezpartejisko aktīvu, vadīja gan sociālistiskās

revolūcijas gaitu, gan rūpniecības nacionalizāciju un

padomju zemes reformu, gan vecā valsts aparāta salau-

šanu un jaunā aparāta izveidošanu, gan pārkārtojumus
kultūras un izglītības laukā. Savā darbībā LKP plaši

izmantoja Padomju Savienības Komunistiskās partijas
uzkrāto pieredzi un V. I. Ļeņina teorētisko mantojumu,
un, vienīgi pateicoties tās gudrai un tālredzīgai rīcībai,

kļuva iespējams ātri un sekmīgi īstenot daudzus sociā-

listiskos pārveidojumus.
Sociālistiskie pārveidojumi un sociālisma celtniecība

Latvijā norisinājās laikā, kad Eiropā plosījās otrā pa-

saules kara vētras. Sociālisma celtniecība republikā
1940.—1941. gadā notika nevis izolēti, bet gan PSRS

tautu draudzīgajā saimē, ar visu PSRS tautu, un vis-

pirmām kārtām lielās krievu tautas nesavtīgu palīdzību.

Brālīgās republikas sniedza jaunajai Latvijas PSR visai

ievērojamu ekonomisko palīdzību, kā arī atsūtīja sociā-

lisma celtniecībā pieredzējušus kadrus, tā sekmējot

plaši izvērsto jauncelsmes darbu.11

Autors izsaka savu visdziļāko pateicību Latvijas PSR

ZA akadēmiķim A. Drīzulim, kura vadībā strādājis pie
šīs grāmatas, kā arī profesoram, vēstures zinātņu dok-

toram J. Šteimanim un vēstures zinātņu kandidātiem

S. Ziemelim un L. Himelreiham par vērtīgiem norādīju-
miem.

11 Sīkāk skat.: >X ar ap 3. BcTvruieHHe JIaTBHHCKOH CCP b co-

ct3b CCCP b 1940 toīiņ.
— «H3BecTHH AH JIaTBCCP», 1972, Jfe 12,

c. 97—114; }Karap 3. VKpermeHHe h pa3BHTHe cßH3eft JIaTBHHCKOH

CCP c čpaTCKHMH pecnvČJiHKaMH CoßeTCKoro Cow3a (1940—

1941 rr.). —
«HaßecTHa AH JIaTBCCP», 1968, N° 3, c. 74—92.
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IZMANTOTO AVOTU

UN LITERATŪRAS

APSKATS

Sarakstot šo grāmatu, autors balstījies uz plašu arhīvu materiālu

klāstu, statistikas izdevumiem, presi, dokumentu publikācijām,
tāpat atsevišķiem pētījumiem un arī publicētiem un nepublicētiem
atminu materiāliem.

Darba gaitā autors izstudējis vairākus simtus V. I. Ļeņina
darbu, kuros apkopota un analizēta sociālisma celtniecības prakse
Padomju Krievijā. Tie ir neizsmeļams avots un ceļa rādītājs ikvie-

nam pētniekam, kas risina sociālistiskās celtniecības vēstures jau-
tājumus. V. I. Ļeņina darbi palīdz saskatīt galveno, tvert parādī-
bas dialektiski, labāk izprast to cēloņus un sekas, palīdz orien-

tēties sarežģītos šķiru attiecību un šķiru cīņas jautājumos.
Plaši izmantoti PSKP kongresu materiāli, kā arī PSKP CX

plēnumu lēmumi, Komunistiskās Internacionāles kongresu, LKP

kongresu (VIII un IX) un CX lēmumi un materiāli.

Autors ievērojis visu, kas par grāmatas tematu atrodams funda-

mentālajos kolektīvajos izdevumos par PSKP vēsturi un PSRS

vēsturi,1 tāpat par Lielā Tēvijas kara vēsturi.2 Daudz interesantu

domu un atziņu par sociālistisko pārveidojumu norisi ir izteikuši

tādi padomju vēsturnieki kā I. Mincs, M. Kims, J. Poļakovs, J. Ko-

ževņikovs, V. Jakovcevskis, V. Daņilovs, M. Vilcāns, G. Šarapovs,
V. Vinogradovs, M. Šumilovs, P. Kabanovs, I. Berhins, L. Gapo-

ņenko, V. Kumaņovs, J. Gorodeckis, I. Trifonovs, M. Irošņikovs,
V. Jermakovs v. c.

Autors izmantojis arī Padomju Lietuvas un Padomju Igaunijas

pētnieku darbus, tāpat Ukrainas PSR, Baltkrievijas PSR un Mol-

dāvijas PSR vēsturnieku pētījumus par attiecīgo laika posmu.

Jāsaka, ka 1940.—1941. gada notikumu izpētē Lietuvas un Igau-

nijas vēsturnieki daudzos gadījumos ir tālu apsteigusi savus Lat-

1 HCTOPHH KoMMVHHCTHHeCKOH napTHH CoßeTCKoro COK)3a. B 6-TH T. T. 5. Kom-

MVHHCTimecKaH napTHH HaKaHVHe h b rozibi BeJiHKofi OTeMecTßeHHoft bohhh, b ne-

pnoji vnpoieHHH h pa3BHTHH cou,najiHCTnqecKoro očmecTßa. 1938—1958 rr. Kh. 1

(1938—1945 rr.). M., 1970. 724 c; Hctophh CCCP. 3noxa coiiHajiH3Ma. M., 1974.

558 c.

2 Hctophh Be.iHKoft Bofmbi CoßeTCKoro CoK)3a. 1941—1945.
B 6-th t. T. 1. M., 1963. XL, 530 c; Hctophh BTopofi MHpoßoft bohhu. 1939—1945.
B 12-th t. T, 3. M., 1974. 503 c.
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vijas kolēģus. Sevišķi nozīmīgi ir J. Žugždas, H. Šadžus, A. Ben-

dzus, S. Atamuka, K. Tiškeviča, A. Jefremenko, L. Truskas, B. Ra-
sina, V. Kanceviča, A. Butkutes-Ramelienes v. c. (Lietuvas PSR)
un O. Kūli, A. Panksejeva, V. Māmegi, A. Vaska, I. Jankovska,
V. Rūsa, E. Smita, H. Tīdo v. c. (Igaunijas PSR) darbi.

Galveno dokumentālo bazi, grāmatu sarakstot, veidojuši mate-
riāli no LKP CX Partijas vēstures institūta Partijas arhīva, Lat-

vijas PSR Centrāla Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās
celtniecības arhīva (Latv. PSR CVORA) un Latvijas PSR Centrālā

Valsts vēstures arhīva (Latv. PSR CVVA), kā arī PSRS Centrālā
Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva

(UrAOP CCCP) fondiem. Arhīvu materiāli sniedz plašu ainu par
daudzām Latvijas PSR ekonomikas un kultūras dzīves parādībām
1940.—1941. gadā. It sevišķi tas attiecas uz LKP CX PVI Partijas
arhīva un Latvijas PSR CVORA fondiem.

Neatsveramu palīdzību pētniekam sniedz 1940.—1941. gada
Latvijas periodiskā prese, gan padomju, gan arī buržuāziskā, kā

arī Maskavas centrālie izdevumi. Preses materiāliem sevišķi liela

nozīme ir tādu jautājumu pētīšanā, par kuriem nav saglabājušies
arhīvu dokumenti.3 Vispirmām kārtām tas attiecas uz 1940. gada
sociālistiskās revolūcijas gaitu.

Kā atsevišķa avotu grupa atzīmējamas statistikas publikācijas,
it īpaši pirmais Padomju Latvijas statistikas izdevums, 4 kura igno-
rēšana stipri samazinājusi daudzu pētnieku darbu vērtību, jo viņu
minētie materiāli (par 1935., 1937., 1938. g.) neatspoguļoja reālo

stāvokli 1940. gada notikumu tiešā priekšvakarā. Kā noskaidrojās
autora pētījumu gaitā, visu Latvijas PSR vadošo orgānu — LKP

CX, republikas Tautas Komisāru Padomes, Valsts plāna komisijas,
kā arī uz Latvijas PSR attiecošos PSRS TKP un VK(b)P CX
lēmumu

un rīkojumu pamata 1940.—1941. gada bija tieši ša krā-

juma statistiskie materiāli. Jāatzīmē, ka visi autora minētie skait-

liskie materiāli sniegti saskaņā ar Latvijas PSR tālaika administra-

tīvajām robežām, nekoriģējot tos, kā tas tiek darīts pēckara
statistiskajos izdevumos par Latvijas PSR.

Izmantotas arī publicētas atmiņas, it īpaši saturīgais krājums
«Mēs jaunu pasauli sev celsim», 5 kurā sakopotas aktīvo 1940.—

1941. gada notikumu dalībnieku atmiņas, kā arī citi izdevumi, 6

3 Sīkāk skat.: >X ara p 3. IlepHO/iHMecKafl nenaTb JIaTBHH KaK hctohhhk no hc-

tophh eouiia.nHCTHHecKOH peßOJiionHH h counajniCTHHecKoro crpoKTejibCTßa b 1940—

1941 rr. —
Te3HCbi h coočuieHHH KOHcpepeHmni no

npo6jieMaM hctophh Hapojioß ripHČa.iTHKH. Pura, 1968, c. 100—105.
4 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g. Rīga, 1940. 223 lpp.
5 Mes jaunu pasauli sev celsim. 2 sējumos. 1. un 2. sej. Rīga, 1972—1975. 364

un 312 lpp.
6 Kommvhhcth JīaTrajiHH b roflbi noflnojibH. 1920—1940. BocnoMHHaHHH. Pnra,

1960. 330 c; Revolucionārā Pārdaugava. Cīnītāju atmiņas. 2 daļās. 2. d. 1920.—

1940. Rīga, 1963. 352 lpp.; Niedre J. Diena dienu māca... No atmiņu grāma-
tas. 2. papild. izd. Rīga, 1969. 312 lpp.; Levitāns S. Kalnciema katorgas
gals — Grām.: Pa vēsturisko notikumu pēdām, 1. Rīga, 1972, 118,-122. lpp.
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tāpat arī atmiņu publicējumi žurnālā «Padomju Latvijas Komu-

nists».

No dokumentālo materiālu krājumiem pats ievērojamākais ir

akadēmiķa A. Drīzuļa redakcijā izdotais dokumentu un materiālu

krājums «Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā».7

Autors bija šī izdevuma, kurā ievietoti 636 dokumenti, atbildīgais

sastādītājs un sarakstīja tajā piezīmes. LKP IX kongresa rezolū-

cija publicēta krājumā «LKP kongresu, konferenču un CX plēnumu
rezolūcijas un lēmumi», 8 bet daži skaitliskie materiāli par LKP
1940.—1941. gadā — īpašā krājumā.9 Divdesmit viens dokuments

par Latvijas komjaunatni 1940.—1941. gadā iespiests tās vēsturei

veltītajā dokumentu krājumā. 10

1960. gadā latviešu un krievu valodā iznāca hronoloģiskais
likumu un dekrētu krājums, kurā publicēti 37 dokumenti par
1940.—1941. gadu." Var minēt arī 1957. gadā juristu sagatavoto

krājumu, 12 kurā gan daudzi 1940.—1941. gada dokumenti publicēti
bez parakstiem, daži dokumenti kļūdaini datēti. Liela vēsturiska

nozīme ir Latvijas Tautas saeimas 1. sesijas un PSRS Augstākās
Padomes I sasaukuma 7. sesijas stenogrammu izdevumiem13

,
kā

arī J. Kalnbērziņa pārskata referātam LKP IX kongresā, kurā bija

apkopota Latvijas Komunistiskās partijas darbība sociālistisko pār-

veidojumu īstenošanas laikā.14

Jau 1940.—1941. gadā tika izdarīti mēģinājumi apkopot jaunos
sociālekonomiskos procesus Latvijas PSR dzīvē. Tos veica aktīvi

šo procesu vadītāji: J. Vanags, K. Cielavs, Ed. Leitmanis. 15 Bija

7 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā (20. VI—5. VIII). Doku-

menti un materiāli. Rīga, 1963. 544. lpp.
8 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezo-

lūcijas un lēmumi, 1. d. 1904.—1940. Rīga, 1958, 626.-633. lpp.
9 KoMMVHHCTHnecKaH napTHH JIaTBHH b UH(ppax (1904—1971 rr.). Pura, 1972,

c. 29—34.

!0 Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos. 1917.—1970. Rīga, 1973, 113.—

136. lpp.
11 Hronoloģiskais likumkrājums. Latvijas PSR likumu, Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija dekrētu un Latvijas PSR Valdības lēmumu hronoloģiskais krā-

jums. 1940.—1959. Rīga, 1960, 5.—41. lpp.
12 Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā (1917.— 1957.). Rīga, 1957, 211.—

275. lpp.
13 Latvijas Tautas saeimas 1. sesija 1940. g. 21.—23. jūlijā. Stenogrammu atrefe-

rējums. Rīga, 1940. 99 lpp.; CCCP, BepxoßHbift Cobct. Co3biß 1-ft, ceccun 7-h.

CTeHorpacpHMecKHH OTqeT. M., 1940. 208 c.

14
Kalnbērziņš J. Ziņojums LK(b)P IX kongresā par partijas CX darbību.

1940. gada 17. decembrī, Rīga, 1940. 23 lpp.
15 Leitmanis Ed. Rūpniecības nacionalizācija Latvijas Padomju Sociālistiskā

Republikā. — «Propaganda un Aģitācija», 1940, N° 1, 53.—56. lpp.; Vanags J.

Sīkzemnieki un bezzemnieki ir apgādāti ar zemi. — «Propaganda un Aģitācija»,
1940, No 2, 44.—46. lpp.; Cielavs K. Agrārās attiecības agrāk un mūsu tagadējie
uzdevumi lauksaimniecībā. — «Propagandists un Aģitators», 1941, N° 6/7, B.—

20. lpp.
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publicēti arī vairāki raksti Maskavas izdevumos 15
un M. Markova

brošūra. 17 Šiem rakstiem gan jāpieiet uzmanīgi, jo tajos ir daudz

neprecizitāšu. 1940. gada sociālistiskās revolūcijas Baltijā šajos
rakstos definētas kā «bezasiņainās revolūcijas». Maskavā strādā-

jošais latviešu vēsturnieks J. Krastiņš jau 1940.—1941. gadā pub-
licēja dažus rakstus par Baltijas un Latvijas lauksaimniecību. 18

Jau 1941. gada jūnija vidū notikušajā Latvijas PSR rakstnieku

I kongresā LKP CX sekretārs A. Pelše izteica virkni dziļu domu

un secinājumu par 1940. gada revolūcijas sociālistisko raksturu. 19

Lielā Tēvijas kara gados LKP CX sekretāri J. Kalnbērziņš un

A. Pelše deva 1940. gada notikumu skaidru novērtējumu, raksturo-

dami tos kā sociālistisko revolūciju. 20

/ Pēc Liela Tēvijas kara Padomju Latvijā pakāpeniski sākās

1940. gada revolucionāro notikumu pētīšana, notika materiālu

uzkrāšana. Ar 50. gadu vidu, kad pētnieki dabūja iespēju plaši
izmantot arhīvu materiālus, pieauga publikāciju skaits. 50. gadu
beigās un 60. gadu sākumā tika pārvarēta vēstures literatūrā agrāk
dažkārt izteiktā doma, it kā sociālistiskā revolūcija Latvijā sāku-

sies 1940. gada 17. jūnijā, ka 1940. gadā bijušas divas revolūcijas
utt. Pašlaik visi Latvijas PSR vēsturnieki ir vienis pratis, ka Lat-

vijā 1940. gadā ir notikusi sociālistiskā revolūcija, lai gan daži

apšauba, vai laikā no 1940. gada 20. jūnija līdz 18. jūlijam Latvijā
jau bija proletariāta diktatūra.

1940.—1941. gada notikumu pētniecība republikā norisinājās
vairākos virzienos: ekonomisti pētīja Latvijas PSR ekonomisko

attīstību, juristi — valsts celtniecības jautājumus un tiesu un pro-
kuratūras vēsturi, partijas vēsturnieki — LKP darbību 1940.—

1941. gadā, civilās vēstures pētnieki daudz darba paveica, pētot
revolucionārās kustības un sociālekonomiskās vēstures problēmas.
Bez šaubām šāds dalījums ir nosacīts, jo pētāmie jautājumi sav-

starpēji cieši saistīti.

16 TpaHHHH H. KOHCTHTVUHH npH6aJ!THHCKHX COBeTCKHX peC-

nyojiHK. — «BojibiueßHK», 1940, N° 22, c. 71—84; V ji b p h c H. CoBeTCKHe couHa-

JIHCTHHeCKHe pecny6jTHKH B rīpHČaJITHKe. — «KOMMyHHCTHMeCKHH HHTepHaUHOHaJI»,
1940, Ns 7, c. 23—33; Koh c t a ht h h o bc k h h T. LTpuoajīTnKa erajia Coßer-

ckoS.
— «Mnpoßoe xo3hhctbo h MHpoßan nojiHTHKa», 1940, N° 8, c. 13—29; LLĪ y-

ra.i M., AcboHHH M. CCCP n ITpHoajīTHKa. — «BoJibiueßHK», 1940, Ne 11/12,

c. 83—90.

17 M ap ko b M. CoBeTCKan JIaTBHH. M., 1940. 64 c.

18 Kpac īv h b H- HeKOTopbie htoth 3eMe.ibHoft pecpopMH b ripnoa.iTHKe. —

«CoHHajiHCTHnecKoe cejibCKoe xo3hhctbo», 1941, N° 1, c. 89—91; KpacTbiHb 5L

KpeCTbHHCTBO JIaTBHH ĪIOH HpMOM nJiyTOKp3THH. — «MHpOBOe XO3HHCTBO h MHpo-

BaH nojiHTHKa», 1940, JSTe 9, c. 53—63; KpacTHHb SL, B Jiacoß J\. CejibCKoe

XO3HHCTBO CoBeTCKOH īIpHOaJITHKH. — «CoUHaJIHCTHHeCKOe XO3HHCTBO»,

1940,N° 8/9, c. 161—168.
19 Pelše A. Padomju Latvijas rakstnieku uzdevumi. Runa 1. latviešu padomju
rakstnieku kongresā. — «Cīņa», 1941, 17. jūnijā.
20 Kalnbērziņš J. Latvju tauta cīņā ar vācu iebrucējiem. M., 1943. 24 lpp.;
Pelše A. Piezīmes par 1940. g. jūlija sociālistisko revolūciju Latvijā. — Grām.:

Trešā gadadiena padomju varas pasludināšanai Latvijā. M., 1943, 40.—43. lpp.
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No ekonomistiem pirmais jau 1944. gadā Padomju Latvijas
pirmskara ekonomiskās dzīves jautājumiem pieskārās Fr. Deg-
lavs, 21 kas vēlāk publicēja par šo tēmu vairākus rakstus. 22

1948. gadā Rīgā iznāca ekonomista S. Udačina grāmata par
zemes reformu Padomju Latvijā 23 (tās sarakstīšanā autoram snie-

dza palīdzību Latvijas PSR ŽA Ekonomikas institūta kolektīvs).
Sajā darbā galvenā vērība gan bija veltīta buržuāziskās Latvijas
lauksaimniecības raksturojumam un pēckara zemes reformas gaitai
Latvijas PSR, tomēr vienā no nodaļām bija iztirzāta arī 1940. gada
zemes reforma.24 Augsti novērtējot S. Udačina darbu, kas nav zau-

dējis savu zinātnisko nozīmi arī mūsu dienās, tomēr jāpatur prātā,
ka nodaļa par 1940. gadu pamatojas tikai uz dažiem LKP CX

Partijas vēstures institūta Partijas arhīva lietu materiāliem, bet

tajā nemaz nav izmantota Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāta kārtējā dokumentācija, tāpat arī presē atrodamās bagā-
tīgās ziņas. Aprēķinos un tabulās ir daudz kļūdu. Nevar piekrist
arī S. Udačina izteiktajam viedoklim, ka 1940. gada zemes refor-

mas pirmais uzdevums bija muižnieku, baznīcu un klosteru zemes

īpašumu likvidācija, t. i., feodālisma palieku likvidēšana Latvijas
lauksaimniecībā.25 S. Udačina teorētiskie secinājumi ir krietni

novecojuši.
Pēc S. Udačina grāmatas iznākšanas tika aizstāvētas virkne

kandidāta disertāciju, 26 tomēr tās visumā nesniedza pētniekam

jaunas atziņas. 1953. gadā kandidāta disertāciju aizstāvēja J. Va-

nags, kas 1940.—1941. gadā bija Latvijas PSR zemkopības tautas

komisārs, 27 bet viņam laikam nebija zināms, ka saglabājušies viņa

21 Deglavs Fr. Latvijas PSR tautas saimniecības apskats. M., 1944. 68 lpp.
22 Deglavs Fr. Avīze «Cīņa» Padomju Latvijas sociālistiskās celtniecības pir-

majā posmā. — Rakstu izlase. 2 sējumos. 2. sēj. Rīga, 1960, 26.-35. lpp.; JX er-

jt a b <ī>. OcHOßHbie lepTM h oco6eHHocTH nepexoziHoro nepuoja ot KannTajiH3Ma

k counajiH3My b JIaTBHHCKOH CCP. — B kh.: X Bonpocy 06 hctophh HapoAHoro

xo3nftcTßa rTpuSajīTHKH. TajiJTHH, 1956, c. 18—28; Deglavs Fr. Sociālisma uz-

vara Padomju Latvijā. — «Latv. PSR ZA Vēstis», 1957, Ne 10, 43.-54. lpp.;

Deglavs Fr. Sociālistiskās celtniecības pirmie soļi Padomju Latvija.
«Latv. PSR ZA Vēstis», 1955, Ne 7, 19.—32. lpp.
23 y samin C. A. 3eMejibiiaH pecbopMa b CoßeTCKoft JTaTBHii. Pūra, 1948. 448 c.

24
Turpat, 157.—195. lpp.

25 Turpat, 173. lpp.
26

r o jic b a X). IT. ArpapHbie npeočpasoßsiuiH b Jlstbhhckoh CCP b Cobct-

ckoh B.iacTH. ABTope(b. mic. Ha cohck. yieHOH cTenemr Kana. skoh. HayK. M., 1949.

18 c; O <p m a h h c H. Jl. ComīaJincTiurecKoe npeo6pa3oßaHHe ceJibCKoro xo3hhctb3

JTaTBHHCKOH CCP. ABTopecp. zihc. Ha cohck. yqeHofi CTenemi K3HH. 3koh. HayK. M.,
1952. 16 c; H y h 3 c m c JL H. Skohomhks 6yp>Ky33HoH Jīstbhh b nepno.T. cbaiHH3M3

(1934—1940 rr.). ABTopecp. hhc hs cohck. yqeHOH cTenemi kzhķ. skoh. hsvk.

Pht3, 1953. 21 c; KaJiHHHH JJ.3. ArpapHbm Bonpoc b 6yp>Kya3HOH JIaTBHH b

rbauiHCTCKOH nnKTaTypbi (1934—1940). ABTopecp. ķhc. ua cohck. CTe-

neiiH iohzi. skoh. HayK. Pura, 1955. 20 c.

27 BaHarc H. O. peKOHCTpyKunn ceJibCKoro xo3hhctb3 Co-

BeTCKOH Jlstbhh. ABTopecp. ķhc. ua cohck. yqeHofi cTeneHH Kaus. skoh. HayK. Pnrs,
1953. 28 c; skat. avī: Vanags J. Psdomju Latvijas laukssimniecībs 20 gsdos.
Rīga, 1960. 95 lpp.
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vadītā tautas komisariāta materiāli, un tādēļ ari viņa disertācijā
jaunu atziņu ir maz.

No citiem darbiem var atzīmēt A. Podčasovas grāmatu28
un

dziļu un vispusīgu pētījumu par buržuāziskās Latvijas agrāro
reformu, ko publicēja A. Sviķis. 29

Daži materiāli par Latvijas rūpniecību 1940. gadā atrodami

Ļ. Starodubska un I. Markona darbos.30 Jāmin arī V. TurriŠevica,
A. Leita, A. Sumina un J. Kalniņa pētījumi. 31 1967. gadā iznāca

P. Guļāna monogrāfija, 32 kurā daudzi jautājumi par Latvijas eko-

nomisko attīstību tika parādīti jaunā gaismā un uz plašas avotu

bāzes tika sniegts pilnīgs dažādu Latvijas rūpniecības nozaru attīs-

tības apskats padomju varas gados, salīdzinot to ar buržuāziskās

Latvijas gadiem. P. Guļāna grāmata ir nopietns zinātnisks pētī-
jums, kas it kā noslēdza zināmu posmu Latvijas PSR ekonomis-

kajā zinātnē tautas saimniecības vēstures pētīšanā.
No visiem Padomju Latvijas vēsturniekiem 1940. gada noti-

kumu izpētē visvairāk ir paveicis akadēmiķis A. Drīzulis, kas par
šo tēmu publicēja virkni darbu.33 A. Drīzulis ir arī attiecīgo nodaļu

28 Podča s o v a A. Sociālistiskā atražošana Padomju Latvijas kolhozos. Rīga,
1958. 312 lpp.
29 Sviķis A. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā (1920.—1934.). Rīga,
1960. 264 lpp.; Sviķis A. Agrārās reformas raksturs buržuāziskajā Latvijā. —

«P. Stučkas LVU zinātniskie raksti», 1958, 18. sēj., 99.—114. lpp.
30 CTapony6cKHft JI. B. VnazioK (paopHqHo-3aBOiicKOH npoMbiuiJieHHocTH b

6yp>Kya3Hoft JIaTBHH. Pnra, 1952. 223 c; M ap ko h H. OiepKH no hctophh npo-

MbiHiJieHHocTH JIaTBHH. Pura, 1951. 128 c.
31 Tumševics V. Latvijas PSR rūpniecības sasniegumi. Rīga, 1960. 71 lpp.;
Leits A. Buržuāziskās Latvijas ekonomika un saimnieciskie sakari (1929.—

1939.). Rīga, 1958. 239 lpp.; Sumins A. Apcerējums par Padomju Latvijas eko-

nomisko attīstību (1940.—1958.). Rīga, 1960. 219 lpp.; Kalniņš J. LKP eko-

nomiskā platforma 1920.—1940. g. Rīga, 1959. 207 lpp.; Bērziņš X., Kal-

niņš J. Latvijas rūpniecības attīstība 1913.—1964. gadā. — «P. Stučkas LVU

zinātniskie raksti», 1967, 76. sēj., 3.-37. lpp.
32 TyjiHH n. B. JIaTBHH b cHCTeMe HapoiiHoro xo3HHCTBa CCCP. Pura, 1967.

386 c.

33 Drīzulis A. Latvija fašisma jūgā (1934.—1940.). Rīga, 1959. 323 lpp.;
Drīzulis A. Cīņa par brīvību. No strādnieku kustības vēstures buržuāziskajā
Latvijā. Rīga, 1956. 180 lpp.; Drīzulis A. Cīņa par fašistiskās diktatūras gā-
šanu un Padomju Latvijas nodibināšana 1940. gadā. Rīga, 1951. 76 lpp.; Drī-

zulis A. Padomju Latvijas sociālistiskās celtniecības pirmie soļi (1940.—1941.).
Rīga, 1952. 84 lpp.; JļpH3yj] A. OiepKH hctophh aBHttceHHH b JIaTBHH.

(1920—1940 rr.). M., 1959. 168 c; 7J,pH3yji A. VcTaHOBJieHHe CoßeTCKofi BJiacTH

b JIaTBHH b 1940 rony. TajuiHH, 1954. 24 c; JX p h 3y ji A. VcTaHOBJieHHe CoßeT-

ckoh BJiacTH h nepßbie mani crpoHTeJibCTßa b JIaTBHH (1940—

1941 rr.). — «HcTopHMecKHe 3anHCKH», 1954, t. 45, c 43—79; Drīzulis A. Lat-

vijas Komunistiskās partijas cīņa par padomju varas atjaunošanu. Sociālisma

celtniecības pirmais periods Latvijā (1939. gads — 1941. gada jūnijs). -

«Padomju Latvijas Komunists», 1959, N° 10, 68. —72. lpp.; JJ,pH3yjiHcA.
CO3A3HHe COK)3a MOJIOJie>KH JIaTBHH (CTMJI). — «H3BeCTHH AH

JIaTBCCP», 1958, N° 11, c. 5—15; Drīzulis A. Buržuāziskie emigranti — Lat-

vijas vēstures viltotāji. — Grām.: Baltijas padomju republikas PSRS tautu

brālīgajā saimē. 1960. gada 6.—10. jūnijā Rīgā notikušās starprepublikāniskās

apspriedes materiāli. 6 laidienos. 4. laid. Rīga, 1960, 3.—19. lpp.; Drīzulis A.

Antifašistiskās tautas frontes cīņa pret fašistisko diktatūru, par padomju varas
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autors «Latvijas PSR vēstures» 3. sējumā un saīsinātā kursā.34

A. Drīzuļa darbu tematika ir ļoti plaša: gan Latvijas darbaļaužu

cīņa par padomju varu fašistiskās diktatūras gados un PSRS un

Latvijas attiecības 1939.—1940. gadā, gan sociālistiskā revolūcija
Latvijā 1940. gadā, sociālistiskie pārveidojumi un sociālisma

celtniecība 1940.—1941. gadā. Daudzos no šiem jautājumiem
A. Drīzulis ir teicis pirmo vārdu un nospraudis virzienu turpmā-
kiem pētījumiem. Viņa darbos pirmo reizi padomju vēstures lite-

ratūrā ir vispārināti 1940.—1941. gada sociālistiskās celtniecības

jautājumi. A. Drīzulis arī pirmais izvirzīja un nopamatoja domu,
ka 1940. gada 20. jūnijā līdz ar fašistiskā režīma krišanu un Lat-

vijas Tautas valdības nodibināšanos Latvijā sākās sociālistiskā

revolūcija. Zināmu ieguldījumu 1940. gada sociālistiskās revolū-

cijas priekšvēstures un gaitas izpētē ir devuši arī V. Kanāle (Gu-

dzuka), 35 V. Savčenko, 36 J. Krastiņš 37
un V. Sīpols.

38

Kultūras celtniecības jautājumus 1940.—1941. gada ir pētījuši

akadēmiķis P. Valeskalns,39 J. P.artizpanjana, 40 J. Ostrovs, 41 R. Mi-

nodibināšanu Latvijā. — Grām.: Sociālisma uzvara Latvijā. Rīga, 1960, 27.—

62. lpp.; Drīzulis A. Padomju varas nodibināšana un sociālisma celtniecības

pirmie soļi Latvijā (1940.—1941.). — Grām.: Cīna par padomju varu Latvijā.

Rīga, 1955, 79.—138. lpp.
34

Latvijas PSR vēsture. 3 sējumos. 3. sēj. Rīga, 1959, 373—414. lpp.; Latvijas

PSR vēsture. Saīsināts kurss. 2. pārstrād. un papild. izd. Rīga, 1967, 475.—

492. lpp.; Hctophh JIaTBHHCKOH CCP. CoKpauieHHbiH Kypc. 2-e, nepepač. h roti.

mjx. Pnra, 1971. c. 583—603.
35

ry£3yKa B. BoccTaHOßJieHHe CoßeTCKoft BJiacra b JIaTBHH b 1940 torņ. Ab-

Topecļ). rkc. Ha cohck. yqeHofl cTenemi k&hr. hct. HayK. Pūra, 1955. 17 c;

Kanāle V. Fašistiskās diktatūras sabrukums Latvijā. Rīga
:

1960. 104 lpp.;
Gudzuka V. Padomju varas nodibināšanās Latvijā 1940. gada. —

«LVU zināt-

niskie raksti», 1957, 16. sēj., 7.-36. lpp.; Gudzuka V. Padomju varas uzvara

Latvijā 1940. gadā. — «Padomju Latvijas Komunists», 1955, Ks 7, 17.—23. lpp.
36 CāßieHKo B. H. Coto3 KJiacca h KpecTbsmcTßa b nepnos 6opb6bi

3a nocTpoeHHe couHajiH3Ma b JIaTBHHCKOH CCP (1940—1950). ABTopecp. ruc. Ha

cohck. vHeHoft CTeneHH hct. HayK. Pūra, 1956. 18 c; CaBieHKO B. O He-

KOTOpbIX MeponpHHTHHX nO COHHajIHCTHMeCKOMy CTpOHTejIbCTBy B CejlbCKOM XO3HH-

CTBe JIaTBHHCKOH CCP b 1940—1941 rr. —
«Hsbccthh AH JIaTBCCP», 1958, Ns 3,

c 9—16; Savčenko V. Strādnieku šķiras un zemniecības savienība Padomju

Latvijā. Rīga, 1958. 56 lpp.
37 Krastiņš J. Latvija fašistiskas diktatūras laikā (1934.—1940.). Rīga, 1949.

87 lpp.
38 ,S ī p o 1 s V. Latvijas buržuāziskā diplomātija. Rīga, 1969. 151 lpp.
39 V a les ka 1 n s P. Sociālistiskās tautas izglītības sistēmas izveidošana Lat-

vijā 1940. un 1941. gadā. —
«Latv. PSR ZA Vēstis», 1970, N° 6, 16.—19. lpp.;

Valeskalns P. Darbs izglītības laukā Padomju Latvija 1940.—1941. gada. —

«Padomju Latvijas Skola», 1957, N° 10, 17.—19. lpp.
40 LIapTH3naHHH H. H. KyjibTypHoe cTpoHTejibCTßo b CoßeTCKoft JIaTBHH b

1940 h 1941 ABTopecp. Ha cohck. yqeHoft ereneHH Kanß. hct. HayK. Pnra,
1965. 21 c._; Partizpanjana J. Padomju varas pasākumi tautas izglītības
sistēmas pārkārtošanā Latvijā 1940.—1941. g. — «Rīgas Politehniskā institūta

zinātniskie raksti», 1964, 13. sēj., 57.—84. lpp.; Partizpanjana J. Latvijas
Komunistiskas partijas un Padomju valdības pasākumi augstskolu darba reorga-
nizācijā 1940.—1941. gadā. — «Latv. PSR ZA Vēstis», 1965, N° 1, 3.—13. lpp.
41 Ostrovs J. Kultūras revolūcija Latvijā. Rīga, 1960. 360 lpp.
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ķelsons 42
v. c. Rakstu par Latvijas strādnieku darba tradīcijām

1940.—1941. gadā publicēja L. Dumpe. 43

Gausiem tempiem ilgu laiku notika Latvijas Komunistiskās

partijas vēstures pētīšana 1940.—1941. gadā. Pie šiem jautājumiem
50. gados strādāja Ā. Kurpnieks un P. Bambītis. 44 Par Latvijas
komjaunatnes vēsturi 1940.—1941. gadā publicēja brošūru

O. Spoģe; nāca klajā arī G. Rainesas brošūra par komjaunatnes
cīņu Ulmaņa fašistiskās diktatūras gados.45 1965. gadā latviešu

un 1966. gadā krievu valodā iznāca «LKP vēstures apcerējumu»
2. sējums,46 kura 15. nodaļa veltīta laikam no 1939. gada septembra
līdz 1940. gada jūlijam. īpašā paragrāfā šajā nodaļā (autore —

O. Spoģe) pirmo reizi sistematizēts materiāls par LKP darbību

1940. gada sociālistiskās revolūcijas dienās. Plaši izmantoti LKP

CX Partijas vēstures institūta Partijas arhīva materiāli, atmiņas,
kā arī dokumentu krājums «Sociālistiskās revolūcijas uzvara Lat-

vijā 1940. gadā». Sajā darbā gan nav skaidri izteikts viedoklis

par proletariāta diktatūras pastāvēšanu Latvijā 1940. gada
jūnijā—jūlijā, 47

tāpat ir runa par kaut kādu LKP formālo legali-

zāciju 1940. gada 28. jūnijā, lai gan tad jau 6 dienas brīvi iespieda
un pārdeva «Cīņu», utt. Tomēr atsevišķas neprecizitātes nemazina

šī darba pozitīvo nozīmi.

1966. gadā tika aizstāvēta L. Himelreiha kandidāta disertācija
un uz tās pamata publicēta grāmata «Tā ausa brīvības rīts». 48

L. Himelreihs izmantoja gan pētniekiem jau zināmus dokumentus,

gan ari daudzus arhīvu materiālus no Maskavas un Rīgas partijas
arhīviem, līdz ar to pārliecinošāk pamatodams atziņu par LKP

vadošo lomu 1940. gada sociālistiskajā revolūcijā.

42 Miķelsons R. Padomju Latvijas skolu 20 gadi. Rīga, 1960. 151 lpp.
43

Dumpe L. Sociālistisko darba attieksmju veidošanās Latvijā 1940.—1941. ga-

dā.
— «Arheoloģija un etnogrāfija», 1964, N° 6, 181.—191. lpp.

44
Kurpnieks Ā. Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas 9. kongress. —

«Padomju Latvijas Boļševiks», 1950, N° 24, 8.—16. lpp.; Kurpnieks A. Latvi-

jas darbaļaužu cīņa par padomju varas nodibināšanu un nostiprināšanu. — «Pa-

domju Latvijas Skola», 1952, Ne 6, 7.—15. lpp.; Bambītis P. Padomju tautu

draudzība■— Latvijas neatkarības balsts. — «Padomju Latvijas Komunists»,
1957, Ne 9, 29.-35. lpp.
45 Spoģe O. Pirmie soļi sociālisma celtniecībā. Latvijas komjaunatne cīņā par

padomju varas atjaunošanu un sociālisma celtniecību Latvijā 1940. un 1941. gadā.
Rīga, 1959. 76 lpp.; R a i ne s a G. Latvijas komjaunatnes cīna pret fašistisko dik-

tatūru. 1934.—1940. Rīga, 1958. 96 lpp.
46 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 3 dalās. 2. d. 1920.

—

1940. Rīga, 1965. 428 lpp.
47 «Igaunijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumos» šāds viedoklis izteikts

pietiekami skaidri (skat.: hctophh Kommvhhcthtcckoh naprau Sctohhh.

B 3-x t. T. 2. TajuiHH, 1963, c 409).
48 X H M eJI p cII X JI. LI. KoMMVHHCTHTCCKaH napTHH JIaTBHH

— B,HOXHOBHTe;ib H

opraHH3aTop 6opb6bi 3a counajiHCTHHecKOH peßOJirouHH b

1940 r. ABTopecp. ahc. ria cohck. yqeHoā creneHH k&hji. hct. HayK. M., 1966. 17 c;

Himelreihs L. Tā ausa brīvības rīts. Latvijas Komunistiskās partijas cīņa

par sociālistiskās revolūcijas uzvaru 1940. gadā. Rīga, 1966. 152 lpp.



Teorētiski visdziļāko analīzi parLKP taktiku 1940. gada revo-

lūcijas dienās sniedzis profesors J. Steimanis savās grāmatās
49

un

it īpaši vairākos savos rakstos.50 Izmantodams materiālus par Bal-

tijas republiku komunistisko partiju darbību, J. Steimanis pama-
toti un argumentēti parāda to lomu revolucionārā procesa vadī-

šanā. J. Šteimaņa rakstos izteiktās domas saistīja Baltijas repub-
liku vēsturnieku interesi un ierosināja dzīvu zinātnisko diskusiju

viņu vidū.

Padomju varas atjaunošanu Latvijā 1940. gadā, padomju valsts

orgānu un it sevišķi tiesu darbību republikā, Latvijas PSR Konsti-

tūcijas vēsturi ir pētījuši arī republikas juristi, vispirmām kārtām

profesors V. Millers51
un L. Birziņa,

52 kā arī Ē. Stumbiņa, V. S-kul-

tiņa, G. Kļava, S. Graužinis, R. Apsitis, E. Meļķisis, E. Jostsons. 53

Analizējot juristu darbus, jāatzīmē, ka V. Skultiņas raksti balstās

49 Ste i m a ni s J. Latvijas Komunistiskā partija cīņā par strādnieku šķiras
vairākumu (1920.—1940.). Rīga, 1957. 143 lpp.; Steimanis J. Cīņā pret kapi-
tālu. Arodkustība Latvijā no 1920. gada līdz 1940. gadam. Rīga, 1959. 192 lpp.;
Steimanis J. Latvijas Komunistiskās partijas taktika cīņā par padomju varas

atjaunošanu. 1920.—1940. Rīga, 1965. 264 lpp.; Steimanis J. Jūnija dienās.

1940. gada jūnija notikumi Latvijā. Rīga, 1960. 79 lpp.
50 111 te fl m a h H. A. CouuajiHCTHiecKaH peßOJiiouHH 1940 r. b LlpHČajīTHKe. (H3

hctophh ;ieHTe.7ibHOCTH KOMnapTHft Sctohhh, JIaTBHH h Jlhtbm) . — «Bonpocbi

hctophh KIICC», 1968, N° 6, c. 55—69; 111 te h m a h LL MHoroo6pa3He cpopM nepe-

k couHajiH3My h couHajiHCTHiecKaH peßOJiiouHH 1940 r. b JIaTBHH. —
B kh.:

To/ibi čopbdbi h no6ejx. Pūra, 1968, c. 91—105; S c h te j m a n I. Charakter und

Besonderheiten der Revolution 1940 m den baltischen Lāndern. — «Beitrāge
zur Geschichte der Arbeiterbewegung», 1971, N° 3, S. 286—297.

51 M h n ji c p B. O. Co3/iaHHe Kohcthtyuhh JIaTBHHCKOH CCP. ABTopecp. /jhc Ha

cohck. yqeHOH creneHH khhķ. HayK. Pnra, 1954. 16 c; M h ji ji c p B. Pojib

KOHCTHTyUHH JIaTBHHCKOH CCP B CTpOHTeJIbCTBe 3KOHOMHKH

pecnyčjniKH b 1940—1941 rr. — 3anHCKH JITV hm. 14. CTyqKH», 1958,

t. 24, c. 153—172; Mhjiji c p B. O. Pa3BHTHe coßeTCKoii rocy/iapcTBeHHOCTH b

JIaTBHH. M., 1961. 176 c; M h ji ji c p B. O. rocy/j;apcTBeHHOCTb Cobctckoh JIaTBHH

b 1940—1941 rr. — «VneHbie 3anHCKH JITy hm. LI. Ctņhku», 1964, t. 64, c. 21 —76;
M h ji ji c p B. O. 06pa30BaHHe Jlhtobckoh, JIaTBHHCKOH h 3ctohckoh Cob6tckhx

CouHajiHCTiiiiecKHX Pecny6jiHK h hx nepßbie uiarn b cobctckom rocy/j,apcTBeHHO-

npaBOBOM CTpoHTejibCTße. — B kh.: Cmeņuvi pa3BHTHH rocy/ļapcTBeHHOCTH CoßeT-

ckhx ripH6ajiTHHCKHX pecny6jiHK. (1940—1965 rr.) TajuiHH, 1965, c. 13—64. Co-

aßTopbi: Byjia b a c X). H., JX omauiebh h k> c K. A., KjiHßa T. 3.; M h ji-

ji c p B. O. Co3/ļaHHe cobctckoh rocyaapcTßeHHocTH b JIaTBHH. ABTopecp. ahc. Ha

cohck. yqeHoft cTeneHH ķokt. iopH/ļ. HayK. M., 1966.36 c; M h ji ji c p B. O. Co3/j,aHHe

coßeTCKoii rocy/j,apcTBeHHOcTH b JIaTBHH. Pnra, 1967. 528 c; Mhjiji c p B. O.

Pa3BHTHe coBeTCKOH HaHHOHajībHoii rocy/j,apcTBeHHOCTH b pecny6jiHKax LlpHāaji-

thkh. — «CoBeTCKoe rocy/j,apcTßO h npaßO», 1972, N° 12, c. 73—80.

52 Birz i ņ a L. Padomes — Latvijas PSR politiskais pamats. Rīga, 1972.

264 lpp.; Birziņa L. Pašvaldības iestāžu demokratizācija Latvijā pēc fašistis-

kās diktatūras gāšanas 1940. gadā. —
«Latv. PSR ZA Vēstis», 1959, JSTs 10, 15.—

24. lpp.; Birziņa L. Latvijas PSR vietējie valsts varas orgāni 1940.—1941. ga-
dā.

—
«Latv. PSR ZA Vēstis», 1960, M> 2, 19.—30. lpp.

53 Cty m 6h h a 3. Co3/j,aHHe opraHOß coseTCKOH iocthuhh b JIaTBHH b 1940—

1941 rr. — «VieHbie 3anncKH JirY hm. LL Cty iikh», 1958, t. 24, c. 101
— 117;

C k y ji t h h b B. A. 06pa30BaHne JIaTBHHCKOH CCP b 1940 ro/j;y. ABTopecp. ahc. Ha

cohck. yqeHOH CTeneHH Kaira. K>pH/T. HayK. Pnra, 1960. 17 c; Sku 11 iņ a V. Kā

192*
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gandrīz vienīgi uz likumdošanas aktu un preses materiāliem,
arhīvu fondi tajos nav izmantoti. L. Birziņa, kas pati 1940.—

1941. gadā bija aktīva padomju celtniecības dalībniece, savos dar-
bos izmantoja plašu arhīvu materiālu. Tomēr nevar piekrist viņas
secinājumam, ka 1940. gadā Latvijas laukos notika vietējo paš-
valdību demokratizācijas process vien, jo visi materiāli rāda, ka

vecie varas orgāni tika pilnīgi nomainīti. Daudzām juristu publi-
kācijām var pārmest arī to, ka viņi maz izmanto vēsturnieku un

ekonomistu pētījumus.
īpaši ir jāapstājas pie V. Millera uzskatiem par 1940. gada

sociālistiskās revolūcijas pirmajām nedēļām. Profesors V. Millers

noliedz, ka Latvijā 1940. gada jūnija beigās un jūlija pirmajā pusē
ir bijusi proletariāta diktatūra, atsaucoties galvenokārt uz dažiem

talaika avīžu rakstiem. Tas ir būtisks un kardināls sociālistiskās

revolūcijas jautājums. Pēc autora domām, profesors V. Millers

sajauc divas lietas: LKP taktiku sociālistiskās revolūcijas dienās

un pašu 1940. gada sociālistisko revolūciju Latvijā kā dziļu vēstu-

risko procesu ar savām īpatnībām. Visi materiāli rāda — un autors

to grāmatas I nodaļā cenšas arī nopamatot —, ka jau ar pirmajām
stundām pēc fašistiskā režīma krišanas Latvijā varu savās rokās

saņēma proletariāts, kas apspieda katru buržuāzijas pretošanās
mēģinājumu un arī neļāva tai organizēties un savākt spēkus. Tas

apstāklis, ka pirmajās revolūcijas dienās tika veikti lielākoties

demokrātiskie pārkārtojumi, neko nemaina ne revolūcijas raksturā,
ne arī jaunās varas politiskajā būtībā: arī Padomju Krievijā pir-
majos mēnešos pēc Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras tika

veikti pārsvarā demokrātiskie pārveidojumi. Daudzi juristi
(G. Kļava, R. Apsītis v. c.) stāv tādās pašās pozīcijās un aizstāv

viedokli, ko pašlaik atbalsta lielākā daļa Padomju Latvijas vēs-

turnieku.

notika Tautas saeimas vēlēšanas Latvijā 1940. gadā. — «Padomju Latvijas
Komunists», 1957, N° 7, 63.—69. lpp.;CKyjiTHHb B. SKOHOMimecKire MeponpuHTHH

Hapo/iHoro npaßHTejibcrßa JIaTBHH b HioHe—nrojie 1940 rosa. — «H3BecTHH AH

JIaTBCCP», 1959, N° 6, c. 5—10; X n h b a T. 06pa30BaHHe h ocHOßHbie sTanbi pa-
BHTHfI JIaTBHHCKOH CCP. — B KH.: FoCy,ZiapCTBeHHO-npaBOBOe CTpOHTeJIbCTBO JIaT-

BHHCKOH CCP. Pūra, 1968, c 5—34; K-nnßa T. 5L npoČJieMbi rocy/J,apcTßeH-
Horo CTpoHTejibCTßa b JIaTBHHCKOH CCP. Hokji. . .. Ha cohck. yqeHoft CTeneHH

Aokt. ropHJj;. HayK, TapTy, 1973.53 c; Graužinis S. Piezīmespar Latvijas PSR
prokuratūras izveidošanos un attīstību 1940. un 1941. gadā. — «P. Stučkas

LVU zinātniskie raksti», 1962, 44. sēj., 185.—199. lpp.; Apsītis R. Valsts un

tiesības Latvijā padomju varas atjaunošanas un sociālisma pamatu izveidošanas

posmā (1940. g. 20. VI — 1941. g. 22. VI). — Grām.: Latvijas PSR

valsts un tiesību vēsture. Rīga, 1970, 85.—130. lpp.; Anch th c P. B. CTaHOBJie-

HHe CoßeTCKoro npaßa b JIaTBHH b nponecce coHHajiHCTHiecKOH peBOJHOUHH (1940—
1941 rr.). ABTopecp. ruc. ua cohck. yqeHoft creneHH KauĶ. mpuĶ. HayK. Pnra, 1975.

35 c; MejibKHCHc 3. Co3Raum h AeHTejibHocTb opraHOß rocy/i.apcTßeHHoro

koHtpojih b 1940—1941 ro/rax b JIaTBHH. — «H3BecTHH AH JIaTBCCP», 1965,
N° 9, c. 3—10; Hoctcoh 3. Pojib npe3H/THyMa BepxoßHoro CoßeTa Jl3tbhhckoh

CCP b yKpenjieHHH Cobctckoh BJiacTH b Cobctckoh JIaTBHH (25. VIII 1940
—

25. VIII 1952). ABTopecp. /ihc Ha cohck. yneuoii CTeneHH Kaun. iopH/j. HayK. Pnra,
1954. 26 c
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1940.—1941. gada notikumi daļēji tiek atspoguļoti vairākos

darbos, kas ir veltīti pilsētu vēsturei, 54 atsevišķu rūpnīcu vēs-

turei,55 vai arī vispārēja rakstura darbos.56

Tādējādi 1940.—1941. gada revolucionāro notikumu pētīšanā
Latvijā ir jau paveikts zināms darbs. Turpmākajiem pētniekiem,
stājoties pie darba, būtu jāpatur prātā, ka labākus panākumus viņi
gūs, ja sāks atsevišķu 1940.—1941. gada vēstures problēmu izpēti
nevis ar literatūras studijām (kā tas ir obligāti vispār), bet gan

ar arhīvu materiālu un tālaika periodiskās preses apskatu un ana-

līzi. Tas dotu pētniekam iespēju dziļāk izdibināt jautājuma būtību,

neļaujoties, lai viņu ietekmētu citu autoru jau izteiktie vērtējumi,
un līdz ar to ievadīt literatūrā jaunus materiālus un atziņas, tā

bagātinot padomju vēstures zinātni.

1940. gada vasaras notikumi Latvijā ir ne vien zinātniska pro-

blēma, bet reizē arī asas ideoloģiskās cīņas objekts. Politisko un

ekonomisko varu Latvijā zaudējušās latviešu reakcionārās bur-

žuāzijas trubadūri kopā ar visreakcionārākajiem imperiālistisko
valstu valdošo aprindu pārstāvjiem jau 35 gadus izvērš niknu melu

kampaņu, lai visādi izkropļotu 1940. gada notikumu būtību. Lat-

viešu buržuāziskās kontrrevolucionārās emigrācijas un tāpat arī

imperiālisma ideologi sludina, ka Latvija 1940. gada vasarā tikusi

«okupēta» un ar varu iekļauta («inkorporēta») PSRS sastāvā.

Buržuāzijas varas krišanu Latvijā viņi cenšas izskaidrot nevis ar

buržuāzijas vājumu un Latvijas proletariāta spēku, bet gan ar . . .

«padomju—vācu nolīgumu», ar kuru Vācija «nodevusi» Latviju

Padomju Savienībai. Tiek ari spriedelēts par padomju varas paslu-
dināšanas «nelikumību», jo tā, lūk, notikusi, neievērojot visus bur-

žuāziskās Latvijas 1922. gada Satversmes (konstitūcijas) notei-

kumus, lai gan kopš 1934. gada fašistiskā apvērsuma šī konstitū-

cija vairs nebija spēkā.
Šīs pretpadomju kampaņas sākumi meklējami jau 1940. gada

jūlijā, tūlīt pēc Latvijas Tautas saeimas vēsturiskajiem lēmumiem.

Otrā pasaules kara gados izveidojas divi pretpadomju ideoloģiskie
centri: viens — ASV, kur bijušais Ulmaņa valdības sūtnis A. Bīl-

manis ar zināmu ASV reakcionāro aprindu atbalstu organizēja vai-

rāku memorandu un brošūru sarakstīšanu, cildinot buržuāziskās

Latvijas «ekonomiskos sasniegumus» un nomelnojot PSRS,

otrais — hitleriešu okupētajā Latvijā, kur, darbodamies vācu

54 Rīga. Apcerējumi par pilsētas vēsturi. Rīga, 1965. 280 lpp.; Cēsis senāk un

tagad. Rīga, 1960. 214 lpp.; Revolucionārā Liepāja. Rīga, 1955. 267 lpp.;

Steimanis J., Muzikantiks L, Pakalns J. Daugavpils senāk un tagad.

Rīga, 1959. 106 lpp.
55

LI3 hctophh /ļavraßnujiccKoro JiOKOMOTHBopeMOHTHoro 3aBO/ia. Pnra, 1968.

117 c; TaßaHb flnrapHoro Mopn. Jlnenan, 1963. 586 c.; Skrom a n i s D. RVR —

revolucionāru cietoksnis. Rīgas vagonu rūpnīcas vēsture. Rīga, 1961. 186, 6 lpp.;

Tērauds un cilvēki. Liepāja, 1962. 203 lpp.
56 Padomju Latvijas desmit gadi. Rakstu krājums. Rīga, 1950. 268 lpp.; Padomju

Latvijas 15 gadi. Rakstu krājums. Rīga, 1955. 239 lpp.; BacTaKOB 8., JJ, hm-

nepaH A. ĪTpo(pcoK)3bi JIaTBHH b toķh CoBeTCKOH BJiacTH. M., 1960. 144 c.



fašistu propagandas mašīnas sastāvā, latviešu tautas nodevēji
izvērsa ārkārtīgi plašu melu kampaņu par 1940.—1941. gada noti-

kumiem, iztēlojot tos par «ebrejiski boļševistiskās ekspansijas
rezultātu», bet pirmo Padomju Latvijas jauncelsmes gadu apzī-
mējot par «baigo gadu». Hitleriešu un to pakalpīgo dienderu

izvērstā propagandistiskā kampaņa ietekmēja arī zināmas oku-

pētās Latvijas inteliģences un sīkburžuāzijas aprindas. Pēc otrā

pasaules kara, imperiālistu izraisītā «aukstā kara» apstākļos, pret-
padomju kampaņa sakarā ar 1940. gada notikumu apgaismojumu
guva sevišķi plašu vērienu. No sākuma pirmo vijoli mēģināja spē-
lēt angļu «sovjetologi», bet ar laiku izveidojās divi pretpadomju
melu izplatīšanas centri: ASV un Vācijas Federatīvajā Republikā.
Kā amerikāņu, tā arī rietumvācu «sovjetologi» plaši izmanto reak-

cionāro emigrantu kadrus un publicējumus. Pastāv arī trešais lat-

viešu buržuāziski nacionālistisko emigrantu centrs Zviedrijā, kurā

aktīvi darbojas arī neliela grupa Latvijas bijušo sociāldemokrātu

labējo līderu.

Ir raksturīgi, ka, 1940. gada notikumus vērtējot, vienā pret-
padomju korī saskanīgi dzied gan labējie sociāldemokrātu līderi,

gan Ulmaņa diktatūras laika vadošie darbinieki un klerikāli, gan

tautas nodevēji — vācu fašistisko okupantu pakalpiņi. Uz šīs kņa-
das fona it sevišķi lec acīs tas, ka visus pēckara gadus latviešu

reakcionārā emigrācija tā arī nespēja radīt nevienu daudzmaz

ievērojamu darbu par 1940. gada vasaras notikumiem. Desmitos

un simtos sacerējumu vairākās valodās gadu no gada atkārtojas
vieni un tie paši meli un izdomājumi. Turklāt sociālistiskajiem pār-

veidojumiem 1940. gada rudenī buržuāziskā «sovjetoloģija» visumā

paiet garām, galveno vērību veltījot 1940. gada priekšvēstures

«izpētei». Šīs «izpētes» «objektivitāte» parādās jau tajā apstāklī,
ka tiek noliegta jebkāda revolucionārā kustība Latvijā, ārzemju

kapitāla loma ekonomikā, ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās
1939.—1940. gadā, valdošo aprindu krīze.

Bet velti ir dažādu «sovjetologu» mēģinājumi izkropļot vēstu-

res gaitu. Nekādi meli un izdomājumi nevar noliegt to, ka ar

padomju varas atjaunošanu 1940. gadā un Latvijas PSR iestāšanos

PSRS tautu saimē latviešu tautai ir sācies jauns uzplaukuma laiks.

Bet ideoloģiskajā cīņā. ar latviešu buržuāziskās emigrācijas «teo-

rētiķiem» un dažādu reakcionāro imperiālistisko aprindu ideju pau-

dējiem viens no galvenajiem uzdevumiem ir radīt dziļus, argumen-

tētus, ar faktiem bagātus pētījumus par Latvijas PSR vēsturi.
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I nodaļa

SOCIĀLISTISKĀS

REVOLŪCIJAS

UZVARA LATVIJĀ

1940. GADĀ

Sociālistiska revolūcija Latvijā 1940. gadā bija Lielās Oktobra

sociālistiskas revolūcijas ievadītā varenā revolucionārā procesa
sastāvdaļa. Padomju vara Latvijā nodibinājās jau Oktobra dienās,
tad atkal 1918. gada beigās, tomēr 1919.—1920. gadā ārvalstu

militāras intervencijas rezultātā tā tika gāzta un, ārzemju durkļu
atbalstīta, pie varas nāca nacionālistiskā buržuāzija, kas savas val-
dīšanas gados visādi apkaroja revolucionāro kustību. 1934. gada
maijā buržuāzija samīdīja kājām formālās «demokrātiskās brīvī-

bas» un nodibināja Latvijā atklātu fašistisko diktatūru. Taču dar-

baļaudis par spīti vajāšanām un upuriem sava kaujinieciskā priekš-

pulka^— Latvijas Komunistiskās partijas vadībā, izmantojot visas

legālas un nelegālās iespējas, turpināja cīņu par proletariāta
uzvaru, par Padomju Latviju. Ticību savas taisnīgās lietas galīgai
uzvarai viņiem iedvesa Padomju Savienības darbaļaužu lielie

panākumi sociālistiskās sabiedrības celtniecībā. 1939. gada rudenī

Latvijā izveidojās revolucionārā situācija, radās labvēlīgi
apstākļi — gan ārējie, gan iekšējie — proletariāta uzvarai pār bur-

žuāziju.
1915. gada V. I. Ļeņins šadi formulēja revolucionāras situācijas

trīs galvenās pazīmes:

«1. Neiespējamība valdošajām šķirām saglabāt negrozītā veidā

savu kundzību; tāda vai citāda «augšslāņu» krīze, valdošās šķiras
politikas krīze, kas rada plaisu, caur kuru izlaužas apspiesto šķiru
neapmierinātība un sašutums. Lai revolūcija sāktos, parasti nepie-
tiek ar to, ka «apakšslāņi negrib», bet ir vajadzīgs vēl, lai «augš-
slāņi nevarētu» dzīvot pa vecam.

2. Apspiesto šķiru trūkuma un posta lielāka saasināšanas neka

parasts.

3. Aprādīto iemeslu dēļ ievērojams aktivitātes pieaugums
masās, kuras «mierīgā» laikmetā mierīgi ļauj sevi aplaupīt, bet

kuras vētrainos laikos tiklab visi krīzes apstākļi, kā arī paši «augš-
slaņi» iesaista patstāvīgā vēsturiskā cīņā.» 1

1 Ļ c ņ i n s V. I. II Internacionāles krahs. — Raksti, 21. sēj., 181. lpp.
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Turpat V. I. Ļeņins piebilda, ka revolūcija rodas «..tikai no

tādas situācijas, kad iepriekš minētajām objektīvajām pārmaiņām

pievienojas subjektīvā, proti: pievienojas revolucionārās šķiras
spēja revolucionāri un masveidīgi darboties, pietiekami spēcīgi, lai

salauztu (vai aizlauztu) veco valdību, kas nekad, pat krīžu laik-

metā, «nekritīs», ja to «nenometīs»».2

1939. gada 1. septembrī ar hitleriskās Vācijas uzbrukumu

Polijai sākās otrais pasaules karš. Latvijā, kuras rūpniecība strā-

dāja ar ievestām izejvielām, ekonomiskais stāvoklis krasi paslik-

tinājās: pārtrauca darbu vai samazināja ražošanas apjomu dau-

dzas fabrikas un rūpnīcas, par vairākiem tūkstošiem cilvēku

pieauga bezdarbnieku skaits, strauji cēlās pārtikas produktu un

rūpniecības preču cenas, auga īres maksa. Latvijas tirdzniecības

flote izrādījās ieslēgta Baltijas jūrā. Ekonomisko grūtību sekas

visā pilnībā uzgūlās darbaļaužu pleciem. Viņu stāvoklis sevišķi

pasliktinājās 1940. gada pavasarī, kad Ulmaņa valdība sāka pie-
spiedu kārtā sūtīt tūkstošiem bez darba palikušo strādnieku vergot
budžu lielsaimniecībās un kūdras purvos.

Pastiprinoties Ulmaņa fašistiskās kliķes izolācijai no plašajām
tautas masām, kuru acīs tā sevi pilnīgi sakompromitēja, sākās

sajukums valdošajā virsotnē. Būtiski izmainījās arī Latvijas ārpo-
litiskais stāvoklis. Kad fašistiskā Vācija bija sagrābusi Poliju un

līdz ar to pieauga hitleriešu iebrukuma draudi, Padomju Savienība

piedāvāja trim Baltijas republikām noslēgt līgumus par savstar-

pēju palīdzību. Saskaņā ar attiecīgo 1939. gada 5. oktobra līgumu
Latvijas teritorijā (Kurzemē) izvietojās Sarkanās Armijas garni-
zoni, tādējādi sekmējot gan Padomju Savienības, gan Latvijas
drošību. 1939. gada 18. oktobrī noslēgtais Padomju Savienības un

Latvijas tirdzniecības līgums zināmā mērā atviegloja smago stā-

vokli Latvijas rūpniecībā, kas sāka saņemt izejvielas no PSRS.
Tomēr Ulmaņa valdība sabotēja savstarpējās palīdzības līgumu ar

PSRS un kopā ar Igaunijas un Lietuvas reakcionārajiem režīmiem

sāka gatavoties pretpadomju provokācijām: notika regulāras Bal-

tijas valstu armiju štābu priekšnieku un armiju komandieru

apspriedes, par krasi pretpadomju organizāciju sāka veidoties Bal-

tijas Antante, kas bija radīta saskaņā ar 1934. gadā noslēgto
līgumu. Angļu un franču imperiālistiem 1939. gada beigās un

1940. gada sākumā gatavojot ekspedīcijas korpusu, kura uzdevums

būtu palīdzēt baltsomu karaspēkam karā pret PSRS, pretpadomju
darbība pastiprinājās arī Latvijā. K. Ulmaņa 1940. gada 10. feb-

ruāra runa, kurā viņš aicināja gatavoties «jauniem pārbaudī-

jumiem» un izšķirošiem notikumiem, izraisīja nopietnas bažas Lat-

vijas iedzīvotāju vidū. Latvijas Komunistiskā partija, kas 1939.—

1940. gadā īpaši aktīvi veica darbu visu spēku saliedēšanai cīņai

pret fašistisko režīmu un, praktiski panākusi strādnieku šķiras

vienotību, vadīja plašu antifašistisku fronti, nenogurstoši atmas-

2 Ļeņins V. I. II Internacionāles krahs. — Raksti, 21. sej., 182. lpp.



25

koja Ulmaņa fašistiskās kliķes pretpadomju intrigas, norādot, ka

tā nepārprotami gatavojas nacionālai nodevībai. Par spīti arestiem

(1939. gada jūlijā un 1940. gada aprīlī bija apcietināti gandrīz visi v

LKP CX locekļi) un daudzu organizāciju sagrāvei Komunistiskajā
partijā neapturami leplūda arvien jauni un jauni cīnītāji par pro-
letariāta uzvaru.

Ulmaņa fašistiskās valdības provokatoriskā darbība nepalika
apslēpta arī Padomju valdībai, kas bija norūpējusies par savas

valsts ziemeļrietumu robežas drošību, jo sevišķi tāpēc, ka hitleriskā

Vācija, sakāvusi Franciju, nu varēja raidīt savus karapūļus aus-

trumu virzienā. 1940. gada 16. jūnijā Latvijas sūtnim Maskavā

tika iesniegta nota, kurā bija izteikta prasība radīt Latvijā tādu

valdību, kas spētu godīgi pildīt visas Padomju Savienības un Lat-

vijas 1939. gada 5. oktobrī noslēgtā savstarpējās palīdzības līgumā
paredzētās saistības, kā arī atļaut ievest Latvijas teritorijā Sar-

kanās Armijas papildkontingentus. Ulmaņa valdība pieņēma šos

noteikumus, un 17. jūnijā jaunas Sarkanās Armijas daļas, iedzīvo-

tāju jūsmīgi apsveiktas, ienāca Latvijas teritorijā.
Izveidojās apstākļi, kas bija labvēlīgi tam, lai darbaļaudis tieši

izvirzītu prasību par fašistiskā režīma likvidēšanu un antifašis-

tiskas Tautas valdības radīšanu. Latvijas buržuāzija 1940. gada
17.—20. jūnijā spēra izmisīgus soļus, lai noturētu varu savās

rokās: Rīgā, bet pēc tam visā Latvijā tika izsludināts aplenkuma
stāvoklis, armiju saveda kaujas gatavībā, tika sacelti kājās

aizsargi. Visā Latvijā notika plaši komunistu un antifašistiskās

tautas frontes dalībnieku aresti. Valsts prezidents K. Ulmanis,
kura pienākums pēc 16. un 17. jūnijā notikušās vecās valdības

demisijas bija sastādīt jauno valdību, apzināti vilcināja tās izvei-

došanu. Šajās dienās neliela grupa izbijušo buržuāzijas politisko

darboņu un labējo sociāldemokrātu līderu, cenzdamies glābt bur-

žuāzisko iekārtu, plānoja nomainīt Ulmani, ieceļot viņa vietā

P. Kalniņu, bijušo labējo sociāldemokrātu līderi, kas līdz 1934. ga-

da fašistiskajam apvērsumam bija Saeimas priekšsēdētājs. Taču

nekādu reālu spēku šiem darboņiem nebija, un viņu plāns izgāzās.
17. jūnijā policija un karaspēks Rīgā zvēriski izrēķinājās ar

darbaļaudīm, kas iznāca sagaidīt Sarkano Armiju. Šī asiņaina

izrēķināšanās ar mierīgajiem demonstrantiem izraisīja Latvijas
strādniekos naidu un sašutumu. Daudzās Rīgas fabrikās un ostā

notika protesta mītiņi, kas liecināja par visu revolucionāro un anti-

fašistisko spēku konsolidāciju. LKP Pagaidu organizācijas komi-

teja (tā darbojās ar CX tiesībām, jo gandrīz visi CX locekļi atra-

dās cietumā) Komunistiskās partijas vārdā izvirzīja_ strādnieku

šķirai un visiem Latvijas darbaļaudīm uzdevumu — gāzt Ulmaņa
fašistisko režīmu, izveidot antifašistisku valdību, likvidēt fašistiska

režīma institūtus.

LKP Pagaidu organizācijas komitejas locekļi (J. Gustsons,
J. Sainis, I. Vīnholde) kopā ar lielu Rīgas aktīvo komunistu grupu

gatavoja Rīgā masu politisko demonstrāciju. Vētraini notikumi
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izvērsās Liepājā. 19. un 20. jūnijā šeit noritēja darbaļaužu masu

demonstrācijas. 20. jūnijā Liepājas strādnieki ieņēma aizsargu
namu, pastu, «Kurzemes Vārda» redakciju, uzsāka aizsargu un

policijas atbruņošanu. 20. jūnijā vara Liepājā un Liepājas apriņķī
pārgāja strādnieku šķiras rokās. Darbaļaužu masu uzstāšanās

notika arī citās Latvijas vietās. Šajās fašistiskā režīma asas krīzes

dienās buržuāzija saprata, ka noturēt varu Latvijā tai neizdosies.

Izraisīt pilsoņu karu tā neuzdrošinājās, nevarēdama cerēt uz palī-
dzību no ārpuses — no imperiālistiskajām valstīm, kas bija ierau-

tas savstarpējā karā. Buržuāzija bija spiesta atkāpties. 20. jūnijā
valsts prezidents X- Ulmanis paziņoja par jaunas valdības izvei-

došanu ar pazīstamo zinātnieku un sabiedrisko darbinieku A. Kir-

henšteinu priekšgalā.
Valdībā bez A. Kirhenšteina, kas vienlaicīgi bija arī ārlietu

ministrs, ietilpa atvaļinātais ģenerālis R. Dambītis (kara

ministrs), rakstnieks V. Lācis (iekšlietu ministrs), žurnālists,
«Jaunāko Ziņu» redaktors P. Bļaus (sabiedrisko lietu ministrs),
žurnālists un rakstnieks J. Lācis (tautas labklājības ministrs),
tiesu darbinieks J. Pabērzs (tieslietu ministrs), inženieris J. Ja-

gars (satiksmes ministrs), Latgales sabiedriskais darbinieks

V. Latkovskis (iekšlietu ministra biedrs un politiskās policijas

priekšnieks). Pirmajā valdības sastāvā bija 8 ministri. 3 Dažas

ministru vietas jaunajā valdībā tās darbības sākumā bija vakantas.

1940. gada 2. jūlijā valdībā kā izglītības ministrs iegāja P. Lejiņš,
3. jūlijā par zemkopības ministru kļuva komunists J. Vanags,
4. jūlijā finansu ministra posteni ieņēma komunists X- Karlsons,

5. jūlijā valsts kontroliera amatā stājās komunists A. Tabaks, 6. jū-

lijā par izglītības ministra biedru kļuva J. Lieknis. Sādā sastāvā

valdība darbojās līdz 1940. gada 21. jūlijam. Latvijas vēsturē šī

valdība iegāja ar Latvijas Tautas valdības nosaukumu. No

1940. gada 21. jūlija Tautas valdība darbojās kā Latvijas PSRval-

dība, saglabājot veco nosaukumu — ministru kabinets. 25. jūlijā
valdībā kā ārlietu ministra biedrs iegāja LKP CX sekretārs A. Jab-

lonskis, bet 26. jūlijā par finansu ministra biedru iecēla Ed. Leit-

mani, par izglītības ministra 2. biedru — P. Valeskalnu un par

zemkopības ministra biedru — R. Blauu. Sādā sastāvā valdība

darbojās līdz 1940. gada 25. augustam, kad Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes 1. sesijā A. Kirhenšteina valdība nolika savas

pilnvaras un Latvijas PSR Augstākā Padome par Latvijas PSR

jaunās valdības — Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētaju ieve-

lēja V. Lāci.

1940. gada 20. jūnija vakara Latvijas jaunas valdības ministri

sanāca uz savu pirmo — neoficiālo sēdi P. Blaua dzīvoklī. 4 Tajā

3
Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1963, 19. lpp.
4 LKP CX PVI bibliotēka, rokrakstu fonds, Ne 423 (V. Latkovska atminas),

18. lpp.
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viņi apsprieda valdības deklarācijas projektu un noklausījās infor-

māciju par Rīgas strādnieku gaidāmo demonstrāciju. Jaunās val-

dības iekšlietu ministrs V. Lācis pēc LKP Rīgas organizācijas pār-

stāvju prasības deva rīkojumu aizsargu priekšniekam un Rīgas
prefektam 21. jūnijā novākt no ielām policiju un aizsargus, lai

izvairītos no varbūtējām provokācijām no viņu puses. Tas bija pir-
mais jaunās valdības rīkojums. 20. jūnija vakarā vara Latvijā vairs

nebija buržuāzijas rokās, ar jaunās valdības nodibināšanos bur-

žuāzijas vara tika gāzta, pie varas nāca proletariāts. V. I. Ļeņins

norāda, ka «.. ikvienas revolūcijas pats galvenais jautājums ir

jautājums par valsts varu. Kādas šķiras rokās ir vara, tas izšķir
visu.»5 Valsts varas pāreja no buržuāzijas rokām proletariāta
rokās iezīmēja sociālistiskās revolūcijas sākumu Latvijā.

Sociālistisko revolūciju Latvijā 1940. gadā nevar datēt tikai ar

vienu dienu — ar 20. jūniju, kad vara pārgāja proletariāta rokās,

vai arī ar 21. jūliju, kad Tautas saeima pieņēma lēmumu par

padomju varas pasludināšanu Latvijā. 1940. gada 20. jūnijs biļa
sociālistiskās revolūcijas sākums, bet 21. jūlijs — tās kulminā-

cija. 1940. gada sociālistiskā revolūcija Latvijā ir jāaplūko kā

ilgstošs process, kas norisinājās 1940. gada jūnijā —augustā.
Kā īsta tautas gaviļu un spēka diena Latvijas vēsturē iegājis

1940. gada 21. jūnijs. Šīs dienas agrā rītā dažādos Rīgas rajonos
pēc komunistu aicinājuma sāka pulcēties strādnieku grupas, kas

organizēti, ar speciāli demonstrācijai sagatavotiem sarkanajiem

karogiem un transparentiem, devās uz pilsētas centru. Liela daļa
demonstrantu vēl nezināja par jaunās valdības rīkojumu policijai
un aizsargiem nerādīties ielās, tādēļ daudzi rēķinājās ar iespēja-
mām sadursmēm ar policiju. Bet par spīti tam Rīgas strādnieki

devās gājienā, lai parādītu savu spēku, lai apliecinātu visai Lat-

vijai, ka strādnieku šķira ir pilna apņēmības turpināt cīņu līdz

uzvarai un neapstāsies pusceļā.
Demonstrantu kolonnas devās uz Rīgas Centrālcietuma un

Rīgas Termiņcietuma pusi. Viņi prasīja amnestiju_ politiskajiem
ieslodzītajiem. Sevišķi daudz demonstrantu sapulcējas pie Centrāl-

cietuma, kurā atradās lielākā daļa politieslodzīto, nelokāmo revo-

lūcijas cīnītāju.
Rīgas Centrālcietumā ieslodzītie revolucionāri savās atmiņās

spilgti attēloja neaizmirstamos brīžus, kurus viņiem nācās piedzī-
vot 1940. gada 21. jūnijā. Latvijas politieslodzītie pēc 17. jūnija
4 dienas nodzīvoja pilnīgā neziņā par turpmāko stāvokli. Nebija
izslēgta iespēja, ka atsevišķas reakcionāru grupas (aizsargi, stu-

denti korporeļi vai arī paši cietumsargi), redzēdamas, ka viņu
varai pienācis gals, varētu mēģināt sarīkot politieslodzītajiem Bēr-

tuļa nakti. Politisko ieslodzīto vadība spēra zināmus piesardzības
soļus. leslodzītos lielā mērā gan nomierināja tas, ka pie Centrāl-

5
Ļeņins V. ī. Viens no kardinālajiem revolūcijas jautājumiem. — Raksti,

25. sēj., 336. lpp.
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cietuma piebrauca padomju tanks un izplatījās ziņa: Sarkanās

Armijas pavēlniecība brīdinājusi cietuma vadību, ka tā ir atbildīga
par politisko ieslodzīto drošību. Tā nekādā ziņā nebija iejaukšanās
Latvijas valsts iekšējās lietās, bet gan humāna rakstura pasākums
nolūkā nepieļaut izrēķināšanos ar revolucionārajiem cīnītājiem. Tā

bija proletāriskās solidaritātes izpausme.
Rīgas strādnieku demonstrācijas vadītājiem (E. Briedim,

J. Gustsonam, A. Kadiķim un J. Piesim) bija zināms, ka jaunā val-

dība sanāk uz savu pirmo oficiālo sēdi un ka viens no pirmajiem
dienas kārtības punktiem būs jautājums par amnestiju politiska-
jiem ieslodzītajiem. Tādēļ arī demonstranti gaidīja šī jautājuma
atrisināšanu.

21. jūnija rītā Rīgas centrā Valdības namā — Latvijas Ārlietu

ministrijas ēkā, kur tika rīkotas ari ministru'kabineta sēdes (tagad

šajā ēkā atrodas Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas komiteja
un arī Rīgas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja),
notika oficiālā varas nodošana jaunajai valdībai. Sēdē piedalījās
visi tās locekļi. K. Ulmanis, «kā valsts un ministru prezidents»
atklājis valdības sēdi, paziņoja, «ka, ņemot vērā, ka šā gada 16. jū-

nijā (patiesībā 17. jūnijā. — E. Z.) ministru kabinets pilnā sastāvā

pieteica man savu atkāpšanos, es aicināju ministru prezidenta
amatā prof. A. Kirhenšteinu.. Saņēmis ministru prezidenta un

kabineta locekļu piekrišanu, pasludinu valdību par nodibinājušos
un stājušos pie savu pienākumu izpildīšanas...» 6 Pēc oficiālās

ceremonijas, kas ilga 10 minūtes, jaunā valdība stājās pie sava

kārtējā darba. Šeit būtu vietā atzīmēt, ka tas apstāklis, ka X- Ul-

manis līdz pat Latvijas Tautas saeimas sanākšanas brīdim

1940. gada 21. jūlijā oficiāli palika valsts prezidenta amatā, ne

mazākā mērā negroza notikušās sociālistiskās revolūcijas būtību.

Visa reālā vara valstī bija nevis X- Ulmaņa, bet gan Latvijas
strādnieku šķiras un Tautas valdības rokās. Visus svarīgos valsts

likumdošanas aktus izstrādāja un pieņēma Latvijas Tautas valdība

bez kādas X- Ulmaņa līdzdalības un ierosmes, lai gan formāli viņš
kā valsts prezidents arī apstiprināja šos likumdošanas aktus ar

savu parakstu. Reakcionārie latviešu buržuāziskie emigranti ārze-

mēs, viltodami vēstures faktus, laida pasaulē pasaciņu, it kā

dekrētus, kas publicēti valdības oficiālajā laikrakstā «Valdības

Vēstnesis» ar K. Ulmaņa parakstu, viņš nemaz neesot redzējis un

tie izdoti bez viņa ziņas. Jāsaka, ka arhīvos esošie dokumenti pil-

nīgi apgāž šādus apgalvojumus.
Latvijas Tautas valdības pirmais likumdošanas akts bija am-

nestijas likums. 7 Tas bija sastādīts pēc vecās, buržuāziskajā Lat-

vijā pieņemtās formas, tomēr svarīga nebija tā, bet gan likuma

saturs. Pēc amnestijas likuma brīvību atguva visi tie, kurus bur-

6 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gada, 20. lpp.
7 Turpat, 52. lpp.
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žuāziskās Latvijas dažādas valdības (cietumos atradās arī vēl

pirms 1934. gada maija notiesātie) ieslodzīja par revolucionāro

darbību, par piederību LKP, LKJS, LDJS, Sarkanajai Palīdzībai

utt. So likumu pieņēma kā pirmo, jo valdība zināja, ka tā pie-
ņemšanu gaida strādnieku demonstrācijas dalībnieki pie Rīgas cie-

tumu mūriem, ieslodzītie revolucionāri un viņu piederīgie, gaida
visa Latvijas darba tauta.

Pēc amnestijas likuma pieņemšanas Latvijas Tautas valdības

ministri V. Lācis, J. Pabērzs, V. Latkovskis nekavējoties devās uz

Rīgas Centrālcietumu un kopā ar demonstrācijas vadītājiem

panāca ieslodzīto atbrīvošanu. Sie sajūsmas pilnie brīži ilgi palika
visu klātesošo atmiņā.

Politieslodzīto atbrīvošanu no Rīgas Centrālcietuma spilgti
attēloja savās atmiņās X- Vilciņš:

«Pēcpusdienā, ap pīkst, vieniem, otrā korpusā sacēlās nepa-
rasts troksnis un kliedzieni. Troksnis nāca arvien tuvāk mūsu

grupas kamerām. Piepeši atvērās arī mūsu celles durvis, un viņu
pelēkā rāmī parādījās vairāki vienkārši ģērbušies vīri. Tie izstiepa

pret mums savas rokas sveicienam un sirsnīgā uzbudinājumā
teica:

— Mēs esam demonstrantu delegācija. Biedri, jūs esiet brīvi!

Steidzieties, mantas lai paliek šeit, tauta jau no rīta gaida jūs pie
vārtiem.

Es nespēju uzreiz aptvert šo vārdu nozīmi visā pilnībā. Patei-

cos delegācijai un izeju gaitenī. Kāds neparasts skats! Visas

kameru durvis ir plaši atvērtas. Pa tām iet ārā ieslodzītie gan pri-
vātās, gan cietumnieku drēbēs. Lejā ir sapulcējies vesels katordz-

nieku bars. Tur redzam Neilandu, Jansonu (A. Zandmani. — Red.),

Ābeli, Avotiņu (Ā. Kurpnieku. — Red.), Lāci, Feizaiku. Tie slkaļi

sarunājas, un uzrauga tiem nav nemaz klāt. Eju pie viņiem. Pa

ceļam ieskatos Krieva un Raupes (M. Paupera. — Red.) kamerā.

Viņi ir vēl iekšā. — Ko jūs kavējieties, tauta gaida!? — kliedzu un

kāpju pa trepēm lejā. Izejam visi pagalmā .. .
Nu mēs visi esam sakārtojušies gājienam uz brīvību un sauli.

Visas dzelzs durvis atveras. Smagi un satraukti elsojot, sākam vir-

zīties uz leju, acis mums plaši atdarītas un bālās sejas sastingu-
šas pārmērīgā priekā ...

Pie ārējiem vārtiem mūs gaida īsta ļaužu jūra. Liekas, ka visa

Rīgas darba tauta ir atnākusi sagaidīt savus klusos varoņus. Ne-

skaitāmi sarkanie karogi plīvo pār viņu galvām. Orķestris spēlē
«Internacionāli». Gavilēdama tauta sauc mums urrā un dāvā sar-

kanās rozes. Piederīgie skūpsta savējos. Pavisam sveši ļaudis

apkampjas. Visiem acīs spīd prieka asaras. Brīvība! Brīvība! Turē-

sim to cieši savās rokās. lesim arvien tik uz priekšu un nekad vairs

atpakaļ. Jūtu, viss rūgtums, visas sāpes tagad ir dzēstas. Esmu

bezgala laimīgs. Liekas, pat mirt šinī brīdī nebūtu žel, jo tada

prieka vairs nepiedzīvot. Bet nē, nē! Tagad mēs tik sakām dzīvot,
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tagad tik sāksim veidot labākas un skaistākas cilvēku sadzīves

formas, par kurām cīnījāmies un cietām tik ilgus gadus.» 8

No Rīgas Centrālcietuma atbrīvoja daudzus ievērojamus Lat-

vijas revolucionārās kustības darbiniekus: J. Kalnbērziņu, P. Plē-

sumu, 2. Spuri, R. Neilandu, A. Jablonski, R. Lapiņu, A. Kalniņu,
K.-Z. Prieži, Fr. Duči, J. Bunduli, A. Tabaku, G. Krupņikovu,
V. Druvu, Ā. Kurpnieku, H. Zihermani v. c.

Demonstrantu kolonna, kas virzījās no Centrālcietuma, pie
Brīvības (tagad Ļeņina) un Matīsa (tagad Revolūcijas) ielas

krustojuma savienojās ar demonstrantiem J. Pieša vadībā, kuri

nāca no Termiņcietuma, atbrīvojuši tur ieslodzītās sievietes revo-

lucionāres (E. Ankupi, 0. Augusti, G. Petersi, A. Sīkstuli,
Z. Flaksu, L. Zaļkalni, Z. Luteri, L. Jablonsku un daudzas citas).
Vienotā gājienā demonstranti devās pa Brīvības ielu, tad pa Eli-

zabetes (tagad Kirova) ielu līdz PSRS sūtniecībai, pie kuras notika

liels mītiņš. Demonstranti sumināja PSRS valdību un Sarkano

Armiju, pateicās padomju tautai par brālīgo palīdzību. PSRS sūt-

niecības dalībnieki atbildēja demonstrantiem. Tad demonstrācijas
dalībnieki devās uz Valdības namu, kur notika Tautas valdības

sēde. Demonstrācijas vadītāji E. Briedis, J. Gustsons un A. Kadi-

ķis kopā ar valdības locekļiem izgāja uz Valdības nama balkona,

no kurienes uzrunāja demonstrācijas dalībniekus.

Apsveicot demonstrantus, jaunās valdības galva A. Kirhen-

šteins teica: «Es sveicu jūs, Latvijas darba tautu, jaunās valdības

vārdā. Vecā valdība ir kritusi. Mūsu uzdevums nav te sēdēt mēne-

šiem un gadiem ilgi — mēs paliksim tikmēr, kamēr varēsim Latviju
uzvest uz labāka ceļa, kamēr darba tautai mēs sagatavosim sa-

tversmi un jūs paši izvēlēsiet tos taisnīgos cilvēkus, kas rūpēsies

par jūsu nākotni.» lekšlietu ministrs V. Lācis nolasīja manifestā-

cijas dalībniekiem valdības deklarāciju. Pēc tam A. Kadiķis nola-

sīja un iesniedza valdībai LKP prasības, kuras jaunā valdība

apņēmās izpildīt. Varenā demonstrācija, kurā piedalījās ap
70 tūkst. Rīgas darbaļaužu, beidzās.

Tai pašā dienā demonstrantu grupas devās uz Siguldas kūdras

purviem un Kalnciema akmeņlauztuvēm, no kurienes arī atbrīvoja

politieslodzītos. No Kalnciema katorgas atbrīvoto vidū bija
I. Sprūde, S. Levitāns, J. Trofimovs. 21. jūnijā brīvības sauli ierau-

dzīja arī 41 politieslodzītais no Daugavpils cietuma un polit-
ieslodzītie no Jelgavas cietuma. Pavisam šajā dienā no Latvijas
cietumiem tika atbrīvoti 253 politieslodzītie (79 notiesātie, 85

iepriekšējā izmeklēšanā esošie, 89 cilvēki, kas bija apcietināti, pama-

tojoties uz 1938. gada 11. februāra likumu «par kārtību un sabied-

risku drošību valstī»). Bez tam 1940. gada 28. jūnijā, noformējot
to ar īpašu valsts prezidenta rīkojumu, 9 tika atbrīvota ieslodzīto

revolucionāru grupa (14 cilvēki, to vidū J. Caule, P. Matisons,

8
«Sarkanā Palīdzība», 1940, 6. jūlijā, JMs 6, 12.—13. lpp.

9 Latv. PSR CVVA, 1307. f., 1. apr., 1334. 1., 465. lapa.
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Fr. Frīdrihsons), uz kuriem amnestijas likuma noteikumi neat-

tiecās.

Vara bija izrauta no buržuāzijas rokām, proletariātam vaja-
dzēja to nostiprināt un novest sociālistisko revolūciju līdz galam.
Ļoti liela nozīme šī uzdevuma veikšanā bija Latvijas Tautas val-

dībai.

Tautas valdība savā darbībā balstījās uz diviem svarīgiem
dokumentiem — 1940. gada 21. jūnija valdības deklarāciju un LKP

prasībām jaunajai valdībai. Savā deklarācijā valdība pasludināja,
ka tās galvenais uzdevums ir nodrošināt 1939. gada 5. oktobra

PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības līguma godīgu izpildi
un stiprināt draudzību ar Padomju Savienību, nodrošināt tautai

demokrātiskās brīvības, veicināt un celt tautas materiālo un garīgo
labklājību, rūpēties, lai tiktu atjaunota vēlētā tautas pārstāvnie-
cība. 10

Daudz konkrētāka programma bija formulēta LKP prasībās
jaunajai valdībai, kas 1940. gada jūnija un jūlija dienās praktiski

bija Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Tautas valdības

rīcības programma. LKP CX visas Latvijas darba tautas vārdā

griezās pie jaunās valdības ar šādām prasībām: 11 jānodrošina tau-

tas vēlētā pārstāvniecība uz vispārēju, vienlīdzīgu, aizklātu un

tiešu vēlēšanu tiesību pamata; jāizstrādā jauna valsts satversme

(konstitūcija); jānodrošina organizēšanās, sapulču, preses v. c.

demokrātiskās brīvības, nekavējoties jālegalizē Komunistiskā par-

tija; jāatbruņo un jālikvidē fašistiskā aizsargu organizācija; jālik-
vidē Darba centrāle un jādara viss iespējamais bezdarba likvidē-

šanai; jānosaka noteikta 8 stundu darba diena; jāveic valsts admi-

nistratīvā, tiesu, izglītības un skolu aparāta, kā arī vietējo
pašvaldību demokratizēšana; jāveicina izglītības un kultūras attīs-

tība, jādemokratizē augstskola; jānodrošina visām Latvijā dzīvo-

jošajām tautām iespēja brīvi lietot savu mātes valodu skolās,

teātros, presē utt.; vecās buržuāziskās armijas un policijas vietā

jārada tautas armija un tautas milicija, kas aizsargātu tautas

demokrātiskos iekārtojumus un vajadzības gadījumā kopā ar Sar-

kano Armiju cīnītos pret agresoru; jāveicina visciešākā draudzīga
politiskā, saimnieciskā un kulturālā sadarbība ar Padomju Savie-

nību. Ekonomikas jomā LKP prasīja veikt jaunu agrārreformu un

konfiscēt lielsaimnieku īpašumus, atstājot viņu rīcībā zemi un ēkas

vidējas saimniecības apmērā, bet konfiscēto zemi sadalīt bezzem-

niekiem un sīkzemniekiem. Nabadzīgā zemniecība jāatbrīvo no

nesamaksātiem nodokļiem un banku parādiem, atceļamas ūtrupes.
Sīkuzņēmējiem, amatniekiem, zvejniekiem sniedzama visāda veida

palīdzība, bet pār lielajām privātbankām un lielajiem rūpniecības

uzņēmumiem jānodibina kontrole, lielo uzņēmumu nacionalizācijas
jautājuma izlemšanu atstājot tautas vēlēta parlamenta kompetencē.

10 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 50.—51. lpp.
11

Turpat, 51.—52. lpp.
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Tādas īsumā bija LKP -prasības. To analīze ļauj izsekot LKP
politikas galvenajai līnijai sociālistiskās revolūcijas pirmajās
nedēļās, tās lielā mērā izskaidro arī vairākus jautājumus, kas ro-

das, aplūkojot 1940. gada jūnija—jūlija dienu notikumus.

LKP prasības parāda, ika Latvijas Komunistiskā partija jau
1940. gada 21. jūnijā uzņēma kursu uz revolūcijas mierīgu attīs-

tību un uzskatīja, ka šīs prasības varēs īstenot mierīgā ceļā. Ļoti
zīmīgi ir tas, ka LKP prasībās ir runa galvenokārt par demokrā-

tisko institūtu (parlamenta, vēlētu pašvaldību utt.) atjaunošanu un

fašistiskās diktatūras institūtu likvidēšanu. LKP prasībās vairāk-

kārt uzsvērts, ka nekavējoties jāsasauc tautas ievēlētais parla-
ments, kuram būs jāizlemj daudzi svarīgi jautājumi, piemēram, par
lielo rūpniecības uzņēmumu un banku nacionalizāciju, agrāro
reformu utt.

Latvijas Tautas valdība bija antifašistiskā valdība, kas stingri
un konsekventi realizēja savu deklarāciju un LKP prasības. Tās

darbu vadīja Latvijas Komunistiskā partija. Latvijas Tautas val-

dība varēja tik sekmīgi darboties tikai tāpēc, ka tā no savas dar-

bības pirmās stundas balstījās uz LKP vadīto strādnieku šķiru,
uz darbaļaužu masu organizācijām, uz iedzīvotāju visplašāko masu

atbalstu un simpātijām. Bez plašu darbaļaužu masu atbalsta Tau-

tas valdības rīkojumi un lēmumi būtu palikuši vienīgi uz papīra.
Te mēs nonākam pie svarīgā jautājuma par Tautas valdības sociālo

bāzi. Atbilde uz to var būt tikai viena: Tautas valdības drošākais

balsts bija strādniecība, laukstrādnieki, nabadzīgie zemnieki, t. i.,

pilsētu un lauku proletariāts. Tāpēc pilnīgi pamatoti var apgalvot,
ka 1940. gada vasarā Tautas valdība pildīja Latvijā proletariāta
diktatūras funkcijas. Tā ir viena no 1940. gada sociālistiskās revo-

lūcijas īpatnībām. V. I. Ļeņins māca, ka, aplūkojot kādas politis-
kās partijas, kādas politiskās grupas darbību, vispirmām kārtām

jāskatās nevis uz to, ko tā par sevi saka, bet gan uz tās šķirisko

būtību, jānosaka, kādas šķiras interesēs tā īsteno savu politiku,
kādas šķiras intereses tā pārstāv. 12 Visi Tautas valdības rīkojumi
un lēmumi bija izdoti proletariāta interesēs, gan tādi, kas to skāra

tieši ekonomiski (piemēram, par darba algas paaugstināšanu), gan
arī tādi, kas nodrošināja tam aktīvu politisko lomu valstī, likvi-

dējot dažādus buržuāzijas valdīšanas laika institūtus un organizā-

cijas. Tam apstāklim, ka valdība saglabāja veco nosaukumu «mi-

nistru kabinets», ka tās darbībā ārēji, formas ziņā bija daudz kā

tāda, kas atgādināja veco (likumu pieņemšanas kārtība un izslu-

dināšana utt.), bija šajā gadījumā pakārtota nozīme. Ne jau tas

noteica valdības raksturu un būtību, bet gan tās darbība Latvijas

darbaļaužu masu interesēs.

12 Skat.: Ļeņins V. I. Liberālisms un demokrātija. — Raksti, 17. sēj., 494. lpp.;

Ļ c ņ i n s V. I. Marksisma trīs avoti un trīs sastāvdaļas. — Raksti, 19. sēj., 7. lpp.;
tāpat arī: MapKC K. Bbičopbi b AHniHH. — Topn h Bnru. — M ap k c X., 3 h-

r c jib c O. Coq. H3fl. 2-e. T. 8, c. 356.



Latvijas Tautas valdība nebūt nebija kaut kāds vairāk vai

mazāk svešs elements 1940. gadā Latvijā notikušajā revolucionā-

rajā procesā. Ar Tautas valdības dekrētu palīdzību, t. i., no augšas,
tika veikti daudzi svarīgi pārkārtojumi, kam bija milzīga revolu-

cionāra nozīme. Protams, nebūtu pareizi pārspīlēt juridisko aktu

nozīmi (tāpat kā mazināt to lomu) — jāatceras, ka galvenais
'

1940. gada revolūcijas virzošais spēks bija darba tautas masas,

kuras vadīja Latvijas Komunistiskā partija. Vairāki valdības

lēmumi un rīkojumi bija izdoti pēc tautas masu tiešā pieprasījuma
un ierosmes. '

Latvijas Komunistiskā partija, tās centrālās un vietējās orga-

nizācijas, partijas prese visādi atbalstīja un sekmēja Tautas val-

dības darbību, tās rīkojumu īstenošanu. Šis apstāklis ir ļoti zīmīgs
un raksturīgs.

Jau savas darbības pirmajā dienā, 1940. gada 21. jūnijā, valdība

griezās pie Latvijas Komunistiskās partijas ar lūgumu nozīmēt

savus biedrus četrās vakantās ministru vietās (finansu, rūpniecī-
bas, darba, valsts kontroles), un LKP CX Sekretariāts savā

22. jūnija sēdē apsprieda šo lūgumu un nolēma to izpildīt. 13 Visai

drīz valdībā iegāja vairāki ievērojami komunisti (augustā no 16 "

valdības locekļiem 10 bija LKP biedri).
Tautas valdība neapmierinājās tikai ar antifašistiskās tautas

frontes programmas īstenošanu, tā stājās arī pie sociālistiskās

revolūcijas uzdevumu izpildes, sagraujot buržuāzijas ekonomiskās

un politiskās kundzības pamatus. No 1940. gada 21. jūnija līdz

19. jūlijam Latvijas Tautas valdība noturēja 25 sēdes, kurās izska-

tīja 206 jautājumus un pieņēma vairākus desmitus likumu.

Tautas valdības darbību nevar aplūkot atrauti no revolucionā-

rajiem notikumiem Latvijā, no tautas masu aktivitātes izpausmēm.
Visplašākās darbaļaužu masas uzņēma vēsti par Tautas valdības

nodibināšanos ar lielu gandarījumu un sajūsmu. Darbaļaudis

cerēja, ka jaunā valdība darīs visu viņu materiālā stāvokļa uzla-

bošanai, likvidēs ar visām saknēm fašistisko režīmu un tā insti-

tūtus, padzīs no valsts dienesta aktīvos fašistus un reakcionārus.

Ziņa par fašistiskā režīma krišanu atraisīja tautas masu ener-

ģiju un aktivitāti. Masas devās uz ielām. Laikam nekad vēl visā

Latvijas teritorijā tik īsā laikā nebija noticis tik daudz mītiņu un

darbaļaužu demonstrāciju kā 1940. gada vasaras brāzmainajās
dienās. Lielās rūpniecības pilsētās un apriņķu centros, mazās pilsē-

tiņās, miestos un zvejnieku ciemos, Latgales un Kurzemes, Vid-

zemes un Zemgales pagastos, visur 1940. gada jūnijā un jūlijā

varēja redzēt tūkstošiem cilvēku gājienos un mītiņos, visur skanēja
«Internacionāle» un citas strādnieku revolucionārās dziesmas.

Tauta, kas izgāja uz ielām, saprata, ka šoreiz savu likteni tā veido

pati. Darbaļaužu priekšgalā gāja komunisti, LDJS un Sarkanās

Palīdzības biedri. Latvijas komunisti, kas pagrīdē 20 gadus bija

13 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 7. 1., 2. lapa
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cīnījušies par savu ideju uzvaru, bija gājuši cietumos un nāvē par
savu pārliecību, baudīja milzīgu autoritāti tautas masās. Tautas

cieņa pret revolucionārajiem cīnītājiem izpaudās arī 1940. gada
vasarai (un arī turpmākajiem mēnešiem) raksturīgajos gājienos
uz 1905. gada un 1918.—1920. gada kritušo varoņu atdusas vie-

tām. Šādi gājieni bija gandrīz katras tautas demonstrācijas vai

mītiņa sastāvdaļa. Pie kritušo kapiem darbaļaudis zvērēja uzticību

revolūcijas idejām.
1940. gada 21. jūnijā notika plaša demonstrācija Daugavpilī,

kurā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku. Pie cietuma demonstranti

apsveica atbrīvotos revolucionārus un tad devās uz Skautu lau-

kumu, kur notika mītiņš.14

Tai pašā dienā demonstrācija notika arī Jelgavā. Pēc mītiņa

Tirgus laukumā demonstranti devās pa Akadēmijas ielu uz cie-

tumu, kur sagaidīja un apsveica atbrīvotos politieslodzītos. 15

21. jūnijā strādnieki izgāja ielās arī Cēsīs. Viņi sumināja Sar-

kanās Armijas kareivjus un Padomju Savienību. 16

Grandioza demonstrācija 22. jūnijā norisa Liepājā. Strādnieku

masas no Annas tirgus laukuma, kur notika strādnieku arodbied-

rības jaunās valdes vēlēšanas, devās pie PSRS konsulāta un vēlāk

uz Liepājas dzelzceļa staciju, kur sirsnīgi sagaidīja 15 bijušos

politieslodzītos, kas ieradās no Rīgas. Atbrīvoto vārdā V. Romano-

vlčs un I. Sudmalis pateicās par svinīgo sagaidīšanu un solīja
atdot visus spēkus strādnieku šķiras lietas uzvarai. 17

Arī otrajā Kurzemes lielākajā pilsētā Ventspilī Tirgus laukumā

22. jūnijā notika strādnieku mītiņš, kam sekoja strādnieku gājiens
uz Pārventu, kur bija izvietota Sarkanās Armijas karaspēka daļa.

Sirsnīgi apsveikuši padomju kareivjus, demonstranti devās gājienā

pa Ventspils ielām. 18

Tai pašā dienā strādnieku demonstrācijas un mītiņi notika arī

Aizputē, Kuldīgā, Valmierā, Madonā v. c. vietās. Ķegumā demon-

strācijā piedalījās ap 1500 spēkstacijas būvē nodarbināto strād-

nieku. 19 Demonstrācijās un mītiņos darbaļaudis izteica savu nelo-

kāmo gribu likvidēt visas fašistiskā režīma paliekas.
Latvijas Tautas valdība 1940. gada jūnijā—jūlijā pilnībā izpil-

dīja darba tautas prasības. Tā veica reakcijas triecienspēka —

fašistiskās aizsargu organizācijas atbruņošanu, bet pēc tam (8. jū-
lijā) pieņēma likumu par tās likvidēšanu. Tautas valdība likvidēja
tādus fašistiskā režīma institūtus kā Darba kameru un Darba cen-

trāli, pieņēma lēmumu par darba algu palielināšanu strādniekiem

par 15—20%, atstādināja no amata daudzus aktīvus fašistiskā

režīma darboņus, nozīmējot viņu vietās komunistus un progresīvi

14 «Hani rojioc», 1940, 25 hkjhh.

15 «Zemgales Balss», 1940, 22. jūnijā.
16 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 60. lpp.
17

Turpat, 65.-66. lpp.
18 Turpat, 66.-67. lpp.
19

Turpat, 69. lpp.



noskaņotus cilvēkus. Tika anulēts līgums par Baltijas Antanti,
militārā savienība un politiskais līgums ar Igauniju.

1940. gada jūnijā—jūlijā (līdz 21. jūlijam) valsts pārvaldes
aparātā notikušās izmaiņas bija tik radikālas, ka tās pamatoti var

uzskatīt par vecā valsts aparāta likvidēšanas sākumu. Tika

nomainīti vairāki desmiti departamentu un svarīgāko valsts iestāžu

vadītāju, visu Latvijas lielāko laikrakstu redaktori. Līdz 1940. gada
21. jūlijam darbā stājās 16 jauni apriņķu vecākie (no 19). Par

apriņķu vecākajiem (lauku pašvaldību vadītājiem apriņķī) kļuva
komunisti X- Paldiņš (Talsos), J. Ozoliņš (Jēkabpilī), A. Karli-

vāns (Valmierā), K. Krūmiņš (Madonā), A. Matisons (Cēsīs),
J. Vierpe (Liepājā un Aizputē) v. c. Pilnībā tika nomainītas vecās

pilsētu valdes un revīzijas komisijas Rīgā, Alūksnē, Apē, Aucē, Val-

demārpilī, Valmierā, Strenčos, Smiltenē, Tukumā, Slokā, Preiļos,
Gulbenē. Bauskā, Ventspilī, Liepājā, Talsos, Jelgavā, Cēsīs, Dau-

gavpilī bija nozīmēti jauni pilsētu vecākie (Liepājā — M. Edžiņš,

Daugavpilī — J. Ancāns), kas vadīja pilsētu pašvaldību darbu

(pilsētu valdes un revīzijas komisijas šajās pilsētās nomainīja pēc
2—3 nedēļām). Par Rīgas lielvecāko Tautas valdība 1940. gada
4. jūlijā iecēla komunistu J. Pupuru, kas 5. jūlijā stājās pie savu

pienākumu pildīšanas. Sarunā ar preses pārstāvjiem viņš pazi-
ņoja: «Atbildīgā darbā mani nozīmēja valdība saziņā ar strād-

nieku organizācijām. Savā darbā es vadīšos, izejot no valdības-

-21. jūnija deklarācijas un iekšlietu ministra norādījumiem. Vadošo

līniju ieturēšanu tādu, kādu komunālā politikā un saimniecībā

nospraudīs vienīgā strādnieku partija Latvijā, t. i., Latvijas Komu-

nistiskā partija.»20 Jāatzīmē arī tāda interesanta detaļa kā pilsētu

pašvaldību vēlēšanas. 1940. gada 30. jūnijā Grīvas iedzīvotāji

ievēlēja savas pilsētas padomi, 21 bet 8. jūlijā Krāslavas darba-

ļaudis ievēlēja jaunu pilsētas valdi (21 loceklis un 5 kandidāti). 22

Līdz 1940. gada 21. jūlijam 11 Latvijas apriņķos bija nomainīti

apriņķu priekšnieki (policijas priekšnieki), bet Rīgā, Liepājā, Dau-

gavpilī, Ventspilī — prefekti. Par apriņķu priekšniekiem un prefek-
tiem kļuva komunisti (A. Granīts, A. Birznieks, A. Ankups, A. Gav-

rilovs v. c.) vai cilvēki, kas aktīvi sadarbojās ar LKP (P. Matisons,

Fr. Frīdrihsons v. c). Bez tam tika atcelti no amata daudzi poli-
cijas iecirkņu priekšnieki arī lauku novados un viņu vietā nozīmēti

komunisti un citi progresīvi noskaņoti cilvēki (A. Samsons, K. Fim-

bers, J. Mūrnieks, A. Lanka, L. Rutkaste, A. Zēbergs v. c).

1940. gada 9. jūlijā Latvijas Tautas valdība pieņēma lēmumu

par pilsētu pašvaldību reorganizāciju (lēmums publicēts un stā-

jies spēkā 11. jūlijā), uz kuru pamatojoties tika nomainītas visas

fašistiskā režīma laikā ieceltās pilsētu pašvaldību amatpersonas. 23

20 «Jaunākas Ziņas», 1940, 5. jūlija.
21 «JlaTrajībCKan npaßjia», 1940, 2 hkdjih.
22 Turpat, 1940, 11. jūlijā.
23 «Valdības Vēstnesis», 1940, 11. jūlija.
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Arī pagastos visai rosīgi noritēja pašvaldību pārorganizēšanas
\/process. To vadīja LKP vietējās organizācijas. Tā, LKP Lielvārdes

organizācija 1940. gada 25. jūnijā aicināja pagasta zemniekus

aktīvi piedalīties Lielvārdes pagasta padomes vēlēšanās; tās notika

30. jūnijā.24 Šajā dienā pagasta padomes tika ievēlētas arī

Skrīveru, Vilces, Lielplatones, Teteles, Elejas un Augšpils
pagastā, 25 1. jūlijā — Mērdzenes un Baltinavas pagastā, 26 7. jū-
lijā — Piedrūjas, Līksnas un Nīcgales pagastā

27 utt. LKP apga-
balu un rajonu komitejas kontrolēja šo pagasta varas orgānu
nomaiņas stihiski sākušos procesu. Piemēram, LKP Latgales apga-
bala komitejas sekretārs J. Barkovskis 1940. gada 5. jūlijā deva

norādījumu visām rajonu komitejām aktīvi piedalīties pagasta
padomju vēlēšanās un nepieļaut, lai tajās iekļūtu kontrrevolucio-

nāri elementi.28 Laikā no jūnija beigām līdz 21. jūlijam ar iekšlietu

ministra rīkojumu bija atceltas vecās un nozīmētas jaunas paš-
valdības 91 pagastā (no 516), bet jauni pagasta vecākie iecelti

2 pagastos. No 21. jūlija līdz 5. augustam tika nomainītas pagasta
valdes vēl 127 pagastos. Jāievēro, ka lekšlietu ministrija tikai liku-

mīgi noformēja tās personas, kuras bija ievēlējusi tauta. Jaunais

pašvaldību departamenta direktors A. Leja 1940. gada jūlija
sākumā paziņoja preses pārstāvjiem: «Demokrātisko pašvaldību
izveidošanas darbs jau sācies spontāni uz pašu iedzīvotāju inicia-

tīvi. Daudzos pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces, kur izrau-

dzīti jauni kandidāti pašvaldību vadošiem amatiem agrākās
valdības ielikteņu vietā. Ministrijai šis darbs tikai jāievada organi-
zētās sliedēs un jāvada visas Latvijas mērogā. Pagastos un mazā-

kās pilsētās arī turpmāk pašvaldību amatpersonas pagaidām vēlēs

iedzīvotāju sapulcēs. Lielākās pilsētās, kur tamlīdzīgu sapulču
sasaukšana nebūs iespējama, kandidātus izraudzīs strādnieku

organizācijas un darba inteliģences apvienības. Ministrijai formāli

paliks tiesība amatpersonas iecelt, bet būtībā ministrijas darbība

aprobežosies ar iedzīvotāju izraudzīto un jaunajiem uzdevumiem

piemēroto kandidātu apstiprināšanu amatā.»29 20. jūlijā bija noti-

kušas vēlēšanas visos Ilūkstes apriņķa pagastos, 30 22. jūlijā —

29 Liepājas apriņķa un 2 Aizputes apriņķa pagastos,
31 26.-28. jū-

lijā — Kuldīgas apriņķī, 32 28. jūlijā — visos Bauskas apriņķa 33
un

Jelgavas apriņķa 34 pagastos, kuros jaunās amatpersonas nebija
ievēlētas agrāk; 30. jūlijā jaunas pagasta padomes un pagasta

24 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 91.-92., 129. lpp.
25 «Brīvā Zeme», 1940, 1. un 3. jūlijā.
26

«JlaTrajībCKan npaßfla», 1940, 4 hk>jih.

27 Turpat, 1940, 9. jūlijā.
28 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 124. f., 1. apr., 4. 1., 2. lapa.
29 «Cīna», 1940, 6. jūlijā.
30 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 60. 1., 9. lapa.
31 «Jaunākas Zinas», 1940, 23. jūlija.
32 Turpat, 1940, 27. jūlijā.
33

Turpat, 1940, 29. jūlijā.
34 «Zemgales Balss», 1940, 29. jūlijā.
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valdes tika ievēlētas 18 (no 19) Rēzeknes apriņķa pagastos. 35

Vēlēšanu sapulcēs ar darba zemniekiem runāja LKP biedri, kas

izskaidroja partijas politiku. Vēlēšanas vietām noritēja asā cīņā
ar budžiem un aizsargiem.

Sociālistiskās revolūcijas laikā dažādās Latvijas vietās izvei-

dojās jauni valsts orgāni, kas radikāli atšķīrās no agrākajiem gan

pēc formas, gan pēc satura. To darbība vēl sīki jāizpēta. Ventspils
strādnieku sapulcē 1940. gada 23. jūnijā tika ievēlēta Ventspils
Demokrātiskās tautas frontes rīcības komiteja 9 cilvēku sastāvā

ar komunistu E. Kalniņu priekšgalā, kura darbojās līdz 30. jūli-
jam.36 Tajā pašā 23. jūnijā Talsu darbaļaudis ievēlēja Talsu Darba

tautas rīcības komiteju, kuru vadīja komunisti. 37 Rīcības komitejas
nodibinājās arī Liepājas apriņķa Gaviezes un Rāvas pagastā,

38

Ventspils apriņķa Popes, Ances un Dundagas pagastā, 39 Aizputes

apriņķa Lažas pagastā, 40 Tukuma apriņķa Bikstu pagastā, 41 Talsu

apriņķa Zentenes pagastā, 42 Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pagastā 43

un citās vietās. 1940. gada vasarā dažos pagastos organizētās rīcī-

bas komitejas it kā sasaucās ar Latvijas darba tautai dziļā atmiņā

palikušajiem 1905. gadā organizētajiem tāda paša nosaukuma

revolucionārajiem varas orgāniem. Jūlija sākumā Skrīveros ievē-

lēja Strādnieku apvienoto rīcības komiteju, 44 bet 7. jūlijā Bauskas

apriņķa Īslīces pagastā — Strādnieku darba komiteju un Run-
dālē — Strādnieku rīcības. komiteju. 45 Vairākos Ilūkstes apriņķa

pagastos 1940. gada jūnija beigās bija ievēlētas zemnieku komi-

tejas,46 bet Zilupē 7. jūlijā ievēlēja Zilupes un apkārtnes Strād-

nieku revolucionāro komiteju 7 cilvēku sastāvā. 47 1940. gada 26. jū-

nijā izveidojās Bauskas Strādnieku deputātu komiteja, kuru vadīja
komunisti un kura kļuva par jaunu varas orgānu apriņķī. 48 Tādās

lielās Latvijas pilsētās kā Liepājā un Daugavpilī jau no 20.—

22. jūnija visa vara piederēja strādniekiem, kurus vadīja vietējas
LKP organizācijas. Visi minētie jaunizveidotie varas orgāni bija

proletariāta diktatūras orgāni. Tiem var pilnībā piemērot raksturo-

jumu, kuru 1905. gada padomēm deva V. I. Ļeņins: «Šos orgānus
radīja vienīgi revolucionārie iedzīvotāju slāņi, tie tika radīti ārpus

35 «Daugavas Vēstnesis», 1940, 30. jūlija.
36 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 79., 484. lpp.
37 Turpat, 80.—82. lpp.
38 «Komunists», 1940, 23. jūnija un 3. jūlija.
39 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 85. lpp.; LKP CX PVI

Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 1. 1., 68. lapa.
40

Latv. PSR CVORA, 290. f., l.a apr., 4. 1., 35. lapa.
41 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 1. L, 4. lapa.
42 Latv. PSR CVORA, 290. f., l.a apr., 4. 1., 44. lapa.
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Turpat, 611. f., 1. apr., 49. 1., 413. lapa.
44 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. L, 2. apr., 1. 1., 4. lapa.
45

«Bauskas Vēstnesis», 1940, 19. jūlija.
46 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 60. 1., 6. lapa.
47 «Daugavas Vēstnesis», 1940, 8. jūlija.
48 «Bauskas Vēstnesis», 1940, 28. jūnijā.
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jebkādiem likumiem un normām pilnīgi revolucionārā ceļā kā tau-

tas savdabīgās jaunrades produkts, kā tautas pašdarbības
izpausme, tautas, kas atbrīvojusies vai atbrīvojas no vecajām poli-
cejiskajām važām. Tie beidzot bija tieši varas orgāni, kaut arī pēc
sava sastāva un darbības vēl ļoti embrionāli, stihiski, neizveidoti,
izplūduši.» 49

Radikālās pārveidošanas process skāra arī citas sabiedriskās

dzīves puses. Pēc sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 28. jūnija
rīkojuma tika nomainīta vadība visās Latvijas biedrībās (ieskaitot
amatnieku biedrības), kurām nebija savu saimniecisko uzņē-

mumu,
50 bet jūlija sākumā stājās spēkā šī paša ministra rīkojums

par visu Latvijas lauksaimniecības biedrību valžu nomaiņu.
51 Lat-

vijā darbojās vairāki tūkstoši dažādu biedrību, tāpēc lēmums par

to valžu maiņu bija stiprs trieciens lauku un pilsētu buržuāzijai,
kura vairs nevarēja tās izmantot par savas politiskās darbības cen-

triem. Sabiedrisko lietu ministrs P. Bļaus uzdeva vairākiem vie-

tējo komunistisko organizāciju vadītājiem pārkārtot biedrību darbu

noteiktos rajonos (R. Neilandam — Latgalē, M. Birkenfeldei —

Jēkabpils apriņķī, O. Oškalnam — Rīgas apriņķī, J. Grīnblatam —

Talsu apriņķī, I. Paldiņai — Ventspils apriņķī, I. Pliesmanei —

Madonas un Valkas apriņķī, V. Kalpiņam — Rīgas Jūrmalas pil-

sētā, A. Mazjēcim — Tukuma apriņķī utt.). 52

Daudzās pilsētās (Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī) strādnieki

revolucionārā ceļā ieņēma telpas, kurās bija izvietojušās reakcio-

nārās organizācijas, un aizsargu štābus. 1940. gada 24. jūnijā vie-

tējo aizsargu štābu ieņēma Talsu strādnieki, 53 26. jūnija strādnieku

rokās nonāca aizsargu nams Abrenē, 54 pie vairākām administratī-

vajām iestādēm strādnieki izkāra sarkanos karogus. Tā notika dau-

dzos Latvijas novados.

Pārveidojumi Latvijā aptvēra burtiski visas politiskās, ideo-

loģiskās un ekonomiskās dzīves puses. Ekonomikas lauka Tautas

valdība izdeva virkni dažādu likumu un rīkojumu, lai sagatavotu
apstākļus rūpniecības un tirdzniecības nacionalizācijai un agrā-

rajai reformai. Latvijas darbaļaudis sajuta, ka tieši viņi ir savas

zemes saimnieki.

Patiess Latvijas darbaļaužu organizators un vadītājs cīņā par
sociālistiskās revolūcijas uzvaru bija Latvijas Komunistiskā par-

tija: 1940. gada jūnija dienās (pēc 21. jūnija notikumiem) partija
iznāca no pagrīdes, visām partijas centrālajām un vietējām orga-
nizācijām legalizējoties bez kādas īpašas atļaujas. Partijas legali-
zācijas process noritēja pakāpeniski un turpinājās no 1940. gada

49
Ļeņ i n s V. I. Kadetu uzvara un strādnieku partijas uzdevumi. — Raksti

10. sēj., 207. lpp.
50

«Rīts», 1940, 2. jūlijā.
51 «Jaunākas Zinas», 1940, 3. jūlijā.
52 «Valdības Vēstnesis», 1940, 1., 5., 10., 11., 20., 26. jūlijā.
53

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 45. 1., 9. lapa.
54 «Daugavas Vēstnesis», 1940, 27. jūnija.
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21. jūnija līdz jūlija sākumam. Jau 21. jūnija vakarā notika LKP

CX sēde, kurā ievēlēja Centrālās Komitejas Sekretariātu (J. Kaln-

bērziņu, 2. Spuri, A. Jablonski un O. Augusti). 55
Partijas CX Sek-

retariāts ar komunistu grupas palīdzību operatīvi organizēja laik-

raksta «Cīņa» izdošanu. Pēc 21 gadu ilgajām pagrīdes gaitām
pirmais legālais «Cīņas» numurs nāca klajā 1940. gada 22. jūnijā.
Bez «Cīņas» šajās jūnija—jūlija dienās LKP organizēja arī vai-

rāku citu laikrakstu izdošanu («Komunists», «Krasnoje Znamja»

Liepājā, «Brīvā Venta» Ventspilī, «Latgaļskaja Pravda» Daugav-
pilī, «Talsu Apriņķa Ziņotājs» Talsos, «Strādnieks» Saldū, «Lies-

ma» Valmierā). No 1940. gada 23. jūnija iznāca Rīgas komunistu

orgāns laikraksts «Proletarskaja Pravda» krievu valodā. Rīgā
iznāca arī avīze «Kampi» ebreju valodā. Revolūcijas dienās presei
bija liela nozīme. Tā kā notikumi risinājās ārkārtīgi strauji un

ne vienmēr izdevās paziņot partijas organizācijām jaunākos lēmu-

mus, daudzas partijas direktīvas un norādījumi kļuva zināmi no

preses slejām.
Jau pirmajās nedēļās pēc iznākšanas no pagrīdes Latvijas

Komunistiskā partija nostiprināja savas organizācijas, tika izvei-

dotas apgabalu un rajonu komitejas pēc teritoriālā principa. Lega-
lizēšanās brīdī Latvijas Komunistiskajā partijā bija ap 1000

biedru,56 bet jau dažu nedēlu laikā tās rindas ievērojami pieauga
uz to cilvēku rēķina, kuri dažādu iemeslu dēļ pagrīdē bija zaudē-

juši saites ar partiju. Vislielākā un visstiprākā bija pagrīdes cīņās
norūdītā partijas Rīgas organizācija, kurā legalizējoties bija ap
500 komunistu.57 Pēc Rīgas organizācijas nākošā lielākā organi-

zācija bija Liepājā.

Jautājums par LKP atsevišķu organizāciju skaitlisko sastāvu

legalizēšanās brīdī ir īpaši jāpēta. Liepājas pilsētas organizācijā

jūnijā bija 138 komunisti, 58 Daugavpils — 20,59 Talsu — 24,60

Tukuma — 20,61 Kuldīgas — 8,62 Ventspils — 8,63 LKP Latgales

apgabala Oktobra (Ilūkstes) rajona — 38,64 bet Abrenes—Kārsa-

vas rajonā — vairāk par 5065 utt. LKP Vidienas apgabala organi-

zācijā, tai iznākot no pagrīdes, bija 83 komunisti. 66 1940. gada

.augusta vidū LKP rindās bija 1650 biedru un 400 biedra kandi-

dātu.67

55 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2. d. Rīga, 1965, 400. lpp.;

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 7. 1., 1. lapa.
56 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2. d., 400. lpp.
57

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 103.—107. lpp.
58 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 105. f., 1. apr., 1. 1., 3. lapa.
59

Turpat, 2. apr., 34. 1., 17. lapa.
60 Turpat, 74. 1., 15. lapa.
61

Turpat, 101. f., 2. apr., 76. 1., 1. lapa.
62 Turpat, 120. f., 1. apr., 1. 1., 2. lapa.
63 «Brīva Venta», 1940, 11. decembri.
64

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 60. 1., 7. lapa.
65 Turpat, 40. 1., 12. lapa.
66 Turpat, 129. f., 1. apr., 60. 1., 23. lapa.
67

Turpat, 101. f., 1. apr., 4. 1., 49. lapa.
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LKP Rīgas organizācijas rajoni, kas bija darbojušies pagrīdē
(pagrīdē 30. gadu beigās teritoriālais princips netika ievērots,

tāpēc bija gadījumi, ka vienā un tajā pašā uzņēmumā pastāvēja
vairāku partijas rajonu šūniņas), tika pārkārtoti pēc teritoriālā

principa 10 partijas rajonos. Par LKP Rīgas organizācijas rajonu
sekretāriem strādāja P. Briedis, M. Gurevičs, H. Skuteļska,
M. Grīnberga, B. Putniņa, 2. Smits, P. Valbaks, A. Šperlins, O. Ro-

zenburgs, M. Jakovļevs. Rīgas organizācijas iedalījums 10 rajonos
palika spēkā līdz 1940. gada 6. septembrim. LKP Rīgas pilsētas
komiteju vadīja 2. Spure, I. Vīnholde, J. Gustsons, J. Putniņš v. c.

Rīgas komitejai bija pakļauts arī LKP Slokas rajons un Rīgas Jūr-

malas rajons. LKP pilsētas komiteja bija arī Liepājā (sekretārs —

M. Būka) un Daugavpilī (sekretārs —M. Juhno). LKP biedri

1940. gada vasarā bez Rīgas organizācijas apvienojās 7 apgabala

organizācijās (Ventspils—Tukuma, Lejaskurzemes, Zemgales,
Vidienas, Daugavas, Malienas un Latgales), kas savukārt dalījās
38 rajonos. LKP Latgales apgabala organizācijai bez rajoniem bija
arī vairāki apakšrajoni. LKP Lejaskurzemes apgabala organizā-
cijā (ar centru Liepājā) ietilpa Liepājas pilsētas organizācija,
Alsungas, Aizputes, Liepājas, Saldus, Priekules un Kuldīgas

rajons, LKP Ventspils—Tukuma apgabala organizācijā (ar centru

Ventspilī) — Ventspils, Talsu un Tukuma rajons, LKP Zemgales

apgabala organizācijā (ar centru Jelgavā) — Jelgavas, Auces un

Bauskas rajons, LKP Daugavas apgabala organizācijā (ar centru

Jēkabpilī) — Sēlpils, Jēkabpils, Pļaviņu, Lielvārdes, Madlienas,

Ogres rajons, LKP Vidienas apgabala organizācijā (ar centru

Valmierā) — Valmieras, Cēsu, Rūjienas, Limbažu, Smiltenes, Val-

kas un Siguldas rajons, LKP Malienas apgabala organizācijā (ar
centru Gulbenē, tad Madonā) — Gulbenes, Alūksnes, Apes, Gau-

jienas rajons, LKP Latgales apgabala organizācijā (ar centru Dau-

gavpilī — Daugavpils pilsētas organizācija, Abrenes—Kārsavas

(Staļina), Rēzeknes, Ludzas, Līvānu, Preiļu, Aglonas, Krāslavas,

Biķernieku un Ilūkstes (agrākais Oktobra) rajons. Par LKP apga-

balu komiteju sekretāriem strādāja tādi pieredzējuši partijas dar-

binieki kā R. Neilands, A. Kalniņš, P. Plēsums, I. Paldiņa, M. Bir-

kenfelde-Bundule, I. Pliesmane, K. Plāters, par rajonu
sekretāriem — A. Matisons, X- Krūmiņš, V. Rubulis, G. IJjins,
J. Grīnblats, V. Rutkovskis, E. Vaivars, B. Kažociņa, D. Bolužs,

L. Vrubļevskis, E. Ozoliņš, J. Antons, S. Lubāns, S. Morozovs,

J. Kaupužs, A. Paegle, A.'Mazjēcis, J. Mucenieks, Fr. Tauriņš v. c.

LKP sadalījums apgabalos un rajonos palika speķa līdz 1940. gada
15. septembrim, kad partijas sadalījumu pieskaņoja Latvijas PSR

administratīvajam sadalījumam, izveidojot 19 apriņķu un 4 pilsētu

partijas organizācijas.
68

68 Sīkāk skat.: Žagars E. Latvijas Komunistiskā partija sociālistisko pārvei-

dojumu laikā 1940. g. augustā—decembrī. —
«Latv. PSR ZA Vēstis», 1973, Nr. 6,

49.—51. lpp.
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Partijas apgabalu un rajonu komitejas kļuva par īstiem organi-
zatoriskā un masu darba centriem. Komunisti, ikā arī bezpartejiskie
strādnieki un zemnieki griezās partijas komitejās pēc izskaidro-

juma un padoma, signalizēja par bijušo aktīvo Ulmaņa piekritēju
kaitniecisko darbību. Daudzu Rīgas un Liepājas uzņēmumu strād-

nieki organizēja līdzekļu vākšanu partijas vajadzībām un nodeva

tos partijas komitejām.

Sociālistiskās revolūcijas laikā Latvijas Komunistiskā partija
baudīja pilsētu un lauku darbaļaužu visplašāko masu nedalītu uzti-

cību. Latvijas komunistiem nebija vajadzīgās legālā darba piere-
dzes, viņi ieguva to pašā revolūcijas gaitā. Šajās dienās Latvijas
komunistiem nebija ne brītiņa brīva laika, katram no viņiem bija
jāstrādā par trijiem, no rīta līdz vēlam vakaram. Komunistiskā

partija sūtīja savus biedrus uz visdažādākajiem darba iecirk-

ņiem — valsts pārvaldē un armijā, arodbiedrībās un strādnieku

komitejās, valsts drošības orgānos un vietējās pašvaldības orgā-
nos. Partija prasmīgi izmantoja visdaudzveidīgākās aģitācijas un

propagandas formas: mītiņus, demonstrācijas, sapulces, aģitācijas
brigādes, uzsaukumus, sienas avīzes, radio un presi.

Pirmajās sociālistiskās revolūcijas dienās Latvijas Komunis-
tiskā partija neizvirzīja priekšplānā lozungu par padomju varas

atjaunošanu Latvijā, uzskatot, ka LKP Liepājas pilsētas un Lat-

gales apgabala komitejas, kas bija uzstājušās ar šo lozungu, to ir

darījušas priekšlaicīgi. 69 Kaut arī partija pēc iznākšanas no pagrī-
des veda sev līdz milzīgu darbaļaužu armiju, tomēr sakari starp
daudzām partijas organizācijām vēl nebija cieši, arodbiedrības bija

bijušo fašistiskās diktatūras aktīvo piekritēju rokās, rūpnīcās un

fabrikās nebija nekādu strādnieku vēlēto orgānu, policija, armija,
drošības orgāni, bruņotā aizsargu organizācija — viss valsts varas

aparāts centrā un uz vietām lielā mērā vēl nebija izrauts no bur-

žuāzijas rokām. Šādos apstākļos, kad vēl nebija skaidrs, kā rīko-

sies Latvijas buržuāzija, kurai bija ievērojami spēki un ietekme, šī

partijas politikas īpatnība bija saprotama. Bija jāievēro arī tas

apstāklis, ka plašajām zemniecības masām un sīkajiem pilsētu
amatniekiem Padomju Latvijas atjaunošanas lozungs varēja vēl

likties nepieņemams. Bija jārēķinās arī ar sīkburžuāzijas vidū plaši

izplatītajiem nacionālistiskajiem aizspriedumiem, jo Padomju

vijas atjaunošana nozīmēja arī Latvijas iekļaušanos Padomjui
Savienības sastāvā. dējās zemniecības un amatnieku

plašās masas vajadzēja pārliecināt par Komunistiskās partijas

politikas pareizību, vajadzēja nostiprināt strādnieku šķiras un zem-

niecības savienību. Tāpēc par savu galveno un svarīgāko _uzde-
vumu sociālistiskās revolūcijas dienās Latvijas Komunistiska_ par-

tija uzskatīja: 1) visu fašistiskā režīma palieku galīgu likvidāciju,
visas valsts pilnīgu demokratizāciju; 2) revolūcijas politiskas

69 «Cīņa», 1940, 25. jūnija; «ilpojieTapCKan npaß/ia», 1940, 27 hkdhh.
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armijas organizēšanu un nostiprināšanu; 3) strādnieku šķiras un

zemniecības savienības nostiprināšanu un lauku proletariāta salie-

dēšanu.

Pirmo uzdevumu risināja LKP vadībā Tautas valdība likum-

došanas ceļā: likvidēja Ulmaņa valdības radītos institūtus un

iestādes, iztīrīja valsts aparātu un armiju no fašistiskā režīma aktī-

vajiem piekritējiem, piešķīra Latvijas darbaļaužu masām visplašā-
kās demokrātiskās brīvības. Partija veiksmīgi veicināja arī strād-

nieku šķiras savienību ar zemniecības masām. 1940. gada jūnija
beigās un jūlija sākumā visā Latvijā notikušās zemnieku sapulces

parādīja, ka visplašākie zemniecības slāņi apsveic fašistiskā režīma

likvidāciju, bet lauku buržuāzija, kaut arī vietām tā pūlējās orga-
nizēt pretošanos jauno pašvaldību un policijas palīgdienestā
locekļu vēlēšanām, palika izolācijā. Liela nozīme bija lauku bur-

žuāzijas bruņotā balsta — aizsargu organizācijas — atbruņošanai
un vēlāk — likvidēšanai. Komunistiskā partija, balstoties uz

savām bijušajām nelegālajām šūniņām, veidoja laukos partijas
organizāciju tīklu. Tiesa, partijas organizācijas pastāvēja tikai

nedaudzos pagastos, taču arī pārējos pagastos partija, organizējot
līdzjutēju un aktīvistu grupas, laukstrādnieku arodbiedrības, bal-

stoties uz Latvijas Darba jaunatnes savienību, atrada daudz uzti-

camu palīgu. Aktīvistu un līdzjutēju grupās apvienojās visi tie, kas

aktīvi atbalstīja partijas politiku un bija gatavi īstenot to. Par

nozīmīgu ieroci partijas organizāciju rokās kļuva policijas palīg-
dienests — 10—20 cilvēku katrā pagastā, kurus ievēlēja no naba-

dzīgo un vidējo zemnieku un citu progresīvi noskaņoto iedzīvotāju
vidus. Policijas palīgdienests, kas pastāvēja līdz 1940. gada oktob-

rim—novembrim, bet dažos apriņķos līdz 1941. gadam, izjaucot
visus buržuāzijas pretošanās mēģinājumus uz vietām, lielā mērā

veicināja revolucionārās kārtības nostiprināšanu laukos.

Svarīgākais Latvijas Komunistiskās partijas uzdevums bija

nostiprināt revolūcijas politisko armiju, organizatoriski saliedēt ap

partiju visus revolucionāros spēkus. Viens no pirmajiem un neat-

liekamajiem pasākumiem tāpēc bija arodbiedrību pārņemšana.

Ulmaņa valdība pēc fašistiskā apvērsuma likvidēja visas pastāvo-
šās arodbiedrības, bet 1935.—1936. gadā to vietā nodibināja «arod-

biedrības» ar ieceltām valdēm. Jaunās, Darba kamerai pakļautas
arodbiedrības bija īsti fašistiskā režīma piedēkļi, kas nodarbojās
ar revolucionāri noskaņoto strādnieku izsekošanu. 1940. gada

jūnijā—jūlijā Komunistiskās partijas vadībā fabrikās un rūpnīcās
tika ievēlēti pilnvarnieki, kuri revolucionārā ceļā pārņēma arod-

biedrību vadību no vecajām ieceltajām valdēm un savas sapulces

ievēlēja jaunas valdes, kuru priekšgalā bija komunisti un revolu-

cionārie strādnieki. Paši pirmie (22. jūnijā) savas arodbiedrības

vadību pārņēma apavstrādnieki, pēc tam — ķīmiķi, poligrāfijas

uzņēmumu ' darbinieki, jūrnieki, kokapstrādāšanas rūpniecības

strādnieki, metālisti, stiklstrādnieki, būvstrādnieki. 8. jūlija visas

27 Rīgas arodbiedrības bija revolucionāro strādnieku rokas. 16. ju-
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lijā izveidojās Rīgas Arodbiedrību centrālais birojs, 70 kura valdē

(to ievēlēja 7. jūlijā Rīgas arodbiedrību valžu locekļu kopsapulcē)
no 13 locekļiem deviņi bija LKP biedri. Par RACB valdes priekš-
sēdētāju ievēlēja R. Lapiņu. Arodbiedrību darbā aktīvi piedalījās
L. Kažemaks, E. Miezis, A. Straupe, J. Mežsargs, J. Sīpols, E. Ģī-
bietis, P. Nomalis, K. Sies, M. Grīnberga, V. Griļevskis, J. Jansons,
T. Frīdlande v. c. Jūnijā—jūlijā jaunas valdes ievēlēja arī arod-

biedrībās provincē. Laukos—pagastos partija sāka izveidot lauk-

strādnieku arodbiedrības (līdz tam laikam šādu arodbiedrību vis-

pār nebija), tādējādi organizatoriski apvienojot lauku proletariātu.
Arodbiedrības kļuva par Latvijas Komunistiskās partijas aktī-

viem palīgiem.
Partija atzina par ļoti nozīmīgu ieroci strādnieku šķiras rokās

strādnieku komitejas, kuras ievēlēja uzņēmumos ar 20 un vairāk

strādniekiem. Pirmās strādnieku komitejas tika izveidotas Liepā-

jas un Rīgas rūpnīcās vēl pirms valdības 26. jūnija lēmuma par

strādnieku komiteju radīšanu. Komunistiskā partija vadīja šo kus-

tību, komunisti uzstājās gandrīz visās strādnieku sapulcēs. Vairā-

kos uzņēmumos (piemēram, «Ērenpreiss», VEF) strādnieki savā

komitejā ievēlēja visu fabrikas partijas organizāciju, dažos citos

uzņēmumos — visu «vienības komiteju», ko partija bija radījusi
vēl pagrīdē. Strādnieku komitejas aizstāvēja strādnieku intereses,

sekoja administrācijas un fabriku īpašnieku darbībai, neļaujot tiem

izlaupīt izejvielas un iekārtu, apturēt ražošanu. Vienlaikus tās

izvērta plašu politiskās audzināšanas un kultūras darbu.

Līdzās policijas palīgdienestam, kas pilsētās jau 1940. gada

jūnijā daļēji nomainīja veco policiju, Komunistiskā partija sāka

bruņotas strādnieku šķiras organizācijas — Strādnieku gvardes —

radīšanu. Lēmumu par tās organizēšanu LKP CX Sekretariāts

pieņēma 2. jūlijā. Rīgā Strādnieku gvarde tika izveidota 1940. gada

jūlijā, pēc tam to organizēja arī citās pilsētās un apriņķos. Dau-

dzās Latvijas vietās, it īpaši Rīgā, vēl pirms Strādnieku gvardes
izveidošanas bija radītas bruņotas strādnieku grupas. Tā, Grīvā

24. jūnijā organizējās strādnieku družīna 102 cilvēku sastāvā, kas

nākošajā dienā ienāca Daugavpilī. 71 Strādnieku gvarde apsargāja

uzņēmumus un tiltus, elektrostacijas un strādnieku organizāciju
telpas. Pēc sava šķiriskā sastāva tā bija izteikti proletāriska, un to

pilnībā kontrolēja un vadīja Latvijas Komunistiskā partija.
Strādnieku gvardes un policijas palīgdienestā izveidošana,

valsts drošības orgānu gandrīz pilnīga sakomplektēšana ar komu-

nistiem liecināja, ka Latvijas Komunistiskajai partijai bija izde-

vies radīt aparātu gāztās buržuāzijas pretošanās apspiešanai.

Visaktīvākais un kaujinieciskākais Komunistiskās partijas

palīgs sociālistiskās revolūcijas dienās bija Latvijas Darba jaunat-
nes savienība. Tās biedri pēc iznākšanas no pagrīdes nekavējoties

70 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 174.—176. lpp.
71

«JlairajībCKan npaßjia», 1940, 26 hiohh.
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iekļāvās revolucionārajā darbā: uzstājās jaunatnes mītiņos,
organizēja aģitbrigādes un sapulces. LDJS rindās sociālistiskās

revolūcijas laikā iestājās tūkstošiem jauno strādnieku un zemnieku,
radās simtiem jaunu organizāciju. LDJS izdevās kļūt par īstu

Latvijas darba jaunatnes vadītāju un tās priekšpulku. 1940. gada
jūlija beigās LDJS bija 3258 biedri.72 LDJS CX 26. jūnijā sāka

izdot savu preses orgānu avīzi «Brīva Jaunatne». LDJS darbu

vadīja tādi aktīvi revolucionārie cīnītāji kā A. Miezis, I. Sudmalis,
V. Romanovičs, B. Berkovičs, E. Ankupe-Ezere, S. Rihlovs, I. Bo-

roks, A. Zars, N. Buse, P. Sadovskis, A. Krauklis, D. Štauvers,
P. Leibčs, V. Pujāts, P. Bāliņš, M. Kandāte v. c.

Pēc padomju varas pasludināšanas Latvijā, kad dienas kārtībā

izvirzījās jauni, sociālistiskās celtniecības uzdevumi, pacēlās jau-
tājums par Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienības darbības

atsākšanu. 1940. gada 27. jūlijā LKP CX Sekretariāts pieņēma
lēmumu par Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienības organi-
zēšanu un apstiprināja LKJS Centrālo organizācijas komiteju ar

E. Libertu priekšgalā. 2. augustā LKP CX Sekretariāts nolēma

likvidēt LDJS un uz tās bāzes izveidot republikas komjaunatnes
organizāciju. 73 Latvijas komjaunatnē sāka iestāties labākie un rosī-

gākie LDJS biedri. Kādu laiku LKJS un LDJS pastāvēja līdztekus.

1940. gada 14. augustā LKJS COK un LDJS CX kopējā sēdē

nolēma izbeigt LDJS darbību.74 Komjaunatne kļuva par vienīgo
Latvijas PSR jaunatnes organizāciju. Ar 16. augustu avīzes «Brīvā

Jaunatne» vietā iznāca kā LKJS CX orgāns avīze «Jaunais Komu-

nārs». 1940. gada 18. oktobrī Latvijas komjaunatni uzņēma VĻKJS
sastāvā.

LKP uzticīgs palīgs bija arī Sarkanā Palīdzība — MOPR

(Me)K,nyHapo,ziHasī opraHH3aiiHsī noMoniu čopuaM peisojitomiii)
Latvijas sekcija. Pagrīdē tā darbojās LKP tiešā vadībā un palī-

dzēja partijai iesaistīt revolucionārā cīņā jaunus cīnītājus. Sar-

kanā Palīdzība sniedza materiālu atbalstu cietumos ieslodzītajiem
un arī no cietumiem izlaistajiem revolucionāriem un viņu ģime-
nēm, atmaskoja politieslodzīto nežēlīgo spīdzināšanu buržuāzis-

kajā Latvijā. Organizatoriski Sarkanās Palīdzības darbu vadīja
tās CX, kurai bija pakļauta Rīgas komiteja un apgabala komitejas.
Daudzi aktīvie Sarkanās Palīdzības biedri līdzīgi LKP biedriem

tika notiesāti uz ilgiem gadiem cietumā un katorgā. Pēc fašistiskā

režīma gāšanas Sarkanā Palīdzība īsā laikā iemantoja plašu dar-

baļaužu masu simpātijas un lielu popularitāti. Ja pēc iznākšanas

no pagrīdes Sarkanajā Palīdzībā bija tikai 200—250 biedru (no
tiem 120 Rīgā), kas bija sadalīti četros rajonos, tad 1940. gada sep-
tembrī tā apvienoja ap 3500 biedru75

(no tiem ap 1500 Rīgā). Orga-

72 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 4. 1., 51. lapa.
73 Turpat, 7. 1., 18. lapa.
74

«Cīņa», 1940, 16. augustā.
75 «Padomju Latvija», 1940, 19. septembrī.
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nizāciju vadīja tās CX (N. Rauhmanis, E. Niedra, C. Palkavniece,
L. Vulfsone) ar LKP CX locekli A. Nuržu priekšgalā. 76 Sarkanā

Palīdzība sniedza ievērojamu materiālu palīdzību atbrīvotajiem
politieslodzītajiem (laikā no 1940. gada 21. jūnija līdz augustam
izsniedza pabalstiem 67 162 -latus), 70 no viņiem nosūtīja uz sana-

torijām un atpūtas namiem.77 Ar 1940. gada 6. jūliju Sarkanā Palī-

dzība legāli izdeva savu žurnālu «Sarkanā Palīdzība», kas bur-

žuāzijas diktatūras gados bija iznācis pagrīdē. 1941. gada 1. jan-
vārī Latvijas PSR darbojās 359 Sarkanās Palīdzības organizācijas,
kas apvienoja 9854 biedrus.78 Kopš 1941. gada 16. februāra Sarkanā

Palīdzība saucās par Latvijas PSR MOPR organizāciju.
Savā darbā dažādos iedzīvotāju slāņos Latvijas Komunistiskā

partija balstījās arī uz revolucionārajām studentu organizācijām,

kuģu komitejām, kareivju komitejām un politiskajiem vadītājiem

armijā utt.

Komunistiskā partija tajā laikā bija vienīgā politiskā partija
Latvijā. Latvijas Sociālistiskā strādnieku un zemnieku partija jau
savā II kongresā 1940. gada pavasarī izteicās par darbības

izbeigšanu un pievienošanos LKP, bet 3. jūlijā Sociālistiskās

strādnieku un zemnieku partijas CX pieņēma lēmumu par partijas
likvidēšanu.79 Līdzīgu lēmumu 4. jūlijā pieņēma arī sociāldemokrā-

tiskās jaunatnes savienības «Strādnieku sports un sargs» (tā arī

bija darbojusies pagrīdē) galvenā valde.80 Buržuāziskās politiskās

partijas, kuras darbojās Latvijā līdz 1934. gada maijam un kuru

līderi pilnībā samierinājās ar fašistisko režīmu, bija tik tālu ban-

krotējušas un diskreditējušas sevi plašu iedzīvotāju slāņu acīs, ka

pat nemēģināja atjaunot savu darbību.

Latvijas Komunistiskā partija, konsekventi un vīrišķīgi cīnoties

pagrīdē, iekaroja sev tiesības būt par vienīgo politisko partiju, kas

pauž Latvijas iedzīvotāju visplašāko slāņu intereses. Apvienojusi
savās rindās daudzu tautību pārstāvjus — latviešus, krievus, ebre-

jus, polus v. c. —, partija stingri un mērķtiecīgi cīnījās pret katru

latviešu buržuāziskā nacionālisma, lielkrievu šovinisma un cio-

nisma izpaudumu. Latvijas Komunistiskā partija konsekventi

apkaroja buržuāzijas un tās ielikteņu centienus sanaidot latviešu

un krievu tautības darbaļaudis, sarīdīt viņus pret ebrejiem, apka-
roja antisemītismu visās tā izpausmēs. Jau sociālistiskās revolū-

cijas dienās LKP daudz darīja, lai nostiprinātu Latvijas darba-

ļaužu draudzīgās saites ar Padomju Savienības darba cilvēkiem

un Sarkanās Armijas daļu karavīriem. 1940. gada jūnijā un jūlijā
bieži notika Latvijas darbaļaužu un sarkanarmiešu tikšanās,
mākslinieciskās pašdarbības vakari, sporta sacensības starp

76 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 1. L, 6. lapa.
77 «Padomju Latvija», 1940, 19. septembrī.
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79 Turpat, 1940, 4. jūlijā.
80 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 17. 1., 9. lapa
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sarkanarmiešiem un Latvijas Tautas armijas kareivjiem, jauniešiem
v. tml. Ar milzīgu interesi Latvijas darbaļaudis iepazinās ar PSRS
tautu kultūras sasniegumiem, ar buržuāzijas valdīšanas laikā aiz-

liegto padomju daiļliteratūru, padomju kinofilmām, gu\a iespēju
brīvi lasīt padomju avīzes.

Jautājumu par turpmāko valsts varas formu, par proletariāta
diktatūras formu Latvijā izlēma Tautas saeima, kuru ievēlēja Lat-

vijas darba tauta.

LKP CX Sekretariāts savā 1940. gada 2. jūlija lēmumā atzina,
ka Latvijā jāsarīko Saeimas vēlēšanas, 81 tā īstenojot LKP prasībās
Tautas valdībai paredzēto tautas pārstāvniecības ievēlēšanu «uz

vispārēju, vienlīdzīgu, aizklātu un tiešu vēlēšanu tiesību pamata».
Pamatojoties uz šo LKP CX lēmumu, Latvijas Tautas valdība

izstrādāja un savā 1940. gada 4. jūlija sēdē pieņēma lēmumu izda-

rīt Saeimas vēlēšanas vispārējas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas un

proporcionālas balsošanas ceļā, nosakot, ka tām jānotiek 1940. gada
14.—15. jūlijā. Latvijas Tautas valdība deklarēja, ka lēmumu par
vēlēšanām tā pieņēmusi tāpēc, ka atzīstot par savu pienākumu
«nodrošināt Latvijas tautai iespēju brīvi izpaust savu gribu uzde-

vumos, kuri tagadējā laikā izvirzījušies mūsu tēvijas priekšā valsts

celtniecības un valsts pārvaldīšanas laukā».82 Kā redzams no šī

paziņojuma, jaunajai Saeimai bija jāizlemj jautājums par Latvijas
valstiskuma turpmāko formu. Tajā pašā dienā Latvijas Tautas

valdība pieņēma likumu par Saeimas vēlēšanām.83

Likums par Saeimas vēlēšanām tika izstrādāts, izmantojot par

pamatu buržuāziskās Latvijas 1922. gada konstitūciju, bet it

īpaši — Latvijas Satversmes sapulcē 1922. gada 9. jūnijā pieņemto
un 1922. gada 14. jūlijā papildināto «Likumu par Saeimas vēlē-

šanām».84 Taču, salīdzinot ar tiem jauno likumu, 85 redzams, ka

tajā izmantota tikai vecā likuma galveno punktu forma, bet pēc
sava satura jaunais likums ievērojami atšķīrās no vecā. Jaunais

likums bijia loģiskāks, konkrētāks, tas atbilda situācijai, kas bija
radusies Latvijā pēc fašistiskās diktatūras gāšanas. Tas atspogu-
ļoja jaunās, darbaļaužu interesēs radītās revolucionārās likumdo-

šanas ieiešanu dzīvē.

Balsstiesības tika piešķirtas visiem Latvijas pilsoņiem, kas bija

sasnieguši 21 gada vecumu. Visu Latvijas teritoriju sadalīja 5 vēlē-

šanu apgabalos: Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zem-

gales. Tika noteikts arī deputātu skaits no katra vēlēšanu apga-

bala (atkarībā no iedzīvotāju skaita): no Rīgas — 21, no Vidze-

81 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2. d., 414. lpp.
82

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 26. lpp.
83 Latvijas Tautas valdības likumu par Saeimas vēlēšanām 1940. gada 5. jūlijā

parakstīja Tautas valdības galva A. Kirhenšteins, tieslietu ministrs J. Pabērzs un

iekšlietu ministrs V. Lācis, kā arī apstiprināja valsts prezidents, un taja paša
dienā šo likumu publicēja «Valdības Vēstnesī», līdz ar ko tas stājās spēkā.
84 Latvijas republikas satversme. Rīga, 1922, 16.—25. lpp.
85 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 196.—199. lpp.
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mes — 22, no Kurzemes un Zemgales — pa 15, no Latgales — 27.

Likums stingri noteica kandidātu izvirzīšanas un reģistrācijas kār-

tību, vēlēšanu gaitu, balsu skaitīšanas kārtību.

Vēlēšanu tehnisko sagatavošanu uzdeva Saeimas Centrālajai
vēlēšanu komisijai, kuru 1940. gada 4. jūlijā 8 cilvēku sastāvā

iecēla Latvijas tautas valdība.86 Pieci komisijas locekļi bija komu-

nisti (K. Sies, J. Vecvagars, A. Buševics, A. Deglavs (vēlāk
K. Gailis), O. Gulbis), pārējie — bezpartejiskie (senators A. Men-

ģelsons (vēlāk R. Alksnis) no Tieslietu ministrijas, A. Maldups
no Valsts statistiskās pārvaldes un A. Leja no lekšlietu ministri-

jas). Savā 1940. gada 5. jūlija sēdē Tautas valdība iecēla arī

5 apgabala vēlēšanu komisijas (katru 5 cilvēku sastāvā), 87 bet

6. jūlija sēdē — 19 apriņķa vēlēšanu komisijas (katru 5 cilvēku

sastāvā). 88 Apgabalu un apriņķu komisijās līdzās komunistiem un

darbaļaužu pārstāvjiem bija vairāki miertiesneši un pašvaldību

pārstāvji (resp., agrāko administratīvo iestāžu pārstāvji). Sis

fakts, kā arī tas, ka tik drīz pēc fašistiskā režīma gāšanas LKP

pieņēma lēmumu par vispārējām, vienlīdzīgām, tiešām un aizklā-

tām vēlēšanām, apliecina lielo atbalstu, ko Komunistiskajai partijai
sniedza Latvijas iedzīvotāju visplašākās masas.

Vēlēšanu kārtība palika tā pati, kā ievēlot buržuāzisko Saeimu:

katrs vēlētājs varēja balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, jo vēlētāju
saraksti netika sastādīti. Balsošanas laikā vēlētāju reģistrēja un

pasē izdarīja atzīmi par piedalīšanos vēlēšanās. Vēlēt varēja tikai

Latvijas pavalstnieki. Katru izvirzīto deputātu kandidātu sarakstu

vajadzēja parakstīt ne mazāk kā 100 vēlētājiem. Sarakstam bija

jāpievieno kandidātu iesniegumi ar piekrišanu balotēties Saeimā.

Kandidātu saraksti bija jānodod Centrālajai vēlēšanu komisijai ne

vēlāk kā 1940. gada 10. jūlijā pīkst. 20.

Saeimas vēlēšanas izvērtās par nozīmīgu notikumu Latvijas
iekšpolitiskajā dzīvē. Kaut arī vēlēšanu ārējā forma palika iepriek-
šējā, tās noritēja gluži citādos politiskos apstākļos. Organizējot
Saeimas vēlēšanas 1922.—1931. gadā, valdošā buržuāzija lika lietā

visu savu policejiski birokrātisko aparātu, lai neļautu revolucionā-

rajiem strādniekiem izvirzīt savus kandidātus. Buržuāzija izman-

toja visdažādākās mahinācijas, līdz pat deputātu kandidātu un

viņu izvirzošo personu arestiem (kā tas bija 1925. gadā), bet

1933. gada novembrī tieši Saeimas sēžu zālē tika arestēta visa

Saeimas strādnieku un zemnieku frakcija. 1940. gada vasarā poli-
tiskā vara Latvijā bijā strādnieku šķiras rokās un visplašākās
darbaļaužu masas ieguva tiesības izvirzīt savus pārstāvjus parla-
mentā. Strādnieku šķirai tika radīti visi apstākļi plašas priekšvē-
lēšanu kampaņas izvēršanai ar visiem iespējamiem līdzekļiem

(prese, radio utt.), tā varēja izjaukt buržuāzijas reakcionāro

86 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 26. lpp.
87 Latv. PSR CVVA, 1307. L, 1. apr., 317. 1., 208.—209. lapa.
88 Turpat, 212.—216. lapa.
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elementu mēģinājumus izmantot velēšanas savu speķu organizē-
šanai un saliedēšanai.

Saeimas vēlēšanas kļuva par nopietnu pārbaudījumu Latvijas
strādnieku šķirai un tās priekšpulkam — Komunistiskajai partijai.
Lai nodrošinātu vēlēšanās uzvaru pār buržuāziju (sākumā LKP
domāja, ka vēlēšanās tai būs jācīnās ar vienu vai pat vairākiem

buržuāzijas sarakstiem 89
), bija jāpieliek vislielākās pūles un ener-

ģija, jāmobilizē visplašākie strādnieku šķiras, zemniecības, darba

inteliģences slāņi, jāpanāk sīkburžuāzijas atbalsts. Vajadzēja
izstrādāt tādu vēlēšanu programmu, kas atspoguļotu darbaļaužu
gribu un vēlēšanās varētu saliedēt ap Komunistisko partiju iedzī-

votāju vairākumu. Tas viss bija jāizdara ārkārtīgi īsā laikā

(9 dienās).
Jau pirmajās vēlēšanu kampaņas dienās Latvijas Komunistiskā

partija griezās pie strādnieku šķiras, zemniecības, inteliģences ar

aicinājumu izteikt savu atzinību partijas politiskajai līnijai.

Latvijas darbaļaudis ar lielu pacilātību uzņēma Tautas valdības

lēmumu par Saeimas vēlēšanām, ko 1940. gada 4. jūlija vakarā

paziņoja pa radio. 5. jūlijā Rīgā notika grandioza darbaļaužu
demonstrācija, kurā piedalījās vairāk par 120 tūkst, cilvēku. Tā

parādīja, ka divās nedēļās pēc fašistiskā režīma gāšanas izaugusi
revolūcijas politiskā armija. Rīgas darbaļaužu demonstrācija sākās

vienlaikus četrās vietās (Sarkandaugavā, Gaisa tilta rajonā, Mas-

kavas priekšpilsētā un Pārdaugavā). 90 Demonstrantu kolonnas ar

sarkanajiem karogiem virzījās gar Valdības namu un PSRS sūt-

niecību uz LKP CX mītni, kas tolaik atradās Dzirnavu un Antoni-

jas (tagad. Leona Paegles) ielas stūrī. Demonstranti nesa lozun-

gus, kas sumināja Latvijas Komunistisko partiju un tās vadošos

darbiniekus, Sarkano Armiju, pieprasīja atstādināt Ulmani no pre-
zidenta amata. Bija arī lozungi: «Lai dzīvo Padomju Latvija!»,
«Mēs prasām Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai!»91

Uzrunājot demonstrantus, LKP CX sekretārs 2. Spure teica:

«Latvijas Komunistiskā partija aicina visus strādniekus, darba

zemniekus un inteliģentus piedalīties jaunās Saeimas vēlēšanās

un balsot par apvienoto darbaļaužu bloku. Jaunā Saeima nebūs

darba tautas apspiedēja — tā būs Saeima, virs kuras plīvos sarka-

nais karogs.» 92

1940. gada 5. jūlijā grandioza manifestācija un mītiņš notika

arī Liepājā (tajā piedalījās 16 000 cilvēku), Ventspilī (6000 cil-

vēku), tāpat Valmierā, Cēsīs, Talsos, Kandavā, Sabilē, Valdemār-

pilī, Stendē un citās pilsētās. 6. jūlijā darbaļaužu demonstrācija
notika Bauskā (ar 5000 dalībnieku), Tukumā_(4soo dalībnieku),
7. jūlijā notika mītiņš un demonstrācija Jelgavā (8000 cilvēku) un

89
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f., 1. apr., 4. 1., 2. lapa.

90 Latv. PSR CVVA, 6823. f., 1. apr., 4. L, 10. lapa.
91 «Cīņa», 1940, 6. jūlijā.
92

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 208. lpp.
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Kuldīgā. Daugavpilī 6. un 7. jūlijā notika divi grandiozi darba-

ļaužu mītiņi (tajos piedalījās 9000 un 7000 cilvēku), kuros izska-

nēja vienprātīgs atbalsts jaunajai valdībai. Demonstrācijas un

mītiņi noritēja arī citās pilsētās un apdzīvotajās vietās.

Šīs varenās demonstrācijas un mītiņi ievadīja vēlēšanu kam-

paņu. Zīmīgi, ka jau tajos darbaļaudis izteica prasību neļaut bijušā
fašistiskā režīma darboņiem piedalīties vēlēšanās ar saviem sarak-

stiem. Šādu rezolūciju, piemēram, 1940. gada 5. jūlijā pieņēma
Ventspils strādnieki.93

Latvijas Komunistiskā partija izstrādāja savu vēlēšanu pro-

grammu «Par mieru, par maizi, par tautas brīvību!». Šajā doku-

mentā partija izvirzīja tos pašus punktus, kas bija formulēti LKP

prasībās Latvijas Tautas valdībai: valsts pilnīga demokratizācija,
zemes piešķiršana bezzemniekiem un sīkzemniekiem, darbaļaužu
materiālā stāvokļa uzlabošana utt.94 Komunistiskās partijas taktika

šajā periodā izpaudās Latvijas progresīvo, demokrātisko un patrio-
tisko spēku visplašākās koalīcijas izveidošanā, lai tādējādi izolētu

un sagrautu reakcionārās buržuāzijas spēkus — Ulmaņa režīma

bijušo galveno balstu. Tas atspoguļojās gan Komunistiskās partijas
vēlēšanu platformā, gan kopējo sarakstu sastādīšanā ar bezparte-
jiskajiem.

1940. gada 5. jūlijā 2. Spure Rīgas arodbiedrību pārstāvju

sapulcē LKP CX vārdā nolasīja partijas vēlēšanu programmu.

Rīgas 25 arodbiedrību un kara invalīdu biedrības pārstāvji vienprā-

tīgi parakstīja šo platformu. Partijas vēlēšanu programmu atbal-

stīja arī Latvijas Darba jaunatnes savienības CX un Sarkanās

Palīdzības CX- Visas šīs organizācijas bija ierosinātājas plašas
visu revolucionāro un progresīvo spēku koalīcijas — Latvijas
Darba tautas bloka — radīšanai. LKP vēlēšanu programma kļuva

par Latvijas Darba tautas bloka platformu. Šai platformai pievie-

nojās vairākas citas progresīvās (galvenokārt inteliģences un

studentu) organizācijas, kā arī arodbiedrības un slimo kases. Par

savu atbalstu Latvijas Darba tautas blokam paziņoja vairākas

mazākumtautību un sīkburžuāzijas organizācijas. Galvenais un

centrālais bloka spēks bija Latvijas Komunistiskā partija. Latvijas
Darba tautas bloks izvirzīja savus kandidātu sarakstus visos pie-
cos vēlēšanu apgabalos. Saskaņā ar likuma prasību, ka katram

deputātu kandidātu sarakstam «jābūt parakstītam vismaz no

100 vēlētājiem», Rīgas vēlēšanu apgabalā bloka sarakstu parak-

stīja 125 cilvēki, Vidzemes — 131, Zemgales — 142, Kurzemes —

135, Latgales — 121.95 Starp 100 kandidātiem bija 92 vīrieši un

8 sievietes, kuri pēc sociālā sastāva sadalījās šādi: 22 strādnieki,
3 laukstrādnieki, 13 zemnieki, 17 brīvo profesiju pārstāvji, 5 mili-

tārpersonas (no tām 2 ģenerāļi), 14 sabiedriskie darbinieki, 14 kal-

93
Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 211. lpp.

94 Turpat, 212.—214. lpp.
95 Latv. PSR CVVA, 1308. f., 9. apr., 800./7. 1., 6. lapa.
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potāji, 11 skolotāji un augstskolu pasniedzēji un 1 tirgotājs. 96 No

izvirzītajiem kandidātiem 52 bija komunisti un 48 — bezpartejiskie.
Darba tautas bloka platformu dedzīgi atbalstīja visplašākie Lat-

vijas iedzīvotāju slāņi. Vēlēšanu sagatavošanas laikā Komunis-

tiskā partija, LDJS un citas darbaļaužu organizācijas noturēja
tūkstošiem sapulču un mītiņu, plaši izmantoja radio. Uz visām Lat-

vijas malām izbrauca aģitācijas brigādes, masu metienā iznāca

pirmsvēlēšanu plakāti, aģitācijas literatūra. Latvijas Komunistiskā

partija ļoti augstu vērtēja pirmsvēlēšanu aģitācijas nozīmi. Jau

1940. gada 4. jūlijā LKP Rīgas komiteja kopā ar partijas rajonu
sekretāriem organizēja kopēju sēdi, kurā apsprieda LKP uzdevu-

mus un lozungus vēlēšanu kampaņas laikā. 97 6. jūlijā LKP CX

sasauca Rīgas komunistu kopēju sapulci, kurā piedalījās 600 par-

tijas biedru. Par sagatavošanos Saeimas vēlēšanām ziņoja LKP

CX sekretārs 2. Spure. Debatēs piedalījās 17 cilvēku. Sapulcē tika

apspriesti ari jautājumi par propagandas metodēm un formām,

par partijas propagandistu nosūtīšanu uz laukiem utt. 98 1 940. gada
9. jūlijā notika LKP CX sēde (plēnums), kurā apsprieda vēlēšanu

kampaņas gaitu un Saeimas Centrālās vēlēšanu komisijas darbu.

Tika pieņemti lēmumi par partijas darba uzlabošanu, par propa-
gandistu nosūtīšanu uz laukiem, uz armijas daļām, par pirmsvēlē-
šanu darba plašu atspoguļošanu laikrakstā «Cīņa», par kontaktu

nostiprināšanu ar Latvijas Darba jaunatnes savienību.99

LKP visas apgabalu un rajonu komitejas, visas Latvijas parti-
jas organizācijas aktīvi piedalījās vēlēšanu sagatavošanā. Lielu

palīdzību partijai vēlēšanu kampaņas laikā sniedza arodbiedrības

un LDJS organizācijas, kā arī prese un radio. Komunisti, LDJS

biedri, bezpartejiskie aktīvisti pielika ārkārtīgi daudz pūļu un

enerģijas, lai izskaidrotu iedzīvotājiem Latvijas Darba tautas

bloka platformu, nodrošinātu vēlēšanu tehnisko sagatavošanu
(vēlēšanu iecirkņu iekārtojumu un apsardzi, biļetenu piegādi
v. tml.).

Lielu darbu, sagatavojot Saeimas vēlēšanas, veica Centrālā

vēlēšanu komisija, kas izdeva vairākus lēmumus un instrukcijas
par vēlēšanu norisi, par balsošanas gaitu utt. Visā Latvijā bija
izveidoti 612 vēlēšanu iecirkņi un 644 apakšiecirkņi — armijas
daļās, jaunceltnēs utt. 100 Rīgā bija 38 vēlēšanu iecirkņi, viens no

tiem apkalpoja Rīgas slimnīcas. Daudz vēlēšanu tehniskajā orga-

nizācijā darīja vietējās pašvaldības un armijas daļas, kas piešķīra

transportu.
Velēšanu sagatavošanas laika savu kandidātu sarakstu, slēpjo-

ties aiz «latviešu bezpartejisko un demokrātisko vēlētāju» izkār-

96 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 308. lpp.
97

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f, 1. apr., 5. 1., 8.-9. lapa.
98 Turpat, 4. 1., 1.—2. lapa; «ripojieTapcKan 1940, 8 hkdjih.
99 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 6. 1., 8.-9. lapa.
100 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 309. lpp.



tnes, centās iesniegt arī neliela agrāko buržuāzisko politisko partiju'
aktīvo darboņu grupa, tai skaitā arī redzamie Ulmaņa režīma pie-
kritēji, kas slepus pat nodrukāja demagoģisku «vēlēšanu pro-

grammu». Bija vēl vairāki citi mēģinājumi izvirzīt buržuāzisko

kandidātu sarakstus. 101 Taču visi šie mēģinājumi cieta pilnīgu
neveiksmi. Plašas darbaļaužu masas noraidīja gāztās buržuāzijas
tīkojumus pēc pārstāvniecības Saeimā. Latvijas Darba tautas bloka

saraksts palika par vienīgo kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās.

Saeimas vēlēšanas noritēja divas dienas — 1940. gada 14. un

15. jūlijā — vēlētāju lielas aktivitātes apstākļos. Vēlēšanās Lat-

vijas Darba tautas bloks guva spīdošu uzvaru. Balsošanā pieda-
lījās 1 181 323 cilvēki jeb 94,8% no visu vēlētāju skaita. Par Latvi-

jas Darba tautas bloka kandidātiem savas balsis nodeva 1 155 807

vēlētāji jeb 97,8% no visiem, kas piedalījās vēlēšanās. Vēlēšanu

iepriekšējie rezultāti kļuva zināmi jau 1940. gada 16. jūlija rītā, 102

bet galīgie rezultāti — 17. jūlija pēcpusdienā. Centrālā vēlēšanu

komisija tad pieņēma lēmumu par vēlēšanu galīgo rezultātu pub-

licēšanu, 103 kā arī apstiprināja par ievēlētiem Saeimas deputātiem
visus 100 Latvijas Darba tautas bloka kandidātus.104

Vēlēšanu rezultāti spilgti apliecināja republikas iedzīvotāju

visplašāko slāņu vienprātīgu atbalstu Latvijas Komunistiskās par-

tijas līnijai. Vēlētāju kopskaits (to aprēķināja, balstoties uz

1935. gada tautas skaitīšanas datiem) un nodoto balsu skaits,

sadalot pa atsevišķiem apgabaliem, atspoguļots šeit ievietotajā
tabulā.105 Raksturīgi, ka 6 pilsētās (Kandavā, Piltenē, Grobiņā,

101 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 310. lpp.
102 Latv. PSR CVVA, 1308. f., 9. apr., 800./1. L, 1.—2. lapa.
103

Turpat, 53. lapa.
104

Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 260.—262. lpp.
105 «Mēneša Biļetens Statistikai un Konjunktūrai», 1940, Nr. 7, 471. lpp. Tas

apstāklis, ka Vidzemē balsotāju skaits bija lielāks par vēlētāju skaitu (101,3%),
izskaidrojams ar to, ka daļa Rīgas vēlētāju (vasarnieki) balsošanā piedalījās

Rīgas Jūrmalā, kas ietilpa Vidzemes apgabala Rīgas apriņķī (apriņķī vēlēšanās

piedalījās pat 131,3% no tajā pastāvīgi dzīvojošo vēlētāju skaita).

514*

Rīga
Vidzeme

Latgale
Kurzeme

Zemgale

222 803

288 617

308 179

177 186

184538

94,8

101,3
93,9

88,9
92,8

219 526

276 555

304 982

175 589

179 155

98,5
95,8

99,0
99,1
97,1

3 277

12 062

3 197

1 597

5 386

Kopa 1 181 323 94,8 1 155 807 97,8 25 516
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Subatā, Varakļānos, Līvānos) un 12 pagastos (Liepājas apr. Em-

būtes, Priekuļu, Rāvas, Ziemupes un Grobiņas pag., Talsu apr.
Strazdes pag., Cēsu apr. Stalbes pag., Valmieras apr. Ozolu pag.,
Rēzeknes apr. Makašēnu pag., Ludzas apr. Pildas pag., Jelgavas

apr. Rubas pag. un Jēkabpils apr. Vārnavas pag.) pret Latvijas
Darba tautas bloku nebija balsojis neviens cilvēks; 11 pagastos
pret bloku bija balsojuši pa vienam vēlētājam katrā, 10 pagastos —

pa diviem, Aizputes pilsētā — viens, Aucē — divi.

Latvijas lielākajās pilsētās (izņemot Rīgu) vēlēšanu aina bija

š^da: 106

Par Pret

Liepājā 35253 42

Jelgavā 22 605 267

Daugavpilī 25 021 195

Ventspilī 10 974 28

Valmierā 6 481 151

Cēsīs 6 603 125

Četrdesmit vienā pagastā pret Latvijas Darba tautas bloku

balsoja vairāk nekā 100 cilvēku. Visvairāk vēlētāju balsoja pret
Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagastā (2173 par, 351 pret) un Rīgas
apriņķa Ādažu pagastā (4318 par, 349 pret). 107

Ļoti raksturīgi ir vēlēšanu rezultāti Rīgā. Salīdzinot balsoša-

nas rezultātus 4 vēlēšanu iecirkņos Rīgas centrā un 12 iecirkņos

pilsētas strādnieku rajonos,
loB

gūstam diezgan skaidru liecību par

dažādu iedzīvotāju slāņu attieksmi pret izmaiņām, kas notika Lat-

vijas dzīvē.

Velēšanu iecirkņi centra
Par Pret

Nr. 1. Raiņa bulv. 8 10 946 542

Nr. 2. Valdemāra (tag. Gorkija) ielā 1 7 613 422

Nr. 3. Skolas (tag. A. Upīša) ielā 11 9 263 104

Nr. 4. Šarlotes ielā 8 9 332 287

Vēlēšanu iecirkņi strādnieku rajonos
Par Pret

Nr. 5. Pētersalas ielā 10 4 279 18

Nr. 6. Brīvības gatvē 12 4 924 28

Nr. 7. Brīvības gatvē 240 1 839 3

Nr. 11. Vecmīlgrāvī 1 886 16

Nr. 12. Jaunmīlgrāvī 977 8

Nr. 16. Pērnavas ielā 42 5 929 25

Nr. 17. A. Deglava ielā 3 12758 84

106 Latv. PSR CVVA, 1308. f., 9. apr., 800./12. 1., 37.-38. lapa.
107 Turpat, 42. lapa.
108

«Cīņa», 1940, 16. jūlijā.
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Nr. 20. Latgales (tag. Maskavas) ielā 116 9 775 —

Nr. 31. Daugavgrīvas ielā 116 3013 13

Nr. 32. Bolderājā 3 209 70

Nr. 34. Čiekurkalnā 3 424 38

Nr. 36. Kinoteātri «Teika» 6 281 64

Guvuši vēlēšanās spīdošu uzvaru, Latvijas darbaļaudis
1940. gada 18.—20. jūlijā grandiozos mītiņos un demonstrācijās
visās pilsētās un laukos izvirzīja prasības, lai Saeima pasludinātu
Latvijā padomju varu un Latvija iekļautos Padomju Savienības

sastāvā. 109 Latvijas Tautas saeima izpildīja tautas vienprātīgo
gribu.

Tautas Saeimas sēde sākās 1940. gada 21. jūlijā pīkst. 12 Nacio-

nālā teātra (tag. Latvijas PSR A. Upīša Valsts Akadēmiskais

drāmas teātris) telpās. Sēdē piedalījās Latvijā akreditētie ārvalstu

diplomātiskie pārstāvji un daudz viesu. Dienu pirms Saeimas darba

uzsākšanas notika deputātu komunistu un bezpartejisko deputātu
sēdes, kurās tika izskatīta sesijas darba kārtība, Saeimas prezidija
sastāvs un citi jautājumi. Tautas saeimas pirmo sēdi atklāja vecā-

kais deputāts, Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta zemnieks,

1905. gada revolūcijas aktīvs dalībnieks Dāvids Krūze. Savu īso

runu viņš nobeidza ar uzaicinājumu nosūtīt brālīgus sveicienus

Padomju Savienības tautām un PSRS valdībai.110

Pēc ievadrunas Latvijas Tautas saeima ievēlēja sesijas darba

orgānus. Par Saeimas priekšsēdētāju tika ievēlēts P. Briedis, par

tās prezidija locekļiem — J. Vāgners, X- Šics, K--Z. Prieže,
O. Krastiņš, X- Suba, G. Iļjins, S. Simanovičs, P. Galenieks. levē-

lēja arī mandātukomisiju (Fr. Deglavs, J. Pupurs, M. Jofe, A. Maz-

jēcis, J. Ancāns) un redakcijas kolēģiju (A. Jablonskis, A. Upīts,
O. Auguste). 111

Saeima pieņēma šadu dienas kartību: 112

1. Valdības atskaite par paveikto darbu.

2. Jautājums par valsts varu Latvijā.
3. Jautājums par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā.

4. Jautājums par zemi.

5. Jautājums par banku un lielu privātu rūpniecības un tirdz-

niecības uzņēmumu nacionalizāciju.
6. Mandātu komisijas ziņojums.
7. Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojums par Saeimas vēlē-

šanām.

Pirms pirmā dienas kartības jautājuma apspriešanas Tautas

saeimu sveica Latvijas Tautas armijas delegācija un Rīgas

109 Rīgas strādnieku vispārējo gribu pasludināt Latvijā padomju varu un iekļaut
Latviju Padomju Savienībā bija spiesta toreiz atzīt pat Londonas avīze «Times»

(1940, Julv 20, p. 3, raksts «Pro-SovietMove m Latvia»).
110 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 276. lpp.
111 Turpat, 277. lpp.
112 Turpat.



54

strādnieku pārstāvji. Tautas armijas apsveikumā bija teikts: «Mūsu

armija — tautas armija, kopā ar Sarkano Armiju vai ari kā šīs

Sarkanās Armijas atsevišķa daļa, kopīgi sargās Latvijas robe-

žas. . Jaunā Saeima var būt droša, ka jaunā tautas armija kopā
ar Sarkano Armiju droši stāvēs savās sargu vietās.» 113 Rīgas strād-

nieku delegācija, strādnieku šķiras vārdā sveicot Tautas saeimu,
noteikti prasīja, lai tās deputāti izpildītu darba tautas gribu — pa-
sludinātu Padomju Latviju. 114

Par Tautas valdības paveikto darbu laikā no 1940. gada 20. jū-
nija ziņoja valdības galva A. Kirhenšteins. Viņš informēja par
Tautas valdības pieņemtajiem likumiem, par tiem pasākumiem,
kurus valdība veica darbaļaužu materiālā stāvokļa uzlabošanai un

draudzīgo sakaru nostiprināšanai ar Padomju Savienības tautām.

Noklausījusies A. Kirhenšteina ziņojumu, Tautas saeima pieņēma
lēmumu izteikt valdībai atzinību par tās iepriekšējo darbību un

pagarināt tās pilnvaras līdz jaunās valdības sastādīšanai uz jau-
nās satversmes (Konstitūcijas) pamata.

115 Par šo priekšlikumu

vienprātīgi balsoja visi Tautas saeimas deputāti (atturējās depu-
tāti — Tautas valdības ministri). 116

Par Saeimas darba kārtības otro punktu — par valsts varu

Latvijā — referēja deputāts 2. Spure. Savā plašajā runā viņš norā-

dīja, ka Tautas saeimai ir jāizlemj ārkārtīgi svarīgs jautājums —

par valsts varas formu Latvijā. 2. Spure aplūkoja strādnieku šķi-

ras, zemniecības un inteliģences stāvokli buržuāziskajā Latvijā, it

īpaši fašistiskās diktatūras laikā. Tautas saeimas vēlēšanas, viņš

uzsvēra, spilgti apliecināja, ka Latvijas tauta nevēlas atgriezties

pie buržuāziskās iekārtas. 2. Spure atzīmēja PSRS tautu lielos

panākumus sociālistiskajā un kultūras celtniecībā. Viņš teica, ka,

«izlemjot jautājumu par valsts varu Latvijā, mums vēlreiz jāvērš
skati uz Padomju Savienību. Lielā vēsturiskā Padomju Savienības

pieredze mums māca, ka tikai padomju vara ir īstā darbaļaužu
aizstāve un sargātāja. Tikai padomju vara ir patiesa tautas vara,

kur valda pati darba tauta — bez kapitālistiem, bez muižniekiem,

bez lielajiem zemju īpašniekiem un tautas apspiedējiem.»
117

2. Spure uzsvēra, cik liela nozīme ir padomēm — tādai valsts varas

formai, kura, apvienojot strādniekus, zemniekus un inteliģenci,
iesaista tos valsts pārvaldīšanā. Savas runas nobeigumā 2. Spure

paziņoja, ka Latvijas Tautas saeima, paužot visas Latvijas darba

tautas gribu, pasludinās padomju varas nodibināšanos visā Lat-

vijas teritorijā un ka Latvija tiks pasludināta par Padomju Sociā-

listisko Republiku. Sos vārdus Tautas saeimas deputāti uzņēma ar

113 Latvijas Tautas saeimas 1. sesija. 1940. gada 21.—23. jūlija. Stenogrammu

atreferējums. Rīga, 1940, 6. lpp.
114 Turpat.
115 Sava 1940. gada 19. jūlija sede Latvijas Tautas valdība pieņēma lēmumu sa-

karā ar ievēlētās Tautas saeimas sesiju nolikt savas pilnvaras.
116

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 281. lpp.
117 Turpat, 285. lpp.
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ilgiem, nerimstošiem aplausiem un saucieniem «Lai dzīvo Padomju
Latvija!», «Lai dzīvo Latvijas Komunistiskā partija!», «Lai dzīvo

Padomju Savienība!», «Lai dzīvo Sarkanā Armija!».
2. Spures priekšlikumu atbalstīja deputāti V. Latkovskis un

Fr. Deglavs. 118 Tautas saeimu sveica strādnieku un zemnieku dele-

gācijas, kas nodeva tai darbaļaužu vienprātīgo prasību pasludināt

Latviju par padomju republiku un iestāties Padomju Savienības

sastāvā.119

Tautas saeima pieņēma lēmumu, ko lika priekšā Saeimas depu-
tātu vecāko padome, — ievēlēt 7 cilvēku komisiju un uzticēt tai

izstrādāt deklarācijas projektu par valsts varu Latvijā. 120

Pēc stundas pārtraukuma Latvijas Tautas saeima sāka apspriest

jautājumu par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. Par šo

jautājumu referēja deputāts V. Lācis, kas savā runā norādīja uz

tām stiprajām saitēm, kas jau no seniem laikiem vienojušas lat-

viešu tautu ar lielo krievu tautu un citām PSRS tautām, uz Latvi-

jas buržuāzijas cenšanos savas kundzības gados visiem spēkiem
izolēt latviešu tautu no šīm brālīgajām tautām. Tikai iestājoties
PSRS tautu brālīgajā saimē, latviešu tauta varēs nodrošināt sev

laimīgu nākotni, V. Lācis uzsvēra, norādot, ka latviešu tautas griba
ir tikai viena: «Kopā ar Padomju Sociālistisko Republiku Savie-

nību pretim kopīgai nākotnei! Latvija — Padomju Sociālistisko

Republiku Savienības sastāvdaļa!» 121

Tautas saeimas deputāti kvēli apsveica V. Lāča runā izteikto

priekšlikumu par Latvijas iekļaušanos PSRS sastāvā un ievēlēja
7 cilvēku komisiju (J. Niedre, V. Lācis, A. Noviks, D. Komisārs,

R. Kļaviņš, M. Jofe, A. Jablonskis), lai tā izstrādātu deklarāciju
par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savie-

nības sastāvā. Pirms šīs un arī iepriekš minētās komisijas ievēlē-

šanas Tautas saeima vienprātīgi atbalstīja deputātu vecāko pado-
mes rezolūcijas, kas kļuva par deklarāciju projektu pamatu.

122

1940. gada 21. jūlijā Tautas saeima vienbalsīgi pieņēma divas

vēsturiskas deklarācijas — «Par valsts varu» un «Par Latvijas
iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sa-

stāvā». Deklarācijā «Par valsts varu» bija teikts: «Izpaužot visas

brīvās Latvijas darba tautas gribu, Saeima svinīgi pasludina

padomju varas nodibināšanu uz visas Latvijas teritorijas. Latvija
ar šīs deklarācijas pieņemšanu Saeimā tiek pasludināta par Pa-

domju Sociālistisku Republiku. Šis Saeimas lēmums stājas spēkā
nekavējoši. No šīs dienas visa vara Latvijas Padomju Sociālistiskā

Republikā pieder pilsētu un lauku darbaļaudīm, kurus reprezentēs
darbaļaužu deputātu padomes. Saeima stingri pārliecināta, ka

visi Latvijas iedzīvotāji saklausies ap padomju varu tautas lietas

118 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 287.—289. lpp.
119 Latvijas Tautas saeimas 1. sesija. Stenogrammu atreferējums, 20.—21. lpp.
120 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 290. lpp.
121 Turpat, 293. lpp.
122

Turpat, 289.—290., 294. lpp.
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pilnīgai uzvarai, Latvijas, tās saimniecības un kultūras uzplauku-

mam, mūsu tautas brīvībai un laimei.»123
Deklarācijā «Par Latvijas

iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā» bija teikts:

«Pamatojoties uz vienprātīgi izteikto Latvijas tautas gribu,
Saeima nolemj: lūgt Padomju Sociālistisko Republiku Savienības

Augstāko Padomi uzņemt Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku
Savienības sastāvā kā savienoto republiku uz tiem pašiem notei-

kumiem, uz kādiem Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā

ietelp Ukrainas Padomju Sociālistiskā Republika, Baltkrievijas
un citas savienotās padomju sociālistiskās republikas.» 124

Latvijas darbaļaudis ar lielu atzinību uzņēma Latvijas Tautas

saeimas pieņemtās vēsturiskās deklarācijas. 21. jūlija vakarā Rīgā
notika grandioza darbaļaužu demonstrācija, kas apsveica. Saeimas

lēmumus. Masu demonstrācijas un mītiņi 21. un 22. jūlijā noritēja
visās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās. Tautas saeima

saņēma simtiem darbaļaužu sapulču rezolūciju, kuras dedzīgi

atbalstīja Saeimas lēmumus.

1940. gada 21. jūlijā lēmumus par padomju varas pasludinā-
šanu pieņēma arī Igaunijas Valsts dome un Lietuvas Tautas

seims. Visas Baltijas republikas kļuva par padomju republikām.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautu lēmumus kvēli apsveica

Padomju Savienības darbaļaudis.
1940. gada 22. un 23. jūlijā Latvijas Tautas saeima pieņēma

deklarāciju par zemes pasludināšanu tautas īpašumā, par banku

un lielo uzņēmumu nacionalizāciju, noklausījās mandātu komisijas

ziņojumu un Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojumu par Saeimas

vēlēšanām, ievēlēja komisiju 15 cilvēku sastāvā jaunas Konstitū-

cijas izstrādāšanai un Latvijas Tautas saeimas pilnvaroto delegā-

ciju Saeimas lēmuma nodošanaiPSRS Augstākajai Padomei. 125

Latvijas Tautas saeimai 1940. gada 21. jūlija pasludinot pa-

domju varas atjaunošanu Latvijā, Latvijas darba tautas_ griba

guva galīgo juridisko noformējumu. 1940. gada 21. jūlijs ir

sociālistiskās revolūcijas kulminācijas punkts Latvija.
Tautas saeimas lēmumu pasludināt padomju varu Latvijā

pamatoti var salīdzināt ar vēsturiskajiem lēmumiem, kurus pie-
ņēma Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomju kon-

gress, kas notika 1917. gada 16.—18. decembrī Valmierā un kas

bija pasludinājis sevi par padomju varas augstāko orgānu Latvijā
un noteicis varas pāreju visā neokupētajā Latvijas teritorijā strād-

nieku, kareivju un bezzemnieku padomju rokās, kā arī ar Apvie-
notās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku deputātu

padomju I kongresa lēmumiem, kurš notika 1919. gada 13.—

15. janvārī. Runājot par padomju varas atjaunošanu Latvijā

123 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 296. lpp.
124 Turpat,' 297. lpp.
125 Turpat, 303.—304., 308., 309.—311., 308.—309. lpp.; Latvijas Tautas saeimas

1. sesija. Stenogrammu atreferējums, 55.—58., 60.—61. lpp.
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1940. gada 21. jūlijā, netiek mazināta nozīme, kāda bija Latvijas
proletariāta varonīgajai un pašaizliedzīgajai cīņai par padomju
varu buržuāziskās kundzības gados, bet tiek gan uzsvērta revolu-

cionārās cīņas pēctecība, cīņas, kas noslēdzās Latvijā 1940. gada
vasarā ar darbaļaužu uzvaru.

1940. gada 30. jūlijā Latvijas Tautas saeimas pilnvarotā komi-

sija (delegācija) 20 deputātu sastāvā (O. Auguste, T. Birģele,
P. Bļaus, A. Buševics, P. Galenieks, R. Dambītis, P. Dergačs,
A. Eisaks, G. Iļjins, L. Kažemaks, A. Kirhenšteins (delegācijas
vadītājs), D. Krūze, J. Lācis, J. Pabērzs, I. Paldiņa, P. Plēsums,
J. Sainis, S. Simanovičs, K. Sies, A. Upīts)

126 izbrauca uz Maskavu

uz PSRS Augstākās Padomes sesiju. Rīgas stacijas laukumā

notika Rīgas darbaļaužu mītiņš, kurā runāja J. Kalnbērziņš un

A. Kirhenšteins. Vilcienu ar delegāciju svinīgi sagaidīja Daugav-
pils, Bigosovas (Baltkrievijas PSR), Smoļenskas, Dorogobužas un

Vjazmas iedzīvotāji. 31. jūlijā tūkstošiem maskaviešu Baltkrievi-

jas stacijas laukumā sveica Latvijas Tautas saeimas pilnvarotās
delegācijas locekļus. Stacijas laukumā notika liels mītiņš.

1940. gada 2. augustā Latvijas Tautas saeimas pilnvarotā dele-

gācija apmeklēja V. I. Ļeņina mauzoleju un nolika pie tā lielu vai-

nagu ar uzrakstu «No Padomju Latvijas». Tas bija visas latviešu

tautas lielas cieņas un pateicības apliecinājums dižajam proleta-
riāta vadonim, ar kura vārdu saistās ne viena vien spilgta Latvijas
darbaļaužu revolucionārās cīņas lappuse.

1940. gada 1.—7. augustā Maskavā notika PSRS Augstākās
Padomes I sasaukuma 7. sesija, kuras darba kārtībā bija arī jau-
tājums par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas padomju republiku

uzņemšanu PSRS sastāvā.

PSRS Augstākās Padomes deputāti noklausījās ziņojumu par

PSRS valdības ārējo politiku un atzina to par pareizu. 2. augustā
Augstākā Padome pieņēma likumu par Moldāvijas Padomju Sociā-

listiskās Republikas izveidošanu. 3. augustā Augstākā Padome

noklausījās Lietuvas Tautas seima pilnvarotās komisijas ziņojumu
par Lietuvas Tautas seima vēsturisko lēmumu par Lietuvas PSR

iestāšanos PSR Savienībā un pieņēma likumu par Lietuvas PSR

uzņemšanu Padomju Savienības sastāvā.

1940. gada 5. augustā pulksten sešos vakarā Lielajā Kremļa

pilī PSRS Augstākās Padomes Tautību Padomes priekšsēdētāja
N. Sverņika vadībā sākās abu Augstākās Padomes palātu kopējā
sēde. Ar ilgstošiem aplausiem PSRS Augstākās Padomes deputāti
sveica Latvijas Tautas saeimas pilnvarotās komisijas locekļus, kas

iesoļoja zālē ar sarkano karogu, uz kura bija rakstīti nemirstīgie
«Internacionāles» vārdi «Mēs jaunu pasauli sev celsim». Par Lat-

vijas Tautas saeimas vienprātīgo lēmumu iekļaut Latvijas PSR

Padomju Savienībā runāja delegācijas vadītājs A. Kirhenšteins,

kā arī tās locekļi P. Plēsums, I. Paldiņa, J. Pabērzs, J. Lacis. Viņi

126 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā, 447. lpp.
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visi uzsvēra latviešu tautas vienprātīgo gribu iestāties PSRS tautu

brālīgajā saimē. Simtiem tūkstošu Padomju Latvijas iedzīvotāju
klausījās šīs sēdes translāciju no Maskavas.

Pēc Latvijas PSR Tautas saeimas pilnvarotās komisijas locekļu
runām PSRS Augstākās Padomes deputāts slavenais uzbeku tau-

tas dēls Juldašs Ahunbabajevs ierosināja pieņemt likumu par Lat-

vijas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā. Sajā vēsturiskajā dokumentā

teikts: «Noklausījusies Latvijas Saeimas pilnvarotās komisijas
deklarāciju, Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākā
Padome nolemj:

1. Izpildīt Latvijas Saeimas lūgumu un uzņemt Latvijas Pa-

domju Sociālistisko Republiku Padomju Sociālistisko Republiku
Savienībā kā līdztiesīgu savienotu Padomju Sociālistisko Repub-
liku.

2. Sarīkot saskaņā ar PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) 34.

un 35. pantu savienotajā Latvijas Padomju Sociālistiskajā Repub-
likā deputātu vēlēšanas PSRS Augstākai Padomei.

3. Uzdot PSRS Augstākās Padomes Prezidijam noteikt vēlē-

šanu dienu.»127

1940. gada 6. augustā PSRS sastāvā tika uzņemta Igaunijas
PSR. Visa Baltija kļuva padomju zeme.

Latvijas darbaļaudis ar sajūsmu un prieku atzīmēja Latvi-

jas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā. 1940. gada 6.-8. augustā
visā republikā notika neskaitāmas darbaļaužu demonstrācijas un

mītiņi. Baltijas republiku iestāšanos PSRS sastāvā apsveica Mas-

kavas, Ļeņingradas, Kijevas strādnieki, visas PSRS brālīgās
tautas.

No 1940. gada 21. jūlija Latvijas vēsturē sākās jauns posms —

sociālisma celtniecība, kuru drīz gan pārtrauca Lielais Tēvijas
karš un vācu fašistiskā okupācija. Pēc iebrucēju padzīšanas lielais

jauncelsmes darbs tika turpināts, un ap 1950. gadu Latvijas PSR

darbaļaudis ar citu PSRS brālīgo tautu lielu palīdzību bija uzcēluši

republikā sociālistiskās sabiedrības pamatus.
1940. gada sociālistiskajai revolūcijai Latvijā (tāpat kā visā

Baltijā) bija vairākas īpatnības.
1. Sociālistiskā revolūcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā notika

vispārējās kapitālisma krīzes otrā posma sākumā, apstākļos,_kad
vadošās imperiālistiskās valstis bija ierautas savstarpējā karā un

nevarēja kaut cik jūtami palīdzēt Latvijas buržuāzijai. Turpretim

Padomju Savienībā šajā laikā jau bija uzvarējusi sociālistiskā

iekārta un PSRS bija kļuvusi par varenu, saimnieciskajā un mili-

tārajā ziņā augsti attīstītu lielvalsti, kas varēja sniegt Baltijas

republiku proletariātam visāda veida palīdzību.
2. Sociālistiskā revolūcija Latvijā bija mierīga

varas pāreja no buržuāzijas proletariāta rokās notika mierīgā ceļa,
bez bruņotas sacelšanās un pilsoņu kara. V. I. Ļeņins bija pare-

127 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 459. lpp.



dzējis šādu revolūcijas attīstības variantu: «. . atsevišķos gadīju-
mos izņēmuma veidā, piem., kādā mazā valstī pēc tam, kad lielā

Kaimiņu valsts jau izdarījusi sociālo revolūciju, iespējams, ka

buržuāzija mierīgi atdod savu varu, ja viņa pārliecināsies, ka pre-

tošanās ir veltīga, un atzīs par labāku saglabāt savu galvu.» 128

Tiesa, V. I. Ļeņins norādīja, ka šāda iespēja vēsturē ir ārkārtīgi
reta, tomēr uzsvēra, ka tā ir ārkārtīgi vērtīga. 129

8. Sociālistiskās revolūcijas uzvarai Latvijā 1940. gadā bija vai-

rāki objektīvi priekšnoteikumi. To skaitā vispirms jāmin izveidoju-
sies revolucionārāsituācija, Ulmaņa fašistiskās kliķes izolācija. Mil-

zīga nozīme bija tam apstāklim, ka proletariātam bija tāds piere-
dzējis priekšpulks kā Latvijas Komunistiskā partija, kuras vadībā

bija sasniegta Latvijas strādnieku šķiras vienotība un izveidojusies

plaša antifašistiska tautas fronte, līdz ar ko proletariātu atbalstīja
darba zemniecība un mazākumtautības utt.

4. 1940. gada sociālistiskās revolūcijas gaitā Latvijā vienlaikus

tika risināti gan sociālistiskās, gan antifašistiskās revolūcijas jau-
tājumi. Pirmajās sociālistiskās revolūcijas nedēļās priekšplānā
dabiski izvirzījās uzdevumi sakarā ar sabiedriskās dzīves demo-

kratizāciju, fašistiskā režīma palieku un tā institūtu likvidāciju
v. tml. Tā kā 1940. gada sociālistiskās revolūcijas laikā Latvijā
buržuāzijas pretošanās bija visai vāja, proletariāts kādu laiku

izmantoja savās interesēs vecā valsts aparāta daļu, vairākus

likumus un institūtus, kas bija izveidojušies buržuāzijas valdīšanas

laikā. Tomēr 1940. gada jūnija—jūlija revolūcijā nav iespējams
izdalīt īpašus periodus vai posmus. Turpretim Komunistiskās par-

tijas taktikā, sākot ar 1940. gada 18. jūliju, skaidri saredzamas

izmaiņas.
5. Sociālistiskā revolūcija Latvijā nebija vienas dienas akts,

bet ilgstošs process, kas sākās 20. jūnijā, kad politiskā vara tika

izrauta no buržuāzijas rokām, un sasniedza kulmināciju
21. jūlijā — padomju varas pasludināšanas dienā Latvijā. Sai

laikā notika proletariāta diktatūras nostiprināšanās.
6. Liela nozīme Latvijas strādnieku šķiras uzvaras nodrošinā-

šanā 1940. gada jūnijā—jūlijā bija tam apstāklim, ka Latvijas teri-

torijā bija izvietotas Sarkanās Armijas daļas. Sarkanā Armija
neiejaucās notikumu gaitā un valsts iekšējā dzīvē, un tāpēc tās

klātbūtne nebija galvenais faktors, kas noteica strādnieku šķiras
uzvaru. Taču šī klātbūtne paralizēja buržuāzijas eventuālos nodo-

mus organizēt bruņotu pretošanos un izraisīt pilsoņu karu. Tas

gan nenozīmēja, ka buržuāzija bija samierinājusies ar politiskās un

ekonomiskās varas zaudēšanu. Saņēmusi palīdzību no ārpuses
(fašistiskās Vācijas uzbrukums PSRS), tā ķērās pie bruņotas
izrēķināšanās ar darbaļaudīm.

128 Ļeņ i n s V. I. Par marksisma karikatūru un par «imperiālistisko ekono-

mismu». — Raksti, 23. sēj., 57. lpp.
129 Skat.: Ļeņins V. I. Par kompromisiem. — Raksti, 25. sēj., 282. lpp.
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II nodaļa

RŪPNIECĪBAS

NACIONALIZĀCIJA

LATVIJAS PSR

1940.—1941. GADĀ

Par vienu no svarīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem Latvi-

jas PSR 1940.—1941. gadā kļuva rūpniecības uzņēmumu, banku,

tirdzniecības uzņēmumu, jūras, upju un autotransporta, aptieku,
kinoteātru, slimnīcu, viesnīcu v. c. sociālistiskā nacionalizācija.
Šai nacionalizācijai, kuru īstenoja pēc sociālistiskās revolūcijas
uzvaras Latvijā, bija milzīga nozīme buržuāzijas ekonomiskās

kundzības likvidēšanā un visu galveno ražošanas spēku nodošanā

darbaļaudīm. Līdzās 1940. gada augustā—septembrī veiktajai agrā-

rajai reformai un vecā, buržuāziskā valsts aparāta salaušanai

rūpniecības sociālistiskā nacionalizācija bija viens no revolucio-

nāro pārkārtojumu virknes pamatposmiem republikas ekonomikā

un kultūrā 1940.—1941. gadā. Rūpniecības nacionalizācijas neizbē-

gamību noteica pārejai no kapitālisma uz sociālismu raksturīgā

vispārējā likumsakarība — nepieciešamība radīt sociālistiskās

ražošanas attiecības rūpniecībā.
Sociālistiskās revolūcijas gaitā Latvijas proletariāts, pateico-

ties visai labvēlīgiem ārējiem un iekšējiem apstākļiem, mierīgā ceļā

pārņēma varu savās rokās, tādējādi atrisinādams galveno sociā-

listiskās revolūcijas jautājumu. Pēc iegūtās varas nostiprināšanas
un sociālistiskās revolūcijas spēku saliedēšanas bija jāatņem bur-

žuāzijai ražošanas līdzekļi un jālikvidē kapitālistiskās attiecības.

Sociālistiskās revolūcijas svarīgākais ekonomiskais jautājums ir

rūpniecības un banku sociālistiskā nacionalizācija. Pirmoreiz rūp-

niecības sociālistiskā nacionalizācija Latvijā tika īstenota

1919. gadā, taču ārvalstu militārās intervencijas rezultātā padomju

vara Latvijā krita un pie varas nākusī buržuāzija likvidēja visus

sociālistiskās nacionalizācijas rezultātus.

Ar rūpniecības nacionalizācijas īstenošanu cieši saistīts jautā-
jums par Latvijas rūpniecības stāvokli nacionalizācijas priekš-
vakarā. Aplūkojot šo jautājumu, jāizmanto buržuāziskās statistikas

materiāli, lai gan tie nedod pilnīgu un pareizu priekšstatu par īsto

stāvokli Latvijas rūpniecībā. •

Buržuāziskās Latvijas statistiķi, lai par katru cenu parādītu
tās rūpniecības «sasniegumus», savās tabulās, nosakot rūpniecības
uzņēmumu, strādnieku un nodarbināto personu skaitu, apvienoja



61

rūpniecības uzņēmumus ar amatnieku darbnīcām, tādējādi ievēro-

jamā mērā pavairojot «uzņēmumu» skaitu. Par šādu paņēmienu
liecina arī šeit atveidotie 1935. gada rūpniecības un amatniecības

skaitīšanas dati.1

Pat pavirši aplūkojot tabulu, kļūst skaidri redzams, ka tās sastā-

dītāji rīkojušies visai tendenciozi. Tā, uzrādītajos 41 096 sīkuz-

ņēmumos bez mehāniskā dzinēja bija nodarbināti 54 827 cilvēki

(no tiem tikai 9606 strādnieki), resp., vidēji 1,3 cilvēki vienā

«uzņēmumā». Tātad tās bija amatnieku vieninieku darbnīcas. Gan-

drīz tāda pati aina atklājas arī grupā, kurā ietilpināti sīkuzņēmumi
ar mehānisko dzinēju.

Apvienojot vienā grupā uzņēmumus, kuros bija no 5 līdz

19 strādniekiem, gūstam 1596 uzņēmumus ar nodarbināto skaitu

16861 (no tiem 13917 strādnieki). Sīs grupas uzņēmumos strād-

nieku īpatsvars nodarbināto kopskaitā ir ļoti liels (ap 80%)- Tātad

tie jau ir privātkapitālistiski sīki rūpniecības uzņēmumi.

Vidējo rūpniecības uzņēmumu grupu (atbilstoši buržuāziskās

Latvijas apstākļiem) veidoja fabrikas, kurās bija no 20 līdz 99 strād-

niekiem. Sādu uzņēmumu bija 538, un tajos bija nodarbināti

25 806 cilvēki (no tiem 22 398 strādnieki). Lielāko uzņēmumu (ar
100 un vairāk strādniekiem) bija \72, tajos nodarbināto skaits bija
52 587 (to vidū 47 157 strādnieki). Šajā pēdējā grupā ietilpa arī

rūpnīcas un fabrikas ar vairāk nekā 1000 strādniekiem (šādi uzņē-
mumi 1938. gadā bija seši: VEF, Liepājas drāšu fabrika, «Tos-

mare» Liepājā, «Kvadrāts», «Rīgas audums» un brāļu Hofu linu

manufaktūra Jelgavā
2
).

Pēc 1940. gada statistikas datiem, kas atspoguļoti attiecīgajā
tabulā (rūpniecības iedalījums nozarēs tajā atbilst buržuāziskajā

1 Latvijas statistikas gada grāmata. 1939. g. Rīga, 1939, 132. lpp.
2 Tyji h h n. B. JIaTBHH b CHCTeMe Hapo/iHoro xo3flftcTßa CCCP. Pāra, 1967,

c. 37.

Līdz 4:

bez mehān.

dzinēja
ar mehān.

dzinēju
5— 9

10—19

20—49

50—99

100 un vairāk

41 096

6 372

1 090

506

376

162

172

54 827

12 128

8 833

8 028

13 071

12 735

52 587

9 606

6 239

7 097

6 820

11 181

11 217
47 157

42 952

28 808

38 628

30 452

56 549

52 117

219 123

Kopa 49 774 162209 99 317 468 629
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Latvijā pieņemtajam), 3 1939. gadā Latvijā darbojās 6067 rūpnie-
cības uzņēmumi (L i., tādi, kuros bija vairāk par 5 strādniekiem,
un arī mazāki uzņēmumi, ja tajos bija mehāniskais dzinējs) ar

kopējo nodarbināto skaitu 117529 (no tiem 97 506 strādnieki); šo

uzņēmumu kopējais apgrozījums bija 728242 tūkst, latu.4 Protams,
lielākā uzņēmumu daļa (5301 ar 28 944 nodarbināmajiem, no tiem

21 026 .strādnieki) bija amatnieku darbnīcas un sīkie uzņēmumi,
kuros bija mazāk par 20 strādniekiem.

Minēto 6067 uzņēmumu vidū uzņēmumu ar 20—49 strādnie-

kiem bija 431, ar nodarbināto skaitu 15613 (13 018 strādnieki) un

apgrozījumu 86 996 tūkst, latu; uzņēmumu ar vairāk par 50 strād-

niekiem — 335, ar nodarbināto skaitu 72 972 (63 462 strādnieki) un

apgrozījumu 467542 tūkst. latu. Tādējādi kopā bija 766 uzņēmumi
ar vairāk nekā 20 strādniekiem, tajos bija nodarbināti 88 585 cilvēki

(tai skaitā 76 480 strādnieki), to apgrozījums bija 554538 tūkst,

latu. No šiem 766 uzņēmumiem Rīgā atradās 537 uzņēmumi, kuros

bija nodarbināts62 561 cilvēks (no tiem 53 654 strādnieki) un kuru

apgrozījums bija 403552 tūkst, latu gadā.
5 1939. gadā darbojās

317 uzņēmumi — akciju sabiedrības'ar 46 794 nodarbinātajiem (no
tiem 40362 strādnieki) un gada apgrozījumu 331 451 tūkst. latu.

Bez tam 108 uzņēmumi piederēja valstij un 48 — pašvaldībām;
šajos 156 uzņēmumos bija nodarbināti 14615 cilvēki (no tiem

3
Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g. Rīga, 1940, 132.—133. lpp.

4 Turpat, 137. lpp.
5 Turpat.

Nozare
Uzņē-
mumu

skaits

Nodar-

bināto

skaits

strād-

No tiem
nieku

Apgrozī-
jums

tūkst, latu

Ieguves

Keramikas un akmens

apstrāde

Metālapstrāde
Ķīmiskā
Adas apstrāde
Tekstilrūpniecība

Kokapstrāde
Papīrrūpniecība

Poligrāfijas
Pārtikas

Šūšanas un apavu
Celtniecības uzņēmumi

Gāze, elektrība,
ūdenspiegāde

Higiēna (galvenokārt
veļas mazgātavas)

25

211

771

184

95
406

1199

63

151

1868

373

595

74

52

2 240

7 141

20 263

5 747

1 625

16 897

15213

3 338

3916

18 881

6 617
12 494

1 950

1 207

2 107

6 360

17 083

4 545

1 260
14717

13 150

2 800

3 228

13 325

5 588

11 067

1 335

941

5 238

31 276

97 029

53 554

21 450

89 714

66 299

44 481

18 029

208 337

30 423

55 547

24 926

1 903

Kopa 6067 117 529 97 506 728 242
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12 164 strādnieki), to apgrozījums bija 90 920 tūkst, latu gadā.6

Valsts īpašumā atradās visi dzelzceļi, izņemot nenozīmīgo
Ainažu—Valmieras—Smiltenes līniju.

Pat pavirši aplūkojot šeit minētos skaitļus, 7 kļūst skaidrs, ka

nedaudz vairāk par VlO uzņēmumu bija nodarbināti ap 75% no

visiem strādājošajiem, tai skaitā 78% strādnieku. Tātad gandrīz
9/io no visa it kā prāvā uzņēmumu skaita bija nelielas darbnīcas

(pa lielākajai daļai pārtikas ražošanas un kokapstrādes) ar visumā

niecīgu strādnieku skaitu.

Tādējādi buržuāziskās Latvijas rūpniecības attīstībā bija vēro-

jamas divas tendences: no vienas puses — sīko amatnieku darb-

nīcu skaita pieaugums, bet no otras — diezgan augsta ražošanas

un strādnieku koncentrācija nedaudzos uzņēmumos. Teiktais labi

raksturo vispārējo stāvokli toreizējā Latvijas rūpniecībā, kas bija
spiesta darboties nelielās valsts šaurajos ietvaros, kurā trūka

daudzu vissvarīgāko izejvielu un bija ierobežots noieta tirgus.
Tāpēc zināmas attīstības perspektīvas bija tikai atsevišķām ražo-

šanas nozarēm, bet smagā rūpniecība nīkuļoja. Kā konstatējuši

padomju ekonomisti, rūpnieciskās ražošanas apjoms Latvijā
1940. gadā bija 95% no 1913. gada līmeņa. 8 1938. gadā, kad rūpnie-
cība buržuāziskajā Latvijā atradās savas attīstības kalngalā, tā

praktiski sasniedza šo līmeni, t. i., stāvokli, kāds bija pirmā pasau-

les kara priekšvakarā. 9

30. gados Latvijas rūpniecībā ar valsts aktīvu atbalstu sākās

vairāku tā dēvēto nacionālo akciju sabiedrību veidošanās (90—

95% akciju tajās piederēja valstij Latvijas Kredītbankas personā,
pārējās — nedaudzām privātpersonām). Tā izveidojās vairākas

monopolistiskas akciju sabiedrības («Aldaris», «Bekona eksports»,
«Degviela», «Dzirnavnieks», «Kaļķis», «Ķieģelis», «Ķieģeļnieks»,
«Kūdra», «Latvijas bērzs», «Latvijas koks», «Latvijas kokvilna»,
«Maiznieks», «Ogle», «Rota», «Šīferis», «Tabaka», «Tosmare»,
«Vairogs» v. c). 1939. gadā vien tika nodibinātas 23 jaunas akciju
sabiedrības, lielākoties ar valsts kapitāla piedalīšanos. 1940. gada
1. janvārī 34 rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrībās (t. i.,

12,31% visu Latvijā esošo akciju sabiedrību) ar kopējo kapitālu
69 050 tūkst, datu valsts kapitāla īpatsvars sasniedza 90%. Visās

akciju sabiedrībās valsts līdzekli sastādīja 37,93% no pamatka-

pitāla. 10

6 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g., 137. lpp.
7 Pirms nacionalizācijas pastāvošo uzņēmumu skaits salīdzinājuma ar 1939. gada

sākumu bija samazinājies sakarā ar repatriētajiem vāciešiem piederošo uzņēmumu
likvidāciju, kā arī sakarā ar krīzes stāvokli Latvijas rūpniecībā 1939. gada
beigās un 1940. gada sākumā.

B Bērziņš X-, Kalniņš J. Latvijas rūpniecības attīstība 1913.—

1964. gadā. — «P. Stučkas LVU zinātniskie raksti», 1967, 76. sēj., 25. lpp.
9 ryji h h n. B. JlaTßiin b CHcreivie Hapo/iHoro xo3nftcTßa CCCP, c. 33; Latvijas

PSR vēsture. Saīsināts kurss. Rīga, 1967, 440. lpp.
10 Latv. PSR CVVA, 6823. f., 1. apr., 7. i., 49. lapa.
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1939. gada jūlijā pēc Latvijas finansu ministra rīkojuma tika

izveidots īpatnējs sindikāts — Vispārējā tirdzniecības un rūpniecī-
bas uzņēmumu kopa. Šī rūpniecības un tirdzniecības apvienība jau
ar dibināšanas dienu bija ieņēmusi vadošo vietu Latvijas ekono-

mikā. 1940. gada sākumā tā aptvēra 33 lielākās, galvenokārt
valsts monopolistiskās akciju sabiedrības ar 65 729 tūkst, latu

lielu kapitālu, 13 valsts uzņēmumus (Valsts kuģu pārvaldi, Lie-

pājas drāšu fabriku, Valsts cukura monopola pārvaldi, VEF v. c.)
ar 141 504 tūkst, latu lielu kapitālu un 4 speciālās sabiedrības

(«Turība», «Zvejnieks», Latvijas piensaimnieku sabiedrība, Sav-

starpējās apdrošināšanas sabiedrība) ar 11251 tūkst, latu lielu

kapitālu. Pavisam minētajā kopā ietilpa 50 lielākās tirdzniecības

un rūpniecības apvienības, kuru kopkapitāls bija 218 484 tūkst,

latu, bet pamatkapitāls — 194706 tūkst. latu. No visu kapitālu

kopsummas 64,8% piederēja valsts uzņēmumiem, 30,1% akciju

uzņēmumiem un 5,1% — speciālajiem. .Saskaņā ar līgumu (tas
tika noslēgts uz nenoteiktu laiku) šajā kopā ietilpstošo uzņēmumu
uzdevums bija «īstenot saskaņotu saimniecības politiku», resp.,

saskaņot uzņēmumu finansēšanu, dažādu produkcijas veidu izlaidj,
apmainīties ar tehnisko un komerciālo informāciju, noteikt vienā-

das darba algas utt. 1940. gada aprīlī kopā iestājās vēl septiņas
lielas rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrības.

Bez Vispārējās tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu kopas
1939. igadā tika dibinātas vēl četras apvienības, kas aptvēra ķie-

ģeļu rūpnīcas, kaļķu rūpnīcas, stērķeles, glikozes un sīrupa uzņē-

mumus, konditorejas fabrikas (tikai eksportam). 1940. gada pava-

sarī tika izveidota dzelzs tirgotāju—importētāju apvienība.
Tas apstāklis, ka Latvijā 1939.—1940. gadā bija daudz valsts

uzņēmumu un valsts monopolistisko uzņēmumu, bija viens no

faktoriem, kas noteica rūpniecības nacionalizācijas ātru īsteno-

šanu republikā. Kā zināms, p.astāvot kapitālistiskajai ražošanas

sistēmai, rūpniecības sabiedriskošana valsts monopolistiskā kapitā-
lisma apstākļos sasniedz visaugstāko pakāpi, bet tas pēc sociālis-

tiskās revolūcijas uzvaras palīdz strādnieku šķirai saņemt savās

rokās vadošās virsotnes ekonomikā. V. I. Ļeņins savā darbā

«Draudošā katastrofa un kā pret to cīnīties» norādīja, ka «.. valsts

monopolistiskais kapitālisms ir sociālisma pilnīgākā materiālā

sagatavošana, ir tā slieksnis, ir tas vēstures kāpņu pakāpiens,

starp kuru (pakāpienu) un to pakāpienu, ko sauc par sociālismu,

nekādu starppakāpienu nav. .. sociālisms nav nekas cits kā valsts

kapitālistiskais monopols, kas vērsts visas tautas labā un par tik

vairs nav kapitālistisks monopols.» 11

Cits ne mazāk svarīgs jautājums, kas attiecas uz Latvijas rūp-
niecību nacionalizācijas priekšvakarā, bija jautājums par ārzemju

kapitālu rūpniecībā. Ārzemju (angļu, vācu, zviedru v. c.) kapitālam

bija ļoti stipras pozīcijas Latvijas ekonomikā, lai gan 30. gados

11 Ļeņins V. I. Raksti, 25. sēj., 329., 328.-329. lpp.
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arī bija vērojama tā nozīmes samazināšanās tendence, ko izraisīja
galvenokārt starptautiskā stāvokļa izmaiņas Eiropā. Akciju sabied-

rību pamatkapitālā ārzemju kapitāla īpatsvars bija šāds: 12

1939. gadā rūpniecības nozaru vidū, kurās bija ieguldīts
ārzemju kapitāls (kopsummā — 59947 tūkst, latu), pirmajā vietā

bija ķīmiskā rūpniecība (12 308 tūkst, latu), otrajā — tekstilrūp-
niecība (11 983 tūkst, latu), tālāk sekoja papīrrūpniecība (7838
tūkst, latu), tirdzniecība (5588 tūkst, latu) utt. Pirmo vietu

ieņēma angļu kapitāls — 18 157 tūkst, latu, otrajā bija vācu —

13395 tūkst, latu, tad sekoja zviedru — 9231 tūkst, latu, holan-

diešu — 7470 tūkst, latu utt. 13 1940. gadā, sakarā ar repatriējušos
vāciešu uzņēmumu likvidāciju, ārzemju kapitālu kopsumma akciju
sabiedrībās jūtami samazinājās.

1939. gadā Latvijā bija pārstāvētas 5865 ārzemju firmas, no

tām Vācijas — 3529 (60,1 %), Anglijas — 818 (14,0%), Francijas—
265 (4,5%), Holandes — 219 (3,7%), Zviedrijas — 173 (3%), Beļ-

ģijas — 169 (2,9%), Šveices — 139 (2,3%), Itālijas — 128 (2,2%),
ASV — 124 (2,1%) utt. So ārzemju firmu intereses Latvija aiz-

stāvēja 637 pārstāvji, no tiem Latvijas pavalstnieki — 515 (81%),
Vācijas — 46, Anglijas — 13, Dānijas — 12 utt.; 121 ārzemju
firmu pārstāvim bija tiesības noslēgt līgumus par preču ievedu-

miem Latvijā. 14

Otrajam pasaules karam sākoties, Latvijas rūpniecība ļoti ātri

izjuta ievedamo izejvielu asu trūkumu. Daudzi uzņēmumi pār-
trauca darbu vai pārgāja uz nepilnu darba nedēļu, strauji pie-
auga bezdarbs. Strādnieku stāvoklis kļuva arvien grūtāks.

Viena no Latvijas Komunistiskās programmas prasībām nacio-

nālistiskās buržuāzijas kundzības laikā bija lielrūpniecības nacio-

nalizācija. So prasību partija vienmēr saistīja ar sociālistiskās

12 Visi dati par ārzemju kapitāla īpatsvaru ņemti no šādiem izdevumiem: Lat-

vijas statistikas gada grāmata. 1935. Rīga, 1936, 194. lpp.; Latvijas statistikas

gada grāmata. 1939. Rīga, 1939, 196. lpp., bet par ārzemju kapitālu absolūtajiem
apmēriem — no izdevuma: Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g., 170. lpp.

13 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g., 170. lpp.
14 Latvijas PSR CVVA, 6823. L, 1. apr., 7. 1., 53.-54. lapa.
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revolūcijas uzvaru. Tā, LKP VIII kongresa (1931. g.) manifestā

lasām: «Strādnieku-zemnieku valdība nacionalizēs lielrūpniecības
uzņēmumus, dzelzceļus, ostas, ievedīs plānveidīgu saimniecību.

Ciešā sadarbībā ar PSRS, balstoties uz PSRS sociālistisko indus-

triju un izmantojot Latvijas izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, strād-

nieku-zemnieku valdība āt r i atjaunos un pacels Latvijas
rūpniecību un lauksaimniecību, visus Latvijas
ražošanas spēkus.» 15 Pēc Ulmaņa fašistiskās diktatūras

gāšanas un Tautas valdības nodibināšanās Latvijas Komunistiskā

partija savās prasībās jaunajai valdībai 1940. gada 21. jūnijā šādi

izteica savu attieksmi pret rūpniecības nacionalizāciju: «Jāieved

kontrole pār lielajām privātbankām un lielajiem rūpniecības uzņē-
mumiem (lielo uzņēmumu nacionalizācijas jautājumu izlems tautas

vēlēts parlaments).»
16

Vēl pirms Tautas saeimas sasaukšanas un tās deklarācijas

(vēlāk arī likuma) pieņemšanas par lielo rūpniecības uzņēmumu
nacionalizāciju tika veikti priekšdarbi, lai nodrošinātu ātru un orga-
nizētu rūpniecības, banku un citu tautas saimniecības nozaru

nacionalizāciju. Šis darbs sāka ritēt spraigāk, pēc tam kad

1940. gada 4. jūlijā par finansu ministru Tautas valdībā tika

nozīmēts komunists K. Karlsons, 17 bet 5. jūlijā par valsts kontro-

lieri — komunists A. Tabaks.

Strādnieku šķiras saliedēšanā ap Komunistisko partiju un rūp-
niecības nacionalizācijas sagatavošanā liela nozīme bija strād-

nieku komitejām rūpnīcās un fabrikās. Likumu par strādnieku

komitejām Latvijas Tautas valdība pieņēma 1940. gada 26. jūnijā.
Tas noteica, ka strādnieku komitejas jāievēl visos valsts un privā-

tajos uzņēmumos, kuros nodarbināti vairāk nekā 20 strādnieki

(mazākos ievēlēja vienu pilnvaroto). Likumā18 tika formulēti

strādnieku komiteju uzdevumi un noteikts to locekļu skaits atka-

rībā no strādnieku skaita uzņēmumā. Strādnieku komitejām vaja-
dzēja pārstāvēt attiecīgā uzņēmuma strādniekus attiecībās ar

darba vietas administrāciju, izstrādājot kolektīvos līgumus, izskatot

konfliktus utt., rūpēties par strādnieku darba un sadzīves apstākļu
uzlabošanu, par regulāru darba algas izmaksu. Katra strādnieka

atlaišanu vai pieņemšanu darbā administrācijai vajadzēja saskaņot
-ar strādnieku komiteju, bet tās locekļus drīkstēja atlaist tikai ar

Sabiedrisko lietu ministrijas iepriekšēju piekrišanu. Likumā netika

paredzēta strādnieku komiteju līdzdalība ražošanas pārvaldē, tās

nebija iecerētas kā strādnieku kontroles orgāni. Tiesa, vairāku

strādnieku komiteju protokoli liecina, ka tām savos uzņēmumos

15 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolū-

cijas un lēmumi, 1. d. Rīga, 1958, 542. lpp.
16 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1963, 51. lpp.
17 Finansu ministrijai 1940. gada vasara bija pakļauti visi valsts uzņēmumi un

valsts autonomie uzņēmumi.
18 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 92.—93. lpp.



bija lielāka loma nekā likumā paredzētā. Tas bija gluži dabiski,
jo strādnieku komitejas radās kā strādnieku šķiras revolucionārie

orgāni (kā jau minēts, vairākos Rīgas un Liepājas uzņēmumos
strādnieku komitejas nodibinājās vēl pirms attiecīgā likuma izdoša-

nas
19). Piemēram, 1940. gada 10. jūlijā VEF strādnieku komiteja

pieprasīja nomainīt rūpnīcas vadību un iecelt par uzņēmuma direk-

toru tādu personu, kam strādnieki uzticas.20 Latvijas Tautas val-

dība izpildīja strādnieku vēlēšanos.

Likumam par strādnieku komitejām stājoties spēkā, jūnija bei-

gās un jūlija sākumā strādnieku komitejas vai pilnvarniekus ievē-

lēja visos Latvijas uzņēmumos. Strādnieku komiteju vēlēšanas

vadīja Latvijas Komunistiskā partija, un komitejās iekļuva gal-
venokārt revolucionāri noskaņotie strādnieki un kalpotāji. Partija
balstījās uz strādnieku komitejām un uzticējās tām, komitejas
kļuva par vienu no saiknēm, kas saistīja partiju ar masām. Sākumā

strādnieku komitejas tieši pakļāvās partijas rajonu komiteju vadī-

bai, un tikai jūlija beigās to vadību zināmā mērā pārņēma jaun-
ievēlētās arodbiedrību valdes. Strādnieku komitejas nav uzskatā-

mas par arodbiedrību vietējām komitejām uzņēmumos. Jāatceras,
ka arodbiedrības Latvijā toreiz bija organizētas pēc profesijām un

nevis rūpniecības nozarēm, tā ka vienā uzņēmumā nodarbināto

vidū parasti bija vairāku arodbiedrībubiedri.

Latvijas Komunistiskā partija (sk. rakstu «Strādnieku komi-

teju uzdevumi» avīzes «Proļetarskaja Pravda» 1940. gada 28. jū-
nija numurā) neizvirzīja strādnieku komitejām uzdevumu pārņemt
kontroli pār ražošanu. Un tomēr, lai gan strādnieku komitejas, kā

to rāda saglabājušies sēžu protokoli, neiejaucās uzņēmumu ražo-

šanas darbībā, bet galvenokārt cīnījās par strādnieku darba un

dzīves apstākļu uzlabošanu, darba algas noregulēšanu v. tml., tās,

balstoties uz plašām strādnieku masām, veica vienu strādnieku

kontroles funkciju: vērīgi sekoja, lai netiktu pārtraukta ražošana,
novērsa uzņēmumu mantas, iekārtas vai izejvielu izlaupīšanas vai

izsaimniekošanas' mēģinājumus (teiktais attiecas galvenokārt uz

laiku pirms rūpniecības nacionalizācijas un komisāru iecelšanas

uzņēmumos). Strādnieku komitejas iemantoja lielu autoritāti strād-

nieku vidū, tās ievērojami atviegloja un paātrināja uzņēmumu

nacionalizācijas gaitu.

Saglabājušies dokumenti un materiāli ļauj secināt, ka 1940. gadā

Latvijā strādnieku kontrole nepastāvēja tādā veidā, kā tas bija
KPFSR pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas, kad strād-

nieku kontroli ar īpašu VCIK dekrētu ieviesa visās Tautas saimnie-

cības nozarēs, nodibinot arī strādnieku kontroles vietējās padomes.
«Nolikumam par strādnieku kontroli» pamatā bija likts 1917. gada
8.-9. novembrī V. I. Ļeņina sarakstītais «Nolikuma projekts par

19 Ta, jau 1940. gada 22. jūnija notika pirmā strādnieku komitejas sede Liepājas

pilsētas gāzes un elektrības centrālē.
20 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 106. f., 1. apr., 143. 1., 40. lapa.
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strādnieku kontroli». 21 Sagatavojot rūpniecības nacionalizāciju,
strādnieku kontrole kļuva strādnieku šķirai par padomju saimnie-

košanas praktisko skolu. KPFSR strādnieku kontrole pastāvēja
vairākus mēnešus un palīdzēja sagatavot pāreju no kapitālistiskās
ražošanas uz sociālistisko. Latvijā (atšķirībā no Lietuvas)
1940. gadā netika izdoti nekādi noteikumi par strādnieku kontroli.

Lielākajā daļā uzņēmumu to ieviesa tikai dažas dienas pirms šo

uzņēmumu nacionalizācijas, tā ka strādnieku kontroles darbības

un nacionalizācijas periodi gandrīz sakrita. Daudzos uzņēmumos

(tajos gadījumos, kad uzņēmuma vadība uz laiku palika bijušā

īpašnieka rokās) uzņēmumu komisāri veica strādnieku kontroles

uzdevumus vēl vairākus mēnešus pēc nacionalizācijas.

Nacionalizācijas norisi atviegloja vēl viens ne mazāk svarīgs

apstāklis — agrāko valžu un revīzijas komisiju nomaiņa lielākajās

akciju sabiedrībās, kā arī speciālo pilnvarnieku iecelšana svarīgā-
kajos uzņēmumos. Visus šos pasākumus veica Finansu ministrija,

izmantojot vēl 1939. gada 28. novembrī izdoto «Likumu par tirdz-

niecības un rūpniecības uzņēmumu ārkārtējo uzraudzību», 22 kas ļāva
valdībainomainīt uzņēmumos valdes, padomes vai likvidācijas ko-

misijas, ja tās darbojās pret Latvijas tautas saimniecības interesēm,

kā arī iecelt uzņēmumos pilnvarniekus, lai tie pārraudzītu uzņēmumu
darbību. Pilnvarniekiem bija tiesības piedalīties akciju un paju
sabiedrību valdes sēdēs un biedru pilnsapulcēs, vajadzības gadī-

jumā aizkavēt uzņēmuma īpašnieka vai valdes pieņemto lēmumu,

kas nesaskanēja ar tautas saimniecības interesēm. Gadījumā, Ja
īpašnieka nebija vai viņš vai akciju sabiedrības valde nespēja

pārvaldīt uzņēmumu, pilnvarniekam (ar finansu ministra atļauju)

bija tiesības aizstāt īpašnieku vai valdi.

Saskaņā ar minēto likumu 1940. gada 29. jūnijā tika atcelta

agrākā un iecelta jauna akciju sabiedrības «Sevodņa» valde.23

Jūlija sākumā jaunas valdes iecēla arī akciju sabiedrībām «Ādu un

vilnas centrāle» un «Kurzemes Vārds». Jūlija vidū ar finansu

ministra lēmumu tika ieceltas jaunas valdes vēl dažām akciju
sabiedrībām («Bekona eksports», «Farmācija» v. c.).

24 Sabiedrī-

bām «Rīgas vilnas rūpnieks», «Aldaris», «Vairogs» jauno valžu

priekšgalā nostājās agrāk ieceltie pilnvarnieki. Tomēr visumā

jauno valžu iecelšana netika plaši praktizēta. 1940. gada 11. jūlijā
ar finansu ministra X- Karlsona rīkojumu tika iecelts pilnvarnieks
akciju sabiedrībai «Rota».25 Turpmākajās divās nedēļās, līdz rūpnie-
cības nacionalizācijas likuma publicēšanai 25. jūlijā, Finansu

ministrijas pilnvarnieki tika iecelti apmēram 110 lielākās akciju un

paju sabiedrībās un uzņēmumos (a/s «Vairogs», p/s «Izejviela»,

21
Ļeņins V. I. Raksti, 26. sēj., 237.-238. lpp.

22 «Valdības Vēstnesis», 1939, 29. novembrī.
23 Turpat, 1940, 1. jūlijā.
24 «TpvflOßan ra3eia», 1940,20, 21 hiojih.

25 «Valdības Vēstnesis», 1940, 11. jūlijā.
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a/s «Zemnieka domas», a/s «Kūdra», a/s «Baltijas celulozes fab-

rika», a/s «Latvijas kokvilna», a/s «Aldaris», a/s «Laima», a/s «Lat-

vijas koks», a/s «Ogle», a/s «Rīgas ģipsis», a/s «Maiznieks», p/s
«Stauvers», p/s «Kravu centrs», a/s «Latvijas bērzs», a/s «Valters

un Rapa», Hofu linu manufaktūrā Jelgavā v. c). Ar 1940. gada
18. jūlija finansu ministra rīkojumu likvidēja padomes visās

akciju un paju sabiedrībās, kur valsts piedalījās ar savu kapitālu. 26

Saskaņā ar 1940. gada 24. jūlija rīkojumu bija jālikvidē visas

agrākās revīzijas valdes.27

Pilnvarniekus un jauno valžu locekļus iecēla galvenokārt no

progresīvi noskaņotās tehniskās inteliģences vidus, tie pa lielā-

kajai daļai bija bezpartejiskie. Komunisti bija tikai dažās jaunajās
valdēs. Pilnvarnieku uzdevums bija kontrolēt akciju sabiedrību vai

citu privātu uzņēmumu saimniecisko darbību. Tā bija īpatnēja kon-

troles forma, ko veica proletariāta diktatūras valsts.

Akciju un paju sabiedrību, kooperatīvo apvienību, savstarpējā
kredīta biedrību finansiālās darbības kontroli veica īpaši Valsts

kontroles ieceltie pilnvarnieki. Viņu darbības juridiskajai pamato-
šanai Tautas valdība pieņēma speciālus papildinājumus likumiem

par akciju un paju sabiedrībām, kooperatīvām biedrībām, kā arī

papildinājumu kredītlikumam. 28 Tomēr akciju un paju sabiedrībās

pilnvarniekiem nebija tik ievērojama nozīme kā banku un kredīt-

biedrību nacionalizācijā, lai gan viņu iecelšana un viņu veiktā kon-

trole pār agrāko valžu finansiālo darbību uzskatāma par svarīgu
faktu.

1940. gada 18. jūlijā Tautas valdība pieņēma lēmumu par jauna
direktora iecelšanu valsts uzņēmumā VEF. Uzņēmums tika

pakļauts Finansu ministrijai (agrāk to pārzināja Satiksmes minis-

trija). 29

Latvijas Tautas valdība veltīja lielu vērību rūpniecības uzņē-
mumu netraucētai darbībai, to apgādei ar izejvielām un pirmām
kārtām tirdzniecības paplašināšanai ar Padomju Savienību.

1940. gada 26., 28., 29. jūnijā A. Kirhenšteina vadībā notika plašas
saimniecisko uzņēmumu vadītāju apspriedes, kurās iztirzāja ārē-

jās tirdzniecības jautājumus un uzņēmumu apgādi ar izejvielām.
Saimnieciskie darbinieki apspriedās arī pie finansu ministra

K. Karlsona. 22. jūlijā notika Finansu, Ārlietu un Zemkopības

ministrijas atbildīgo darbinieku sanāksme ar rūpniecības organi-

zāciju pārstāvju piedalīšanos jautājumā par izejvielu importu

Latvijas rūpniecībai. 30

Tika veikti pasākumi, lai valsts līdzekļi nenokļūtu privāto per-

sonu rokās. 1940. gada 2. jūlijā Tautas valdība pieņēma lēmumu,

26
«Valdības Vēstnesis», 1940, 19. jūlija.

27 Turpat, 1940, 25. jūlijā.
28

Turpat, 1940, 18. jūlijā.
29 Turpat, 1940, 19. jūlijā.
30 «Valdības Vēstnesis», 1940, 29. jūnija un 1. jūlija; Sociālistiskas revolūcijas
uzvara Latvijā 1940. gadā, 340—342. lpp.



70

ka, nododot izpildei valsts organizāciju darbus un pasūtījumus,
priekšroka dodama'tām firmām un uzņēmumiem, kur valsts kapitāla
īpatsvars ir lielāks par 50%.31 So uzņēmumu saraksts tika publi-
cēts presē. Vēl pirms lēmuma par nacionalizāciju valdība pieņēma
divus svarīgus likumus nolūkā novērst iespējamos uzņēmumu
īpašnieku mēģinājumus bojāt uzņēmumu iekārtu vai izejvielas,
izsaimniekot uzņēmumu līdzekļus utt. 1940. gada 12. jūlijā Tautas

valdība pieņēma «Likumu par kaitniecības apkarošanu», 32 kas par

kaitniecību, valsts, sabiedrisko un privāto uzņēmumu mantas bojā-
šanu vai iznīcināšanu paredzēja visstingrākos sodus (sākot ar nau-

das sodu 5000 latu apmērā līdz 6 mēnešiem cietumā, bet sevišķi

svarīgos gadījumos — līdz pat nāves sodam). 1940. gada 20. jūlijā
Tautas valdība pieņēma «Likumu par uzņēmumu darbības nodroši-

nāšanu»,33 kas aizliedza patvarīgi likvidēt akciju un paju sabied-

rības, uzlika par pienākumu rūpniecības, tirdzniecības, amatniecī-

bas, transporta un kredītuzņēmumiem turpināt savu darbību, gādāt
par izejvielām, materiāliem, precēm utt. Likums noliedza no veikal-

nieciskās darbības iegūtos līdzekļus noguldīt kredītiestādēs uz citu

personu vārda un nodot citām personām, aizliedza paaugstināt
algas un izmaksāt dažādas prēmijas vadošajam personālam. Par

šī likuma pārkāpšanu draudēja naudas sods 50 000 latu apmērā vai

1 gads apcietinājumā, vai arī abi šie sodi reizē.

Minētie likumi liecināja par Tautas valdības enerģisko un

aktīvo rīcību ar nolūku nepieļaut tautas mantas nobēdzināšanu,

izsaimniekošanu, ražošanas apjoma sašaurināšanu un citāda veida

buržuāzijas kaitniecisko darbību. So likumu pieņemšanu izraisīja

pirmie signāli par privāto uzņēmumu īpašnieku kaitniecisko rīcību,

ražošanas apjoma ļaunprātīgu samazināšanu utt. Latvijas Komu-

nistiskā partija brīdināja darbaļaudis par buržuāzijas kaitniecisko

darbību.34 Tomēr ar likumiem vien nebija iespējams nosargāt rūp-

niecību, aizkavēt kaitniecības vai sabotāžas aktus. Komunistiskā

partija to ļoti labi saprata. Cīņai ar kaitniecības un sabotāžas

mēģinājumiem bija nepieciešama speciāla organizācija, kas uzņem-

tos fabriku, rūpnīcu, elektrostaciju, tiltu v. tml. apsardzību. Kā jau

bija minēts, 1940. gada 2. jūlijā LKP CX Sekretariāts pieņēma
lēmumu par Strādnieku gvardes izveidošanu uzņēmumu un sapulču

apsardzībai un deva norādījumu partijas rajonu komitejām Rīgā
dibināt Strādnieku gvardi 500 cilvēku sastāvā. 35 Lēmums par

Strādnieku gvardes dibināšanu guva strādniekos lielu atsaucību,

tanī iestājās tūkstošiem revolūcijai uzticīgo strādnieku. Prasības

pret tiem cilvēkiem, kas vēlējās iestāties Strādnieku gvardē, bija

augstas: tajā uzņēma tikai ar Komunistiskās partijas biedra vai

31 «Valdības Vēstnesis», 1940, 3. jūlija.
32 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 429. —430. lpp.
33

Turpat, 435.-436. lpp.
34 Turpat, 415.—416., 420.—421., 432.-433. lpp.
35

Turpat, 135. lpp.
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strādnieku komitejas rekomendāciju. Strādnieku gvardei bija sava

īpaša forma, karogi, tā dalījās bataljonos, rotās, vados un nodaļās.
Rīgā tika nodibināti 10 Strādnieku gvardes bataljoni (vēlāk' to

skaits pieauga līdz 12), kuros 1940. gada beigās bija ap 4—5 tūkst,

cilvēku. Strādnieku gvardes bataljoni, rotas un grupas tika izvei-

dotas arī Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Valmieras, Abrenes, Baus-

kas (brigāde 3 bataljonu sastāvā), Madonas, Jēkabpils, Daugav-
pils, Ludzas, Ilūkstes, Talsu, Kuldīgas apriņķī, kā arī Cēsīs,
Tukumā, Saldū, Krāslavā, Slokā, Rīgas Jūrmalā, Gulbenē, Ķegumā,
Līgatnē, Priekulē, Baldonē. 1941. gada pavasarī Latvijas Strād-

nieku gvarde bija ap 10 tūkst, vīru liela.36 Strādnieku gvarde, kas

saņēma fašistiskajai aizsargu organizācijai atņemtos ieročus, veik-

smīgi tika galā ar savu galveno uzdevumu — fabriku, rūpnīcu,
elektrostaciju, degvielas noliktavu v. c. objektu apsardzību. Patei-

coties gvardu pašaizliedzībai, tika saglabātas milzīgas vērtības un

novērsts ne viens vien diversijas un sabotāžas mēģinājums.
Sākumā Strādnieku gvardes vienības bija apriņķa, pilsētas vai

rajona (Rīgā) partijas komiteju, bet kopš 1940. gada rudens — arī

milicijas pakļautībā. 1940. gada beigās, pēc policijas palīgdienesta
likvidēšanas, daudzi tā bijušie locekļi iestājās Strādnieku gvardē.
Strādnieku gvardi sākumā komandēja P. Rudzītis, tad V. Griķītis,
bet 1940. gada rudenī izveidoja Latvijas PSR Strādnieku gvardes
Galveno štābu ar A. Straupi priekšgalā, kas vadīja gvardes vienību

darbu. Strādnieku gvardes organizēšanā un vadīšanā Meli nopelni

bija K. Godkalnam, J. Eisam, P. Rešetovam, J. Nacūnam, B. No-

vickim, P. Grāmatniekam, X- Balodim, J. Lapiņām, A. Nabrov-

skim, K. Mačevskim, Aleks. Kalniņam, Fr. Veisenfeldam, T. Gra-

vām, P. Jemeļjanovam, J. Martinovam un daudziem citiem komu-

nistiem. Strādnieku gvarde aktīvi piedalījās visu LKP pasākumu
un LKP CX un Latvijas PSR TKP lēmumu realizēšanā, veica lielu

aģitācijas un propagandas darbu, gvardi bieži uzstājās strādnieku

sapulcēs ar mākslinieciskajiem priekšnesumiem. Daudzi strādnieku

gvardi tika izvirzīti vadošā partijas, padomju un saimnieciskajā

darbā, nosūtīti darbam Osoaviahima organizācijās, pretgaisa aiz-

sardzības dienestā, milicijas orgānos un uz Rīgas kājnieku kara-

skolu. LKP IX kongress 1940. gada decembrī atzinīgi novērtēja
Strādnieku gvardes veikumu. Tā pastāvēja līdz 1941. gada maija

vidum, kad tika atlaista, bet Lielā Tēvijas kara pirmajās dienās

Strādnieku gvardi atjaunoja, un tās vienības drosmīgi cīnījās ar

vācu fašistiem un latviešu un igauņu buržuāzisko nacionālistu

bandām Latvijas PSR un Igaunijas PSR, bet pēc tam bijušie gvardi

piedalījās cīņās Ļeņingradas pievārtē.
Pēc Latvijas darba tautas spīdošās uzvaras Saeimas vēlēšanās

visā Latvijā 1940. gada 18.—20. jūlijā notika daudzi mītiņi un

demonstrācijas: darbaļaudis prasīja, lai jaunā Saeima pasludinātu

Latvijā padomju varu un paziņotu par republikas iestāšanos PSRS

36 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, 3. sēj. Rīga, 1970, 425.-426. lpp.
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sastāvā. Viena no darbaļaužu pamatprasībām bija arī banku un

lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija. Jautājums par banku,
lielo rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju tika

apspriests Tautas saeimas otrajā darba dienā, 22. jūlijā. Tautas

saeima noklausījās deputāta X- Karlsona runu par fašistiskās kli-

ķes valdošās virsotnes korupciju, par kapitālistu milzīgo peļņu, ko

tie guva, ekspluatējot strādniekus, par darbaļaužu postu Ulmaņa
režīma žņaugos.

37 Ar vētrainiem aplausiem Tautas saeimas depu-
tāti uzņēma X- Karlsona priekšlikumu pieņemt lēmumu par banku

un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju. Deputāts A. Miezis

nolasīja projektu «Deklarācijai par banku un lielo uzņēmumu
nacionalizāciju», kuru Tautas saeima vienbalsīgi pieņēma. Dekla-

rācijā bija teikts: «Latvijas republikas Saeima .. nolemj pasludināt
lielo tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un banku nacionali-

zāciju visā Latvijas teritorijā. Sākot ar šo brīdi, visus tirdzniecības,

rūpniecības un transporta uzņēmumus, kā arī bankas ar viņu vēr-

tībām Saeima pasludina par visas tautas mantu, t. i., valsts īpa-
šumu. . . Tautas saeima ir pārliecināta, ka šis lēmums pilnīgi
atbilst tautas un valsts interesēm. Tautas saeima uzdod valdībai

nekavējoties sastādīt un apstiprināt nacionalizējamo uzņēmumu un

iestāžu sarakstu.» 38

Tautas saeimas vēsturisko lēmumu par banku un lielo uzņē-
mumu nacionalizāciju jūsmīgi apsveica visi Latvijas darbaļaudis.
Konkrētais nacionalizācijas darbs sākās tūlīt pēc Tautas saeimas

vēsturiskās sesijas. Nacionalizējamo uzņēmumu saraksta sastādī-

šanu uzticēja Finansu ministrijai. 1940. gada 25. jūlijā Latvijas
PSR valdība apstiprināja šo sarakstu.39

1940. gada 25. jūlijā Latvijas PSR valdība pieņēma «Likumu

par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju LPSR

teritorijā». Šinī likumā lasām:

«1. Nacionalizēt visas bankas, apdrošināšanas sabiedrības, kre-

dītiestādes, lombardus un privātu personu seifus.

2. Nekavējoši nacionalizēt rūpniecības uzņēmumus pēc klātpie-
vienotā saraksta.» 40

Likumā bija paredzēts nacionalizējamos uzņēmumos iecelt

valsts komisārus, izveidot uzņēmumos komisijas 3—5 cilvēku

sastāvā ar komisāru priekšgalā lietu pārņemšanai no agrākajiem

īpašniekiem un administrācijas. Nacionalizēto banku un rūpniecī-
bas uzņēmumu tehniskajam personālam likums uzlika par pienāku-
mu palikt savās vietās un turpināt darbu. Valdība aicināja visus

strādniekus, kalpotājus, administratīvo un tehnisko personālu veltīt

savus spēkus sociālistiskajai celtniecībai. Latvijas PSR rūpniecība
tika nacionalizēta bez jebkādas kompensācijas īpašniekiem.

37 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā, 304.—307. lpp.
38 Turpat, 307. lpp.
39 Latv. PSR CVVA, 1307. f, 1. apr., 317. 1., 261. lapa.
40 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā, 335. lpp.
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Pirmajos padomju varas mēnešos Krievijā atsevišķos gadīju-
mos notika rūpniecības uzņēmumu konfiskācija, ja to īpašnieki sabo-

tēja ražošanu vai pretojās strādnieku kontrolei. Latvijas PSR šādu

gadījumu nebija.
Valsts prezidenta un valdības galvas A. Kirhenšteina un

finansu ministra X- Karlsona parakstītais nacionalizējamo uzņē-
mumu saraksts 27. jūlijā tika publicēts oficiālajā valdības orgānā
avīzē «Valdības Vēstnesis» un arī citās avīzēs.

Rūpniecības nacionalizācija likvidēja visas ārzemju kapitāla
pozīcijas Latvijas ekonomikā. Šo faktu ārzemju monopoli nevarēja
atstāt «bez ievērības». Lai aizstāvētu to «likumīgās intereses», t. i.,
tiesības ekspluatēt Latvijas darbaļaudis un gūt peļņu, vairāku

ārvalstu sūtniecības iesniedza Latvijas PSR valdībai protesta
notas. 1940. gada 29. jūlijā šādu notu iesniedza ASV sūtniecība, 41

30. jūlijā — Itālijas sūtniecība, 42 1. augustā — Francijas sūtnie-

cība,43 bez tam arī Dānijas 44
un citu valstu sūtniecības.

Nacionalizējamo uzņēmumu (kopskaitā 804) sarakstā tika

iekļauti uzņēmumi ar vairāk nekā 20 strādniekiem un arī uzņēmumi
ar mazāk nekā 20 strādniekiem, kas bija apgādāti ar mehāniskiem

dzinējiem, tāpat citi uzņēmumi, kuriem bija svarīga nozīme valsts

ekonomikā. Visas 135 tipogrāfijas tika nacionalizētas neatkarīgi

no tanīs nodarbināto strādnieku skaita, lai neļautu tās izmantot

cīņai pret proletariāta diktatūru. Pēc Ed. Leitmaņa datiem, no visu

nacionalizēto uzņēmumu kopskaita 642 bija rūpniecības uzņē-
mumi.4s Valsts uzņēmumi, autonomie valsts uzņēmumi, pašpār-
valžu uzņēmumi un dzelzceļi netika nacionalizēti, bet uzreiz pār-

gāja rūpniecības sociālistiskajā sektorā.

No nacionalizējamo uzņēmumu sarakstā iekļautajiem 804 uzņē-
mumiem 609 atradās Rīgā, 34 — Liepājā,_ 18 — Jelgavā, 10 —

Ventspilī, 15 — Daugavpilī, 118 — nelielas pilsētas un uz lau-

kiem. 46 Tomēr pats skaitlis 804 vēl nedod pareizu priekšstatu par
nacionalizēto uzņēmumu patieso skaitu. Piemēram, nacionalizē-

jamo uzņēmumu sarakstā iekļautajai akciju sabiedrībai «Bekona

eksports» piederēja fabrikas Rīgā, Valmierā un Liepāja, akciju
sabiedrībai «Degviela» — naftas pārstrādes fabrika Rīga un nolik-

tavas Liepājā, Valmierā un Daugavpilī, akciju sabiedrībai_«Dzir-
navnieks» — 6 dzirnavas Rīgā, 3 — Jelgava, 2 — Liepāja, 1 —

Aucē, akciju sabiedrībā «Kūdra» ietilpa 7 kūdras uzņēmumi, akciju
sabiedrībā «Rota» — 3 tipogrāfijas Rīgā un vel tipogrāfijas Dau-

gavpilī un Jelgavā.

41 Latv. PSR CVVA, 1313. f., 2. apr., 984. 1., 3. lapa.
42

Turpat, 987. 1., 8. lapa.
43 Turpat, 986. 1., 2. lapa.
44

Turpat, 985. 1., 1. lapa.
45 «Propaganda un Aģitācija», 1940, Nr. 1, 53. lpp. Starpība starp nacionalizēto

uzņēmumu sākumā uzdoto skaitu — 804 un Ed. Leitmaņa minēto skaitu —

797 izskaidrojama laikam ar to, ka pēdējā daļēji nav iekļautas vēlāk denacionali-
zētās piensaimnieku sabiedrības.
46 Aprēķinājis autors pēc nacionalizēto uzņēmumu saraksta.
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Nacionalizējamo objektu sarakstā bija ietverti Latvijas ekono-

mikai tik svarīgi uzņēmumi kā tekstilfabrikas «Rīgas audums».

«Juglas manufaktūra», «Rīgas manufaktūra», Zasulauka kokvilnas

vērptuves un austuves sabiedrība, Rīgas kokvilnas manufaktūras

sabiedrība Strazdumuižā, «Lenta», «Latvijas kokvilna», «Iļģuciema
manufaktūra», Hofu linu manufaktūra Jelgavā, «R. Feldhūns»,
«Delka» v. c; velosipēdu fabrikas «G. Ērenpreiss», «P. Ozolnieks»,
«A. Liperts», «Latvello», «Omega»; radiorūpnīcas «A. Apsītis un

F. Zukovskis», «Foto-radio centrāle A. Leibovics»; apavu fabrikas

«Kvadrāts», «Varonis», «Rekords» v. c; konservu fabrikas «Saule»,
«Arnolds Serensens», «Latvijas konservi» v. c; kokapstrādāšanas
uzņēmumi «Latvijas koks», «Latvijas bērzs», «Furniers», «J. Po-

«Vulkāns», J. Mīlmaņa kokzāģētava, «Emolips» v. c;
mašīnbūves uzņēmumi «Tosmare», «Imanta», «Metālists» v. c;

akciju sabiedrības «Augļu eksports», «Ādu un vilnas centrāle»,
«Aldaris», «Būvpalīgs», «Bekona eksports», «Degviela», «Drēb-

nieks», «Dzirnavnieks», «Ķieģelis», «Ķieģeļnieks», «Kaļķis»,
«Kūdra» v. c; celtniecības uzņēmumi «L. Neiburgs», «Inž. Ra-

zums» v. c; trauku fabrika «M. S. Kuzņecovs», šokolādes fabrika

«Laima», tabakas fabrika «Maikapars», Šmidta cementa fabrika,

superfosfāta rūpnīca Mīlgrāvī, stikla rūpnīca «Neo-Fenikss», lie-

lākais papīra uzņēmums «Baltijas celulozes fabrika» Slokā un dau-

dzi citi.

Pec rūpniecības nozarēm, strādnieku skaita un gada produk-
cijas nacionalizējamie uzņēmumi sadalījās šādi:47

47 «Propaganda un Aģitācija», 1940, Nr. 1, 53. lpp.

Rūpniecības nozare

Uzņē-

mumu

skaits

Strādnieku

skaits

Gada

produkcija
tūkst, latu

Metālapstrādes
Ķīmiskā

Tekstilrūpniecība
Kokrūpniecība
Papīra
Poligrāfiskā

Apavu
Keramiskā un celtniecības

materiālu

Pārtikas

Kosmētiskā

Pārējās nozares

60

37

108

98

16

135

33

46

87

10

12

6 095

3 835

15 001

8 874

2 387

2214

1 597

7014

9 100

383

518

40 247
48 888

100 903

43 066

21 755

10356

19711

33 342

75 605

1 928
2 272

isa rūpniecība 642 57 018 398 073

eltniecibas uzņēmumi 155 9 297 39 104
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Nacionalizējot rūpniecību, Latvijas PSR ekonomikā tika radīts

sociālistiskais sektors, kas jau ar pirmajām pastāvēšanas dienām

ieņēma vadošo vietu republikas tautas saimniecībā. 1940. gada
augustā nacionalizētie uzņēmumi saražoja 60,2% no visas repub-
likas rūpnieciskās produkcijas. Ja te vēl pieskaita valsts rūpnie-
cības uzņēmumu produkciju (12,5%), tad izrādās, ka sociālistis-

kais sektors 1940. gada augustā bija saražojis 72,7% no visas

republikas rūpnieciskās produkcijas, bet privātais sektors (sīkie

un imājamatnieku uzņēmumi) — 27,3%. 48

Tomēr jāatzīmē, ka, nacionalizācijai pakļaujamo uzņēmumu
sarakstu sastādot steigā, 2—3 dienu laikā, tanī neiekļuva vairāki

nelieli, tomēr tautas saimniecībai visai svarīgi uzņēmumi. Vēlāk

nacionalizēja arī šos uzņēmumus.
Viens no svarīgākajiem pasākumiem nacionalizācijas procesā

bija komisāru iecelšana fabrikās un uzņēmumos nacionalizācijas
darbu vadīšanai. 1940. gada jūlijā—augustā, rūpniecības naciona-

lizācijas laikā, uzņēmumu komisārus iecēla ar Latvijas PSR
finansu ministra rīkojumu no partijas un arodbiedrību organizāciju
vai strādnieku komiteju ieteiktajiem biedriem. Pirmais komisārs

tika iecelts uzņēmumam «Lignums» jau 1940. gada 26. jūlijā,
49 dienu

pirms nacionalizējamo uzņēmumu saraksta publicēšanas. No jūlija

beigām līdz septembra sākumam tika iecelti ap 600 komisāru.

Komisāru skaits bija mazāks par nacionalizēto uzņēmumu skaitu,

jo daudzos gadījumos vienam komisāram uzdeva strādāt vairākos

objektos. Ar īpašu finansu ministra rīkojumu agrāk ieceltie piln-
varnieki tika pārdēvēti par komisāriem. Par komisāriem kļuva arī

lielāko akciju sabiedrību jauniecelto valžu priekšsēdētāji. 50

Tā kā Finansu ministrijai bija grūti aptvert visus ārpus Rīgas
esošos uzņēmumus un sameklēt tiem komisārus, tad 1940. gada
29. jūlijā tika izdots finansu ministra un iekšlietu ministra rīko-

jums,sl ar kuru apriņķu vecākajiem, apriņķu priekšniekiem, mili-

cijas prefektiem v. c. personām tika uzdots iecelt nacionalizētajos

uzņēmumos komisārus un sastādīt nacionalizācijas komisijas. Pie-

mēram, Cēsu apriņķī komisārus nozīmēja apriņķa vecākais A. Ma-

tisons, Madonas apriņķī — apriņķa milicijas priekšnieks A. Gra-

nīts, Tukuma apriņķī — Tukuma pilsētas vecākais H. Krūziņš,
Talsu apriņķī — Talsu apriņķa vecākais K. Paldiņš, Liepājā un

tās apriņķī — Liepājas tautas milicijas prefekts Fr. Frīdrihsons,

Bauskas apriņķī ■— Bauskas pilsētas vecākais J. Leitāns v. c. Tas

paātrināja nacionalizācijas gaitu provincē.
Līdztekus komisāru iecelšanai atsevišķiem uzņēmumiem

Finansu ministrija nolūkā saskaņot radniecīgo nozaru komisāru

darbu, kā arī nodrošināt ražošanas plānveidīgu attīstību un

48 «ripojieTapcKafl npaßjia», 1940, 21 aßrvera.
49

«Valdības Vēstnesis», 1940, 26. jūlijā.
50 «Cīņa», 1940, 29. jūlijā.
51

«ValdībasVēstnesis», 1940, 30. jūlijā.
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izejvielu izmantošanu sāka nozīmēt komisārus pēc rūpniecības noza-

rēm. Jau 1940. gada 27. jūlijā tika parakstīts rīkojums par vecāko

komisāru (nozaru komisāru) iecelšanu sešām nozarēm. Piemēram,

par finieru un sērkociņu rūpniecības komisāru tika iecelts A. Pai-

pala, par vilnas un linu apstrādāšanas rūpniecības komisāru —

M. Zaķis, par saldumu rūpniecības komisāru — O. Sproģis.52

Vēlāk iecēla nozaru komisāru metālapstrādes uzņēmumiem
(A. Domburs), elektrotehniskajai rūpniecībai (V. Meijers), zīda,
ķīmiskajai, stikla, tabakas v. c. rūpniecības nozarēm. Uzņēmumu
komisāri bija pakļauti attiecīgās rūpniecības nozares komisāram.

Bez tam Finansu ministrijā nodibināja virskomisāra amatu rūp-
niecības nacionalizācijai. Par virskomisāru, kas praktiski vadīja šo

darbu, iecēla Komunistiskās partijas biedru no 1917. gada inženieri

J. Vimbu.

1940. gada 27. jūlijā finansu ministrs K. Karlsons izdeva spe-
ciālus noteikumus par valsts komisāru darbību nacionalizētajos
uzņēmumos. 53 Komisāriem bija ļoti plašas pilnvaras. Bez viņu
paraksta nevarēja stāties spēkā neviens agrākā īpašnieka vai direk-

cijas rīkojums. Komisāriem vajadzēja nodrošināt uzņēmumos nor-

mālu un nepārtrauktu darbību. Tomēr viņu galvenais darbs bija

uzņēmumu nacionalizācija. Komisāri iecēla nacionalizācijas komi-

sijas, kuras vadīja viņi paši un kurās ietilpa arodbiedrību un strād-

nieku komiteju pārstāvji, grāmatveži un tehniskie speciālisti.
1940. gada 31. jūlijā Latvijas PSR Finansu ministrija izdeva

instrukciju uzņēmumu komisāriem par to, kā konkrēti veicama

nacionalizējamo uzņēmumu pārņemšana no to agrākajiem īpašnie-
kiem. 54 Sī instrukcija noteica pārņemšanas komisijas darba, pār-

ņemšanas aktu un bilanču sastādīšanas kārtību. Komisārs nodeva

Finansu ministrijas apstiprināšanai nacionalizācijas komisijas

locekļu sarakstu un vēlāk ieteica uzņēmumam jauna direktora kan-

didatūru.

Nacionalizācijas gaitā komisāru lielākā daļa veiksmīgi sadar-

bojās ar partijas un arodbiedrību orgāniem un strādnieku komi-

tejām. Daļa komisāru palika savos posteņos arī pēc rūpniecības

nacionalizācijas. Viņi īstenoja uzņēmumos strādnieku kontroli, bija

jaunās proletariāta varas pilnvarotie pārstāvji. Komisāri kontro-

lēja uzņēmumu direktoru — bijušo to īpašnieku — darbību un

organizēja sabiedriski politisko un kultūras darbu uzņēmumos (ja
tur nebija partijas organizācijas). So pienākumu daļa komisāru (it

īpaši no bijušo pilnvarnieku un tehniskās inteliģences vidus) bez

speciālas sagatavošanas nespēja veikt. Tāpēc dažās fabrikās

izcēlās konflikti starp strādnieku komitejām un komisāriem un vai-

rākos gadījumos pēdējos nācās nomainīt.55 Ar jaunu direktoru

52 «Valdības Vēstnesis», 1940, 29. jūlijā.
53 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā, 346. lpp.
54 Turpat, 371.—372. lpp.
55 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f., 1. apr., 109. 1., 43.-44. lapa.
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iecelšanu 1940. gada septembri—decembri komisāru institūts tika

likvidēts. 56

Latvijas Komunistiskā partija vadīja visu rūpniecības nacio-

nalizācijas darbu. LKP Centrālā Komiteja veltīja šim jautājumam
vislielāko uzmanību. LKP CX sekretāri J. Kalnbērziņš un 2. Spure,
CX locekļi I. Vīnholde, J. Gustsons v. c. aktīvi piedalījās ar nacio-

nalizāciju saistīto praktisko jautājumu risināšanā, palīdzēja
Finansu ministrijai. Rūpniecības nacionalizācijā Latvijas Komu-

nistiskā partija ievēroja šādus principus:

1) ar uzņēmumu nacionalizāciju saistītajiem jautājumiem jābūt
visu partijas organizāciju uzmanības centrā;

2) nacionalizācija jāveic visīsākos termiņos, tomēr nepieļaujot
steigu;

3) nacionalizācijas gaitā neviens uzņēmums nedrīkst pārtraukt
darbību vai tikt slēgts, jo tas varētu palielināt bezdarbu republikā

un pasliktināt darbaļaužu dzīves apstākļus;

4) nacionalizācija jāveic plānveidīgi, tās gaitā noskaidrojot

atsevišķu rūpniecības nozaru un uzņēmumu turpmākas attīstības

perspektīvas;

5) partijas organizāciju uzdevums ir plaši izskaidrot naciona-

lizācijas politisko un ekonomisko nozīmi;

6) sekojot V. I. Ļeņina norādījumiem, nepieļaut tehnisko spe-
ciālistu izraidīšanu no fabrikām, kā arī nievājošu izturēšanos pret
tiem, bet izmantot viņu pieredzi un zināšanas sociālistiskajā celt-

niecībā;

7) uzņēmumos nedrīkst pieļaut nevienu sabotāžas vai kaitnie-

cības aktu;

8) panākt, lai fabrikas ieceltie komisāri, strādnieku komitejas
un arodbiedrības darbotos saskaņoti.

1940. gada 1. augustā LKP CX sēde (plēnums) noklausījās
finansu ministra X- Karlsona ziņojumu par rūpniecības uzņēmumu
un banku nacionalizācijas gaitu. K. Karlsons sīki iztirzāja rūpnie-
cības uzņēmumu un banku sistēmas nacionalizācijā paveikto. Viņš

paziņoja par komisāru iecelšanu uzņēmumos un arī 11 rūpniecības
nozarēs, kā arī norādīja uz nepieciešamību apvienot vairākus uzņē-
mumus lielākos un izvērst kampaņu par darba ražīguma celšanu.57

Debatēs pēc X- Karlsona runas J. Gustsons, R. Lapiņš, 2. Spure
un Ed. Leitmanis uzsvēra, ka nopietnāka vērība jāveltī komisāru

izvēlei un revolucionārajai modrībai.58

Pēc K. Karlsona ziņojuma apspriešanas LKP CX pieņēma
izvērstu lēmumu par rūpniecības nacionalizācijas norisi. Norādot,
ka nacionalizāciju vienprātīgi atbalsta strādnieku šķira un visi

56 Sakarā ar dažu uzņēmumu 1940. gada oktobrī — decembrī un 1941. gadā
veikto nacionalizāciju arī šajos uzņēmumos ar attiecīgo tautas komisāru pavēlēm
līdz jauno direktoru apstiprināšanai tika iecelti komisāri.
57 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 376.—377. lpp.
58 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 6. 1., 8.-9. lapa.
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Latvijas darbaļaudis, CX atzīmēja, ka nacionalizācija norit sek-

mīgi, 700 uzņēmumiem jau iecelti komisāri, kas stājušies pie darba,

un to lielākā daļa labi veic savus pienākumus. Lēmumā tika tomēr

konstatēts, ka strādnieku komitejas vēl nepietiekami palīdz fabriku

komisāriem, ka zināmu satraukumu izraisa darba ražīguma paze-
mināšanās un darba disciplīnas pārkāpšanas fakti. LKP CX uzdeva

visām partijas organizācijām veikt plašu izskaidrošanas darbu,

nepieļaut darba disciplīnas pārkāpumus un darba ražīguma paze-

mināšanu, plašāk atspoguļot nacionalizācijas gaitu presē. Centrālā

Komiteja aicināja uzturēt neatslābstošu revolucionāro modrību un

lika iekšlietu ministram V. Lācim un finansu ministram K. Karl-

sonam veikt nepieciešamos pasākumus uzņēmumu apsardzības
pastiprināšanai. CX lēmumā tika atzīmēts, ka arodbiedrībām un

strādnieku komitejām ļoti aktīvi jāpiedalās nacionalizācijā un

jāpalīdz fabriku komisāriem. LKP CX pieņēma zināšanai finansu

ministra X- Karlsona paziņojumu par to, ka tuvākajās divās dienās

tiks iecelti komisāri visos nacionalizējamos uzņēmumos. 59

1940. gada 3. augustā LKP CX sekretāra 2. Spures vadībā

notika LKP Rīgas komitejas sēde, kurā piedalījās pilsētas partijas
rajonu sekretāri. Sēdē bija arī klāt Finansu ministrijas pārstāvji
komunisti X- Karlsons un Ed. Leitmanis. Klātesošie noklausījās
K. Karlsona ziņojumu par nacionalizācijas gaitu, par komisāru

pienākumiem uzņēmumos, par partijas rajonu organizāciju konkrē-

tajiem uzdevumiem cīņā par darba disciplīnas nostiprināšanu fab-

rikās. X- Karlsons atzīmēja, ka komisāri nav vēl iecelti tikai 50 fab-

rikām, un atbildēja uz dažiem ar nacionalizāciju saistītajiem jau-

tājumiem. Pēc X- Karlsona ziņojuma debatēs uzstājās partijas

rajonu komiteju sekretāri H. Skuteļska, A. Šperlins, B. Putniņa,
2. Smits, finansu ministra vietnieks Ed. Leitmanis, LKP Rīgas pil-
sētas komitejas loceklis un arodbiedrību daļas vadītājs J. Putniņš.
LKP CX sekretārs 2. Spure sēdē runāja par partijas organizāciju
pienākumiem sakarā ar nacionalizāciju, nosodīja notikušos uzbru-

kumus speciālistiem un aplūkoja arodbiedrību un strādnieku komi-

teju jaunos uzdevumus. Apspriedes gaitā tika skarti tādi svarīgi

jautājumi kā nozaru komisāru darbs, attiecības ar tehniskajiem

speciālistiem, arodbiedrību un strādnieku komiteju darbs, sociālis-

tiskā sacensība nacionalizētajos uzņēmumos.
60

Pamatojoties uz datiem par nacionalizācijas sekmīgo norisi,

LKP CX Sekretariāts 1940. gada 8. augustā nolēma pabeigt rūp-
niecības nacionalizāciju 15. augustā. 61 Tas visumā arī tika izdarīts.

1940. gada 15. augustā notikušajā LKP CX sēdē vēlreiz izskatīja

ar nacionalizāciju un nacionalizēto uzņēmumu darbu saistītos jau-

tājumus. Valsts kontrolieris A. Tabaks sniedza sēdē atskaiti par

Valsts kontroles pilnvarnieku darbību nacionalizētajos uzņēmumos

59 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 377.—378. lpp.
60

Turpat, 390.—392. lpp.
61 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 7. 1., 20. lapa.
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un par atklātajām agrāko īpašnieku ļaunprātībām.62 Sēdes dalīb-

nieki noklausījās arī partijas Liepājas komitejas atskaiti. Refe-

rente — LKP Lejaskurzemes apgabala komitejas otrā sekretāre

O. Vāvere — norādīja, ka Liepājā, pēc Rīgas otrajā lielākajā Latvijas

rūpniecības centrā, rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija ir

pabeigta, sabotāžas aktu un diversiju nacionalizācijas gaitā, kā arī

nesaskaņu un konfliktu starp strādnieku komitejām un komisāriem

nav bijis.
63 Darba ražīgums Liepājas nacionalizētajos uzņēmumos

bija pieaudzis par 15—100%, turpretim sīkajos uzņēmumos tas

nebija audzis.

Rūpniecības nacionalizācija, komisāru un strādnieku komiteju
darbība bija LKP apgabalu, pilsētu un rajonu organizāciju uzma-

nības centrā. Piemēram, partijas Rīgas 1. rajona (Jaunmīlgrāvis
un Vecmīlgrāvis) komiteja divas reizes (12. un 29. augustā) izska-

tīja jautājumu par nacionalizācijas norisi un nacionalizēto uzņē-
mumu darbu.64 29. jūlijā partijas Rīgas 5. rajona komiteja sasauca

sava rajona komunistu sapulci, kur uzstājās finansu ministrs

komunists K. Karlsons. Tai pašā dienā notika Rīgas 9. rajona
komitejas organizētā komunistu sapulce, kur piedalījās LKP CX

sekretārs 2. Spure un Ed. Leitmanis.65 16. augustā partijas Rīgas
3. rajona komiteja sasauca strādnieku komiteju locekļu un komi-

sāru plašu sanāksmi, kuras dalībnieki noklausījās J. Vimbas ziņo-
jumu un izskatīja daudzus rūpniecības nacionalizācijas jautāju-
mus.

66 Partijas rajonu komitejas un partijas pirmorganizācijas
veica lielu darbu komisāru izvēlē, komisāru un strādnieku komiteju
darbības saskaņošanā, masu mobilizācijā cīņai par darba ražī-

guma celšanu, par nacionalizēto uzņēmumu ritmisku darbu. Par-

tijas prese, it īpaši avīzes «Cīņa» un «Proļetarskaja Pravda»,

regulāri apgaismoja rūpniecības nacionalizācijas jautājumus,
strādnieku komiteju, arodbiedrību un komisāru uzdevumus, popu-

larizēja labāko uzņēmumu kolektīvu darba pieredzi.

Nacionalizāciju sagatavojot un veicot, kā arī turpmākajā repub-
likas rūpniecības darbā asi izvirzījās jautājums par politiku attie-

cībā uz vecajiem speciālistiem un tehnisko inteliģenci.

Latvijas Komunistiskā partija šai ziņā varēja izmantot

Padomju Savienības Komunistiskās partijas bagātīgo pieredzi, ko

tā bija uzkrājusi sociālisma celtniecības periodā. V. I. Ļeņins

uzskatīja, ka pārejas periodā no kapitālisma uz sociālismu jautā-

jumam par buržuāzisko speciālistu izmantošanu ir visai liela

nozīme.67 Viņš norādīja, ka pēc proletāriskās revolūcijas uzvaras

62 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 6. 1., 20.—23. lapa.
63

Turpat, 24. lapa.
64 Turpat, 106. f, 1. apr., 6. 1., 7. lapa.
65

«īlpojieTapcKaH npa3ja», 1940, 1 aßrvera.
66

Turpat, 1940, 17. augustā.
67 Skat.: Ļeņins V. I. Referāts par partijas programmu 19. martā. (KK(b)P
VIII kongress. 1919. g. no 18. līdz 23. martam). — Raksti, 29. sēj., 151. lpp.
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«.. iesaistīt darbā buržuāzisko inteliģenci.. ir kārtējs, nobrie-

dis un nepieciešams dienas uzdevums».68 Komunistiskajai par-
tijai vajadzēja neatlaidīgi cīnīties ar anarhistiem un «kreisa-

jiem komunistiem», kas nosodīja veco, buržuāzisko speciālistu
izmantošanu. V. I. Ļeņins mācīja, ka vecās sabiedrības kadru

izmantošana ir gan sarežģīts un grūts uzdevums, tomēr tam ir mil-

zīga nozīme, un apzīmēja buržuāzisko speciālistu izmantošanu par
vienu no šķiru cīņas formām pēc proletariāta diktatūras nodibinā-

šanas.69 V. I. Ļeņina politiskā līnija attiecībā pret buržuāzisko inte-

liģenci izpaudās Krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas
VIII kongresā (1919. g.) pieņemtajā partijas programmā. Tanī

norādīts: «Tas pats ražošanas spēku attīstības uzdevums prasa

nekavējoties plaši un vispusīgi izmantot zinātnes un tehnikas spe-
ciālistus, kurus mums mantojumā atstājis kapitālisms, lai gan viņi
lielāko tiesu ir neizbēgami piesātināti ar buržuāzisko pasaules
uzskatu un paradumiem. . . Ciešā savienībā ar arodnieciskām ap-
vienībām partijai jāietur sava agrākā līnija: no vienas puses, ne

mazākā mērā politiski nepiekāpties šā buržuāzijas slāņa priekšā
un nesaudzīgi apspiest visas šā slāņa kontrrevolucionārās tiek-

smes, bet, no otras puses, tāpat nesaudzīgi cīnīties pret šķietami
radikālo, bet īstenībā muļķīgo iedomību, it kā darbaļaudis spētu

pārvarēt kapitālismu un buržuāzisko iekārtu, nemācoties no bur-

žuāziskajiem speciālistiem, neizmantojot viņus, neizejot ilgu darba

skolu līdzās viņiem.»
70

Latvijas Komunistiskajai partijai arī bija jārisina šī problēma.
Tiesa gan, Latvijas apstākļi 1940. gada vasarā stipri atšķīrās no

apstākļiem Petrogradā 1917. gada novembrī—decembrī, kad vecās

ierēdniecības un buržuāziskās inteliģences lielākā daļa naidīgi

sagaidīja Oktobra revolūciju un visādi traucēja sociālistiskās jaun-
celsmes darbu, rīkoja streikus, sabotāžas aktus v. c. 1940. gadā

Latvijā šādu parādību nebija, lai gan tas nebūt nenozīmē, ka visa

buržuāziskā inteliģence uzreiz atzina proletariāta diktatūru.

Tomēr pat padomju varai naidīgi noskaņotā buržuāziskās inteli-

ģences daļa neuzstājās aktīvi. Tas atviegloja Latvijas Komunis-

tiskajai partijai inteliģences iesaistīšanu sociālisma celtniecībā.

Līdz ar to LKP savlaicīgi pievērsa uzmanību kaitīgajām tenden-

cēm jautājumā par veco tehnisko inteliģenci. Daudzos Rīgas un

Daugavpils uzņēmumos neapzinīgo strādnieku grupas un dažkārt

pat strādnieku komitejas izvirzīja prasības atlaist no darba inže-

nierus, meistarus un citus speciālistus. Bieži vien šīs prasības

pauda strādnieku patiesu sašutumu pret inženieru vai meistaru

rīcību buržuāziskās varas laikā, kad tie iztapa ņir-

gājās par strādniekiem, nereti sadarbojās ar politparvaldi un

68
Ļe n i n s V. I. Raksta «Padomju varas kārtējie uzdevumi» pirmuzmetums. —

Raksti,27. sēj., 181. lpp.
69 Skat.: Ļeņins V. I. Par proletariāta diktatūru. — Raksti, 30. sēj, 78. lpp.
70 Padomju Savienības Komunistiskā partija kongresu, konferenču un CX plē-
numu rezolūcijās un lēmumos. 1. d. Rīga, 1954, 373.—374. lpp.



izdeva tai revolucionāri noskaņotos strādniekus. Tomēr bieži neap-

zinīgie strādnieki izvirzīja prasību padzīt no uzņēmuma visus meis-

tarus, inženierus utt.

LKP sniedza paskaidrojumu šai jautājumā. 1940. gada 17. jūlijā
avīzēs «Proļetarskaja Pravda» un «Cīņa» tika iespiests LKP CX
sekretāra 2. Spures raksts «Kā LKP raugās uz to, ka dažos uzņē-
mumos strādnieki pieprasa tehnisko darbinieku, meistaru, tehniķu
un inženieru nomaiņu» («Cīņa» — ar virsrakstu «Nedrīkst radīt

sarežģījumus ražošanā»). Vēlāk presē parādījās arī citi 2. Spures
raksti par šo jautājumu, kuri skaidri pauda partijas nostāju.71 Šīs

publikācijas, kuru pamatā bija ļeņiniskās idejas par veco speciā-
listu izmantošanu tautas saimniecībā, deva stingru pretsparu neap-

zinīgo un dažkārt pat naidīgo elementu mēģinājumiem kūdīt strād-

niekus pret tehnisko inteliģenci. Tas, protams, nenozīmēja kaut

kadu partijas vēlēšanos aizstāvēt kaitniekus un tos, kas bija saistīti

ar kontrrevolucionāro pagrīdi vai agrāk sadarbojās ar buržuāzis-

kās Latvijas politisko policiju. Šie ļaudis netika saudzēti. Bet

Komunistiskā partija atklāti paziņoja, ka visiem tiem, kas solās

godīgi un pēc labākās sirdsapziņas strādāt darbaļaužu labā, jāno-
drošina visāds atbalsts un gādība. Latvijas tehniskajai inteli-

ģencei par godu jāsaka, ka tās lielākais vairums gan nacionali-

zācijas periodā, gan vispār pirmajā padomju varas gadā Latvijā
godīgi strādāja dažādās tautas saimniecības nozarēs. Jāpiebilst,
ka buržuāziskā inteliģence tikko sāka apgūt marksistiski ļeņinisko
ideoloģiju un šis process nebūt nenorisinājās viegli un gludi.

Kā jau teikts, rūpniecības nacionalizācija Latvijā visumā nesa-

stapa buržuāzijas pretestību, tā norisa bez kaut cik nopietniem
sabotāžas un kaitniecības aktiem uzņēmumos. Tam par iemeslu

bija gan starptautiskais stāvoklis, gan Padomju valsts militāri

politiskā varenība, kas jau iepriekš lēma neveiksmei jebkuru pre-
tošanās mēģinājumu, gan arī iekšējie faktori — Latvijas strād-

nieku šķiras milzīgā politiskā aktivitāte, Latvijas Komunistiskās

partijas pareizā politika, kas mobilizēja visus republikas revolu-

cionāros spēkus sabiedriskā īpašuma apsardzībai, un strādnieku

šķiras augstā revolucionārā modrība. Spriežot pēc turpmākajiem
notikumiem (vācu fašistiskās okupācijas laikā kara gados), lat-

viešu buržuāzija nebūt nebija samierinājusies ar savu īpašumu

zaudēšanu, bet nacionalizācijas brīdī tā neuzskatīja par iespējamu
aktīvi uzstāties pret to.

Tomēr, ja arī buržuāzija nededzināja uzņēmumus, neiznīcināja
mašīnas un izejvielas, tā diezgan bieži ķērās pie apslēptām kait-

niecības formām — izņēma līdzekļus no uzņēmuma fondiem per-

soniskām vajadzībām, aizveda no fabrikas teritorijas tai piederošo

transportu, samaksāja savus personiskos parādus ar fabrikas

līdzekļiem utt. Piemēram, fabrikas «Ed. Ceps»_īpašnieki_R. un

H. Cepi laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 22. jūlijam izņēma no

71
«npojierapcKaH 1940, 28 hkdjih; «Cīņa», 1940, 29. jūlijā.
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fabrikas kases 32 596 latus un izmantoja tos personiskām vajadzī-
bām, tāpat viņi aizveda no fabrikas teritorijas tai piederošo trans-

portu.72 Jelgavas linu manufaktūras īpašnieki brāļi Hofi, kas bija
fabrikai parādā ap 300 000 latu, lai segtu šos parādus, 1940. gada
18. jūlijā sarīkoja akcionāru fiktīvu sapulci, kurā pieņēma lēmumu

par dividendu izmaksu, un ar šīm dividendēm sedza savu parādu
fabrikai. Tomēr, pateicoties fabrikas komisāra modrībai, šī mahi-

nācija tika atmaskota, un visiem četriem brāļiem īpašniekiem nācās

atbildēt tiesā, kas katram piesprieda naudus sodu 5000 latu apmērā

un 6 mēnešus ieslodzījuma cietumā.73 Celtniecības uzņēmuma īpaš-
nieks L. Neiburgs piesavinājās no uzņēmuma kases 50 000 latu, to

pašu izdarīja arī fabrikanti brāļi Leibovici v. c. 74 Visai izplatīta
parādība bija uzņēmumu agrāko īpašnieku cenšanās pārlikt uz

nacionalizētajiem uzņēmumiem savus personiskos, līdz nacionali-

zācijai izdarītos parādus. Padomju finansu un saimnieciskajiem

orgāniem vajadzēja radikāli cīnīties pret šiem viltīgajiem darīju-
miem.7s

Latvijas rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija sākās 1940. ga-
da jūlija beigās un lielākoties tika veikta augusta pirmajā pusē.
Pēc 5—7 cilvēku lielas nacionalizācijas komisijas izveidošanas

saskaņā ar Finansu ministrijas rīkojumu tika sastādīta uzņēmuma
bilance uz 1940. gada 31. jūliju un izdarīta sīka iekārtas un izej-
vielu uzskaite. Tad 5 eksemplāros tika sastādīts arī akts par nacio-

nalizāciju, kuru parakstīja nacionalizācijas komisijas locekļi un

bijušais īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Daudzos nacionali-

zācijas aktos norādīts mašīnu iekārtas stāvoklis, izejvielu krājumi,
strādnieku skaits, bieži izteikti priekšlikumi par turpmāko uzņē-
muma darbu. Uzņēmumu nacionalizācija notika stingri pēc likuma,

pamatojoties uz Finansu ministrijas instrukcijām un norādīju-
miem.76 Instrukcija prasīja īpaši atzīmēt visus kaitniecības faktus,

ja tādi bijuši. Nacionalizācijas aktus iesūtīja Finansu ministrijai.
Protams, ļoti īsie nacionalizācijas termiņi (lielākā dala uzņēmumu
bija nodevuši savus nacionalizācijas aktus jau līdz 7. augustam)
izraisīja daudz grūtību, īpaši bilances sastādīšanā: privātie īpaš-

nieki, ilgus gadus slēpjot īstos ražošanas apmērus, lai nemaksātu

lielus nodokļus, bija stipri sarežģījuši atskaites dokumentāciju, un

tāpēc sastādītās bilances bieži vien bija nepareizas. 77 Precīzas ziņas

bija iespējams iegūt tikai pēc visas iekārtas un izejvielu ilgas un

rūpīgas inventarizācijas.
Nacionalizācijas gaita atklājas ari bijušo īpašnieku izdarītas

ļaunprātības, noskaidrojās, ka atsevišķu uzņēmumu štatos bijušas

72 Latv. PSR CVORA, 765. f., 1. apr., 19. 1, 19.—20. lapa.
73 «Cīna», 1941, 22. janvārī.
74

Turpat, 1941, 1. martā.

75 Turpat, 1940, 8. decembrī; Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr., 15. 1., 46.—

52 lapa
76 Latv.' PSR CVORA, 378. f., 1. apr., 276.-358. 1.
77 «Ekonomists», 1940, Nr. 17/18, 1075.—1078. lpp.



liekas vietas, kas tika izmantotas lielu naudas summu izmaksā-

šanai noteiktām personām no buržuāzijas valdošajām aprindām.

Piemēram, akciju sabiedrībā «Tosmare» X- Ulmaņa brāļa dēls

V. A. Ulmanis tikai par piedalīšanos valdes sēdēs (vienu reizi

mēnesī) saņēma ik mēnesi 350 latu.78 Lielas summas «brīvprātīgo»
ziedojumu veidā uzņēmumi izmaksāja dažādām fašistiskajām orga-

nizācijām (visvairāk aizsargiem) un dažādiem X- Ulmaņa radī-

tajiem fondiem.

Latvijas strādnieku šķira aktīvi piedalījās nacionalizācijā un

kvēli atbalstīja to. Piemēram, spoguļu fabrikas «Idelzaks» strād-

nieki savā pirmajā sapulcē, kas notika pēc uzņēmuma nacionali-

zācijas, pieņēma rezolūciju un nosūtīja Latvijas Komunistiskajai

partijai šādu apsveikumu: «Mēs tagad zinām, ka mūsu darba augļi
vairs nekrāsies atsevišķu cilvēku kabatās, bet cels visas strādnieku

šķiras labklājību. Tāpēc mēs apsolāmies strādniecības priekšā, ka

būsim pirmie Latvijas strādnieku stahanoviešu rindās.»79 Strād-

nieku domas par rūpniecības nacionalizāciju labi izteica tekstilfab-

rikas «Tekstiliāna» strādniece Marija Nomaus: «Nu pienācis brī-

dis, kuru mēs gaidījām visu savu dzīvi. Šodien, kad mēs zinām,

ka strādājam nevis saimnieku labā, bet ceļam savu laimīgu
nākotni, mēs strādājam ar divkāršu enerģiju. Mēs uzticamies

Komunistiskajai partijai un zinām, ka tā vedīs mūs pa pareizu
ceļu.»80

Par Latvijas strādnieku šķiras lielo darba aktivitāti liecina pla-
šais sociālistiskās sacensības vēriens, kas izvērtās daudzos uzņē-
mumos burtiski nākamajā dienā pēc to nacionalizācijas. 81 Pirms-

oktobra sociālistiskajā sacensībā jau piedalījās 730 uzņēmumu un

kolektīvu ar 78 200 dalībniekiem.82

Latvijas lielo un vidējo rūpniecības uzņēmumu nacionalizā-

cija pilnīgi noslēdzās 1940. gada septembra sākumā. Līdz 27. au-

gustam no 797 uzņēmumiem bija nacionalizēti 650.83 Nacionalizā-

cijas gaitā visi uzņēmumi turpināja strādāt. Tādējādi viens no gal-

venajiem LKP uzdevumiem šajā laikā — nepieļaut ražošanas

pārtraukšanu — tika spīdoši veikts. Pēc rūpniecības nacionalizā-

cijas pirmajā vietā izvirzījās citi jautājumi — uzņēmumu apgāde

ar izejvielām, finansēšana, ražošanas paplašināšana v. tml. Nacio-

nalizētos uzņēmumus sākumā vadīja Finansu ministrija un nozaru

komisāri, tomēr tas, ka visu rūpniecību pārvaldīja viens resors,

kura darbiniekiem turklāt nebija lielas pieredzes rūpniecības vadī-

šanā, radīja grūtības. Latvijas rūpniecību vajadzēja reorganizēt,

starp citu, arī apvienojot daudzus sīkus radniecīgus uzņēmumus.

Vienlaicīgi ar rūpniecības nacionalizāciju notika arī privāto

78 «Brīvais Zemnieks», 1940, 20. augustā.
79 «Cīņa», 1940, 6. augustā.
80

«ripojieTapcKan npaß/ia», 1940, 16 aßrvcTa.
81 Turpat, 1940, 28. jūlijā.
82 Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr., 14. 1., 173.—174. lapa.
83

«IlpojieTapCKan 1940, 27 aßrycTa.

836*



84

banku nacionalizācija. Tika nacionalizētas 4 privātās akciju ban-

kas (pārējās bankas Latvijā bija valsts rokās): Latviešu akciju
banka, Rīgas Biržas banka, Ziemeļu banka un Liepājas banka,
viens privātais banku kantoris un 27 privātās kredītsabiedrības.

Visas nacionalizētās bankas un kredītsabiedrības tika pievienotas
Latvijas Valsts bankai, kas no tām izveidoja 6 nodaļas Rīgā, bet

provincē esošās kredītsabiedrības pievienoja savām provinces
nodaļām. Jau 1940. gada vasarā vairākas bankas apvienoja.
Jūlijā—decembrī Latvijas PSR banku sistēma tika pilnīgi reorga-
nizēta.

Ar banku sistēmas starpniecību tika veikta arī nacionalizētās

rūpniecības kreditēšana, kurai bija liela nozīme uzņēmumu nor-

mālās darbības nodrošināšanā. Finansu ministrija pieprasīja, lai

visi nacionalizētie uzņēmumi iesniedz Tirdzniecības un rūpniecības
departamentam ziņas par nepieciešamajiem kredītiem.84 Ministrija
ieteica visiem valsts un nacionalizētajiem uzņēmumiem kādu laiku

atturēties no lieliem kapitālieguldījumiem celtniecībā, mašīnu

iepirkumos utt.; visiem izdevumiem, kas pārsniedza 1000 latu, bija

vajadzīga Finansu ministrijas atļauja. 85
Nepieciešamie kredīti tika

izsniegti. Augusta beigās — septembra sākumā vien Latvijas PSR

Bankas Centrālā nodaļa izsniedza kredītus 70 nacionalizētajiem

uzņēmumiem 6,5 milj. latu apmērā.
86 Labi veicās arī nacionalizēto

uzņēmumu apgāde ar izejvielām. Augustā uzņēmumu lielākajai
daļai bija izejvielu krājumi 2—3 mēnešiem, citiem — arī ilgākam
laikam.

Tika atrisināts arī jautājums par uzņēmumu tālāku pārvaldī-
šanu. 1940. gada 24.—25. augustā notikušajā Latvijas Tautas

saeimas 2. sesijā pieņemtajā Latvijas PSR Konstitūcijā bija pare-

dzēta vairāku tautas komisariātu organizēšana. 1940. gada sep-

tembrī—oktobrī nodibināja Vietējās, Vieglās, Pārtikas, Mežu rūp-
niecības tautas komisariātus, kas pārņēma attiecīgo nozaru

pārvaldīšanu. 1941. gada martā no Pārtikas rūpniecības tautas ko-

misariāta atdalījās Gaļas un piena rūpniecības tautas komisariāts.

Par
_

rūpniecības tautas komisariātu tautas komisāriem kļuva
K. Sies (vieglā rūpniecība), K. Karlsons (vietēja rūpniecība),
J. Gustsons (mežu rūpniecība) un V. Latkovskis (pārtikas rūpnie-

cība). Visi farmaceitiskie uzņēmumi pārgāja Veselības aizsardzī-

bas tautas komisariāta pārziņā. Tipogrāfijas tika nodotas Valsts

apgādniecību un poligrāfiskās rūpniecības pārvaldei. 87 Jāatzīmē,

ka gandrīz visi Latvijas PSR rūpniecības uzņēmumi (izņemot VEF,

Rīgas vagonu rūpnīcu «Vairogs», «Sarkano metalurgu» un vel

četrus uzņēmumus) palika republikas tautas komisariātu pārziņa.
Nacionalizēto uzņēmumu labākai pārvaldīšanai tika izveidoti

84 «Cīņa», 1940, 9. augustā.
85 «ripojieTapcKan 1940, 23 aßrvera.

86 «Darbs», 1940, 7. septembrī.
87

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 2. 1, 149. lapa.
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tresti, kas apvienoja radniecīgus uzņēmumus. Tautas komisariātu

un trestu dibināšana ļāva koncentrēt rūpniecības pārvaldīšanu pa
nozarēm, pārskatīt esošos izejvielu un materiālu krājumus, sakom-

plektēt uzņēmumu vadītāju kadrus un apvienot sīkos līdzīga pro-
fila uzņēmumus lielākos. 1940. gada rudenī tika dibināta Latvijas
PSR Valsts plāna komisija ar Fr. Deglavu priekšgalā. Tās uzde-

vums bija izstrādāt perspektīvos plānus rūpniecības attīstībai un

pirmām kārtām sastādīt Latvijas PSR tautas saimniecības attīs-

tības plānu 1940. gada 4. ceturksnim un 1941. gadam. Ar 1940. ga-
da 1. oktobri Latvijas PSR rūpniecība sāka strādāt pēc plāna.

Viens no vissvarīgākajiem pasākumiem nacionalizēto uzņē-

mumu darba nodrošināšanai bija jaunu direktoru iecelšana. Ar

jauna direktora iecelšanu nacionalizācijas process faktiski beidzās.

Direktoru iecelšana nacionalizētajos uzņēmumos (arī valsts uzņē-
mumos, kas pārgāja sociālistiskajā sektorā) sākās jau 1940. gada
augustā. Tos iecēla finansu ministrs (vēlāk — attiecīgais tautas

komisārs), iepriekš saskaņojot kandidatūru ar LKP CX rūpniecības

nodaļu un ievērojot rajona (Rīgā), apriņķa vai pilsētas partijas

organizācijas, arodbiedrības vai strādnieku komitejas domas.

Augusta beigās jauni direktori bija iecelti vēl tikai 35 uzņēmu-
miem,88 bet septembra beigās bija iecelti jau ap 600 direktoru.89

1940. gada augustā—septembrī iecelto direktoru vidū bija ne ma-

zums aktīvo strādnieku, bijušo pagrīdnieku — A. Bobrovs («Lat-
vello»), M. Fedulovs («Kosmoss»), A. Jansons («Metālists»),
J. Urbanovičs («Rīgas manufaktūra»), M. Nabrovska («Z. Ho-

rons»), X- Zuimačs («Emolips»), V. Ezernieks (finieru rūpnīcā
«Balodis») v. c. — un progresīvi noskaņoto tehniskās inteliģences

pārstāvju — K. Silnieks («Ērenpreiss»), A. Vīksna (superfosfāta

rūpnīca Mīlgrāvī) v. c. Tomēr daļēji (ap 40% gadījumu) par uzņē-
mumu direktoriem palika to agrākie īpašnieki vai vecie pārvald-

nieki, ļoti bieži viņus iecēla par uzņēmumu atbildīgajiem vai tehnis-

kajiem vadītājiem. Šāds stāvoklis radās tāpēc, ka padomju varai

nebija gatavu vadītāju kadru. V. I. Ļeņins 1917. gadā savā darbā

«Vai boļševiki noturēs valsts varu?» rakstīja: «Mums vajag ne

tikai «iebiedēt» kapitālistus tai ziņā, lai viņi justu proletāriskās
valsts visspēcību un aizmirstu domāt par aktīvu pretošanos tai.

Mums jāsalauž arī pasīvā pretestība, kas neapšaubāmi ir vēl bīs-

tamāka un kaitīgāka. Mums ne tikai jāsalauž jebkura pretestība.
Mums vajag piespiest strādāt jaunos organizatoriskos valstiskos

ietvaros. Nepietiek «aizvākt projām» kapitālistus, vajag (aizvācot

projām nederīgos, nelabojamos «pretestībniekus») likt viņus jau-
najā valsts darbā. Tas attiecas kā uz kapitālistiem, ta ari uz

zināmu buržuāziskās inteliģences, kalpotāju utt. virsslani.»90

Agrāko īpašnieku iecelšana bija pagaidu pasākums nolūka novērst

88 «Darbs», 1940, 8. septembrī; «npojieTapcKan 1940, 27 aßrvera.

89 «Cīna», 1940, 25. septembrī.
90 Ļeņins V. I. Raksti, 26. sēj, 81.-82. lpp.
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ražošanas traucējumus. Tiesa, daļa atpalikušo strādnieku nespēja
to saprast, un ar tiem vajadzēja veikt izskaidrošanas darbu. Pie-

mēram, Daugavpils linu fabrikas «Trieciennieks» strādnieki drau-

dēja šīs fabrikas direktoru (bijušo īpašnieku) Feigelsonu izvest

ķerrā no fabrikas teritorijas.
91 Tomēr šādu gadījumu bija maz. Bet

daudzi agrākie īpašnieki jutās sociālistisko uzņēmumu direktoru

lomā ļoti nedroši, neuzdrošinājās pieņemt lēmumus un bieži centās

pielabināties strādniekiem; tas viss grāva darba disciplīnu.
Līdz ar jauno kadru izvirzīšanu agrākos īpašniekus atstādināja

no uzņēmumu vadības. Tomēr vēl 1941. gada janvārī no Vietējās
rūpniecības tautas komisariāta uzņēmumu 126 direktoriem 38 bija

agrākie īpašnieki, no Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta

uzņēmumu 75 direktoriem — 21, no Vieglās rūpniecības tautas

komisariāta uzņēmumu 145 direktoriem — 41.92 Ar jauno direktoru

iecelšanu (izņemot gadījumus, kad tie bija bijušie īpašnieki) uzņē-
mumu komisāri tika atbrīvoti no saviem pienākumiem. 1940. gada

septembrī—oktobrī tika likvidēti arī nozaru komisāru posteņi.
1941. gada 1. ceturksnī vairums direktoru — bijušo īpašnieku —

tika nomainīti, tomēr ne gluži visi. Piemēram, Vieglās rūpniecības
tautas komisariāta uzņēmumiem 1941. gada 1. aprīlī apstiprināja
140 direktorus, no kuriem 65 bija agrākie strādnieki, 22 — kalpo-

tāji, 27 — inženiertehniskie darbinieki un 26 — bijušie uzņēmumu

īpašnieki.
93

1940. gada augustā—oktobrī Latvijas Komunistiskā partija vel-

tīja lielas pūles tam, lai celtu darba ražīgumu uzņēmumos, kas bija

kļuvuši par sociālistisko īpašumu. Pēc nacionalizācijas komunis-

tiem bija jāveic izskaidrošanas darbs vairāku uzņēmumu strād-

nieku komitejās, kuras centās pretstatīt sevi uzņēmuma admini-

strācijai. 1940. 'gada 19. augustā avīze «Cīņa» publicēja LKP CX

sekretāra 2. Spures rakstu par arodbiedrību, strādnieku komiteju

un administrācijas uzdevumiem un sadarbību uzņēmumos. LKP

CX vajadzēja pat koriģēt Latvijas PSR Arodbiedrību centrālo

padomi, kas bija izstrādājusi un publicējusi 94 nolikumu «Strād-

nieku komiteju uzdevumi un pienākumi», kurā strādnieku komi-

tejas būtībā tika pretstatītas administrācijai un pat arodbiedrībām.

LKP CX Sekretariāts nekavējoties atcēla šo nolikumu kā politiski

nepareizu. 9s levērojamu darbu veica arī vietējās partijas organizā-

cijas. Tā, LKP Rīgas organizācijas 2. rajona komiteja 1940. gada
13. augustā un 2. septembrī sasauca sava rajona strādnieku komi-

teju locekļu sapulces.
96 30. augustā notika poligrāfiskās rūpnie-

cības uzņēmumu strādnieku komiteju un pilnvarnieku apspriede. 97

91 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 308. 1, 34. lapa
92 Turpat, 1. apr, 17. 1, 13. lapa.
93 Turpat, 2. apr, 329. 1, 41. lapa.
94 «Darbs», 1940, 6. septembrī.
95 Turpat, 1940, 7. septembrī.
96 «Cīņa», 1940, 14. augustā un 3. septembrī.
97 «npojieTapCKan 1940, 1 ceHTHČpn.
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Partijas organizācijas pacietīgi izskaidroja strādnieku masām, ka

uzņēmumi tagad ir kļuvuši par sociālistisko īpašumu un tādēļ arī

strādnieku attieksmei pret administrāciju jābūt citādai. Partija
stingri ievēroja jau V. I. Ļeņina pamatotās idejas par vienvaldību

uzņēmumos un nevarēja pieļaut iejaukšanos sociālistisko uzņē-
mumu vadītāju rīkojumos. Partijas organizāciju plašā izskaidro-

šanas darba rezultātā dažās vietās radušās nesaskaņas starp admi-

nistrāciju un strādnieku komitejām tika ātri likvidētas. Pēc

arodbiedrību reorganizācijas 1940. gada rudenī strādnieku komi-

tejas kļuva par to orgāniem, t. i., pārvērtās par arodbiedrību vie-

tējām komitejām rūpnīcās un fabrikās.

Pēc lielo un vidējo rūpniecības uzņēmumu nacionalizācijas pri-
vātais sektors Latvijas PSR rūpniecībā stipri saruka un vairs neva-

rēja jūtami ietekmēt republikas ekonomiku. Vadošo vietu tajā

ieņēma sociālistiskais sektors. Tomēr 1940. gada rudenī privātajam
kapitālistiskajam sektoram vēl bija samērā stingras ekonomiskās

pozīcijas. Tajā laikā pastāvošo privāto rūpniecības un amatniecī-

bas uzņēmumu skaitu precīzi nevar noskaidrot, jo pēdējā rūpnie-
cības un tirdzniecības skaitīšana bija notikusi 1935. gadā, bet

1941. gadā izdarītās sociālistisko un privāto uzņēmumu skaitī-

šanas dati (par stāvokli 1941. gada 1. janvārī) saglabājušies nepil-

nīgi. 1939. gadā Latvijā, pēc oficiālajiem statistiskajiem datiem,

bija 5301 uzņēmums ar mazāk nekā 20 strādniekiem (daļēji ar

mehānisko dzinēju), kur kopumā bija nodarbināti 28 944 cilvēki,
bet daļa šo uzņēmumu 1941. gada sākumā jau bija nacionalizēti,

daži 1939. gada rudenī — 1940. gada pavasarī pārtrauca savu dar-

bību, citi piederēja vācu repatriantiem utt.; bez tam (gan
1935. gadā), pēc rūpniecības un amatniecības skaitīšanas datiem,

Latvijā pastāvēja 41 096 amatniecības uzņēmumi ar 54 827 nodarbi-

nātajiem. 98 Ir ziņas, ka 1940. gada rudenī darbojās ap 23 000 amat-

niecības uzņēmumu ar 50 000 nodarbinātām personām.
99

Daudzās rūpniecības nozarēs privātajam sektoram 1940. gada

beigās bija vēl samērā liela nozīme. Piemēram, apavu, šūšanas un

mēbeļu rūpniecībā privātais sektors deva ap 60—70% no kopējā
ražošanas apjoma.loo Viena no sīko uzņēmumu raksturīgākajām

īpatnībām bija tā, ka kvalificēto strādnieku tanīs procentuāli bija
vairāk nekā lielos uzņēmumos. Piemēram, privātajos uzņēmumos

ar strādnieku skaitu līdz 4 bez mehāniskā dzinēja kvalificēto strād-

nieku īpatsvars bija 49,74%, tādos pašos uzņēmumos ar mehānisko

dzinēju — 54,75%, uzņēmumos ar dzinēju un strādnieku skaitu no

5 līdz 9 — 52,3%, toties ar strādnieku skaitu no 50 līdz 100 —

35,18%, pāri par 100 — 30,80%.
Sīko privāto rūpniecību pārzināja Latvijas PSR Vietējas rūp-

niecības tautas komisariāta privātās rūpniecības pārvalde (ta

98 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g., 137. un 130. lpp.
99 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 17. 1, 8.-9. lapa.

100
Turpat, 9. lapa.



88

pastāvēja līdz 1941. gada 1. februārim). Tomēr pārvalde nepietie-
kami kontrolēja privāto uzņēmumu darbību. Sevišķi to stāvokli

apgrūtināja izejvielu trūkums (it īpaši to, kuras agrāk ieveda no

ārzemēm). Laikā, kad arī republikas sociālistiskajai rūpniecībai
bija zināmas grūtības ar izejvielām, piešķirt daļu rūpniecisko izej-
vielu privātajai rūpniecībai nebija iespējams. Privātajiem uzņēmu-
miem (izņemot amatnieciskos) bija grūtības arī savas produkcijas
realizācijā. Jāatzīmē, ka daudzi nelielo privātuzņēmumu īpašnieki
pēc lielrūpniecības nacionalizācijas zaudēja interesi par turpmāko
darbu, nerūpējās vairs par izejvielu sagādi, centās sašaurināt ražo-

šanu un slēgt savus uzņēmumus. Tā bija īpatnēja šķiru cīņas
forma, kuras sekas varēja būt masu bezdarbs republikā. Strād-

nieku signālus par šādu privātīpašnieku ieņemto pozīciju partijas
un valsts orgāni sāka saņemt jau 1940. gada jūlijā,

101
un to skaits

ik mēnesi palielinājās.
Pēc lielo un vidējo rūpniecības uzņēmumu sociālistiskās nacio-

nalizācijas vairāku nenacionalizēto uzņēmumu strādnieki neatlai-

dīgi un vairākkārt lūdza valsts, arodbiedrību un partijas orgānus
nacionalizēt arī viņu uzņēmumus. 102 Jau 1940. gada rudenī kļuva

skaidrs, ka nacionalizējamo uzņēmumu sarakstu vajadzēs papil-
dināt, jo nenacionalizēti palika vairāki republikas tautas saimnie-

cībai svarīgi objekti. Piemēram, 1940. gada 23. septembrī Vieglās

rūpniecības tautas komisariāts ierosināja nacionalizēt nelielu

Z. Deiča fabriku, kas vienīgā republikā ražoja spoles tekstilfab-

rikām. 103 Atsevišķiem privātajās rokās palikušajiem uzņēmumiem
bija pat vairāk nekā 20 strādnieku, jo nacionalizējamo uzņēmumu
saraksts tika sastādīts pēc datiem, kas attiecās uz 1940. gada
sākumu. 104 Vienlaikus vajadzēja izdarīt arī dažu uzņēmumu dena-

cionalizāciju. 1940. gada septembrī—oktobrī republikas tautas komi-

sariāti sastādīja papildus nacionalizējamo uzņēmumu sarakstu.

Tomēr par jaunu uzņēmumu nacionalizāciju tagad tika spriests ļoti

uzmanīgi.
Pirmais uzņēmums, kas tika nacionalizēts pēc 1940. gada jūlija

dekrēta, bija S. Kļimova eļļas spiestuve Rīgā. Dekrētu par tās

nacionalizāciju Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs izdeva

1940. gada 20. septembrī. 105 16. oktobrī «Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija Ziņotājā» bija publicēts dekrēts par izmaiņām

nacionalizējamo uzņēmumu sarakstā. Saskaņā ar šo dekrētu no

saraksta tika izslēgtas un pakļautas denacionalizācijai 10 pien-
saimnieku sabiedrības (Alojas, Rūjienas, Tukuma v. c), kas bija

kooperatīvās apvienības atšķirībā no lielajām Rīgas, Jelgavas un

Daugavpils piensaimnieku savienībām — tipiskiem kapitālistiska-

101 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 348. 1, 6. lapa.
102

Turpat, 6., 16., 77. lapa; Latv. PSR CVORA, 375. f, 1. apr., 388. 1., 79.—80.,

226. lapa; 171. 1., 24. lapa.
103 Latv. PSR CVORA, 375. f., 1. apr, 388. 1, 218. lapa.
104 Turpat, 275. lapa.
105 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 24. septembri.
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jiem uzņēmumiem. Vienlaicīgi dekrēts paredzēja papildus naciona-

lizēt 115 objektus, galvenokārt pārtikas rūpniecības uzņēmumus

(dzirnavas, ceptuves, spirta, liķiera fabrikas, alus brūžus, tabakas

rūpniecības čaulīšu uzņēmumus utt.). Šie uzņēmumi tika naciona-

lizēti pēc Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta priekšlikuma, lai

iespējami ātrāk apvienotu valsts pārziņā visus svarīgākos uzņē-

mumus, kas apgādāja iedzīvotājus ar pārtiku. Ar Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada 21. oktobra dekrētu

papildus nacionalizēja vēl 14 uzņēmumus (galvenokārt tekstiluz-

ņēmumus), 106 nododot tos Vieglās rūpniecības tautas komisariāta

pārziņā. Ar Latvijas PSR TKP 1940. gada 11. novembra lēmumu,

pamatojoties uz republikas Augstākās Padomes Prezidija 1940. ga-
da 28. oktobra dekrētu par slimnīcu, klīniku, aptieku, aptieku nolik-

tavu un ķīmiski farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu nacionali-

zāciju, tika nacionalizēti vēl 2 uzņēmumi un 6 ķīmiskās laborato-

rijas, kas izgatavoja medikamentus. 107
Saskaņā ar Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada 3. decembra dekrētu

nacionalizēja 17 uzņēmumus (galvenokārt kokzāģētavas), kas pār-

gāja Mežu rūpniecības tautas komisariāta pārziņā, un arī 7 lielā-

kās lapsu audzēšanas fermas, ko pārņēma Zemkopības tautas

komisariāts. 108 Tādējādi 1940. gada beigās nacionalizēto uzņē-

mumu kopskaits sasniedza 992.109 Atskaites ziņojumā LKP

IX kongresam 1940. gada 17. decembrī LKP CX pirmais sekretārs

J. Kalnbērziņš norādīja, ka sociālistiskā sektora īpatsvars rūpnie-
cībā sasniedzis 84,5%. 110 No 1941. gada 1. janvāra līdz 7. maijam
ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētiem naciona-

lizēja vēl 124 dažāda rakstura uzņēmumus, kas ietilpa privātajā
sektorā vai arī nedarbojās. 111 Ar Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes Prezidija 1941. gada 18. marta dekrētu no nacionalizēto uzņē-
mumu saraksta tika svītroti 50 celtniecības uzņēmumi, 112 kuru dar-

bībai lielākoties bija sezonas raksturs un kuriem nebija telpu,
līdzekļu, apgrozības kapitāla, tā ka savu darbu tie pārtrauca. Kopā
laikā no 1940. gada septembra līdz 1941. gada maijam papildus
ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētiem naciona-

lizēja 322 uzņēmumus.

1941. gada janvārī Latvijas PSR rūpniecības sociālistiskais

sektors aptvēra 698 uzņēmumus
113

ar 86 067 strādniekiem, tai

skaitā 144 ar 20 līdz 50 strādniekiem, 106 ar 51— 100 strādniekiem,

106 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 21. oktobri.
107 Latv. PSR CVORA, 378. f, 1. apr., 5. 1., 125. lapa.
108 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 6. decembri.
109

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 29. 1, 174. lapa.
110 «Cīņa», 1940, 21. decembrī.
111 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 7. janvāri un

6. februārī; Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr, 29. i, 176, 178, 181, 211. lapa;
654. f, 1. apr, 5. 1, 27, 82. lapa.
112 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 29. 1, 213.—215. lapa.
113 Jau nacionalizācijas gaitā daudzus uzņēmumus apvienoja lielākos.
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136 ar 101—500 strādniekiem, 25 ar 500—1000 strādniekiem un

10 rūpnīcas ar vairāk neka 1000 strādniekiem. Uzņēmumu sadale

pēc tautas komisariātiem un nozarēm sniegta tabulā.114

Tomēr rūpniecības nacionalizācija Latvijas PSR ar to vēl nebija

beigusies. 1941. gada februārī republikā tika veikta plaša sīko

uzņēmumu nacionalizācija.
'izpildot LKP IX kongresa lēmumus un PSRS TKP un VK(b)P

CX 1941. gada 9. janvāra lēmumu «Par soliem plaša patēriņa un

pārtikas preču ražošanas palielināšanai no vietējām izejvielām»,
115

LKP CX īpaši izskatīja jautājumu par rūpniecības kombinātu orga-

nizēšanu pilsētās un apriņķos.
116 Sos kombinātus vajadzēja izveidot

uz tādu sīko privāto uzņēmumu bāzes, kas nodarbināja no 5 līdz

20 strādniekiem. 1941. gada 30.—31. janvārī notikušais LKP CX

2. plēnums par vienu no svarīgākajiem republikas partijas orga-

nizācijas uzdevumiem 1941. gadā noteica_ turpmāko rūpniecības

nacionalizāciju, kā arī rūpniecības kombinātu dibināšanu pilsētas

un laukos, par bāzi izmantojot sīkos ar mehānisko

dzinēju vai arī uzņēmumus ar vairāk nekā 10 strādniekiem. Plē-

nums ieteica izvērst izskaidrošanas darbu sīko amatnieku un maj-

114 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 17. 1., 3. lapa.
115 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 14. janvārī.
116

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 12. 1, 66. lapa.

Tautas komisariāts

un nozares

Uzņē-

mumu

skaits

Strād-
nieku

skaits

Vietējas rūpniecības
TK:

Ķīmiskā
Metālapstrādes
Celtniecības mate-

riālu ražošana

Celtniecības trests

Pārējās

26

51

35

1

39

1 376

4917

4 119

9 250

10357

Kopa 152 30 019

Vieglas rūpniecības
TK:

Linu

Kokvilnas

Vilnas

Zīda

Gumijas
Adu

Pārejas

10

16

23

6

3

22

76

2 640

6 070
4 490

1 710

2 500
1 250

4 861

Kopā 156 23 521

Tautas komisariāts

un nozares

Uzņē-

mumu

skaits

Strād-
nieku

skaits

Mežu rūpniecības TK:

Kokapstrādes
Finiera

Sērkociņu

Papīra
Pārējās

89

16

4

15

3

4 574

3 437

469

2793

63

Kopa 127 11 336

Pārtikas rūpniecības
TK:

Cukura

Piena

Gaļas

Zivju
Maizes

Pārējās

3

7

27

11

33
182

1 652
3 289

1 882

7 932

440

5 996

Kopa 263 21 191

avisam kopa 698 86 067
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amatnieku vidū, lai apvienotu viņus arteļos, resp., tika plānota
plaša amatnieku un mājamatnieku kooperēšana. 117

Sīko uzņēmumu nacionalizāciju sagatavoja Vietējās rūpniecī-
bas tautas komisariāts. 1941. gada 18. janvārī tautas komisāra

K. Karlsona vadībā notika apspriede, kurā piedalījās visu pilsētu
un apriņķu izpildkomiteju pārstāvji. Apspriedē bija nolemts ievākt

ziņas par visiem līdz šim nenacionalizētajiem uzņēmumiem, kas

varētu noderēt par pamatu rūpniecības kombinātu organizē-
šanai.llß 1941. gada 10. februārī vietējās rūpniecības tautas komi-

sārs izdeva «Instrukciju par vietējo rūpniecības uzņēmumu nacio-

nalizācijai». 119 Saskaņā ar šo instrukciju sīko rūpniecības
uzņēmumu nacionalizāciju vajadzēja veikt apriņķu, pilsētu un

rajonu izpildu komitejām. Instrukcija noteica, ka izpildu komi-

tejām jānosūta uz nacionalizējamajiem uzņēmumiem par pilnvar-
niekiem darbinieki no partijas, saimnieciskā, padomju un arod-

biedrību aktīva. Pilnvarniekiem bija jāpārbauda kases stāvoklis,
tekošie rēķini kredītiestādēs, materiālu, izejvielu, gatavo preču un

pusfabrikātu krājumi. Pārņemot uzņēmumu, pilnvarniekam bija
jākonstatē, vai nav notikusi iekārtas, izejvielu, materiālu un citu

vērtību slēpšana resp. nobēdzināšana. Viņam bija jāsastāda akts

3 eksemplāros, iekārtas saraksts un raksturojums, jādod slēdziens

par jauna vadītāja iecelšanu. Februāra sākumā pēc vietējās rūp-
niecības tautas komisāra pavēles tika sastādītas nacionalizācijas
komisijas. l2o Tiesības galīgi lemt par uzņēmumu nacionalizāciju
vai denacionalizāciju piederēja apriņķu izpildu komitejām.

1941. gada 21. februārī Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome

pieņēma lēmumu «Par sīko privāto uzņēmumu nacionalizāciju,
kuriem ir vietējā valstiskā rūpnieciskā nozīme».121 Tajā bija
noteikts, «lai novērstu sīko privāto rūpniecības uzņēmumu likvidā-

ciju, to iekārtas un citu vērtību izpārdošanu .., nacionalizēt Lat-

vijas PSR teritorijā sīkus privātuzņēmumus, kuriem ir vietējā
valstiskā rūpnieciskā nozīme, un nodot tos rūpniecības kombinā-

tiem». Nacionalizāciju bija paredzēts veikt nedēļas laikā, sākot ar

1941. gada 22. februāri. Vadīt šo darbu uzdeva apriņķu izpildu
komiteju priekšsēdētājiem. lepriekš veiktais sagatavošanas darbs

ļāva nacionalizēt sīkos uzņēmumus ārkārtīgi īsā laikā.

Par sīko privāto uzņēmumu nacionalizācijas gaitu var spriest
pēc šī darba norises Jelgavā. Jelgavas pilsētas izpildu komiteja
lika priekšā nacionalizēt 36 uzņēmumus (no tiem 5 vēlāk nolēma

nenacionalizēt). 4. februārī tika sapulcināti ieceltie nacionalizā-

cijas pilnvarnieki un grāmatveži, kas tūlīt uzsāka darbu 31 uzņē-
muma nacionalizācijā. 122

117 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 17. 1., 9. lapa
118

Latv. PSR CVORA, 378. f., 1. apr., 26. 1., 1.—6. lapa.
1,9 Turpat, 270. f, 1. apr., 44. 1., 184.—185. lapa.
120 Turpat, 378. f., 1. apr., 315. lapa.
121 Turpat, 270. f., 1. apr., 46. 1., 166. lapa.
122 Turpat, 235. 1, 1. lapa.



92

Pavisam Latvijas PSR tika nacionalizēti 1648 sīkie uzņēmumi
ar 7358 strādniekiem un 8101 rūpnieciskās iekārtas vienību.123

Ap
100 no šiem nacionalizētajiem uzņēmumiem nodeva dažādiem tau-

tas komisariātiem un citām organizācijām. Vēlāk dažus desmitus

sīko uzņēmumu denacionalizēja, bet citus papildus pakļāva nacio-

nalizācijai. Rezultātā Lielā Tēvijas kara priekšvakarā privātais
sektors ražoja mazāk par 5% no republikas rūpniecības kopproduk-

cijas.
Līdztekus sīko uzņēmumu nacionalizācijai no 1941. gada

22. februāra līdz 5. martam notika rūpniecības kombinātu dibinā-

šana. Rīgā uz 393 nacionalizēto privāto sīko uzņēmumu bāzes

nodibināja 6 rajonu rūpniecības kombinātus, republikāniskās
pakļautības pilsētās uz 293 uzņēmumu bāzes — 4 pilsētu rūpnie-
cības kombinātus un apriņķos uz 962 uzņēmumu bāzes — 19 ap-

riņķu rūpniecības kombinātus.124

Rūpniecības kombināti tika pakļauti apriņķu, pilsētu un rajonu
izpildu komitejām, kam bija jāieceļ kombinātiem direktori. Rūpnie-
cības kombinātu vadību veica Latvijas PSR TKP Vietējās rūp-
niecības pārvalde, kas izstrādāja ceturkšņu un gadu plānus, snie-

dza organizatorisku un tehnisku palīdzību, organizēja celtniecību

utt. Nacionalizējot uzņēmumus, vietējā rūpniecība saņēma ēkas,

iekārtu, ierīces un gatavu produkciju par 44 milj. rubļu, bet skaidrā

naudā un šo uzņēmumu tekošajos rēķinos — 2220 tūkst, rubļu. 125

1941. gada februāra beigās un marta sākumā apriņķu, pilsētu
un rajonu izpildu komitejas iecēla rūpniecības kombinātiem direk-

torus un noklausījās ziņojumus par sīkās rūpniecības nacionalizā-

cijas gaitu. Tika paveikts liels darbs, pieņemot uzņēmumus, tos

apvienojot, sameklējot kadrus un telpas, organizējot ražošanu.

1941. gada 24. aprīlī tika apstiprināts vietējās rūpniecības finansu

un ražošanas plāns 1941. gada 9 mēnešiem un 2. ceturksnim. 126

Plānā bija paredzēts 9 mēnešos saražot produkciju par 89 750 tūkst,

rubļu (ieskaitot 9677 tūkst, rubļu par dažāda veida pakalpoju-

miem). 1941. gadā bija nodomāts organizēt 284 jaunus uzņēmu-
mus. 1. aprīlī Latvijas PSR esošie 29 rūpniecības kombināti aptvēra
1549 uzņēmumus, tajos bija nodarbināti 8535 cilvēki (no tiem

6973 — strādnieki). 127

Līdztekus rūpniecības kombinātu dibināšanai Latvijas PSR

sākās plaša kampaņa par sīko amatnieku apvienošanu ražošanas

arteļos. 1941. gada maija vidū republikā bija 320 ražošanas arteļi,
tai skaitā Rīgā — 188 ar 4276 biedriem. 128

1940.—1941. gadā veiktās Latvijas rūpniecības nacionalizācijas

123 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 486. 1, 26. lapa.
124 Turpat.
125

Turpat.
126 Latv. PSR CVORA, 375. f, 1. apr, 15. 1, 64.-66. lapa.
127 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 486. 1, 26. lapa.
128 «Padomju Latvija», 1941, 18. maijā; LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f,

1. apr, 140. 1, 28.-39. lapa.
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svarīgāka īpašība bija tās plānveidība un organizētība: naciona-

lizācijas gaita neviens uzņēmums nepārtrauca darbu, tika novērsti
sabotāžas mēģinājumi, viss tautas īpašums tika saglabāts. Par
sociālistiskas nacionalizācijas svarīgāko iezīmi uzskatāma plašu
strādnieku

masu_aktīva piedalīšanās nacionalizācijā, to politiskā
un darba aktivitāte, modrība pret buržuāzijas intrigām. Naciona-

lizācijas gaita un pirmajos mēnešos pēc tās pabeigšanas vadošā

saimnieciska darbā tika izvirzīti simtiem strādnieku. Bija likts

pamats padomju saimnieciskajam aparātam.
Sociālistiskā nacionalizācija atņēma Latvijas buržuāzijai galve-

nos ražošanas līdzekļus, t. i., tā nozīmēja buržuāzijas ekspropriā-
ciju. Nacionalizācijas gaitā tika iznīcinātas visas ārzemju kapitāla
pozīcijas Latvijas ekonomikā. Rūpniecības nacionalizācija atbrīvoja
strādniekus no bailēm zaudēt darbu un ļāva 1941. gada pavasarī
pilnīgi likvidēt bezdarbu republikā.

Rūpniecības nacionalizācija radīja stingru pamatu Latvijas PSR
sociālistiskās rūpniecības straujai attīstībai. Latvijas strādnieku

šķira iekaroja tautas saimniecības vadošās virsotnes, kas deva tai

iespēju sākt sociālistiskās ekonomikas celtniecību. Pateicoties tam,
ka galvenie ražošanas līdzekļi pārgāja sabiedrības īpašumā, vei-

dojās sociālistiskās ražošanas attiecības, no ekspluatācijas brīvo

darbinieku biedriskās sadarbības un savstarpējās palīdzības attie-

cības. Ar rūpniecības nacionalizāciju Latvijas PSR strādnieku

šķiras vēsturē iezīmējās jauns posms, kas bija raksturīgs ar vēl

nepieredzētu darba rosmi un politisko aktivitāti, ar plašu sociā-

listiskās sacensības vērienu. 1940.—1941. gadā pēc rūpniecības

nacionalizācijas veikto pasākumu un pārkārtojumu apskats nav šī

darba mērķis. Tie, tāpat kā vispār Latvijas PSR strādnieku šķiras
vēsture šajā īsajā, bet notikumiem bagātajā laika posmā, prasa

īpašus pētījumus.
Bez rūpniecības sociālistiskās nacionalizācijas, kas bija viens

no galvenajiem sociālistiskajiem pārveidojumiem Latvijas PSR

1940.—1941. gadā, nacionalizācija aptvēra arī vairākas citas noza-

res. Sevišķi plaša tā bija tirdzniecībā.

Buržuāziskajā Latvijā 1939. gadā, spriežot pēc izpirkto tirdz-

niecības zīmju skaita, bija 37 830 tirdzniecības uzņēmumu, kur

nodarbināja 75 512 cilvēkus. 129 Pēc apgrozījuma lieluma šie uzņē-
mumi sadalījās 5 kategorijās: I — ar gada apgrozījumu pāri par
200000 latu (798 uzņēmumi), II — ar 100000—200000 latu apgro-

zījumu (804), 111 — ar 50 000—100000 latu apgrozījumu (1868),
IV — ar 10 000—50000 latu apgrozījumu (15 870), V — ar apgro-

zījumu zem 10000 latu (18490).
130

Rīgā bija 12 868 tirdzniecības

uzņēmumi, Liepājā — 2173, Daugavpilī — 1847, Jelgavā — 1309,

pārējās pilsētās — 10 928 un uz laukiem — 8705. 131

129 Latv. PSR CVORA, 992. f, 2.a apr., 1. 1, 90. lapa
130 «Ekonomists», 1940, Nr. 24, 1173. lpp.
131

Turpat, 1172. lpp.
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Tirdzniecība Latvijā gandrīz pilnīgi atradās privāto tirgotāju
rokās. 1939. gadā privāto tirdzniecības uzņēmumu bija 37 040

(98%), bet kooperatīvo sabiedrību tirdzniecības uzņēmumu —

397 (1%) un valsts un pašvaldību uzņēmumu — 393 (1%). 132

Rīgā 1939. gadā bija 12830 privāto tirdzniecības uzņēmumu (no
tiem lun II kategorijas — 984), 133 bet 1940. gada sākumā —

10 837. 134 Latvijā 1940. gadā bija 241 patērētāju biedrība, no tām

225 bija pakļautas centrālajai savienībai «Turība».

Latvijas Tautas saeimas 1940. gada 22. jūlijā pieņemtajā de-

klarācijā par banku un lieluzņēmumu nacionalizāciju bija paredzēta
arī lielo tirdzniecības uzņēmumu nacionalizācija. Augustā, lai

neļautu privātajiem tirgotājiem nobēdzināt preces un izskaustu

spekulāciju, Latvijas PSR valdība iecēla I un II kategorijas 1202

uzņēmumos (no tiem Rīgā — 751, Liepājā —■ 75, Daugavpilī —

64 utt.) īpašus pilnvarniekus. 135
Viņiem bija jāseko lielo privāto

uzņēmumu darbībai un jākontrolē tā. Pilnvarnieki pakļāvās Fi-

nansu ministrijai, un viņu darbības koordinēšanai un vadīšanai

bija nozīmēti 15 rajonu pilnvarnieki (no tiem 7 — Rīgā). Sākoties

lielo tirdzniecības uzņēmumu nacionalizācijai, pilnvarniekus pār-

dēvēja par komisāriem, un viņi tieši vadīja nacionalizācijas
darbu.136 Līdz jaunā direktora vai vadītāja iecelšanai viņi skaitījās

par uzņēmumu vadītājiem.
Ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada

28. septembra dekrētu tika nacionalizēti tirdzniecības uzņēmumi ar

gada apgrozījumu virs 100000 latu; šādu uzņēmumu toreiz bija
1144.137 To nacionalizācijas darbs norisinājās Latvijas PSR Tirdz-

niecības tautas komisariāta vadībā ļoti organizēti un tika pabeigts
dažās dienās. Ar to bija sākts padomju tirdzniecības organizācijas
darbs Latvijas PSR. Tika izveidoti Rīgas I un II valsts tirdznie-

cības uzņēmums, Rīgas ēdienveikalu, restorānu un kafejnīcu

trests, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Ventspils valsts tirdznie-

cības uzņēmumi, tika atvērtas Vissavienības tirdzniecības organi-

zāciju nodaļas. Strauji attīstījās reorganizētā patērētāju kooperā-
cija. 1940. gada decembrī sociālistiskā sektora tirdzniecības uzņē-

mumi deva 58% no tirdzniecības apgrozījuma, kooperatīvie — 13%,
bet privātais sektors — 29%-138 1941.gada jūnija vidū Latvijas PSR

bija 292 patērētāju biedrības ar 1656 veikaliem. 139 1941. gada

132 Latv. PSR CVORA, 992. f., 2. a apr., 1. 1., 92. lapa.
133 Latvijas kopdarbības gada grāmata. Trešais gads. Jelgava, 1940, 11. lpp.
134 Latv. PSR CVORA, 693. f, 1. apr., 24. 1., 6. lapa.
135 Latv. PSR CVVA, 6823. f, 1. apr, 7. 1, 128. lapa.
136

«Cīņa», 1940, 29. septembrī.
137 «Valdības Vēstnesis», 1940, 30. septembrī. Ar Latvijas PSR TKP 1940. gada
5. novembra lēmumu nacionalizēja vel 3 tirdzniecības lieluzņēmumus («Latvijas
PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 13. novembrī), tā ka naciona-

lizēto tirdzniecības uzņēmumu skaits sasniedza 1147.
138 Drīzu lis A. Padomju Latvijas sociālistiskās celtniecības pirmie soli

(1940.—1941.). Rīga, 1952, 28. lpp.
139 «Brīvais Zemnieks», 1941, 14. jūnija.
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janvārī—martā nacionalizēja vēl dažus simtus privāto tirdzniecī-

bas uzņēmumu,
140 tika nacionalizēti arī repatriējušos vāciešu vei-

kali. Daudzi tirdzniecības uzņēmumi šai laikā pārtrauca darbu:

iperiodā no 1940. gada 1. septembra līdz 1941. gada 1. martam tika

iesniegti lūgumi par 8409 tirdzniecības uzņēmumu likvidāciju. 141

Lai apkarotu spekulāciju un sabotāžu no privāto tirgotāju puses,
kas radīja grūtības iedzīvotāju apgādē ar pārtikas un rūpniecības

precēm, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs 1941. gada
17. maijā pieņēma dekrētu par privāto tirdzniecības uzņēmumu

nacionalizāciju ar gada apgrozījumu virs 50 000 rbļ. 142 Ar šo

dekrētu tika nacionalizēti 2083 tirdzniecības uzņēmumi, 143
no

kuriem 935 nodeva Latvijas PSR patērētāju biedrībām. Pavisam

Latvijas PSR 1940.—1941. gadā bija nacionalizēti ap 3900 privāto
tirdzniecības uzņēmumu.

144 Lai gan Lielā Tēvijas kara priekšva-
karā republikā saglabājās diezgan daudz sīko privāto tirdzniecības

uzņēmumu, to kopējais apgrozījums nesasniedza 10% no visa

republikas tirdzniecības apgrozījuma.
1940. gada 14. augustā Latvijas PSR ministru kabinets pie-

ņēma lēmumu par dzīvokļu fonda normālas ekspluatācijas nodro-

šināšanu.145 Lai garantētu pilsētu saimniecības netraucētu attīs-

tību un iedzīvotāju apgādi ar dzīvokļiem, dzīvojamo māju normā-

lās ekspluatācijas uzturēšanu un to savlaicīgu apgādi ar kurināmo,

kā arī remontu kārtīgu izpildīšanu, valdība nolēma nodibināt

uzraudzību pār lielāko privāto namu ekspluatēšanu. Sai uzraudzī-

bai pakļāva visus privātos namus, no kuriem gada ienākums pār-
sniedza Rīgā 6000 latu, Liepājā, Daugavpilī un Ventspilī —

4000 latu un pārējās pilsētās — 3000 latu. Uzraudzība bija uzticēta

vietējām pašvaldībām, proti, pilsētu valdēm, kas iecēla īpašus
namu pilnvarotos pārraugus. Rīgā bija nodibināti vairāki rajoni,
kas apvienoja šos pilnvarotos pārraugus. Pārraugi kontrolēja
namu saimniecības pārvaldīšanas gaitu, prasīja norēķinus par
namu saimniecību, deva namu īpašniekiem un pārvaldniekiem
saistošus norādījumus attiecībā uz tās uzturēšanu kārtībā. Valsts

uzraudzība pār privātajiem namiem nozīmēja šo namu nacionali-

zācijas sagatavošanu.
Lai nodrošinātu republikas darbaļaudis pret privāto namu īpaš-

nieku patvaļīgajiem īres paaugstinājumiem un likvidētu šo lielo

un samērā ietekmīgo parazītisko buržuāzijas slāni, Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidijs 1940. gada 28. oktobrī pieņēma dek-

rētu «Par lielo namu nacionalizāciju». 146
Nacionalizācijai bija

pakļauti nami, kuru dzīvošanai derīgo telpu kopplatība pārsniedza

140 Latv. PSR CVORA, 992. f, 2.a apr, 1. 1, 100. lapa.
141 Turpat, 693. f, 1. apr, 24. 1, 6. lapa.
142 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 19. maijā.
143

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 66. 1, 146. lapa.
144

Turpat, 992. f, 2.a apr, 1. 1, 101. lapa.
145 «Valdības Vēstnesis», 1940, 15. augustā.
146 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 29. oktobrī.



96

220_m
2 Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī un 170 m 2

pārējās Latvijas pilsētās un 4 rūpniecības centros (Brocēnos, Ķe-
gumā, Līgatnē un Staicelē).

147
Neatkarīgi no platības tika naciona-

lizēti nami, kuru īpašnieki bija aizbēguši uz ārzemēm, nami ar

sabiedriski vēsturisku un mākslas vērtību, kā arī nami, kurus

ieņēma valsts iestādes. Uz pārējiem nelieliem miestiņiem 28. ok-

tobra dekrēts neattiecās.

Namu nacionalizāciju bija paredzēts pabeigt līdz 6. novembrim.

Jau 1940. gada 27. oktobrī tika apstiprināts Rīgā nacionalizējamo
namu saraksts, bet pārējās pilsētās šādus sarakstus Latvijas PSR

Komunālās saimniecības tautas komisariātam vajadzēja sastādīt

līdz 1. novembrim. Namu nacionalizācijas darbu lielākajās pilsētās
vadīja vietējās pašvaldības, bet mazākajās pilsētās un četros minē-

tajos centros — apriņķu vecāko ieceltie īpašie pilnvarotie. Pilsētu

pašvaldības nacionalizējamo namu pārņemšanai nozīmēja pilnvaro-
tos, kuri sastādīja namu pārņemšanas komisijas. Pilnvarotais pa-

rasti bija komisijas priekšsēdētājs, bez viņa tajā iegāja arī divi

namu īpašnieku pārstāvji. 148 Visu namu nacionalizācijas darbu

vadīja Latvijas PSR Komunālās saimniecības tautas komisariāts.

Tas arī izstrādāja īpašu instrukciju par nacionalizēto namu pār-

ņemšanu. Šajā visumā pareizajā instrukcijā bija viens būtisks

trūkums: tā neprecizēja, kas jāuzskata par lietojamo platību —

vai tikai apdzīvotās telpas vai arī palīgtelpas. Tas izsauca daudz

pārpratumu, un 1940. gada 1. novembrī nācās izdot īpašus norā-

dījumus par to, ka ar lietojamo platību jāsaprot tikai apdzīvojama

platība.
Lielo namu īpašumu nacionalizācijas gaitā tika nacionalizēts

11 681 namīpašums — Rīgā 4579 (9017 ēku) un provincē 7102 (ap
10000 ēku). 149 Par darba vērienu dod ieskatu kaut vai tas, ka

Rīgā vien darbojās ap 1600 komisiju priekšsēdētāju (1250 no

viņiem bija nozīmējušas arodbiedrības150
), kas pēc nacionalizācijas

uzņēmās namu apsaimniekošanu. 151 Sakarā ar to, ka Latvijas PSR

Komunālās saimniecības tautas komisariāta 1. novembra paskaid-

rojumu uz vietām saņēma ar novēlošanos, darba gaitā tomēr tika

pielaists daudz kļūdu, nacionalizējot tādus namīpašumus, kas ne-

bija nacionalizācijai pakļaujami. Vietējās pilsētu pašvaldības un

Komunālās saimniecības tautas komisariāts saņēma 3966 sūdzības

par nepareizo nacionalizāciju. 152 Šo daudzo sūdzību izskatīšanai

izveidoja īpašas komisijas, kas rūpīgi izmeklēja namu nacionalizā-

cijas apstākļus. Līdz 1941. gada februāra sākumam daudzas no

iesniegtajām sūdzībām, kas izrādījās pamatotas, bija ievērotas un

1585 namīpašumi tika denacionalizēti. Līdz ar to nacionalizēto

147 Latv. PSR CVORA, 654. f., 1. apr., 5. 1, 2. lapa.
148

Turpat, 611. f, 1. apr., 5. 1, 5. lapa.
149 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 513. 1., 3. lapa
150 Turpat, 357. 1, 3. lapa.
151 «Padomju Latvija», 1940, 1. novembrī.
152

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 513. 1, 3. lapa.
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namīpašumu skaits samazinājās līdz 10096. 153 Namīpašumus dena-

cionalizēja arī vēlāk: 24. aprīlī — 547,
154 29. maijā — 642. 155

Lēmumus par šo namīpašumu denacionalizāciju pieņēma pēc īpa-
šas pie Latvijas PSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta

nodibinātas komisijas atzinumiem, jo izrādījās, ka šajos namos

derīgā platība nepārsniedza noteikto normu vai arī tā nedaudz

pārsniedza šo normu, tomēr nami piederēja darbaļaudīm vai darba

inteliģencei, vai arī tie bija namīpašumi, kurus atdalīja no naciona-

lizētajiem.
Pēc lielo namīpašumu nacionalizācijas sociālistiskajā sektorā

nonāca dzīvojamie nami 4770000 m 2kopplatībā. 156
Lielākajās pil-

sētās nacionalizēto namu pārvaldīšanai nodibināja namu pārval-
des. Padomju vara pievērsa lielu vērību nacionalizējamo namu (no
kuriem daudzi bija nolaistā stāvoklī) savešanai kārtībā. 1941. gadā
kapitālajiem remontiem paredzēja 22 904000 rbļ. 157 Daudzas strād-

nieku ģimenes no nožēlojamiem mitrajiem mitekļiem un pagrabiem

pārvietoja uz labiem dzīvokļiem. Līdz 1941. gada 20. februārim no

pārvietošanai paredzētajām 3505 ģimenēm pārcēlās 856 (no tām

Rīgā — 653, Liepājā — 15, Jelgavā — 168, Daugavpilī — 20).
158

Rīgā no 1941. gada 11. februāra līdz 1. maijam strādnieku ģime-
nēm iedalīja 5650 dzīvokļu. 159 Tā bija padomju varas un Komunis-

tiskās partijas konkrēta gādība par darbaļaudīm.
Nacionalizācijai pakļāva arī Latvijas PSR tautas saimniecībai

tik svarīgu nozari kā jūras tirdzniecības floti. 1940. gada 1. janvārī
Latvijas tirdzniecības flotē bija 89 tvaikoņi, 2 motorkuģi, 5 buru

motorkuģi, 7 buru kuģi, kopā 103 kuģi ar 201 063 bruto tonnu

tilpumu, 160 bez tam vēl daudz velkoņu, zemes sūcēju, liellaivu utt.

Pēc sociālistiskās revolūcijas uzvaras Latvijā 18 Latvijas tirdznie-

cības kuģus aizturēja ASV un Anglijas ostās, 161 bet tvaikoni

«Klints» — Lisabonas ostā.

Tāpat kā pār privātajiem namīpašumiem un tirdzniecības

uzņēmumiem arī pār privātajām kuģniecības sabiedrībām 1940. gadā
(6. augustā) bija noteikta valsts pārraudzība. 162 5. oktobrī Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņēma dekrētu par jūras
un upju flotes kuģniecības uzņēmumu nacionalizāciju. 163 Ar šo de-

krētu Latvijā tika nacionalizētas 70 privātās kuģniecības sabied-

rības un rēderejas. 164 Nacionalizācijas veikšanai ar 1940. gada

153
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 25. 1, 153. lapa.

154 Latv. PSR CVORA, 654. f., 1. apr, 5. 1, 104. lapa.
155 Turpat, 270. f, 1. apr, 70. 1, 170. lapa.
156

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 429. 1, 4. lapa.
157

Turpat.
158

Turpat, 357. 1, 60. lapa.
159 Turpat, 121. lapa.
160 «Ekonomists», 1940, Nr. 2, 2. lpp.
161 Latv. PSR CVORA, 327. f, 1. apr, 47. 1, 8. lapa.
162 «Valdības Vēstnesis», 1940, 6. augusta.
163 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 7. oktobrī.
164 Latv. PSR CVVA, 1016. f, 1. apr, 1. 1, 13. lapa. '
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26. oktobri tika nodibināta īpaša komisija 5 cilvēku sastāvā ar

A. Tabaku priekšgalā, kurā ietilpa LKP CX rūpniecības un tirdz-

niecības daļas vadītājs J. Putniņš, Valsts kontroles, jūrniecības
pārvaldes un jūrnieku arodbiedrības pārstāvis. 165 Komisija sanāca

uz pirmo sēdi 29. oktobrī, piedaloties PSRS Jūras flotes un PSRS

Upju flotes tautas komisariāta pārstāvjiem. 166 Tika apstiprināts

nacionalizējamo kuģu saraksts, pieņemta instrukcija kuģu nacio-

nalizācijas komisijām un apstiprinātas pašas komisijas, kurās bija
3 cilvēki-—kuģa kapteinis, mehāniķis un grāmatvedis. 167 1940. gada
30. oktobrī visi nacionalizētie jūras un upju kuģi tika nodoti PSRS
Jūras flotes un PSRS Upju flotes tautas komisariāta pārziņā.

168

Latvijas PSR jūras tirdzniecības kuģus nodeva Valsts jūras
kuģniecībai Latvijā.

169 Par tās priekšnieku apstiprināja I. Sado-

gurski, par politdaļas vadītāju — N. Andersonu. Kuģniecība saņēma
valsts pasažieru tvaikoni «Banga», 6 valsts tirdzniecības kuģus,
mācību kuģi «Jūrnieks», 65 nacionalizētos tirdzniecības kuģus,
2 valsts ledlaužus — «Krišjānis Valdemārs» un «Lāčplēsis»,

170 kā

arī 33 velkoņus, 11 zemes sūcējus, 30 sīkākus kuģus v. c.
171 Ar

PSRS Upju kuģniecības tautas komisariāta 1940. gada 12. decem-

bra pavēli nodibinātajai Ziemeļrietumu upju kuģniecībai (priekš-
nieks — L. Šļejevs) nodeva 43 pasažieru kuģīšus, 63 velkoņus,
14 palīgflotes kuģus, 431 liellaivu, 16 tehniskās flotes kuģus. 172

Ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1941. gada
6. janvāra dekrētu tika nacionalizētas 3 kuģu aģentūras (2 — Rīgā,
1 — Liepājā), 13 transporta ekspedīcijas uzņēmumi un 28 trans-

porta un kuģu kraušanas (štauvera) uzņēmumi. 173

1940. gada rudenī ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija 28. oktobra dekrētu174 tika nacionalizēti privātie kinoteātri (70,
no tiem 30 Rīgā), viena kinostudija (E. Krauca skaņu hronika

Rīgā, Elizabetes ielā 57), 9 filmu iznomāšanas kantori: «Ars» ar

3 kinoteātriem — «Splendid-Palace» (tagad «Rīga»), «Kristal-

Palace», «Grand-Kino» (tagad «Lāčplēsis»), «Atrium» ar kino-

teātri «Forum» (tagad tajā vietā izbūvēts kinoteātris «Pionieris»),

«Fox-Filma», «Metro-Goldwyn-Mayer», «Baltfilma» ar kinoteātri

«Daina», «Ekrāns», «Filma», «Interna-Filma», «Līgo-filma». Ar

šo pašu dekrētu nacionalizēja lielās viesnīcas (38), privātās aptie-
kas (618), privātās slimnīcas (23), farmaceitiskās noliktavas (12).

Nacionalizēja arī cirkus (3), sietuves un lielākās kažokzvēru

165 Latv. PSR CVORA, 327. f, 1. apr.. 47. 1., 8. lapa.
166 Turpat, 33. 1, 2. lapa.
167 Turpat, 56. 1., 110. lapa.
168

PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr., 542. 1, 56.-57. lapa.
169 «Padomju Latvija», 1940, 31. oktobri.
170

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 45. 1., 174.—176. lapa.
171 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 51. 1, 1. lapa.
172

Turpat, 2. apr, 343. 1, 2, 10. lapa.
173

«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 8. janvārī
174 Turpat, 1940, 29. oktobrī.



audzētavas, bet 1941. gada sākumā — autobusu satiksmes uzņē-
mumus (26), smagās un vieglās automašīnas un garāžas (lielālkas
par 40 m 2), pirtis (62), lielākās piepilsētu dārzniecības (15). 175

1941. gada martā nacionalizēja 460 lielās lauku buržuāzijas saim-

niecības, uz kuru bāzes tika izveidoti zirgu un mašīnu iznomāša-

nas punkti, un Lielā Tēvijas kara sākumā, 24. jūnijā, bija pie-
ņemts lēmums par privāto traktoru nacionalizāciju. 176

Nacionalizācija notika, aktīvi piedaloties arodbiedrībām un

strādnieku un zemnieku pārstāvjiem. Piemēram, aptieku naciona-

lizāciju (pārņemšanu) visā Latvijā izdarīja ap 1000 komjauniešu
(no tiem 430 Rīgā) un LVU studenti. 177

1940.—1941. gada sociālistiska nacionalizācija Latvijas PSR
notika bez atlīdzības izmaksas bijušajiem īpašniekiem. Izņēmums

bija paredzēts vienīgi attiecībā uz nelielu kuģu īpašniekiem un tiem

nacionalizēto automašīnu īpašniekiem, kuriem tās bija galvenais
iztikas avots. Sociālistiskā nacionalizācija gandrīz pilnīgi likvidēja
buržuāzijas ekonomisko varu un radīja pamatus sociālistiskā sek-

tora sekmīgai attīstībai rūpniecībā, tirdzniecībā v. c. saimniecības

nozarēs, kā arī veselības aizsardzības, komunālās saimniecības,

kultūras attīstībai. Tā bija izdarīta visplašāko darbaļaužu masu

interesēs, un tās sekmīgā veikšana bija Latvijas Komunistiskās

partijas un republikas valdības liels sasniegums.
1940. gada rudenī Latvijas PSR pakāpeniski iekļāvās PSRS

saimnieciskajā dzīvē. Tas bija grūts uzdevums, jo Latvijas PSR

bija cita valūta, cita ražošanas organizācija, pastāvēja liela star-

pība cenu un algu likmēs. Ar Latvijas PSR iekļaušanos PSRS
sastāvā ļoti aktīvi kļuva starprepublikāniskie ekonomiskie sa-

kari, 178 lai gan pirmajos mēnešos preču apmaiņa norisinājās gal-
venokārt 1939. gada 18. oktobra PSRS un Latvijas tirdzniecības

līguma ietvaros. 1940. gada 14. augustā PSRS TKP pieņēma
lēmumu par Latvijas dzelzceļu iekļaušanu PSRS dzelzceļu sis-

tēmā.179 Bija organizēts Latvijas dzelzceļš ar 5 nodaļām.
Ar 1940. gada 25. novembri padomju rublis kļuva Latvijas PSR

teritorijā par otro maksāšanas līdzekli blakus latam. Sā gada
rudenī tika veikts liels darbs vienotu cenu un algu likmju izstrā-

dāšanā, saskaņojot tās ar citās padomju republikās pastāvošajām.

Septembra beigās strādniekiem un kalpotājiem paaugstināja algas
par 15—60%. 180 Ar 1. oktobri sākās preču cenu pārkārtošana, lai

tuvinātu tās pārējās padomju republikās spēkā esošajām cenām.181

175 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, 2. sēj. Rīga, 1968, 612. lpp.
176 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr., 797. 1, 4. lapa.
177

«Jaunais Komunars», 1940, 8. oktobri.

178 Sīkāk skat.: >X ar ap 3. A. VKpenjieHHe h pa3BHTHe CBH3eH JTaTBHHCKoft CCP

c 6paTCKHMH pecny6jiHKaMn CoßeTCKoro CoK)3a (1940—1941 rr.). —
«H3BecTHH

AH JIaTBCCP», 1968, Nb 3, c. 74—92.

179 «Valdības Vēstnesis», 1940, 23. augustā.
180

«Cīņa», 1940, 28. septembrī.
181 Turpat, 1940, 8. oktobrī.
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Rezultātā dažām rūpniecības precēm (it sevišķi apģērbiem un

apaviem) cenas tika paaugstinātas. Buržuāzija šādos apstākļos
centās izsaukt nedrošības un panikas sajūtu. Masveida parādība
bija arī bijušo veikalu īpašnieku un privāto tirgotāju kaitnieciskā

rīcība, kuri, izmantojot to, ka veikalos bija daudz ārzemju preču,
noteica tām astronomiskas cenas, lai tā sētu neuzticību pret
padomju varu. LKP šajā sakarā veica lielu izskaidrošanas darbu

iedzīvotāju, it sevišķi strādnieku, vidū, un Latvijas strādnieku

šķira saprata, ar ko ir saistīti cenu pārkārtojumi. Pārkārtojot

cenas, tika maksimāli ievērotas darbaļaužu intereses, it sevišķi
nosakot cenas pārtikas produktiem, kuras palika ievērojami zemā-

kas nekā citās republikās. PSRS šajā laikā veltīja milzīgu uzma-

nību valsts aizsardzības nostiprināšanai. 1940. gada valsts budžetā

no 174,4 mljrd. rbļ. valsts aizsardzībai bija paredzēti 56,8 mljrd.
rbļ. (32,6%). 182 Padomju cilvēki nesa lielus upurus, atteicās no

daudzām lietām, lai tikai nostiprinātu Padomju zemes varenību.

Un to saprata arī Padomju Latvijas darbaļaudis. Turklāt 1940. gada
vasarā un rudenī Latvijas strādniekiem trīs reizes bija paaugsti-
nāta alga (jūlijā, septembrī un arī novembrī 183), tika atceltas

strādnieku un kalpotāju iemaksas slimo kasēs, pensiju kasēs un

bezdarba fondā. Darbaļaudīm noteica bezmaksas medicīnisko

palīdzību, 1940./41. un 1941./42. mācību gadā atcēla mācību maksu

studentiem un vidusskolu audzēkņiem, kas nāca no darbaļaužu
ģimenēm.184 Nacionalizētajos namos īre, ko maksāja darbaļaudis,

bija ievērojami zemāka nekā privātajos namos.
185 Padomju Lat-

vijas valdība piešķīra lielus naudas līdzekļus bezdarbnieku stā-

vokļa uzlabošanai. Laikā no 1940. gada septembra līdz 1941. gada

aprīlim vien darbā iestājās 47667 cilvēki. 186 Līdz 1941. gada mai-

jam bezdarbs Latvijā bija pilnīgi likvidēts. Padomju Latvijā
1940.—1941. gadā paveica lielu darbu darbaļaužu stāvokļa uzla-

bošanai, tika noteiktas vecuma pensijas, darbaļaužu rīcībā nodoti

atpūtas nami un sanatorijas, darbaļaužu bērniem organizēja
1941. gadā pionieru nometnes. Visa padomju varas politika bija
vērsta uz to, lai pēc iespējas ātrāk realizētu Latvijā sociālisma

celtniecības plašo programmu. So raženo darbu pārtrauca Lie-

lais Tēvijas karš.

182 CoiiHajracTHHecKoe HapoAHoe xo3hhctbo CCCP b 1933—1940 n\ M, 1963,
c. 610.

183
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 429. 1, 178. lapa.

184 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 23. oktobrī.
185

«Darbs», 1940, 31. decembrī.

186 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr., 327. 1., 93. lapa.
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IIInodaļa

1940. GADA

PADOMJU

AGRĀRĀ REFORMA

LATVIJĀ

Padomju agrārā reforma, ko īstenoja 1940. gada jūlijā—septembrī,
bija viens no vissvarīgākajiem Latvijas Komunistiskās partijas un

Latvijas PSR valdības pasākumiem to lielo un svarīgo revolucio-

nāro un sociālistisko pārveidojumu virknē, kas norisinājās 1940.—

1941. gadā.
Diemžēl šis svarīgais notikums vēl nav kaut cilk dziļi izpētīts.

Par 1940. gada padomju agrāro reformu nav publicēta neviena

monogrāfija, nav arī neviena speciāli šim notikumam veltīta

raksta. S. Udačina grāmatā par zemes reformu Padomju Latvijā, 1

kurā plaši izmantots gan padomju, gan arī buržuāziskās statisti-

kas materiāls (kā publicētais, tā arī nepublicētais) un sniegts
visumā pareizs un dziļš agrāro attiecību raksturojums Latvijā kā

pirms, tā arī pēc padomju varas atjaunošanas, it sevišķi 1944.—

1945. gadā, galvenā vērība veltīta agrārajiem pārkārtojumiem
Latvijas PSR 1944.—1945. gadā, kā arī agrāro attiecību analīzei

buržuāziskajā Latvijā un buržuāziskās agrārās reformas raksturo-

šanai, bet 1940. gada agrārajai reformai ierādīta samērā neliela

vieta. S. Udačina grāmatai bija un ir liela nozīme Latvijas PSR

lauku pārveidošanas vēstures pētīšanai, lai gan acīmredzamas ir

arī šī darba atsevišķas vājās puses, piemēram, pārāk maza vērība

Latvijas Komunistiskās partijas lomai šajā procesā, plašo zemnie-

cības masu aktivitātes un šķiru cīņas jautājumu nepietiekamā

parādīšana, kļūdas un neprecizitātes statistiskajās tabulās v. c.

Nopietns darbs par Latvijas agrārajām attiecībām bija A. Sviķa

grāmata par buržuāzisko agrāro reformu,2 tomēr tajā aplūkots
tikai buržuāziskās Latvijas periods. Nelielā X- Grašmaņa bro-

šūra3
bija vairāk instruktīva rakstura izdevums nekā nopietns pētī-

jums. Nav arī nekādu lielāku statistisko materiālu vai dokumentu

publikāciju par 1940. gada agrāro reformu Latvijā (no V. Daņilova

publicētajiem PSRS Zemkopības tautas komisariāta dokumentiem

1 V/iamiH C. A. 3eMejibHan petpopMa b CoßeTCKoft JIaTBHH. Pēra, 1948. 448 c.

2 Sviķis A. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvija (1920.—1934.). Rīga,
1960. 264 lpp.
3 Grašmanis K. Zemes, likuma realizēšana

— Latvijas PSR svarīgākais

politiskais un tautsaimnieciskais uzdevums. Rīga, 1945. 30 lpp.



102

par 1940.—1941. gada agrārajiem pārkārtojumiem Baltijas pa-
domju republikās 4

uz Latvijas PSR attiecas pavisam nedaudzi).
Jāsaka, ka Igaunijas PSR un Lietuvas PSR vēsturnieki un ekono-

misti savās republikās īstenoto agrāro reformu izpētē ir paveikuši
krietni lielāku un nozīmīgāku darbu.

Pēc autora ieskata, 1940. gada agrārās reformas vēsturi pētot,
jāizdala šādas trīs problēmas: 1) agrārās attiecības buržuāziskajā
Latvijā un ar buržuāzisko agrāro reformu saistītie jautājumi;
2) 1940. gada agrārās reformas īstenošana; 3) 1940.—1941. gadā
LKP un republikas valdības veiktie pasākumi jauno zemes ieguvēju
ekonomiskā stāvokļa nostiprināšanai un sociālistiskā sektora izvei-

došana Latvijas PSR laukos. 1944.—1945. gadā īstenotie agrārie
pārkārtojumi, lai gan tie hronoloģiski turpināja 1940.—1941. gadā
veikto darbu, tomēr norisinājās jau citos vēsturiskos apstākļos
un ir pētāmi īpaši. Kas attiecas uz buržuāzisko agrāro reformu

un agrārajām attiecībām Latvijā 1920.—1940. gadā, tad tās jau
ir citu zinātnieku pētītas, un autors neuzskata par vajadzīgu paka-
vēties pie tām tuvāk. Tāpat autors nav sev izvirzījis uzdevumu

salīdzināt 1940.—1941. gadā Latvijas PSR veiktos pārkārtojumus

agrāro attiecību laukā ar 1919. gadā Padomju Latvijā veiktajiem

agrārajiem pārkārtojumiem.

levadot izklāstu par 1940.—1941. gadā veiktajiem agrārajiem
pārkārtojumiem, jānorāda, ka statistiskās ziņas par tiem ir bieži

vien visai pretrunīgas. Seit izmantotas tās, kuras likās vairāk

atbilstam patiesajam stāvoklim un pamatos sakrīt ar apriņķu par-

tijas komiteju un padomju organizāciju sniegtajām ziņām.
Lai raksturotu agrārās attiecības buržuāziskajā Latvijā, kādas

tās bija padomju varas atjaunošanas priekšvakarā, jāizmanto dati,
kas attiecas uz 1939. gadu.5 Sajā gadā Latvijā bija 270 604 saim-

niecības, 6 tai skaitā saimniecību ar zemes platību

līdz Iha —39808 (14,71%),
1—2ha — 10540 (3,89%),
2—sha —21 431 (7,92%),
s—lo ha —42573 (15,73%),

10—15 ha — 39854 (14,73%),
15—20 ha — 38360 (14,18%),
20—30 ha — 37226 (13,76%),
30—50 ha —24 972 (9,23%),
50—100 ha — 14 732 (5,44%),

pāri par 100 ha — 1 108 (0,41%).

4 «HcTopjMecKHft apxHû, 1960, N° 3, c. 35—60.

5 Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1939. gadā, 1. Rīga, 1940, 59. lpp.
6

Jāatzīmē, ka to skaitā bija 26 600 rentnieku saimniecību (Vidzemē — 12 062,

Kurzemē — 4559, Zemgalē — 5826, Latgalē — 4153), kā arī 3636 graudnieku
saimniecības un 9304 tā dēvētās dienesta zemju saimniecības (Lauksaimniecības
skaitīšana Latvijā 1939. gadā, 1, 50, 54. lpp.).
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Šeit uzdotie skaitļi aptver gan tās saimniecības, kas ietilpa tā

dēvēto lauku saimniecību grupā, gan arī tā dēvētās pilsētu saim-

niecības, kas atradās pilsētu administratīvajās robežās. Tomēr,
runājot par šo pēdējo saimniecību grupu,

7
jāpatur prātā, ka

1940. gada agrārā reforma uz pilsētu zemēm neattiecās.

Lauku saimniecības Latvija 1939. gada, kopskaita 234604, pec
zemes lieluma sadalījās šādi: 8

līdz 1 ha — 9 750 (4,16%),
1—2 ha — 8 127 (3,46%),
2—sha — 19 438 (8,29%),
s—lo ha — 41 738 (17,79%),

10—15 ha — 39558 (16,86%),
15—20 ha — 38212 (16,29%),
20—30 ha — 37 090 (15,81%),
30—50 ha — 24 899 (10,61%),
50—100 ha— 14696 (6,26%),

pāri par 100 ha — 1 096 (0,47%).

Tādējādi 79 053 saimniecības jeb 33,7% no visu lauku saimnie-

cību skaita bija mazākas par 10 ha; tās pārstāvēja nabadzīgo
zemniecību. To skaitā bija 9750 saimniecību, kurām zemes platība
nesasniedza pat 1 ha un kuras buržuāziskā statistika apzīmēja

par «sīksaimniecībām». Sīkāka analīze parādīja, ka apmēram puse

šādu «saimniecību» atradās tādos pagastos, kur bija kāds lielāks

apdzīvots centrs (Skrundas pagastā — 199, Maltas — 210, Dag-
das — 192, Viļakas — 124, Skrīveru — 173, Līgatnes — 113,

Ikšķiles — 112, Vaiņodes — 155 utt.), vai arī kādas lielas pilsētas
tuvumā (Ādažu, Mangaļu, Mārupes, Salaspils pagastā pie Rīgas),
tā ka šīs saimniecības praktiski ne ar ko gandrīz neatšķīrās no

«pilsētu saimniecībām». Zināma daļa šo saimniecību īpašnieku

bija ierēdņi, inteliģence, buržuāzija, tomēr lielum lielais viņu vai-

rākums bija strādnieki, amatnieki, laukstrādnieki, _kuriem darbs

šādā «saimniecībā» bija tikai blakus nodarbošanās. Visvairāk

mikrosaimniecību bija Rīgas apriņķī (1869), tālāk sekoja Daugav-

pils apriņķis (1108) un Rēzeknes apriņķis (1049).

Nabadzīgo saimniecību (ar zemes platību no 1 ha līdz 10),
kopskaitā 74 544, īpatsvars Latvijā (kopā ar pilsētu saimniecībām)
bija 27,54%, bet to rīcībā bija tikai 427861 no 4 559298 ha, t. i.,
nepilni 10%, zemes. Nabadzīga zemniecība kopā ar laukstrādniekiem

7 Pilsētu saimniecību 1939. gadā Latvijā bija 36 000. No tām 30 058 saimnie-

cībām (83,5%) bija mazāk par 1 ha zemes, 2413 saimniecībai — I—21 —2 ha, un

tikai 1536 saimniecībām (4,26%) bija 5 ha un vairāk zemes. Rīgā bija 7207 «saim-

niecības» ar zemes platību zem 1 ha, Liepājā — 1803, Daugavpilī — 1538, Vents-

pilī — 1245, Jelgavā — 947, Rīgas Jūrmalā — 1035, Valmierā— 816, Rēzeknē —

962 (Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1939. gadā, 1, 49, 60. lpp.).
8 Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1939. gadā, 1, 60. lpp.
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bija Latvijas strādnieku šķiras sabiedrotais cīņā pret buržuā-

zijas diktatūru. Tā veidoja to spēku, uz kuru strādnieku šķira pir-
mām kārtām balstījās uz laukiem un kurš bez svārstīšanās gāja
kopā ar pilsētu proletariātu. Nabadzīgo saimniecību skaits un īpat-
svars atsevišķos apriņķos 1939. gadā bija šāds:

Rīgas apriņķī — 6383 (35,29%, pagastos — 29,9%),
Cēsu apriņķī — 1870 (19,89%),
Valkas apriņķī — 2583 (21,33%),
Valmieras apriņķī — 2389 (20,43%),
Madonas apriņķī — 2625 (22,32%),

visā Vidzemē — 25,13%;

Liepājas apriņķī — 2195 (24,16%),

Aizputes apriņķī — 869 (17,57%),
Kuldīgas apriņķī — 1193 (16,61%),

Ventspils apriņķī — 1813 (27,15%),
Talsu apriņķī ' — 1764 (29,18%),

visa Kurzeme — 23,06%;
Tukuma apriņķī — 1286 (19,31%),
Jelgavas apriņķī — 2815 (26,18%),
Bauslkas apriņķī — 1703 (26,69%),
Jēkabpils apriņķī — 1526 (20,83%),
Ilūkstes apriņķī — 2039 (23,61%),

visā Zemgalē — 23,29%;

Daugavpils apriņķī — 13926 (45,34%),
Rēzeknes apriņķī ' — 11 834 (45,5%),
Ludzas apriņķī — 8 424 (49,69%),
Abrenes apriņķī — 7 337 (36,73%),

visā Latgalē — 43,34%.

Kopsummā Latgalē bija 41 521 saimniecība ar zemes platību
līdz 10 ha — vairāk par pusi no visām šādām saimniecībām Lat-

vijā. Lielākā to daļa bija s—lo5 —10 ha lielas. Sādu saimniecību Dau-

gavpils apriņķī bija 9982, Rēzeknes — 8118, Ludzas — 6337,
Abrenes — 5051.

Skaitliski lielāka saimniecību grupa bija saimniecības ar zemes

platību 10—30 ha. Šajā grupā 1939. gadā ietilpa 114860 jeb

48,96% saimniecību. Šī vidējo saimniecību grupa ari nebija vien-

gabalaina. Tā kā Latvijā intensīvi apsaimniekoto saimniecību gan-
drīz nemaz nebija, tad jāpieņem, ka saimniecības ar zemes platību
10—20 ha visumā vairāk sliecās uz nabadzīgo saimniecību pusi,
bet saimniecības ar 20—30 ha — uz lauku buržuāzijas (budžu)
saimniecību pusi. Vidējā zemniecībā ietilpa lielākā daļa no tām

54 360 jaunsaimniecībām, kas bija izveidotas buržuāziskās agrārās
reformas gaitā 1920.—1937. gadā un vēlāk, un arī zināms skaits no

tām 51 044 saimniecībām, kas, reformu veicot, saņēma piegriezu-
mus.

9 Šo slāni stipri ietekmēja bailes no hitleriskās Vācijas agre-

9 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g. Rīga, 1940, 108. lpp.
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sijas, bailes tās rezultātā zaudēt savu ar grūtībām un parādiem
nodibināto saimniecību. Sociālistiskās revolūcijas laikā Latvijā
1940. gada vasarā un vēlākajās nedēļās, kad notika padomju
agrārā reforma, vidējā zemniecība visumā gāja kopā ar strādnieku

šķiru, līdz ar ko laukos bija nodrošināts jaunajai varai ārkārtīgi
labvēlīgs politiskais noskaņojums un tika izslēgta iespēja lauku

buržuāzijai organizēt terora aktus, bruņotas bandas vai arī izrādīt

atklātu pretestību kādā citā veidā. Bet tai pašā laikā vidējai zem-

niecībai visvairāk piemita sīkburžuāzijai raksturīgā svārstīšanās

starp proletariātu un buržuāziju — politiskā nestabilitāte, kas izrie-

tēja no zemnieka — sīkražotāja būtības, kurš reizē bija gan darba

cilvēks, gan arī īpašnieks.

levērojamu saimniecību grupu Latvijā veidoja saimniecības ar

vairāk nekā 30 ha zemes. Uz laukiem šādu saimniecību bija 40 691

(17,54% no kopskaita), bet laukos un pilsētās kopā — 40812

(15,08% no visu Latvijas saimniecību skaita). Šeit jāpiebilst, ka

saimniecību īpašnieku piederību lauku buržuāzijas slānim nosaka

ne vien saimniecībā esošo hektāru skaits, bet gan vispirmām kār-

tām algotā darbaspēka izmantošana, kas, V. I. Ļeņina vārdiem

runājot, ir «kapitālisma galvenā pazīme un rādītājs zemkopībā».
10

Arhīvu materiāli rāda, ka saimniecību, kas bija lielākas par 30 ha,
bet kurās netika pastāvīgi izmantots algots darbaspēks, bija ap
2500, bet tādu saimniecību ar zemes platību zem 30 ha, kurās

pastāvīgi izmantoja algotu darbaspēku (2 un vairāk strādnieku),

bija 3298.11 1939. gadā Latvijas lauku buržuāzijas saimniecībās (ar
zemes platību virs 30 ha) bija 145020 zirgu (34,9% no zirgu kop-

skaita), 502900 govslopu (46,3%), 307512 cūku (34,6%). 12

Par cik 1940. gada padomju agrāra reforma skara vispirmām
kārtām šo saimniecību grupu, pie tās raksturošanas jāpakavējas
sīkāk.

Lauku saimniecības ar zemes platību virs 30 ha sadalījās pa

apgabaliem šādi: 13 Vidzemē — 18399 (29,50% no visām par 1 ha

lielākām lauku saimniecībām), Kurzemē — 7794 (23,89%), Zem-

galē — 10422 (26,75%), Latgalē — 4076 (4,38%). Interesi saista

arī attiecīgie skaitļi pa apriņķiem:

Vidzemes apriņķos:

Rīgas — 4154 (25,17%),
Valmieras — 3742 (33,72%),
Cēsu — 3316 (35,86%),
Valkas — 3382 (28,60%),
Madonas — 3805 (32,56%);

10 Ļeņins V. I. Jauni dati par kapitālisma attīstības likumiem zemkopība, 1.
—

Raksti, 22. sēj, 87. lpp.
11

Latv. PSR CVORA, 270. f, 4. apr, 7. 1, 21.—22. lapa.
12 Turpat, 611. f, 2. apr, 327. 1, 124. lapa.
13 Lauksaimniecības skaitīšana Latvija 1939. gadā, 1, 60.—61. lpp.
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Kurzemes aip riņķos:

Liepājas — 1974 (22,31%),

Aizputes — 1198 (24,70%),
Kuldīgas — 2052 (29,38%),

Ventspils — 1325 (21,48%),
Talsu — 1245 (21,50%);

Zemgales apriņķos:

Tukuma — 1826 (29,24%),

Jelgavas — 3045 (29,43%),
Bauskas — 2009 (28,13%),

Jēkabpils — 2178 (32,24%),
Ilūkstes — 1364 (16,53%);

Latgales apriņķos:

Daugavpils — 1352 (4,45%),
Rēzeknes — 994 (3,84%),
Ludzas — 454 (2,71%),
Abrenes — 1276 (6,42%).

No Latvijas 517 pagastiem (1939. g.) 176 pagastos saimniecību

ar zemes platību virs 30 ha bija vairāk par 30%, tai skaitā 43 pa-

gastos — vairāk par 40% un 5 pagastos (Limbažu, Vecates, Ķēču,
Kūduma, Irlavas) — vairāk par 50%. Vidzemē tādu pagastu, kur

lauku buržuāzijas rokās bija vairāk nekā 30% visu saimniecību,

bija 105, Zemgalē — 47, Kurzemē — 24. Bet, tā kā pagasti pēc lie-

luma un saimniecību skaita nebija vienādi, tad šie skaitļi vien vēl

nevar sniegt pilnīgu ainu par lauku buržuāzijas spēkiem. Latvijā
bija 122 pagasti, kur lielgruntnieku saimniecību skaits pārsniedza

simtu, no tiem 50 pagasti bija Vidzemē. Visvairāk lauku buržuā-

zijas saimniecību -bija šādos pagastos (iekavās uzdots saimniecību

kopskaits): Dundagas — 336 (1612), Vecpiebalgas — 259 (644),
Jaunpiebalgas — 258 (817), Rugāju — 238 (1398), Lubānas —

221 (698), Biržu — 221 (733), Raunas — 218 (514), Smiltenes —

208 (574), Rankas — 206 (496), Saukas — 194 (547), Mazsa-

lacas — 192 (416).

Latvija 1939. gadā uzskaitīja 1108 saimniecības ar zemes pla-
tību virs 100 ha.14 No tām 12 atradās pilsētu administratīvajās
robežās (2 — Rīgā, 1 — Liepājā, 2 — Kuldīgā, 2 — Jelgavā, 1 —

Preiļos, 1 — Krāslavā, 1 — Varakļānos, 1 — Aizputē, 1 — Sabilē),

pārējās 1096 — pagastos (Vidzemē — 504, Kurzemē — 333, Zem-

galē — 212, Latgalē — 47). Visvairāk šādu lielsaimniecību bija
Valmieras (184), Rīgas (147), Kuldīgas (114), Jelgavas (81),
Cēsu (75) apriņķī. Parasti pagastā bija I—3 šādas saimniecības;

14 Visi aprēķini šeit izdarīti pec izdevuma «Lauksaimniecības skaitīšana Latvija

1939. gadā»,'l, 96.—123. lpp.
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tādu pagastu, kur to būtu vairāk par 5, bija tikai 44, bet kur to

būtu 10 un vairāk — 14 (šo pēdējo vidū pirmajā vieta bija Dunda-

gas pagasts ar 37 lielsaimniecībām, tad sekoja Lutriņu pagasts ar

17 saimniecībām, Skrundas ar 16, Sakas un Ropažu ar 13 utt.).

Tajā pašā laikā 171 pagastā šādu saimniecību nebija vispār. Lie-

lāko daļu lielsaimniecību (953) apsaimniekoja pasi īpašnieki,
136 —

rentnieki un 18 — graudnieki; viena bija dienesta zemju
saimniecība. Lielsaimniecību sīkāks iedalījums pēc zemes platības

bija šāds:

100—150 ha — 943 (85,1%)
150—200 ha — 95 (8,6%),
200—300 ha — 48 (4,3%),
300—500 ha — 14 (1,3%),

pāri par 500 ha — 8 (0,7%).

Sie skaitļi rāda, ka Latvijā 1940. gada agrārās reformas īsteno-

šanas laikā praktiski nebija lielu saimniecību, kas pēc saviem ap-

mēriem līdzinātos baronu muižām, kādas pastāvēja pirms pirmā
pasaules kara.

Blakus zemniekiem, kam bija savas saimniecības, Latvijas lau-

kos arī pēc buržuāziskās agrārās reformas veikšanas bija daudz

bezzemnieku, kas pa lielākajai daļai pelnīja sev iztiku kā laukstrād-

nieki. Pēc buržuāziskās statistikas datiem, 15 1939. gadā Latvijā
nodarbināja 158491 laukstrādnieku, no tiem Vidzemē — 57676,

Zemgalē — 49 414, Kurzemē — 32 311, Latgalē — 19 090. Pa atse-

višķam grupām tie sadalījās šādi: gada strādnieki —44422 (19 516

vīriešu un 24 906 sievietes), sezonas strādnieki (vasaras puiši un

meitas) — 49 861 (attiecīgi 22 661 un 27 200), mēneša strādnieki —

6461, gani — 38 164, dienas strādnieki —■ 19583. Laukstrādnieki

bija pakļauti nežēlīgai ekspluatācijai.
Tā kā algotā darba izmantošana nosaka, vai attiecīgā saim-

niecība uzskatāma par kapitālistisku, būtu lietderīgi izsekot, kādās

saimniecību grupās (pēc lieluma) laukstrādnieki tika nodarbināti.

1939. gada lauksaimniecības skaitīšanas dati šādā skatījumā netika

publicēti. Autoram nav izdevies atrast arhīvu materiālos attiecīgos
skaitļus, tāpat kā tos nebija atradis arī S. Udačins, strādājot pie
savas monogrāfijas par agrāro reformu Latvijā. Tomēr 1958. gadā
iznākušajā A. Podčasovas grāmatā 16 ievietota tabula ar ziņām par
laukstrādnieku nodarbināšanu dažādās saimniecību grupās, kura,

jādomā, sastādīta pēc kādiem nepublicētiem 1939. gada lauksaim-

niecības skaitīšanas materiāliem. Apšaubīt šīs tabulas (tā ievietota

arī šeit) ziņu pareizību nebūtu nekāda pamata (tajā ar oficiā-

lajām statistiskajām ziņām nesakrīt vienīgi gada strādnieku kop-

15 Latvijas lauksaimniecība 1939. gada. Rīga, 1940, 56.—59. lpp.
16 P o dč aso v a A. Sociālistiskā atražošana Padomju Latvijas kolhozos. Rīga,

1958, 11. lpp.
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skaits — 45 536), tikai jāievēro, ka tās attiecas uz visām (gan
lauku, gan arī pilsētu) Latvijas saimniecībām. Tas diemžēl neļauj
pilnīgi precīzi novērtēt tabulas ziņas, jo pilsētu robežās uz nelielas

zemes platības varēja izmantot vairākus sezonas un gada strād-

niekus.

Algota darba izmantošana Latvijas lauksaimniecībā 1939. gadā

Tā kā tabulā ietvertas tilkai tās saimniecības, kas bija lielākas

par 1 ha, tad šeit ir ziņas par 230796 saimniecībām (no 270604

Latvijā saskaitītajām saimniecībām).
Kā redzējām, ap

2/3 visu laukstrādnieku tika nodarbināti Vid-

zemē un Zemgalē, galvenokārt budžu saimniecībās. Lētās darba

rokas tām piegādāja Latgale, no kuras 1939. gadā izbrauca darbā

23 691 laukstrādnieks — 15 243 vīrieši un 8448 sievietes, no tiem

uz Vidzemi — 11 244 (47,4%) un uz Zemgali — 11 258 (47,5%).
17

Bez vietējiem laukstrādniekiem buržuāziskas Latvijas lauksaim-

niecībā plaši izmantoja arī ārzemju laukstrādniekus, galvenokārt
no Polijas un Lietuvas, kā arī bezpavalstniekus (tā dēvētos nanse-

nistus).
Pēc Zemkopības ministrijas datiem, 1936. gadā Latvijas lauk-

saimniecībā bija nodarbināti 47 932 ārzemju laukstrādnieki un

1937. gadā —48200. 18 Turpmākajos gados ārzemju laukstrādnieku

skaits nedaudz samazinājās. Tā, attiecīgā gada 1. novembrī bur-

žuāziskās Latvijas lauksaimniecībā bija nodarbināts šāds ārzemju

pavalstnieku skaits:

17 Latvijas lauksaimniecība 1939. gadā, 62. lpp. Sie skaitļi, jādomā, aptver tikai

1939. gadā izbraukušos, bet ne laukstrādniekus, kas bija palikuši Vidzeme un

Zemgalē pa ziemu.

18 Latv. PSR CVVA, 1677. f., 1. apr., 4830. 1, 1.—2. lapa.
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lebraukušie ārzemju laukstrādnieki pa lielākajai daļai palika Lat-

vijā arī pa ziemu. Tā, 1938. gada novembrī no Latvijas izbrauca

tikai 9286, bet 1939. gadā — 4932 cilvēki. Tomēr buržuāziskās Lat-

vijas statistika atzīmēja tikai katrā gadā iebraukušo ārzemju lauk-

strādnieku skaitu, bet pa ziemu palikušos ignorēja. Piemēram,
1939. gadā, spriežot pēc statistikas datiem, Latvijā ieradās 16 749

ārzemju laukstrādnieki 21 (ministru kabinets bija plānojis ievest ap

20 tūkst. 22
). Interesanti atzīmēt, ka Zemkopības ministrija

1938. gadā sarakstījās ar Latvijas sūtņiem Vācijā un Cehoslova-

kijā par laukstrādnieku ievešanu; bija pat projekts ievest ap

10 tūkst, laukstrādnieku no Slovākijas, lai mazinātu Latvijā poļu
laukstrādnieku skaitu. 23 Tomēr 1940. gada vasarā ārzemju lauk-

strādnieku skaits Latvijā bija daudz zemāks neka iepriekšējos

gados. 1939. gada novembrī—decembrī, pēc Rietumbaltkrievijas

un Rietumukrainas iekļaušanas PSRS sastāvā, ap 7500 laukstrād-

nieku — bijušo Polijas pavalstnieku 18 ešelonos izbrauca uz

Padomju Savienību, bet 1940. gada janvārī apmēram 800 cilvēku

devās atpakaļ uz hitleriešu okupēto Poliju. Daudzi laukstrādnieki,

kas parasti ieradās buržuāziskajā Latvijā no Rietumbaltkrievijas,
kad tā ietilpa panu Polijas sastāvā, tagad savā dzimtenē saņēma
muižnieku zemi, bet no okupētās Polijas_ arī, dabiski, jauni lauk-

strādnieki neieradās. 1940. gada 1. jūlijā Latvijā bija vēl nodar-

bināts 28 631 ārzemju laukstrādnieks, 24 bet 1. septembrī —2754125

(no Lietuvas — 9499, no bij. Polijas — 16 033, no Igaunijas — 426,

bezpavalstnieku — 1583).

Ar ārzemju imperiālistu atbalstu apspiedusi padomju varu Lat-

vijā 1919.—1920. gadā, buržuāzija, lai gan ta atcēla Latvijas

Padomju valdības izdarīto muižnieku zemes konfiskāciju, tomēr

nespēja pilnīgi ignorēt Padomju Latvija veikto revolucionāro

pārkārtojumu rezultātus. Lai nostiprinātu savu diktatūru un

noskaņotu zemniekus savā labā, buržuāzija .apsolīja, kamuižu zemes

19 Latv. PSR CVVA, 1677. f, 1. apr, 4830. 1, 64. lapa.
20 Turpat, 4831. 1, 27. lapa.
21 Latvijas lauksaimniecība 1939. gada, 63. lpp.
22 Latv. PSR CVVA, 1677. f, 1. apr, 4830. 1, 66. lapa.
23

Turpat, 4831. 1, 2. lapa.
24 Latv. PSR CVORA, 992. f, 2.a apr, 11. 1, 1. lapa.
25 Turpat, 270. f, 1. apr, 315. 1, 28. lapa.
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tiks sadalītas. Agrārās reformas likums, ko 1920. gadā pieņēma
buržuāziskā Satversmes sapulce, paredzēja atsavināt muižniekiem

piederošo zemi bez atlīdzības, tomēr atstājot viņiem neatsavināmo

daļu 50 ha platībā un samaksājot viņu hipotekāros parādus.
Praksē, realizējot agrāro reformu, buržuāzija (it sevišķi lauku bur-

žuāzijas partija Zemnieku savienībā) centās ievērot muižnieku

intereses. Neatsavināmās daļas, no kurām ļoti daudzas bija lielā-

kas par 50 ha, ierādīja galvenokārt muižu centros. Kopā ar dažā-

dām citu kategoriju zemēm muižniekiem palika 504,8 tūkst, ha —

15,9% viņiem agrāk piederošās zemes (gan jāatzīmē, ka turpmā-
kajos gados gandrīz visu šo zemi no vācu baroniem nopirka lat-

viešu buržuāzija). Mācītājiem atstāja 11 810 ha — 16,48% no visas

mācītājmuižām agrāk piederošās zemes. 1924. gada 14. aprīlī
Saeima pieņēma likumu, «ka par atsavinātām zemēm bijušiem
īpašniekiem atlīdzība nav maksājama». Tomēr latviešu buržuāzija,
kuras «neatkarīgā» valsts bija viscaur atkarīga no Rietumu kapi-
tālistiskajām lielvalstīm (20. gados — it sevišķi no Anglijas un arī

no Francijas), nespēja noturēt šādu «radikālu» pozīciju: 20. gadu
otrajā pusē no ministru kabineta rezerves līdzekļiem tika izmak-

sāta atlīdzība bijušajiem muižniekiem — Francijas, Anglijas un

Itālijas pavalstniekiem (tādu gan nebija daudz), bet 1929. gada
12. februārī buržuāziskās Latvijas valdība parakstīja slepenu pro-
tokolu ar Polijas valdību, saskaņā ar kuru poļu muižniekiem par

Latvijā atsavinātām zemēm (250 tūkst, ha, galvenokārt Latgalē un

Ilūkstes apriņķī) bija jāsaņem 5 milj. latu.26 Kopējā atlīdzības

summa bija 6 milj. latu.

Agrārās reformas darbus buržuāziskajā Latvijā veica 16 gadus
8 mēnešus un 16 dienas — no 1920. gada 16. septembra līdz

1937. gada 1. jūnijam. Izdevumā «Latvijas agrārā reforma» bur-

žuāziskās agrārās reformas politiskie mērķi bija formulēti diezgan
atklāti: «Agrārai reformai un zemes piešķiršanai bija trīs galvenie

mērķi: pirmais — sekmēt kara izpostītās lauksaimniecības atjau-

nošanu, otrais — apgādāt ar zemi un līdz ar to ar darbu un maizi

neapmierināto un tamdēļ uz lielinieku pusi lūkojošo bezzemnieku

masu un trešais — parādīt zināmu atzinību Latvijas brīvības cīņu
dalībniekiem par viņu nopelniem Latvijas atbrīvošanā.»27

1920. gada 16. septembrī buržuāziskā Satversmes sapulce pie-

ņēma agrārās reformas likuma pirmo daļu, t. i., likumu par valsts

zemes fonda radīšanu. Zemes fondā ieskaitīja 28 3 396 815 ha jeb

51,48% visas Latvijas zemes, tai skaitā:

muižnieku zemi — 2 668540 ha (84,09% muižnieku zemes),
valsts zemi — 664 098 ha (100%),
mācītājmuižu zemi — 59 854 ha (83,25% to zemes),

26 B ap c ji a b a h A. H. Ahtjihhckhh HMnepHa;iH3M h 6yp>Kya3Hasi JIaTBHH. Llojih-

THKo-flHnjioiviaTHHecKHe B3aHMOOTHOineHHfI (1924—1929 it.). Pūra. 1975, c. 233.
27 Latvijas agrārā reforma. Rīga, 1938, 421. lpp.
28

Turpat, 57. lpp.
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zemnieku zemi — 4308 ha (0,17% zemnieku zemes),
pilsētu zemi — 15 ha (0,02% pilsētu zemes).

Buržuāziskas agrāras reformas rezultāta29 bija izveidotas

54 128 jaunsaimniecības, kas pēc lieluma grupējās šādi:

līdz 10 ha — 3479 (6,4%),
10—15 ha — 12389 (22,9%),
15—22 ha — 31 035 (57,4%),
22 ha un vairāk — 7225 (13,3%).

Tai paša laika piešķīra arī rentes mājas, kopskaita 9754, kuru sada-

lījums bija šāds:

līdz 22 ha — 3098 (31,8% no kopskaita).
22—50 ha — 4851 (49,7%),

pāri par 50 ha — 1805 (18,5%).

Atsevišķas zemes fonda zemes tika piešķirtas arī turpmāk.
Rezultātā līdz 1939. gada beigām zemi saņēma 54 360 jaunsaimnie-
cību (931 598 ha), kā arī 10902 amatnieku saimniecības ar kopējo
platību 19613 ha, 3009 zvejnieku saimniecības — 14 109 ha, 1503

dārzniecības — 10 243 ha.30 Vēl 51 044 sīksaimniecības saņēma
piegriezumus 145 806 ha platībā. Pārējā valsts zemes fonda zeme

bija sadalīta šādi: 31

bijušas ilggadīgas rentes un kvotu mājas (9980 vienību)
323 087 ha,

valsts vajadzībām (3797 vienības) — 51 794 ha,
sabiedriski kulturālam vajadzībām (6628 vienības)

37 627 ha,

rūpniecības vajadzībām (1590 vienību) — 15 058 ha,
dažādām citām vajadzībām (11431 vienība) — 41 030 ha,

pilsētu un ciemu apbūvei — 33 782 ha,
neatsavināmās zemes (1797 vienības) — 84 157 ha.

Lai nostiprinātu kapitālistiskās attiecības Latvijas laukos un

lauku buržuāzijas varu, 1920.—1939. gadā bija sadalītas 4730 Lat-

gales sādžas (kopplatība — 722 490 ha), izdalot 69 616 viensētas

(716 010 ha kopplatībā). 32 Uz vienu viensētu iznāca vidēji 10,3 ha

zemes.

Buržuāziskās agrārās reformas laikā labākās zemes sadalīja
buržuāzijas varas atbalstītājiem — aizsargiem, «Lāčplēša kara

ordeņa» kavalieriem, augstākajiem virsniekiem, valsts aparāta
redzamākajiem darbiniekiem. Reforma nostiprināja buržuāzijas
zemes īpašumu, tās ekonomisko un politisko kundzību laukos, kapi-
tālistisko attiecību pilnīgu uzvaru Latvijas laukos. Tā neiznīcināja
(un tas arī nebija paredzēts) šķirisko nevienlīdzību laukos, neiz-

mainīja agrāro attiecību ekspluatatorisko raksturu.

29 Latvijas agrāra reforma, 92. lpp.
30

Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g., 108. lpp
31 Turpat, 108.—109. lpp.
32 Turpat, 107. lpp.
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Buržuāziskās agrārās reformas rezultātā visvairāk jaunsaim-
niecību bija izveidots Vidzemē — 17 480 ar zemes platību 313663 ha,
vismazāk Latgalē — 9739 ar zemes platību 162 709 ha. Piegriezumi
visvairāk tika piešķirti Latgalē — 40 491 (108 044 ha kopplatībā),
bet vismazāk Vidzemē — 2528 (6289 ha kopplatībā).

Zemes saņēmējiem nacas maksāt izpirkšanas maksu —

65 801 tūkst, latu, bet kopā ar Valsts zemes bankas aizdevumiem

(86 779 tūkst, latu) un citiem maksājumiem — 181 058 tūkst, latu.33

Latvijas lauksaimniecības stāvokli 1939. gadā raksturo šadi

skaitli:

sējumu platība bija (tūkstošos hektāru): ziemas rudzu — 295,8;

vasaras rudzu — 2,6; ziemas kviešu — 78; vasaras kviešu — 75,1;

miežu — 180,2; auzu — 378,4; mistra — 90,4; zirņu — 41,1; kartu-

peļu — 145,2; cukurbiešu — 12,8; sakņaugu un citu dārzāju —57,4;
linu — 61,6; āboliņa — 585,0;34

vidējā raža bija (centneros no 1 ha): rudziem — 15,02; ziemas

kviešiem — 15,54; vasaras kviešiem — 12,02; miežiem — 12,34;
auzām — 12,81; mistram — 14,75; zirņiem — 9,97; kartupeļiem —

112,97; cukurbietēm — 170,1; āboliņam — 14,83; linu sēklām —

3,26; linu šķiedrai — 3,41 ;35

ievāktā kopraža bija (tonnās): rudzu — 447 560, kviešu —

211 570, miežu — 222280, auzu — 484 830, mistra — 133300,
zirņu — 410 000, kartupeļu — 1 640 120, cukurbiešu — 217 610, linu

sēklu — 20 050, linu šķiedras — 21 020, āboliņa — 845 550; 36

lopu skaits (26. jūnijā) bija (tūkstošos): zirgu — 414,7 (no
tiem 29,3 tūkst, kumeļu līdz 1 gada vecumam); govslopu — 1271,8
(no tiem 890,2 tūkst, slaucamo govju, visvairāk Vidzemē — 307,9
tūkst.); aitu — 1468,7; cūku — 889,8; mājputnu — 4740,6. 37

Vidējais izslaukums no vienas govs
38 1939. gadā bija 2896 kg

ar tauku vidējo procentu 3,90. Tādējādi no katras govs teorētiski

varēja saņemt 130 kg sviesta. Vidzemē izslaukums no vienas govs
caurmērā bija 3051 kg, Kurzemē — 2756 kg, Zemgalē — 2756 kg,
Latgalē — 2360 kg. 39

1938./39. gada Latvijas lauksaimniecība deva (tonnas): cūk-

gaļas — 101 300, liellopu gaļas — 48 000, aitas gaļas — 13900,

piena — 1 768 000, medus — 2932, aitas vilnas — 2629, kā arī

33 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g, 107. lpp.
34 Turpat, 110. lpp.
35 Turpat, 110.—111. lpp.
36 Turpat, 111. lpp.
37

Turpat, 113. lpp.
38 To noteica pec datiem, kas ienāca no lopkopības pārraudzības biedrībās apvie-

notajām saimniecībām. Sādu saimniecību 1939. gadā bija tikai 28 819, tām piede-
rēja 191 776 govis. 1940. gadā pārraudzības biedrībās bija apvienotas 32 155 saim-

niecības, kurās vidējais izslaukums no 1 govs bija 2700 kg. Tai pašā laikā caur-

mēra izslaukums Latvijā (ievērojot visas saimniecības) bija tikai 1710 kg (Darba
zemnieka gada grāmata 1941. gadam. Rīga, 1940, 156. lpp.).
39 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g, 114. lpp.



189 800 tūkst, olu. 40 1940. gada vasarā Latvijā bija 1 190 980 govs-
lopu (no tiem 30% — teļu), 711 590 cūku, 1 228680 aitu.41

1940. gada ar cukurbietēm bija apsēts 14 000 ha un noslēgti
līgumi ar Valsts cukura monopola pārvaldi par 353 068 t cukur-

biešu piegādi. 42 Ar liniem bija apsēts 70 000 ha, no kuriem Linu

monopola pārvalde paredzēja saņemt 24 000 t linu šķiedras.43

1940. gada 1. jūlijā Latvijā bija 1314 traktoru (1939. gadā —

1296 ar 31451,5 ZS jaudu44), 58 61 1 zāles pļāvēju, 30 822 labības

pļāvēji, 4874 labības rindu sējmašīnas, 9216 kartupeļu racēju, 782

siena ārdītāji, 315 kūlīšu sējēju. 45 Lauku buržuāzijas rīcībā (saim-
niecībās ar 30 un vairāk hektāru) 1939. gadā bija 1005 (77,5%)
traktori. 46 Bez tam Latvijā bija arī ap 2000 lokomobiļu, ap 2000

iekšdedzes dzinēju, 2187 mākslīgo mēslu sējmašīnas, 3826 kuļma-
šīnas, ap 1000 vienkāršo kuļmašīnu, 404 āboliņa kuļmašīnas. 47

1937. gadā Latvijas laulkos elektriskais apgaismojums bija tikai

2,35% no visām lauku saimniecībām (apdzīvotajām vietām). Pie-

mēram, Jēkabpils apriņķī 7022 mājas (99,79% no lauku apdzīvota-
jām vietām) apgaismoja ar petroleju un tikai 15 (0,21%) — ar

elektrību; deviņos no 19 apriņķa pagastiem elektrības nebija
nevienā apdzīvotā vietā.48 Rīgas apriņķī ar petroleju apgaismoja
15249 apdzīvotas vietas (89,17%) un ar elektrību — 1854

(10,83%);49 14 apriņķa pagastos (no 57) elektriskā apgaismojuma
nebija nemaz. Valmieras apriņķī ar petroleju apgaismoja 10 217

(97,34%) lauku apdzīvotās vietas un ar elektrību — tikai 279

(2,66%); pusē apriņķa pagastu (25 no 50) elektriskā apgaismo-

juma nebija nemaz.
50 Kuldīgas apriņķī ar petroleju apgaismoja

6960 (98,14%) lauku apdzīvotās vietas un ar elektrību — 132

(1,86%); sešos pagastos no 20 nemaz nebija elektriskā apgaismo-

juma.sl Rēzeknes apriņķī apgaismoja ar petroleju 26 326 (99,55%)
lauku saimniecības un tikai 73 (0,45%) saimniecībās bija ierīkota

elektriskā apgaismošana; astoņos no 19 apriņķī ietilpstošajiem

pagastiem elektriskās apgaismošanas nebija nemaz.
52 Sie fakti

komentārus neprasa.

1939. gadā Latvijā 66 043 saimniecībām nebija zirgu. Tās pa

lielākajai daļai bija saimniecības ar zemes platību zem 1 ha (35 461

jeb 89,1% no visu šādu saimniecību kopskaita), ar zemes platību

40 Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g, 114. lpp.
41 Latv. PSR CVORA, 390. f, 1. apr., 50. 1, 41. lapa.
42 Turpat, 992. f., 2.a apr., 1. 1, 5. lapa.
43 Turpat, 6. lapa.
44 Turpat, 611. f, 2. apr, 327. 1., 125. lapa.
45 Turpat, 992. f, 2.a apr, 1. 1, 12. lapa.
46

Turpat, 611. f, 2. apr, 327. 1, 125. lapa.
47 Turpat, 1. apr, 233. 1, 26. lapa.
48 Jēkabpils apriņķis. Dzīve un darbs. Rīga, 1937, 8. lpp.
49 Rīgas apriņķis. Dzīve un darbs. Rīga, 1937, 13. lpp.
50 Valmieras apriņķis. Dzīve un darbs. Rīga, 1937, 12.-13. lpp.

51
Kuldīgas apriņķis. Dzīve un darbs. Rīga, 1937, 8. lpp.

52 Rēzeknes apriņķis. Dzīve un darbs. Rīga, 1937, 10. lpp.
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no 1 līdz 2 ha (8218 jeb 78% no to kopskaita) un ar zemes platību
no 2 līdz sha (11 315 jeb 52,8% no to kopskaita). 53 Bez tam 43 348

saimniecībām (16% n° visu saimniecību kopskaita) nebija govju.
Arī šo saimniecību pamatmasu veidoja saimniecības ar zemes pla-
tību zem 1 ha (32 887 jeb 82,6% no šādu saimniecību kopskaita).
Saimniecību starpā ar zemes platību no 1 līdz 2 ha govju nebija
3686 saimniecībām (35%), ar zemes platību no 2 līdz 5 ha —

3313 (15,5%). 54

1940. gada 1. janvārī 148 310 Latvijas lauku saimniecībām bija
parādi 214983 600 latu apmērā, tai skaitā 64 394 115 latu parādi,
kas bija saistīti ar zemes izpirkšanas maksām. Caurmērā uz 1 ha

lauksaimnieciski derīgās zemes gūlās šādi parādi: saimniecībās

ar zemes platību līdz 15 ha — 127 lati, 15—20 ha — 119 lati,
20—50 ha — 85 lati, 50—100 ha — 63 lati, virs 100 ha — 37 lati.

1934.—1938. gadā bija izsludinātas ūtrupei 24 688 saimniecības un

1935. gadā izūtrupētas 702, 1936. gadā — 656, 1937. gadā — 535,
1938. gadā — 748, 1939. gadā — 589, 1940. gada 1. ceturksnī —

174.55

Diezgan liela dala Latvijas bezzemnieku un sīkzemnieku vēlē-

jās iegūt zemi. Par to liecina kaut vai šāds fakts. Kad 1939. gada
beigās no Latvijas repatriējās vācieši, brīvi palika ap 1500 zemes

īpašumu, kas nonāca Vispārējās lauksaimniecības bankas rīcībā;

to kopplatība bija ap 50 tūkst, ha.56 Uz šiem īpašumiem pieteicās
34 672 gribētāji (tai skaitā 6333 no Latgales). Līdz 1940. gada
1. jūnijam Vispārējā lauksaimniecības banka uz vāciešu atstāta-

jām zemēm izveidoja 1840 jaunas saimniecības 35 929 ha koppla-
tībā; 284 saimniecībām piešķīra zemi 1168 ha kopplatībā nomā uz

1 gadu. 57

Pēc Ulmaņa fašistiskā režīma gāšanas viens no vissvarīgāka-

jiem Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Tautas valdības

uzdevumiem bija laukstrādnieku, sīkzemnieku un rentnieku apgā-
dāšana ar zemi.

Ulmaņa fašistiskā režīma stiprākais balsts bija lauku buržuā-

zija (budži), kurai piederēja noteicošās pozīcijas Latvijas lauk-

saimniecībā. Lauku buržuāzijas ietekmes vājināšana ekonomikā un

politikā un budžu ierobežošana bija ārkārtīgi svarīgs proletariāta
diktatūras uzdevums. So uzdevumu varēja atrisināt tikai ar bez-

zemnieku un vidējās zemniecības nedalītu atbalstu. Laukstrādnieku

un sīkzemnieku apgādāšana ar zemi faktiski noteica strādnieku

šķiras un zemniecības savienības nostiprināšanu. V. I. Ļeņins
1919. gada martā, runādams par strādnieku un zemnieku savie-

nības nozīmi, norādīja: «Šai savienībā ir viss Padomju varas gal-

53 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr., 327. 1., 126. lapa.
54 Turpat, 127. lapa; LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 459. I, 15, lapa.
55 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr, 327. 1, 96. lapa.

56
Turpat, 676. f, 1. apr, 469. 1, 330. lapa; 270. f, 1. apr, 272. 1, 1. lapa.

57 «Jaunākas Ziņas», 1940, 1. jūnija.



venais spēks un balsts, šī savienība ir ķīla tam, ka sociālistisko

pārveidošanu, uzvaru pār kapitālu, katras ekspluatācijas likvidē-

šanu mes nevedīsim līdz galīgai uzvarai.»58 LKP jau 20.—30. ga-

dos vairākos savas programmas dokumentos uzsvēra, ka pec pro-

letariāta uzvaras Latvijā tā nodos lielsaimnieku zemi rentnieku,

graudnieku un sīkzemnieku lietošanā, atbrīvos trūcīgos un vidējos

zemniekus no parādu nastas59 utt. LKP arī kritizēja 1919. gadā

Padomju Latvijā piekopto agrāro politiku par to, ka toreiz, dibinot

sociālistiskās saimniecības, neveltīja pienācīgu vērību to sīkzem-

nieku un kalpu apgādāšanai ar vācu baroniem atņemto zemi, kuri

būtu gribējuši to saņemt un apstrādāt.

Latvijas Komunistiskās partijas galvenie uzdevumi agrārajā
jautājumā tika pilnīgi skaidri formulēti 1940. gada 21. jūnijā nola-

sītajās LKP prasībās jaunajai valdībai. Šis dokuments faktiski

kļuva par Latvijas Tautas valdības rīcības programmu. Attiecībā

uz zemes jautājumu tajā bija teikts: «Konfiscējami valsts un tau-

tas ienaidnieku un nodevēju īpašumi. Tāpat konfiscējami lauku

lielsaimnieku īpašumi, kas līdzinās mērenām muižām, atstājot viņu

pašu vajadzībām zemi un ēkas vidējas saimniecības apmēros. Kon-
fiscētā zeme sadalāma bezzemniekiem un sīkzemniekiem, kuri paši
savu zemi apstrādā. Nedrīkst aiztikt darba zemniecības zemi,

lopus, inventāru vai kaut kā citādi ierobežot viņu tiesības. Nedrīkst

uzspiest zemniekiem kolektivizāciju pret viņu gribu. Sīkā zemnie-

cība atsvabināma no nesamaksātiem nodokļiem un banku parā-
diem. ūtrupes un izbeidzama zemnieku saimniecību

izputināšana.» 60 Seit acīm redzama ir prasība veikt Latvijā jauno
agrāro reformu, jo citā ceļā apgādāt ar zemi sīkzemniekus un bez-

zemniekus nebija iespējams. īstenot šo prasību varēja pēc vēlēša-

nām, sanākot Latvijas Tautas saeimai.

Latvijas Komunistiskā partija labi saprata, ka nodrošināt strād-

nieku šķiras un darba zemniecības ciešu savienību var tikai, ap-

gādājot darba zemniecību ar zemi. 1940. gada sociālistiskās

revolūcijas dienās Latvijas strādnieku šķiru uz laukiem atbalstīja

vispirmām kārtām laukstrādnieki un sīkzemnieki, bet, balstoties uz

šīm grupām, tā vienlaicīgi uzturēja ciešu savienību ar vidējo zem-

niecību. Latvijas lauku buržuāzija šai laikā bija izolēta un nespēja

organizēt kaut cik spēcīgu pretestību jaunajai varai. Sakarā ar to,

ka buržuāzija izplatīja baumas par it kā tūlītējo lauksaimniecības

kolektivizāciju, LKP vairākkārt pasvītroja, ka lauksaimniecības

kolektivizācija nav tuvākā laika uzdevums, ka galvenais_ ir priekšā
stāvošā agrārā reforma. LKP nosodīja dažus no buržuāzijas pār-

stāvju puses nākošos mēģinājumus dibināt «kolhozus» 1940. gada
vasarā.

58 Ļeņi n s V. I. Par vidējiem zemniekiem. — Raksti, 29. sej, 215. lpp.
59 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezo-

lūcijas un lēmumi, 1. d. Rīgas, 1958, 290., 543., 588.-589. lpp.
60 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1963, 52. lpp.
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Latvijas Tautas saeimas 1. sesijas darba kārtībā jautājums par
zemi tika uzņemts kā viens no galvenajiem. Šo jautājumu Tautas

saeima apsprieda 1940. gada 22. jūlijā, otrajā savas darbības

dienā, pēc tam kad 21. jūlijā tā bija pieņēmusi vēsturiskos lēmumus

par padomju varas pasludināšanu Latvijā un par Latvijas PSR
iestāšanos PSRS sastāvā. Zemkopības ministrs J. Vanags savā

runā norādīja uz buržuāziskās agrārās reformas šķirisko raksturu,
pamatoja nepieciešamību veikt Latvijā visas zemes nacionalizāciju,
norādīja, ka likvidējama darba zemniekus nomācošā veco nodokļu
un parādu nasta, un uzsvēra, ka vienas saimniecības lietošanā eso-

šās zemes platība nedrīkst pārsniegt 30 ha, bet visa zeme, kas pār-
sniedz šo normu, ieskaitāma valsts zemes fondā piešķiršanai sīk-

zemniekiem un bezzemniekiem.61 J. Vanaga runu vairākkārt

pārtrauca aplausi un piekrišanas apliecinājumi. Pēc tam ar lielu

runu uzstājās viens no LKP redzamākajiem darbiniekiem Fr. Deg-
lavs, kas atbalstīja J. Vanaga priekšlikumus un plaši pakavējās

pie darba zemniecības un bezzemnieku stāvokļa buržuāziskajā Lat-

vijā, it sevišķi Ulmaņa fašistiskās diktatūras gados.62 Latvijas
Tautas saeimas deputāti vienbalsīgi pieņēma deklarāciju par zemes

pasludināšanu tautas īpašumā. 63 Šajā deklarācijā, kurā bija for-

mulēti jaunās agrārās reformas pamatprincipi, bija teikts: «Vado-

ties no darba zemniecības brīvības interesēm un izteicot visas

Latvijas darba tautas gribu, Saeima pasludina visu zemi ar tās

bagātībām, mežiem, ezeriem un upēm par visas tautas īpašumu,
t. i., par valsts īpašumu. Zemniecības lietošanā nododamās zemes

lielums tiek nosacīts ne lielāks par 30 ha. Viss zemes pārpalikums

pār šo noteikto normu pāriet valsts zemes fondā, lai valsts varētu

apgādāt bezzemniekus un sīkzemniekus ar zemi. No šīs dienas

mūsu zemē nav un nebūs vietas tiem, kas dzīvojuši no darba zem-

niecības sviedriem, nebūs vietas ekspluatatoriem — lielgruntniekiem

un viņu piekritējiem.» Deklarācija paredzēja arī pasākumus Lat-

vijas darba zemniecības stāvokļa uzlabošanai: «Saeima nolemj
atcelt visas zemes izpirkšanas maksas no zemniekiem, kuras ir

saistītas ar agrāk izvesto agrārreformu. Saeima uzdod valdībai

caurskatīt jautājumu, kādi ceļi būtu sperami, lai atvieglotu arī

visus pārējos zemnieku parādus, kā arī lai atceltu netaisnos nodok-

ļus un atvieglotu nodokļu nastu darba tautai. Saeima nolemj anulēt

darba zemniekiem visus nodokļu parādus, tāpat arī parādus par
administratīvā kārtā uzliktiem sodiem.» Ar šo deklarāciju visa

Latvijas zeme tika nacionalizēta. Kā to vairākkārt uzsvēruši

X- Markss un V. I. Ļeņins, zemes nacionalizācija paver ceļu zemes

racionālai un plānveidīgai izmantošanai visas sabiedrības labā,
rada visai labvēlīgus priekšnoteikumus turpmākai pārejai uz sociā-

listisko lauksaimniecību. V. I. Ļeņins norādīja, ka «zemes nacio-

61 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 298. —301. lpp.
62 Turpat, 301.—303. lpp.
63 Turpat, 303.—304. lpp.
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nalizacija ir ne tikai buržuāziskas revolūcijas «pēdējais vārds»,
bet arī solis uz sociālismu». 64

Tūlīt pēc vēsturiskās deklarācijas pieņemšanas Tautas saeimā

Zemkopības ministrija sāka izstrādāt likuma par zemi konkrētos

noteikumus.65 So likumu Latvijas PSR valdība pieņēma jau savā

1940. gada 29. jūlija sēdē.66 Tai pašā dienā, pamatojoties uz Tautas

saeimas deklarāciju, tika pieņemts arī rīkojums par nodokļu

parādu un administratīvā kārtā uzlikto sodu anulēšanu darba zem-

niekiem.67 Šo rīkojumu, ko parakstīja iekšlietu ministrs V. Lācis,

finansu ministrs K. Karlsons un zemkopības ministrs J. Vanags,
publicēja «Valdības Vēstnesī» 1940. gada 31. jūlijā.

68
Tajā pašā

31. jūlijā (izsludināšanas dienā) stājās spēkā arī 30. jūlijā Lat-

vijas PSR valsts prezidenta A. Kirhenšteina apstiprinātais likums

par zemi,69 kas, konkretizējot Saeimas deklarāciju par zemes pa-

sludināšanu tautas īpašumā, noteica, ka valsts zemes fondā pāriet
šādas zemes:

«1) visas lauksaimniecība izmantojamas līdzšinējas valsts

zemes, kas valstij nav tieši vajadzīgas;

2) visas baznīcu, draudžu un klosteru zemes, neatkarīgi no

platības;

3) tā daļa no katram līdzšinējam zemes īpašniekam piederē-

jušās zemes kopplatības, kura pārsniedz 30 ha, izņemot tautas

ienaidnieku un zemes spekulantu zemes, kuras pāriet fondā visā

platībā.»
Likums paredzēja, ka valsts zemes fonds izlietojams, pirmkārt,

bezzemnieku un sīkzemnieku apgādāšanai ar zemi, otrkārt, sabied-

risko zemes vajadzību apmierināšanai. Jaunās saimniecības bija
iedalāmas platībā līdz 10 ha, šī norma bija jāievēro arī gadīju :

mos, kad sīksaimniecības' saņēma piegriezumus. Uz zemi varēja

pretendēt visi Latvijas PSR pilsoņi, kuru galvenā nodarbošanās

1940. gada 22. jūlijā bija lauksaimniecība, arī kareivji, kas pirms
iesaukšanas armijā bija nodarbojušies ar lauksaimniecību. Likums

paredzēja arī zemes piešķiršanas kārtību. Likums par zemi nebija
attiecināms uz zemēm, kas atradās pilsētu administratīvajās
robežās.

Likums par zemi noteica, ka «noteikumus, instrukcijas un rīko-

jumus šā likuma izvešanai dzīvē izdod zemkopības ministrs».

Zemkopības ministrs J. Vanags jau 1940. gada 29. jūlijā izdeva

rīkojumu visām pagastu valdēm par tām veicamajiem agrārās
reformas priekšdarbiem. 70 Tajā bija noteikts, ka katra pagasta

64
Ļeņins V. I. Sociāldemokrātijas agrāra programma Krievijas pirmajā revo-

lūcijā 1905.—1907. gadā. Pēcvārds. — Raksti, 13. sēj., 376. lpp.
65 «Ciņa», 1940, 25. un 26. jūlija (J. Vanaga intervija ar «Cīņas» korespondentu).
66 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 353. lpp.
67 Turpat, 352. lpp.
68

Turpat, 355.-356. lpp.
69 Turpat, 364.-365. lpp.
70

Turpat, 356.-357. lpp.
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valde saņems zemes pieprasījuma veidlapas četrās krāsās: sīkzem-

nieka veidlapas baltā krāsā, nomnieka vai graudnieka — zaļā,

deputāta laukstrādnieka71
— dzeltenā, laukstrādnieka — sarkana.

Pēc šo veidlapu saņemšanas pagasta valdei bija nekavējoties jāpa-

ziņo visiem pagasta iedzīvotājiem, ka tiem, kas vēlas saņemt zemi,

līdz 1940. gada 13. augustam jāierodas pagasta valdē un jāizpilda

attiecīgā zemes pieprasījuma veidlapa.
72

Veidlapās sniegto ziņu

pareizība bija jāapliecina ar parakstu pagasta vecākajam un sekre-

tāram, zemes pieprasītāja pasē izdarot attiecīgu atzīmi. Rīkojums

paredzēja, ka pagastu valžu pienākums ir līdz 1940. gada 20. au-

gustam nosūtīt «attiecīgai pagasta valdei tos zemes pieprasījumus,
kuros iesniedzēji zemi pieprasa kādā noteiktā citā pagasta», un līdz

1. septembrim nosūtīt Zemkopības ministrijas zemes ierīcības

departamentam tās veidlapas, kuru iesniedzēji ir ar mieru saņemt

zemi jebkurā citā vietā.

Latvijas Komunistiskā partija agrārās reformas darba sekmīgai
veikšanai veltīja ļoti lielu uzmanību. Svarīgi bija jau no pirmajām
dienām dot pareizo virzienu un norādījumus visām partijas orga-

nizācijām.

Jautājums par agrāro reformu tika speciāli apskatīts jau
1940. gada 1. augustā notikušajā LKP CX sēdē (plēnumā), kas

sanāca nākamajā dienā pēc likuma par zemi stāšanās spēkā. J. Va-

nags šajā sēdē ziņoja par pirmajiem pasākumiem agrārās reformas

likuma īstenošanā, it īpaši par tehnisko spēku mobilizēšanu, kā arī

par zemnieku parādu apmēriem.
73 LKP CX pēc J. Vanaga ziņojuma

pieņēma īpašu rezolūciju, 74 kas turpmāk noteica visu Latvijas
Komunistiskās partijas tālāko darbību, veicot agrāro reformu. LKP

CX rezolūcija paredzēja, ka «pašreizējā momentā viens no pirma-

jiem un neatliekamiem uzdevumiem ir valsts zemes fonda radīšana

un bezzemnieku apgādāšana ar zemi», nosakot, ka šie darbi jāveic
līdz 1940. gada 25. septembrim. Rezolūcijā bija norādīts, ka zemes

reformas sekmīgai veikšanai pie Zemkopības ministrijas jādibina

īpaša padome un ka zemes mērīšanas darbos jāiesaista visi iespē-
jamie spēki, bet zemkopības ministram bija uzdots līdz 15. augus-
tam izdarīt paraugsaimniecību uzskaiti, nosakot tās, kas saglabā-

jamas. LKP CX noteica arī, ka partijai ir jānosūta darbā uz pa-

gastu zemes ierīcības komitejām savi biedri. Zemkopības ministrijai
uzlika par pienākumu «nevienu zemnieku uzstādītu jautājumu, kas

saistīts ar zemes piešķiršanu, neatstāt bez atbildes. Šie jautājumi
sistematizējami un noskaidrojami presē un radiofonā.» LKP CX
uzsvēra nepieciešamību darīt visu iespējamo, lai rudens darbi tiktu

71 Par deputāta laukstrādniekiem sauca tos laukstrādniekus, kas saņēma algu
naturāliju veidā un kuriem līdz ar to parasti bija daži lopi ģimenes pārtikai.
72 Turpmāk zemes pieprasījuma veidlapu iesniegšanas laiku pagarināja līdz

15. augustam (skat.: Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 374,
378. lpp.).
73 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 378.—379. lpp.
74

Turpat, 379. lpp.



119

paveikti laikā un raža novākta bez zaudējumiem, norādot, ka katra

lauku buržuāzijas organizētā sabotāža (lopu iznīcināšana un gata-
vas labības nenovākšana) ir jānovērš un vainīgie stingri jāsoda.
LKP CX uzdeva arī Zemkopības ministrijai izstrādāt zvejnieku
arteļa statūtus un apsvērt efektīvus pasākumus zvejnieku stāvokļa
uzlabošanai.

Arī turpmāk LKP CX vairākas reizes apsprieda zemes reformas

gaitu. LKP un LKJS vietējās organizācijas uz laukiem rosīgi pie-
dalījās agrārās reformas darbā un vēlāk organizēja palīdzību jau-
najiem zemniekiem. 1940. gada 2. augustā Latvijas PSR valdība

un LKP CX pieņēma lēmumu par Galvenās padomes nodibināšanu

pie Zemkopības ministrijas 5 cilvēku sastāvā (zemkopības ministrs,

viņa vietnieks, LKP CX pārstāvis un 2 arodbiedrību pārstāvji),
kurai vajadzēja sagatavot un politiski vadīt bezzemnieku un sīk-

zemnieku apgādāšanai ar zemi veicamos darbus. Par padomes
priekšsēdētāju kļuva Latvijas PSR zemkopības ministrs (vēlāk —

zemkopības tautas komisārs) komunists J. Vanags, par viņa palī-

giem — komunisti R. Bļaus un A. Bokmelders un arodbiedrību pār-
stāvji R. Autrups un A. Brambergs.75 Šādas padomes nodibināšana

bija ļoti nepieciešama, jo Zemkopības tautas komisariātā vēl

1940. gada oktobrī strādāja tikai 3 partijas biedri un 3 biedra kan-

didāti,76 bet lauksaimniecības speciālistu vidū Latvijā bija daudz

bijušo Zemnieku savienības biedru, aizsargu utt.

Ar zemkopības ministra 1940. gada 17. augusta rīkojumu katrā

pagastā bija jāizveido pagasta zemes ierīcības komiteja. 77 Sajās
komitejās ietilpa priekšsēdētājs (Zemkopības ministrijas priekš-

stāvis) un locekļi — vietējais mērniecības darbu vadītājs, viens no

pagasta valdes locekļiem, pagasta sekretārs un divi pagastā dzī-

vojošo zemes pieprasītāju vēlēti pārstāvji. Par pagastu zemes ierī-

cības komiteju priekšsēdētājiem Zemkopības ministrija iecēla LKP

rajonu komiteju izvirzītos kandidātus, to vidū daudzus komunistus.

LKP dokumentos šie kandidāti tiek parasti apzīmēti kā «LKP pār-
stāvji». Tie bija Komunistiskās partijas idejām uzticami cilvēki, kas

darbojās LKP rajonu komiteju vadībā un zemes lietu izlemšanai

piegāja no stingri šķiriskām pozīcijām. Augusta otrajā pusē visā

Latvijā notika jauno zemes pieprasītāju sapulces, kurās tika ievē-

lēti pārstāvji pagastu zemes ierīcības komitejām. Šīs sapulces nori-

tēja LKP rajonu komiteju vadībā. Arī pagastu valžu pārstāvji
zemes ierīcības komitejās pārstāvēja jau jaunās ievēlētās valdes.

Līdz ar to katrā zemes ierīcības komitejā noteiktā pārsvarā bija cil-

vēki, kas atbalstīja padomju varu. Pagastu sekretāri vairākumā

bija palikuši vecie, t. i., Ulmaņa fašistiskās diktatūras laikā ieceltie

(tos nenomainīja aiz tīri praktiskiem apsvērumiem), un arī mērnie-

cības darbu speciālists varēja simpatizēt lauku buržuāzijai, bet

75
Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 384. lpp; Latv. PSR

CVORA, 611. f, 2. apr., 29. 1., 145. lapa.
76 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr, 29, 1, 163. lapa.
77

«Valdības Vēstnesis», 1940, 17. augustā.



120

tomēr vecās iekārtas atbalstītāju zemes ierīcības komitejā varēja
būt tikai divi pret četriem padomju varas aizstāvjiem.

Apriņķos 1940. gada rudenī netika izveidoti nekādi agrārās
reformas vadīšanas centri vai komisijas. Apriņķu vai novadu agro-
nomi veica zināmu pārraudzību pār agrārās reformas darbu teh-

nisko norisi, bet viņiem nebija tiesību dot pagastu zemes ierīcības

komitejām norādījumus vai rīkojumus. Šīs komitejas saņēma rīko-

jumus tieši no Zemkopības ministrijas (Zemkopības tautas komi-

sariāta). Lai praktiski vadītu pagastu zemes ierīcības komiteju
darbu, ar Latvijas PSR valdības 1940. gada 22. augusta lēmumu

tika iecelta centrālā zemes ierīcības komiteja pie Zemkopības
ministrijas šādā sastāvā: priekšsēdētājs — J. Vanags, priekšsēdē-
tāja biedrs — R. Bļaus, sekretārs —agronoms A. Mitulis, locekļi —

L. Jablonska, M. Ozoliņa, inženieri 2. Krūmiņš un H. Purviņš
78

(vēlāk L. Jablonsku nomainīja V. Kauke, tad A. Bokmelders).

Pagastu zemes ierīcības komitejas darbojās līdz 1940. gada
2. decembrim, paveicot milzīgu darbu. Tās strādāja LKP rajonu un

apgabalu komiteju vadībā. LKP rajonu un apgabalu komiteju pār-

stāvji (te varētu īpaši atzīmēt LKP Vidienas apgabala komitejas
lauksaimniecības nodaļas vadītāju Fr. Bergu un Lejaskurzemes

apgabala komitejas lauksaimniecības nodaļas vadītāju J. Palāpu),
kā arī Zemkopības ministrijas pārstāvji bieži izbrauca uz vietām

un sniedza praktiskus norādījumus mērniekiem un arī pagastu val-

dēm un pagastu zemes ierīcības komitejām.
1940. gada 11. augustā Kuldīgā notika Kuldīgas apriņķa zemes

ierīcības komiteju pārstāvju sapulce, kurā norādījumus tiem snie-

dza LKP Lejaskurzemes apgabala komitejas pārstāvji O. Vāvere

un J. Palaps, kā arī Kuldīgas apriņķa vecākais komunists

E. Salms.79 13. augustā līdzīga sapulce notika Liepājā (runāja
O. Vāvere un LKP CX loceklis Fr. Deglavs), 80 19. augustā — Jel-

gavā (runāja LKP Zemgales apgabala komitejas sekretārs K. Pla-

ters), 81 20. augustā — Bauskā (runāja LKP Bauskas apriņķa komi-

tejas sekretārs V. Rutkovskis un A. Bokmelders)
82 utt. 1940. gada

27. augustā agrārās reformas gaitu plaši apsprieda LKP CX

sasauktajā LKP apgabalu un rajonu komiteju sekretāru apspriede_.
83

Par agrārās reformas norisi daudz rakstīja LKP CX central-

orgāns «Cīņa». Ar 1940. gada 10. augustu LKP CX izdeva īpašu
avīzi zemniekiem — laikrakstu «Brīvais Zemnieks» (uz «Brīvas

Zemes» tehniskās bāzes), kam bija sevišķa nozīme agrāras refor-

mas darbu sekmēšanā. Arī tādos partijas izdevumos ka avīzes

«Zemgales Komunists», «Liesma», «Komunists», «Talsu Apriņķa

Ziņotājs» v.c. veicamā agrārā reforma bija uzmanības centra. «Brī-

78 «Valdības Vēstnesis», 1940, 23. augustā.
79

«Brīvais Zemnieks», 1940, 13. augusta.
80 Turpat, 1940, 14. augustā.
81 «Zemgales Komunists», 1940, 20. augustā.
82

«Cīna», 1940, 21. augusta.
83 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 7. 1, 5.—14. lapa.
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vajā Zemniekā» (redaktors — komunists A. Balodis) bija ievietoti

desmitiem rakstu un simtiem korespondenču no visiem Latvijas
novadiem par zemes reformas gaitu. «Cīņa», īstenojot LKP CX
norādījumu neatstāt bez atbildes nevienu darba zemnieku izvirzīto

jautājumu sakarā ar agrāro reformu, 1940. gada augustā un sep-
tembrī publicēja zemnieku jautājumus par dažiem ar reformu sais-

tītajiem momentiem un atbildes uz tiem.84 Sekojot «Cīņai», to pašu
darīja arī «Brīvais Zemnieks» un «Padomju Latvija». 85' 13. augustā
«Cīņas» un «Brīvā Zemnieka» līdzstrādnieku grupa devās brau-

cienā pa Vidzemi un Latgali, lai savāktu un sniegtu lasītājiem
informāciju par zemes reformas gaitu un lauku darbaļaužu dzīvi

un vajadzībām. Augusta beigās šāda brigāde izbrauca uz Zemgali,
bet septembra sākumā — uz Kurzemi. Brauciena rezultātā «Cīņā»
un «Brīvajā Zemniekā» parādījās desmitiem rakstu.

Zemes ierīcības darbu plašais vēriens un to veikšanai paredzētie
ārkārtīgi īsie termiņi prasīja, lai šie darbi tiktu padarīti trieciena

tempā. Tā kā Zemkopības ministrijas rīcībā bija tikai 331 mērnieks,
tā griezās pie citiem resoriem ar lūgumu ļaut tai izmantot visus

esošos mērniecības darba pratējus. Rezultātā Zemkopības ministri-

jas rīcībā tika nosūtīti 657 cilvēki (303 — no mežrūpniecības, 193 —

no Latvijas Tautas armijas, 131 — no Izglītības ministrijas, 11 —

no satiksmes resora, 19 —no Rīgas pilsētas valdes). 86 Bet arī ar

šiem palīgspēkiem nepietika, tāpēc Zemkopības tautas komisariāts

mobilizēja visus darbiniekus, kam bija zināšanas mērniecībā: mēr-

niekus, inženierus, kultūrtehniķus, agronomus, skolotājus, taksa-

torus. Kopskaitā agrārās reformas laikā zemes mērīšanas darbus

veica 1667 speciālisti (15 apriņķu mērnieki, 28 mērniecības revi-

denti, 288 Zemkopības tautas komisariāta mērniecības daļas mēr-

nieki, 193 no kara resora piekomandētie un 1143 pieņemtie zemes

reformas darbu izpildītāji). 87 Bet, tā kā patstāvīgi darbus varēja
vadīt tikai 424 no viņiem, tad 93 mērniekiem nācās vadīt darbus

katram divos pagastos (kopā Latvijā bija 516 pagastu). 88 Ja ievēro,

ka bija jāiemērī 134 439 objekti, kļūst skaidrs padarītā darba milzī-

gais apjoms un tā slodze, kas bija jāiztur visam ar mērniecību

saistītajam aparātam.
Jau 1940. gada 31. jūlijā Zemkopības ministrijā ministrs J. Va-

nags sīki iepazīstināja lielu grupu mērnieku ar jaunā likuma par

zemi saturu. J. Vanags norādīja, ka «ikvienam, kas piedalīsies lie-

lajā zemes reformas darbā, jāpieliek maksimāli iespējamā ener-

ģija, jo šis darbs, kuru tagad izvedīs, būs darbs jaunās Latvijas

PSR celšanai un labākai nākotnei».89 1. augustā grāmatrūpniecības

84 «Cīņa», 1940, 7., 9., 12., 13., 19., 20. augustā.
85 «Brīvais Zemnieks», 1940, 20. augustā un 17. septembrī; «Padomju Latvija»,

1940, 13. augustā un 21. septembrī.
86 «Cīna», 1940, 25. septembrī.
87

Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 272. 1., 4. lapa.
88 «Brīvais Zemnieks», 1940, 9. septembri.
89 «Cīņa», 1940, 1. augustā.
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arodbiedrības namā notika Latvijas mērnieku kopsapulce, kurā

ievēlēja mērnieku arodbiedrības valdi un revīzijas komisiju. Mēr-

niekus uzrunāja zemkopības ministra biedrs R. Bļaus, kas aicināja
mērniekus pielikt visas pūles, lai veiktu agrārās reformas darbus

ātrāk un labā kvalitātē. 90 3. augustā Rīgā notika Latvijas mežu

darbinieku sapulce, kurā runāja J. Vanags un R. Bļaus, aicinot

mežu darbiniekus palīgā zemes ierīcības darbā.91 19. augustā mēr-

nieku arodbiedrība paziņoja, ka tā nodibinājusi trīs 300 latu lielas

prēmijas, ko piešķirs labākajiem mērniecības darbiniekiem.92

Mērnieku darbu ļoti traucēja tas, ka dažos pagastos iemērāmā

zeme bija izkaisīta šņorveidīgi vai starpgabalu veidā (Lejasciema,
Lazdonas v. c. pagastos), bet citos bija veci (pat līdz 70—80 gadu)
mērīšanas plāni. Ilūkstes apriņķī bija pat gadījums, ka par 40 īpa-
šumiem ar zemes platību virs 30 ha nemaz nebija nekādu plānu.
Tas spieda lietot visvienkāršākos mērīšanas paņēmienus. 93

Stājoties pie praktiskā darba zemes reformas veikšanai, Zem-

kopības ministrijai (vēlāk Zemkopības tautas komisariātam) nācās

izdot vairākus rīkojumus, kas precizēja vai papildināja likumu par

zemi. Darba gaitā mērniekiem un pagastu zemes ierīcības komite-

jām radās dažādi jautājumi, uz kuriem bija jādod atbildes. Svarī-

gākā bija zemkopības ministra J. Vanaga 1940. gada 6. augustā

apstiprinātā «Tehniskā instrukcija pie likuma par zemi».94 Instruk-

ciju sastādīja zemes ierīcības departamenta direktora vietnieks

2. Krūmiņš un mērniecības daļas vadītāja palīgs J. Ertelis. Tā fak-

tiski bija darba instrukcija mērniekiem, kas noteica viņu uzdevu-

mus un tiesības, zemes piešķiršanas kārtību, precizēja apzīmējumu

«līdzšinējais zemes īpašnieks» un šim līdzšinējam īpašniekam
atstājamās daļas robežu nospraušanas paņēmienus. Instrukcijā

bija arī paredzēts, ka piegriezumi sīksaimniecībām iedalāmi pēc

iespējas pie to robežām, bet, ja tas nav iespējams, tad tīrumu var

piešķirt starpgabalā ne tālāk par apmēram 1 km, bet pļavas — ne

tālāk par 5 km.

S. Udačins savā darbā95 kritizēja 6. augusta instrukcijas divus

punktus: 10. punktu, kas paredzēja, ka «atstājamo īpašumu noteik-

šanā pēc iespējas jāievēro īpašnieku vēlēšanās un lietderīga atgrie-
zuma izlietošana», un 13. punktu, kas noteica: «Ja no saimniecī-

bām, kuru platība pārsniedz 30 ha, atdalāmā daļa ir lauksaimnie-

ciski neizmantojamā zeme vai mežs, tad šī platība no pastāvošam
saimniecībām pagaidām nav norobežojama.»_ Pirmajam pārmetu-

mam varētu piekrist, tomēr jāsaka, ka prakse, nospraužot atdalā-

mās daļas, mērnieki un zemes ierīcības komitejas parasti nevadījās

90 «Cīņa», 1940, 2. augustā.
91 «Valdības Vēstnesis», 1940, 5. augustā.
92 «Cīņa», 1940, 21. augustā.
93 «Brīvais Zemnieks», 1940, 9. septembrī.
94

«Valdības Vēstnesis», 1940, 7. augustā; «Cīņa», 1940, 7. augustā. Nāca klajā
arī atsevišķā izdevumā.
95

V £ a q h h C. A. 3eMe.ibHan pecpopMa b CoßeTCKofi JIaTBHH, c. 193, 195.
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vis no «līdzšinējo īpašnieku vēlēšanās», jo to ievērošana nozīmētu,
ka nekāds agrārās reformas darbs vispār nebūtu bijis iespējams.
Otrajā punktā runa faktiski bija nevis par to, lai kaut kādā veidā

palīdzētu lauku buržuāzijai saglabāt savās rokās mežus vai lauk-

saimnieciski neizmantojamās zemes, bet vienīgi par to, lai mērnieki

neveltītu pārāk lielu uzmanību bijušo lielsaimniecību jauno robežu

nospraušanai tur, kur tas nebija tik steidzīgi vajadzīgs (piemēram,
nosakot mežu robežas) un varētu tikai jūtami paildzināt zemes

reformas darbu. Visumā instrukcija sniedza mērniecības darbu

veicējiem lielu palīdzību. To atzīst arī pats S. Udačins.96

1940. gada 14. augustā J. Vanags izdeva rīkojumu «Par zemes

piešķiršanas kārtību».97 Šis rīkojums noteica, ka pagastos iesniegtie
un no citām vietām piesūtītie zemes pieprasījumi sagrupējami čet-

rās grupās pēc pieprasījuma veidlapu krāsas. Visi šie zemes pie-

prasījumi bija ievedami alfabētiskā sarakstā, kas bija jāparaksta
pagasta vecākajam un sekretāram. Ja zeme bija pieprasīta citā

pagastā, tad pēc 15. augusta šādi pieprasījumi bija nekavējoties
nosūtāmi attiecīgajam pagastam (tā, lai tas tos saņemtu ne vēlāk

par 18. augustu), atzīmējot to pieprasījumu sarakstā. Pagastu
zemes ierīcības komitejām bija jāapspriež visi ienākušie zemes

pieprasījumi, pieņemot vajadzīgo lēmumu. Pēc 15. augusta
(līdz 25. augustam) vispirmām kārtām bija apspriežami sīkzem-

nieku zemes piegriezumu pieprasījumi, lai mērnieks jau zinātu, kam

un kādus piegriezumus ieprojektēt. Rīkojums noteica, ka «piegrie-
zumi piešķirami tikai tām saimniecībām, kuru zemes kopplatība ir

mazāka par 10 ha, un, ja tāda vietējos apstākļos nenodrošina darba

zemnieka ģimenei darbu un pārtiku, sīksaimniecības var paplašināt
līdz tādai kopplatībai, kāda vietējos apstākļos nepieciešama darba

zemnieka eksistences nodrošināšanai, bet nepārsniegtu 10 ha».

Pēc sīksaimniecībām paredzēto piegriezumu iemērīšanas un

valsts un sabiedriskajām vajadzībām rezervētās zemes ierādīšanas

visa pārējā valsts zemes fondā ietilpinātā lauksaimnieciski izman-

tojamā zeme bija paredzēta līdz 10 ha lielu jaunsaimniecību ieda-

līšanai. 1940. gada 14. augusta rīkojums paredzēja, ka līdz 25. au-

gustam jānosūta Zemkopības ministrijas centrālajai zemes ierīcī-

bas komitejai ziņas par to, cik pagastā būs jauniedalāmo saimnie-

cību un kāds ir katras grupas zemes pieprasījumu skaits. Līdz ar

šīm ziņām bija jāiesūta arī visi uz vietām neapmierinātie zemes pie-

prasījumi (galvenokārt tie, kuru iesniedzēji vēlētos saņemt zemi

arī citā vietā pēc Zemkopības ministrijas centrālās zemes ierīcības

komitejas norādījuma), sakārtojot tos pa grupām — vispirms
rentnieku un graudnieku, tad laukstrādnieku un beidzot deputāta
laukstrādnieku pieprasījumi. Šos uz vietām neapmierinātos zemes

pieprasījumus Zemkopības ministrijas centrālā zemes ierīcības

komiteja līdz 1. septembrim nosūtīja uz tiem pagastiem, kur bija

96 y r a q h h C. A. 3eMejibHan pecpopivia b CoßercKoft JIaTBHH, c. 193.
97 «Cīņa», 1940, 14. augustā; «Valdības Vēstnesis», 1940, 14. augustā
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zemes pārpalikumi. Rīkojums noteica, ka, lai gan paredzēts, ka zemi

drīkst piešķirt tikai tādiem Latvijas PSR pilsoņiem, kas nav jau-
nāki par 18 gadiem un kuriem līdz 1940. gada 22. jūlijam galvenā
nodarbošanās bija lauksaimniecība, tomēr zemi var saņemt arī

tādas personas, kam gan bija cita nodarbošanās, bet kas nestrādāja
lauksaimniecībā tikai aiz zemes trūkuma. ledalot jaunsaimniecī-
bas, tās bija piešķiramas vispirms deputāta laukstrādniekiem

(viņiem jau bija lopi, dažkārt arī sēkla utt.), tad laukstrādniekiem

un pēdējā kārtā — rentniekiem un graudniekiem. Ja pieprasītāji
bija no vienas grupas, tad priekšroka bija dodama tam, kas piešķi-
ramo zemi apstrādājis ilgāk, bet, ja arī apstrādāšanas laiks bija
vienāds, tad tam, kuram bija lielāka ģimene. Vīru un sievu zemes

pieprasījumi bija apvienojami. Rīkojums sīki noteica arī zemes

piešķiršanas pasludināšanas un pārsūdzību iesniegšanas kārtību,

tāpat zemes piešķiršanas lietu izlemšanas gaitu Zemkopības minis-

trijas centrālajā zemes ierīcības komitejā. Bija norādīts, ka ražu

valsts zemes fondā iedalītajā zemē novāc tās agrākie īpašnieki.
Bez šiem galvenajiem rīkojumiem arī zemkopības ministra biedrs

R. Bļaus izdeva dažus rīkojumus — par to saimniecību reģistrē-

šanu, kurām zemes platība pārsniedz 30 ha,98
par zemes platības

rezervēšanu tām 30 ha apmēros,
99 kā arī par zemes piešķiršanu

kareivjiem. Zemkopības ministrs J. Vanags 1940. gada 20. augustā

noteica, ka tādas saimniecības īpašnieks, kuras zemes platība

pārsniedz 30 ha, ja viņam zeme pieder vairākās vietās, var izvē-

lēties tikai vienu zemes gabalu ar ēkām, bet nevis pa daļai no katra

gabala. 100 22. augustā J. Vanags izdeva rīkojumu par zemes pie-

šķiršanas kārtību vienas ģimenes locekļiem 101
un noteikumus par

bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem vai vairākiem līdzīpašniekiem
atstātās zemes tālākas lietošanas tiesību piešķiršanu. 102 Sos notei-

kumus Zemkopības tautas komisariāta centrālā zemes ierīcības

komiteja 13. septembrī papildināja ar īpašiem paskaidrojumiem, jo
uz vietām bieži radās grūtības, kad bija jānoskaidro, kam īsti ir

tiesības uz zināmo lauku īpašumu.
103 1940. gada 22. augustā Lat-

vijas PSR valdība pieņēma likumu par Valsts zemes bankas lauku

īpašumu likvidāciju un nodošanu zemnieku dzimtlietošanā, 104 tāpat
likumu par izsoļu atcelšanu zemes vienībām ārpus pilsētu adminis-

tratīvajām robežām, 105 līdz ar to atceļot buržuāziskajai Latvijai tik

raksturīgās ūtrupes.
1940. gada 22. augusta Latvijas PSR valdība pieņēma ari

likumu par zemes parādu dzēšanu un saistību sadalīšanu (tas stā-

98
«Padomju Latvija», 1940, 13. augusta.

99 «Cīna», 1940, 13. augustā.
100

«Valdības Vēstnesis», 1940, 21. augustā; Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr.,

15. 1, 8. lapa.
101 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr., 15. 1., 1. lapa.
102 Turpat, 2.—3. lapa; «Valdības Vēstnesis», 1940, 28. augusta.
103 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 18. oktobrī.
104 «Valdības Vēstnesis», 1940, 23. augustā.
105 «Cīna», 1940, 23. augustā.
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jās spēkā 23. augustā). 106 Likuma l.§ skanēja šādi: «Sakarā ar

Saeimas 1940. gada 22. jūlija deklarāciju par zemes pasludināšanu
tautas īpašumā atcelta izpirkšanas maksa visām no valsts zemes

fonda.piešķirtām lauksaimniecības rakstura un zvejnieku saimniecī-

bām, zemes piegriezumiem, kā arī lauku un ciemu amatnieku un

apbuviešu saimniecībām, izņemot parādu atlikumu par piešķirtām
ēkām.» Visām saimniecībām, izņemot saimniecības ar rūpniecības
raksturu, bija dzēšami parādi par upju regulēšanu un novadgrāvju
rakšanu, izņemot sīko meliorāciju. Likums noteica, ka «saistības,
kas apgrūtina saimniecības un ir cēlušās pēc 1921. gada 1. janvāra,
iegūstot zemi ne no valsts zemes fonda, bet no privātām un juri-
diskām personām, dzēšamas, ja zemes ieguvējs zemi pats apsaim-
nieko un apstrādā. Ja uz iegūtās zemes bijušas ēkas, tad saistības

nav dzēšamas par ēkām šādos apmēros: saimniecībām līdz 10 ha —

300 latu, līdz 20 ha — 600 latu, līdz 30 ha — 1000 latu.» Ar šī

likuma pieņemšanu (tas bija spēkā līdz 1941. gada 28. maijam
lo7)

Latvijas zemniecība pilnīgi atbrīvojās no visiem parādiem, kas bija
saistīti ar buržuāzisko agrāro reformu.

Vēl 1940. gada 14. augustā Latvijas PSR valdība pieņēma
likumu par lauksaimniecības 1940. gada ražojumu sagatavošanu
un izvērtēšanu. 108 Ar šo likumu tika garantēts, ka no zemniekiem

tiks uzpirkta visa 1940. gada raža, ko viņi laidīs tirgū. Zemnieki,
kas savas saimniecības pienu nodeva koppienotavās, varēja saņemt
spēkbarību ar 20% atlaidi. Tāpat likums noteica, ka uzpirks visus

gaļas lopus un arī piena lopus no tām saimniecībām, kurām sakarā

ar to zemes platības samazināšanu radīsies lopu pārpalikums.
Sakarā ar agrārās reformas darbu kļuva aktuāls jautājums arī

par zemes piešķiršanu valsts un sabiedriskajām iestādēm. 1940. ga-
da 1. augustā lekšlietu ministrijas pašvaldību departamenta vadī-

tājs A. Leja griezās pie zemes ierīcības departamenta ar lūgumu
rezervēt zemi vispirmām kārtām skolu vajadzībām. 109 Pašvaldību

departamenta vadība īpašā vēstulē apriņķu vecākajiem norādīja, ka

skolu, pagastnamu un nespējnieku patversmju vajadzībām pagastu

pašvaldībām jāpieprasa zeme, bet ne vairāk par 10 ha. 110

1940. gada 24. augustā zemkopības ministrs J. Vanags izdeva

rīkojumu visām zemes ierīcības komitejām par to, ka 10% zemes

fonda (arī saimniecības ar visām ēkām) jāieskaita rezervē valsts

vajadzībām. 111 Šī zeme bija domāta tām saimniecībām, kuru zemi

aizņemtu savām vajadzībām karaspēks. 1940. gada septembra
sākumā šo rīkojumu atcēla 112

un rezervētās zemes arī sāka piešķirt

jaunsaimniecībām.

106 «Valdības Vēstnesis», 1940, 23. augustā.
107 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 29. maijā.
108 «Valdības Vēstnesis», 1940, 15. augustā.
109 Latv. PSR CVORA, 1178. f, 1. apr., 4. 1, 26. lapa.
110 Turpat, 27. lapa.
111 Turpat, 611. f, 2. apr, 19. 1, 1. lapa.
112 «Komunists», 1940, 4. septembri.
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Lai nokārtotu jautājumu par zemes atsavināšanu valsts vaja-
dzībām, Zemkopības tautas komisariāta zemes ierīcības departa-
ments 1940. gada 12. septembrī apstiprināja attiecīgo komisiju
sastāvu. Komisijās bija jāietilpst Zemkopības tautas komisariāta

pārstāvim, Sarkanās Armijas pārstāvim un attiecīgā pagasta paš-
valdības pārstāvim.

Agrārās reformas gaitā pacēlās arī jautājums par tā dēvēto

priekšzīmīgo saimniecību saglabāšanu ar zemes platību virs 30 ha.

1940. gada 3. augustā zemkopības ministra vietnieks R. Bļaus un

lauksaimniecības departamenta direktors P. Grāvis nosūtīja visām

pagastu valdēm rīkojumu piesūtīt ziņas par iespējamajām priekš-
zīmīgajām saimniecībām un arī raksturot to nozari, kurā ir kādi

saimnieciskie sasniegumi, ll3 tāpat lopu, zemes, ēku stāvokli. No

sākuma bija paredzēts atstāt Latvijā nesadalītas 300 lielsaimnie-

cības. 114 Bet, tā kā no darba zemniekiem un laukstrādniekiem pie-
nāca daudzas sūdzības par to, ka tiek atstātas nesadalītas padomju
varas ienaidnieku saimniecības, LKP CX uzdeva J. Vanagam vēl-

reiz pārskatīt nesadalāmo saimniecību sarakstu. 115 Rezultātā
1940. gada augusta beigās par nesadalāmām saimniecībām bija
atzītas 210, no tām Rundāles pagastā — 8. 116 Bet arī pēc tam no

daudzām vietām nāca sūdzības par nesadalītām priekšzīmīgajām
saimniecībām. Tā, Jelgavas apriņķa Salgales pagasta zemnieki bija
nemierā ar to, ka Zemkopības tautas komisariāts atzinis par priekš-

zīmīgo 217 ha lielo «Auču» saimniecību.117 1940. gada septembrī
ZTK bija spiests lielāko daļu šādu saimniecību sadalīt. Galu galā
nesadalītas palika tikai 45 paraugsaimniecības (50 —240 ha lielas)
ar labiem sugas lopiem, no tām 15 — Valmieras apriņķī. 118

Zemes reformas darbus sākot, 1940. gada augustā pagastos
ieradās mērniecības speciālisti, kas iepazinās ar saimniecību plā-
niem, noteica saimniecības, kurām bija pāri par 30 ha zemes, sāka

aptuveni noteikt (uz plāna, tad arī dabā) no tām atgriežamās

daļas, kā arī izlemt starpgabalu jautājumu. Augusta vidū visos

pagastos notika zemes pieprasītāju sapulces, kurās ievēlēja 2 locek-

ļus pagasta zemes ierīcības komitejas sastāvā. Tā, Jēkabpils apriņķī
15. augustā šāda sapulce notika Sēlpils pagastā, piedaloties 92 cil-

vēkiem, bet 16. augustā — arī Sērenes, Rītes, Neretas (143 dalīb-

nieki), Dignājas (200 dalībnieki) pagastā.
119

Zemes pieprasījumu iesniegšanas laikam beidzoties 15. augusta,
Zemkopības ministrijā 16. augustā saņēma pirmo paziņojumu par

pieprasītāju skaitu — no Aizputes apriņķa Kalvenes pagasta val-

des. Sajā pagastā bija 132 pieprasījumi, bet varēja iedalīt 105 saim-

113 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 15. 1, 5. lapa.
114 «Padomju Latvija», 1940, 22. augusta.
115

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 7. 1., 20. lapa.
116 «Jaunais Komunars», 1940, 31. augusta.
117 «Cīņa», 1940, 27. augustā.
118 «Brīvais Zemnieks», 1940, 17. septembri.
119 Latv. PSR CVORA, 1287. f, 1. apr., 5. 1, 29, 30, 35, 36, 40. lapa.
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niecības. 120 Tomēr līdz 19. augustam ziņas par zemes pieprasītājiem
tika saņemtas tikai no 53 pagastiem (par 15 956 pieprasītājiem).

121

Sādi lēni tempi varēja kavēt Latvijas Komunistiskas partijas CX

lēmuma izpildi par agrārās reformas darbu pabeigšanu līdz

25. septembrim. Tāpēc 27. augustā zemkopības tautas komisārs

J. Vanags un iekšlietu tautas komisārs A. Noviks izdevai kopēju

rīkojumu visām pagastu zemes ierīcības komitejām, 122 kurā izteica

nopietnu brīdinājumu visiem, kas neizpilda zemkopības tautas ko-

misāra rīkojumus.
1940. gada 31. augustā ZTK centrālā zemes ierīcības komiteja

publicēja paziņojumu, 123 ka iesniegti 155 599 zemes pieprasījumi
(59 610 — sīkzemnieku, 28 419 — rentnieku un graudnieku, 9751 —

deputāta laukstrādnieku un 57 819 — laukstrādnieku). Visvairāk

zemes pieprasījumu nāca no 4 Latgales apriņķiem — 57 064 (skat.
šeit ievietoto tabulu 124

). Tajā pašā paziņojumā bija atzīmēts, ka 122

pagastos pieteiktas 2702 brīvās saimniecības. Visvairāk brīvo saim-

niecību bija Valmieras apriņķī — 565, Kuldīgas — 457, Liepājas —

317, Jēkabpils — 228.125 Līdz agrārās reformas beigšanas dienai

brīvo saimniecību skaits pieauga līdz 5936.126 Līdz 30. au-

gustam centrālajai zemes ierīcības komitejai bija nosūtīti no

pagastiem 14033 neapmierināti zemes pieprasījumi, 127 tai skaitā

no Latgales — 7634. Pēc grupām šie pieprasījumi sadalījās šādi:

sīkzemnieku — 575 (no Latgales — 460), rentnieku un graud-
nieku — 3502, deputāta laukstrādnieku — 511 un laukstrādnieku —

9445. Jāsaka, ka aiz pilnīgi saprotamiem iemesliem ne visi zemes

gribētāji bija ar mieru doties pēc zemes uz kuru katru citu pagastu,
dažkārt pilnīgi svešā pusē. Tā, no Maltas pagasta gandrīz 2000

zemes gribētājiem tikai 10 izteica vēlēšanos saņemt to citā

novadā.128 Daudz zemes pieprasījumu visā Latvijā iesniedza amat-

nieki, bet zemes ierīcības komitejas apmierināja tikai daļu no tiem,

jo amatniekiem lauksaimniecība bija tikai blakus nodarbošanās.

1940. gada 17. augustā Baltinavas pagasta zemes ierīcības

komiteja Abrenes apriņķī pabeidza otrās, trešās un ceturtās grupas
zemes pieprasījumu izskatīšanu. Pagastā piešķīra zemi 24 jaun-
saimniecībām.129 Augusta beigās sākās zemes izdalīšana arī Zem-

galē. Kā pirmais tur zemi saņēma Jelgavas apriņķa Jēkabnieku

pagasta Gudēnu māju deputāta laukstrādnieks Jānis Rosmanis.

Par savu līdzšinējo darbu un turpmākiem nodomiem viņš izteicās

120 «Cīņa», 1940, 16. augustā.
121 Turpat, 1940, 20. augustā.
122 Turpat, 1940, 27. augustā.
123

«Padomju Latvija», 1940, 31. augusta.
124 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 15. 1., 23. lapa; «Cīna», 1940, 31. augustā.
125

Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 15. 1., 20. lapa.
126 «Cīna», 1940, 26. septembrī.
127 Latv. PSR CVORA, 611. f.. 2. apr., 15. 1., 21. lapa.
128 «Padomju Latvija», 1940, 19. augusta.
129 «Brīvais Zemnieks», 1940, 20. augustā.
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Zemes pieprasītāji pec kategorijām uz 1940. gada31. augustu

avīzes «Padomju Latvija» korespondentam: «Jau 21 gadu nodar-

bojos ar lauksaimniecību, bet pie sava zemes stūrīša līdz šim nebiju
ticis. Domāju uz vecumdienām iepirkt pāris pūrvietu, lai visu mūžu

nebūtu jāmētājas pa svešām sētām. Tagad iznācis labāk, nekā biju
domājis. Liels paldies jaunai valdībai par to! Jaunpiešķirto zemi

apstrādāt varēšu, jo pats un arī sieva vēl esam spēcīgi. Bez tam

mums aug 5 palīgi — 3 dēli un 2 meitas. Par ēku celšanu nav jārū-
pējas, jo uz jaunpiešķirtā zemes gabala tādas jau ir. Arī pārējais
saimniecības inventārs jau iegādāts, tā ka uz nākamo pavasari
varēšu intensīvi sākt savas zemes apsaimniekošanu.» 130 9. septem-
brī Jēkabnieku pagasta jaunie zemes ieguvēji svinīgi saņēma doku-

mentus par viņiem piešķirto zemi. 131 Vecie saimnieki jaunsaim-
niekiem zemi nodeva ar īpašu nodošanas aktu, 132 kurā tika atzī-

mēts apriņķis, pagasts, zemes nodošanas diena, pagasta zemes

ierīcības komitejas lēmuma datums, nodotās zemes kopplatība un

tās saņēmēji. Katrs jaunsaimnieks šajā nodošanas aktā apliecināja

sekojošo: «Es, . . . , saņēmu augstāk minēto saimniecību ar platību,
kāda pēc uzmērīšanas izrādīsies par pareizu dabā nospraustās un

man zināmās robežās, un piekrītu tās nostiprināšanai zemesgrā-

matās manā dzimtā lietošanā ar Zemkopības tautas komisariāta

130
«Padomju Latvija», 1940, 24. augusta.

131 «Zemgales Komunists», 1940, 10. septembrī.
132 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 152. 1, 123. lapa (akta paraugs).
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vienpusīgu aktu. Labprātīgi apņemos pildīt Likuma par zemi

7. panta noteikumus, ka katra darba zemnieka pienākums ir viņa
lietojamo zemi apstrādāt un uzlabot, saimniecības ēkas kopt un

izbūvēt un visu saimniecību vadīt saskaņā ar lauksaimniecības jau-
nākiem sasniegumiem, ieliekot šajā darbā visus savus spēkus un

zināšanas.» Nodošanas aikts tika sastādīts divos eksemplāros; to

parakstīja līdzšinējais zemes īpašnieks un jaunieguvējs, parakstus

apstiprināja pagasta valdes pārstāvis.
Zemes reformas darbi bija visu Latvijas Komunistiskās par-

tijas lauku organizāciju (apgabalu, rajonu komiteju, vietējo par-

tijas organizāciju, partijas aktīvistu), partijas līdzjutēju grupu,

pašvaldību, laukstrādnieku arodbiedrībuuzmanības centrā. 1940. ga-
da 23. augustā Latvijas PSR lauku iedzīvotājus pa radio uzrunāja
zemkopības ministrs J. Vanags, kas savu runu veltīja agrārās
reformas darbam un zemnieku tuvākajiem uzdevumiem. J. Vanags
teica: «Nav nevienas lauku sētas, nav neviena zemnieka, kas nein-

teresētos un nerunātu par zemes likumu un viņa realizēšanu dzīvē.

Strādā pagastu valdes, zemes ierīcības komitejas, strādā mērnieki

un strādā Zemkopības ministrija. Visu kopējais mērķis ir apgādāt
sīkzemniekus un bezzemniekus ar zemi. Darbs rit spraigi un inten-

sīvi. Mēs to esam apņēmušies izvest laikā. Līdz 25. septembrim
visu jauno zemes ieguvēju robežām jau jābūt nospraustām dabā.

Tas ir liels darbs. Tas prasīs daudz pūļu, bet tam tomēr jābūt, un

tas tiks izpildīts. Zemes ierīcības komitejām un mērniekiem pagas-

tos jāstrādā taisnīgi, godīgi un ar maksimālo piepūli. Darbu paveik-
šana laikā ir zemniecības un visas tautas interesēs.» 133

LKP stingri raudzījās, lai visi zemes ierīcības komiteju priekš-

sēdētāji un pagastu vecākie apzinīgi pildītu tiem agrārās reformas

gaitā uzliktos pienākumus. Vairāki zemes ierīcības komiteju priekš-

sēdētāji tika atcelti — Tāšu un Vecpils pagastā Liepājas apriņķī, 134

Vecgulbenes pagastā Cēsu apriņķī 135
un dažās citās vietās. LKP

nosodīja Virānes pagasta (Madonas apr.), Burtnieku pagasta (Val-
mieras apr.), Sērmūkšu pagasta (Cēsu apr.) zemes ierīcības komi-

teju locekļu, kas bija pakļāvušies lauku buržuāzijas ietekmei, ļaun-

prātīgo un savtīgo rīcību. 136

Lauku darbaļaudis ļoti bieži griezās partijas apgabalu un rajonu
komitejās ar savām sūdzībām, pretenzijām, ierosinājumiem. Tā,

1940. gada augustā vien LKP Vidienas apgabala komitejā (Val-

mierā, Rīgas ielā 26) griezās personiski vairāk nekā 1600 lauku

darbaļaužu.
Jāsaka, ka 1940. gada rudenī zemes reforma nebija vienīgais

LKP lauku organizāciju un vietējo padomju varas orgānu uzde-

vums. Šai laikā Latvijas laukos veidojās un organizējās jaunais
valsts varas aparāts, aktīvi darbojās darbaļaužu organizācijas,

133 «Brīvais Zemnieks», 1940, 24. augustā.
134

Turpat, 1940, 17. septembrī.
135 Turpat, 1940, 22. augustā.
136 «Cīņa», 1940, 11. septembrī; «Padomju Latvija», 1940, 21. septembri.
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sociālistiskie pārkārtojumi skāra gandrīz visas dzīves jomas. Ļoti
lielu darbu partijas un padomju varas orgāni veica, lai nodrošinātu

rudens lauku darbu netraucētu norisi, novācot ražu un veicot zie-

māju sēju. Vajadzēja neļaut lauku buržuāzijai iznīcināt lopu
ganāmpulkus utt.

LKP nācās rēķināties ar to, ka Latvijas laukos pastāv ietek-

mīgs un samērā plašs lauku buržuāzijas slānis. Tas prasīja no

visiem partijas biedriem un bezpartejiskā aktīva sevišķu modrību

pret šķiras ienaidnieku. Tiesa, Latvijas lauku buržuāzija nekādu

kaut cik aktīvu pretdarbību agrārās reformas gaitā neizrādīja. Vie-

nīgi Jēkabpils apriņķa Viesītes pagastā «Cieceru» īpašnieks
K. Spīdainis un trīs viņa ģimenes locekļi ar rungām un mietiem

uzbruka mērniekam, par ko Viesītes iecirkņa miertiesnesis 1940. ga-
da 6. septembrī sodīja viņus ar gadu cietumā. 137 Jelgavas apriņķa
Bērzes pagastā naktī tika izlauzti un aizvesti jaunprojektējamo
saimniecību robežu stabiņi,

138 Valkas apriņķa Blomes pagastā
«Klūgu» īpašnieks draudēja mērniekiem. 139 Bet tie bija atsevišķi

izņēmuma gadījumi. Atteikties no atklātas cīņas pret agrāro
reformu latviešu lauku buržuāziju piespieda, pirmkārt, tai nelab-

vēlīgais politiskais klimats, kas bija izveidojies Latvijas laukos,
darba zemniecības un laukstrādnieku absolūtajam vairākumam

atbalstot padomju varu. Otrkārt, lauku buržuāziju sabaidīja tā mil-

zīgā darbaļaužu sajūsma un aktivitāte, kas spilgti izpaudās sociā-

listiskās revolūcijas dienās. Lauku buržuāziju, tāpat kā visu Lat-

vijas buržuāziju, neredzēti plaša darbaļaužu aktivitāte pēc Ulmaņa
fašistiskā režīma gāšanas galīgi paralizēja, bet ar aizsargu organi-

zācijas atbruņošanu un likvidēšanu tā zaudēja savu vienīgo
organizēto spēku.

Tomēr, ja arī sākt atklāto cīņu lauku buržuāzija neuzdrošinājās,
tad slēptā veidā tā noteikti pretojās agrārajai reformai. Tas izpau-
dās mēģinājumos panākt sev vēlamo zemes sadalīšanu, nodot jau-
najiem zemes ieguvējiem sliktāko zemi, izmantojot atsevišķu reak-

cionāri noskaņoto mērnieku atbalstu (vietām tas arī izdevās).
Nereti vecsaimnieku dēli un meitas pēkšņi kļuva par «laukstrādnie-

kiem» un iesniedza lūgumus «piešķirt viņiem zemi», cerot, ka līdz

ar to budža ģimenei paliktu agrākā zemes platība. Sādi gadījumi

bija Cēsu, 140 Talsu, 141 Valmieras, 142 Bauskas 143
un arī citos apriņ-

ķos. Netrūka arī atklātas krāpšanas mēģinājumu, cenšoties paturēt
vienas ģimenes rokās divas saimniecības. Šādus gadījumus, piemē-

ram, konstatēja Cēsu apriņķa Mārsnēnu pagastā
144

un Jelgavas

137 «Brīva Daugava», 1940, 17. septembri.
138 «Cīņa», 1940, 11. septembrī.
139

«Liesma», 1940, 6. septembrī.
140 «Brīvais Zemnieks», 1940, 31. augustā.
141

«Talsu Apriņķa Ziņotājs», 1940, 30. augustā.
142

«Brīvais Zemnieks», 1940, 30. augustā.
143 «Cīņa», 1940, 21. augustā.
144 «Liesma», 1940, 13. septembrī.



apriņķa Dobeles pagastā. 145 Tāpat bija mērnieki, kas negribēja
sadarboties ar zemes ierīcības komitejām (Sērmūkšu un Drustu

pagastā Cēsu apriņķī, Stienes pagastā Valmieras_ apriņķī utt.). Bet

Valmieras apriņķa Vecates pagasta mērnieks Smits izteicās, ka

«labāk grāvjus rakt nekā bezzemniekiem zemi dot». 146

Samērā plaši izplatīta parādība bija pastiprināta mežu izciršana

(Gaujienas, Allažu un citos pagastos).
147 Lai to novērstu, mežu

departamentam nācās izdot rīkojumu par visu līdz 1940. gada
21. jūnijam izsniegto mežu ciršanas atļauju anulēšanu; valsts fondā

ieskaitītajos mežos bija aizliegta jebkāda mežu ciršana, bet privā-

tajos mežos to atļāva tikai saimniecību kārtējām vajadzībām. Mežu

departaments noteica, ka sagatavotos meža materiālus drīkst pār-
dot tikai ar katrreizēju atļauju. 148 Ar to patvarīga un intensīva pri-
vāto mežu izciršana lielā mērā tika paralizēta.

Ļoti rosīgi, cenšoties saglabāt baznīcas un draudžu zemes,

agrārās reformas laikā rīkojās garīdznieki — dažādu konfesiju

pārstāvji. Sevišķi aktīva šai ziņā bija katoļu baznīca, kas, izman-

tojot savu ietekmi zināmā zemnieku daļā, organizēja dažādus «lū-

gumus» un «petīcijas». Tā, 1940. gada augusta beigās Zemkopības
tautas komisariāta centrālā zemes ierīcības komiteja saņēma no

Rēzeknes apriņķa Reznas pagasta Prezmas katoļu draudzes 428

locekļiem lūgumus atstāt baznīcai 10 ha zemes «prāvesta, ērģel-
nieka un baznīcas kalpotāja vajadzībām»; 149 tāda paša satura

rakstu atsūtīja Izvaltas katoļu draudzes locekļi. 150 Parakstu vāk-

šanu petīcijai organizēja arī Skaistas pagastā katoļu mācītājs
1940. gada 24. septembrī 151

un arī Bērzgales mācītājs. Šeit jāsaka,
ka bieži vien parakstus izspieda krāpšanas ceļā. Tā, no Bērzgales

pagasta zemes ierīcības komitejai piesūtītā Mežvidu katoļu drau-

dzes lūguma 66 parakstītājiem, kas bija lūguši atstāt mācītājam
8 ha zemes, 3 vispār nezināja, ko viņi paraksta, 17 teica, ka, pēc

viņu domām, neparakstīšanas gadījumā baznīca tiktu slēgta, un

3 parakstītāji bija 12—13 gadu veci. 152 Bauskas apriņķa Skaist-

kalnes katoļu draudzes gans gāja citu ceļu: viņš pats, uzdodoties

par bezzemnieku, lūdza piešķirt viņam zemi jaunsaimniecībai. 153

Arī citu konfesiju pārstāvji darīja to pašu: tā, parakstu vākšanu

organizēja Višķu pagastā pareizticīgo mācītājs, 154 bet Valguntes

pareizticīgo sieviešu klostera ļoti vecas mūķenes iesniedza piepra-

sījumu pēc zemes.
155 Krāslavas rabīns prasīja saglabāt viņam

145 «Padomju Latvija», 1940, 12. septembri.
145 Turpat, 1940, 11. septembrī.
147

«Cīņa», 1940, 12. augusta; «Padomju Latvija», 1940, 30. augustā.
148 «Cīna», 1940, 29. septembrī.
149 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 235. 1., 37.-43. laoa.
150 Turpat, 334. 1., 16.—27. lapa.
151 «JlaTrajībCKan npaßiia», 1940, 29 ceHTfl6pn.

;52
«Cīņa», 1940, 28. augustā.

iE3 «Zemgales Komunists», 1940, 31. augusta.
154 «Jaunais Komunārs», 1940, 18. septembrī.
155 «Cīņa», 1940, 27. augustā.
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zemi, 156 bet Kandavas evaņģēliski luteriskā draudze savu zemes

īpašnieka tiesību aizstāvēšanai atsaucās uz
..

. PSRS Konstitū-

ciju.ls7
Valsts zemes fondā samērā maz bija ieskaitīts tautas nodevēju

un zemes spekulantu zemju. lemesls šādam stāvoklim bija tas, ka

bieži vien pagastos nebija skaidrība par šo jautājumu. Ja dažreiz

valsts zemes fondā arī ietilpināja īsto tautas ienaidnieku zemi (tā,
piemēram, bij. ģenerāļa O. Dankera saimniecību Liepājas apriņķa
Aizteres pagastā

158
) un vairākos pagastos iedzīvotāju sapulces

diezgan aktīvi vērsās pret zemes spekulantiem (piemēram, Liepājas
apriņķa Virgu pagastā

159
), tad bija arī gadījumi, kad par «tautas

ienaidniekiem» uzskatīja tos, kas nav spējīgi zemi apstrādāt. Tā,
Gatartas pagasta valde 1940. gada 31. jūlijā ieskaitīja «tautas

ienaidniekos» 82 gadus veco J. Tabiņu, kas nespēja apstrādāt savu

zemi, un P. Dzeni, kas nekopa savus laukus. 160 Līdzīgs gadījums

bija Abrenes apriņķa Gauru pagastā 161 utt.

Šāda veida traucējumi tomēr nekādā ziņā nevarēja kaut cik

jūtami bremzēt zemes reformas darbus, kurus visā Latvijā veica

triecientempā. Kā pirmajā (1940. g. 24. augustā) agrārās reformas

darbus pabeidza Rīgas apriņķa Jumpravas pagastā (mērniecības
darbu vadītājs — F. Bundzis). Sajā pagastā ierīkoja 114 jaunsaim-
niecības un iemērīja 36 piegriezumus, pārkārtojumiem aptverot ap
300 zemes vienību. 162 4. septembrī «Cīņa» jau ziņoja par zemes

sadalīšanas darbu pabeigšanu 20 pagastos (no tiem 5 — Rīgas
apriņķī), bet zemkopības tautas komisārs J. Vanags savā runā par

zemes reformas darbu paveikšanu 163 atzīmēja, ka 1940. gada au-

gustā zemes dalīšanas darbi bija pabeigti jau 21 pagastā. 10. sep-

tembrī zemes ierīcības darbi bija pabeigti 75 pagastos, 164 bet līdz

14. septembrim — 163; 165 19. septembrī zemes reformas darbi bija

paveikti 295 pagastos,
166 bet nākamajā dienā — jau 400 pagastos. 167

Apriņķu vidū kā pirmais 1940. gada 14. septembrī agrārās refor-

mas darbus pabeidza Cēsu apriņķis (darbu pārraudzītājs — mēr-

nieks A. Dombrovskis). Sajā apriņķī, kur zemes reforma skāra

2746 vecsaimniecības, kā arī 958 ha baznīcu un draudžu zemju un

valsts fondā ieskaitīja 59 782 ha zemes, iemērīja 721 piegriezumu
2467 ha platībā un 2935 jaunsaimniecības 30 125 ha platība. Valsts

un sabiedrības vajadzībām bija atstāti 348 zemes gabali 1268 ha

156 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 334. 1., 31. lapa.
157 «Cīņa», 1940, 29. augustā.
158 «Komunists», 1940, 6. un 20. augustā.
159 Turpat, 1940, 9. augustā.
160

Latv. PSR CVORA, 809. f., 1. apr., 7. 1., 1.—2. lapa.
161 «Taisneiba», 1940, 17. augustā.
162 «Cīņa», 1940, 27. augustā.
163 Turpat, 1940, 26. septembrī.
164

Turpat, 1940, 11. septembrī.
165 Turpat, 1940, 17. septembrī.
166 «Padomju Latvija», 1940, 20. septembrī.
167 Turpat, 1940, 21. septembrī.
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kopplatībā. Lauksaimniecībā neizmantojamās un nekultivētās

zemes (2334 gabalus ap 26 tūkst, ha platībā) bija paredzēts nodot

Mežu rūpniecības tautas komisariātam. 168 1940. gada 17. septembrī
zemes ierīcības darbi bija pabeigti Tukuma apriņķī (apriņķa mēr-

nieks — L. Ozols). Apriņķa 25 pagastos tos bija veikuši 69 tehnis-

kie darbinieki, kuriem palīdzēja mežziņi un vidusskolu skolēni. 169

18. septembrī darbus pabeidza Talsu apriņķis, kurā 18 pagastos

strādāja 53 tehniskie darbinieki.170 20. septembrī zemes reforma bija
jau paveikta Liepājas, Abrenes, Madonas, Ilūkstes, Kuldīgas,

Ludzas, Rīgas, Aizputes, Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils un Valkas

apriņķī. 171 21. septembrī darbus pabeidza Valmieras un Rēzeknes

apriņķī, bet 22. septembrī tie bija veikti pēdējos vēl palikušajos
divos Ventspils apriņķa un četros Daugavpils apriņķa pagastos.

1940. gada 23. septembrī Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāta vadība — J. Vanags, R. Bļaus un H. Purviņš (zemes ierīcī-

bas departamenta direktors) nosūtīja LKP CX 1. sekretāram

J. Kalnbērziņam un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

priekšsēdētājam V. Lācim ziņojumu par zemes reformas darbu sek-

mīgu pabeigšanu republikā. 172 Viņi rakstīja: «. . Visus zemes ierīcī-

bas darbus veica Zemkopības tautas komisariāts, sadarbojoties ar

Komunistiskās partijas Centrālkomiteju. Šos darbus zemes ierīcības

departamentam un pagastu zemes ierīcības komitejām bija uzdots

veikt trieciena ikārtā līdz š. g. 25. septembrim .. Visi šī lielā zemes

likuma darba darītāji stājušies darbā ar nepieredzētu pacilātību un

aizrautību, ielikdami tanī visu savu prasmi un darba spējas. Patei-

coties lietišķai darba organizācijai un darbinieku centībai, darba

temps sasniedza maksimālo pakāpi un tas noritēja bez kādiem no-

pietniem traucējumiem. Visiem bija viens mērķis — ātrāk apmie-
rināt darba zemnieka ilgas atbrīvoties no lielsaimnieku kalpības,
dodot zemi laukstrādniekiem un sīkzemniekiem dzimtlietošanā, lai

tie celtu savu un visu darba tautas labklājību un lai darba zemnieki

iekļautos sociālistiskā sacensībā, ceļot darba ražību kopā ar citām

ražošanas nozarēm. Visi tehniskie darbinieki savu uzdevumu vei-

kuši jau pirms noteiktā termiņa, proti, š. g. 22. septembrī visas

iedalītās zemes vienības jau bija ieprojektētas un to robežas

nospraustas dabā.»

Veicot zemes reformas darbus, lielākā daļa mērnieku un viņu

palīgu, tāpat zemes ierīcības komiteju locekļu strādāja pa 10—

12 stundām dienā. Vissmagākā stāvoklī nonāca Jēkabpils apriņķa

mērnieki, jo izrādījās, ka pirmā pasaules kara laikā, 1915. gadā,
1500 saimniecībām gājuši bojā plāni, tā ka tos nācās steidzīgi

168 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr, 92. 1, 4.-5. lapa; «Brīvais Zemnieks»,

1940, 17. septembrī.
169 «Cīņa», 1940, 18. septembrī.
170 «Talsu Apriņķa Ziņotājs», 1940, 20. septembri.
171

«Brīvais Zemnieks», 1940, 21. septembrī. Apriņķi uzskaitīti ziņu iesniegšanas
kārtībā.
172 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 272. 1, 4. lapa; «Cīņa», 1940, 24. septembrī.
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meklēt iestāžu dokumentos; tomēr galā bija jāuzmērī no jauna tikai

50 saimniecības. 173 Zemkopības tautas komisariātā bija nodibināta

īpaša komisija ar H. Purviņu priekšgalā, kurai bija jānosaka labā-

kie mērniecības darbu veicēji, un viņu godalgošanai bija atvēlēts

50 000 latu.174 1940. gada oktobra otrajā pusē tika piešķirtas 520

prēmijas; lielākās prēmijas — 150 latu — saņēma 37 darbinieki,
100 latu — 214 darbinieki, 50 latu — 124, 30 latu — 145.175

1940. gada 24. septembrī zemkopības tautas komisāra vietnieks

R. Bļaus preses pārstāvjiem sniegtajā intervijā
176 teica: «Lielā

darba talcinieki savus uzdevumus visumā pareizi izpratuši, un, ne-

skatoties uz to plašajiem apjomiem, darbi norisējuši bez jūtamiem
traucējumiem. Reforma devusi pāri par 4000 jaunsaimniecību vairāk,
nekā iepriekšējos aprēķinos bija paredzēts: reformas darbus uzsā-

kot, paredzējām iemērīt 43 570 jaunsaimniecību, bet tagad, pēc

galīgo rezultātu noskaidrošanas, izrādās, ka tādu ir 47 487. Izskaid-

rojums meklējams galvenokārt tai apstāklī, ka plānu materiāls, pēc
kura izdarīja iepriekšējos aprēķinus, ir stipri novecojies un, izda-

rot izmērīšanas darbus, iespējas jauno sīksaimniecību radīšanā

izrādījās plašākas. Zināmā mērā šos skaitļus iespaidojis arī tas,

ka jauno saimniecību zemēs ietvertas arī tādas platības, kuras nav

kultivētas, bet kuru kultivēšana viegli izdarāma. Tas darīts nolūkā,

lai varētu apmierināt pēc iespējas lielāku skaitu zemes pieprasī-

tāju. Piegriezumi piešķirti 22 882 saimniecībām, bet iepriekšējos

aprēķinos tādu bija paredzēti 21 159 . .»

Arhīvā ir saglabājies Latvijas PSR Zemkopības ministrijas
1940. gada augustā sastādītais projekts par paredzamajiem agrā-
rās reformas rezultātiem. 177 Šis interesantais dokuments parāda,
kādi bija izejas skaitļi, no kuriem vadījās agrārās reformas plāno-

tāji. Visa republikas platība bija 6 597 819 ha, no tās līdz 1940. gada
22. jūlijam valsts mežu zemes bija 1 739727 ha, Zemkopības minis-

trijas lauksaimniecības skolām, izmēģinājumu stacijām un Izglītī-
bas ministrijas skolām piederošās zemes — 25 000 ha, vēl nepie-
šķirtās valsts fonda zemes — 13 000 ha, kopā 1 777727 ha. Visa

pārējā zemes platība, kas pārgāja valsts īpašumā pēc zemes nacio-

nalizācijas, bija 4 820092 ha, no kuriem 76 814 sīksaimniecībām

(līdz 10 ha platībā) piederēja 423 142 ha, 111 800 vidējām (10—
30 ha lielajām) saimniecībām — 1 988293 ha, 39 620 lielsaimniecī-

bām (pāri par 30 ha) — 2 023573 ha (pārējie 385084 ha bija ūdeņi,

pilsētu zeme, vasarnīcu zemes gabali, jūras krasti, šosejas, dzelz-

ceļi). Zemkopības ministrija paredzēja, ka sadalāmais valsts zemes

fonds būs šāds: atstājot bijušajām lielsaimniecībām 1 188 610 ha

(30 haX39 620), iegūtu 834 973 ha; tiem nāktu klāt 6000 ha lauk-

173
«Brīvais Zemnieks», 1940, 11. septembrī.

174 «Cīņa», 1940, 26. septembrī.
175 «Brīvais Zemnieks», 1940, 29. oktobri.
176

«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotajā», «Jaunā Komunara»

v. c. avīžu 1940. gada 25. septembra numuros.

177 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr, 7. 1, 5. lapa.
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saimnieciski izmantojamas zemes no vēl nepiešķirtajām valsts

fonda zemēm, līdz ar ko sadalāmās valsts fonda zemes kopplatība
būtu 840973 ha. Bija paredzēts, ka no šīs zemes apmēram 25%

(210 000 ha) pievienos valsts mežiem, ka sīksaimniecībām (skaitā
38 400) būs nepieciešami piegriezumi 192000 ha platībā un ka lauk-

saimnieciski neizmantojamās zemes sastādīs ap 10% (84 000 ha).
Atskaitot šos 486000 ha no valsts zemes fonda kopplatības, iznāca

354973 ha, un līdz ar to jauno saimniecību (10 ha lielu) skaitu

lēsa uz 35 500.

1940. gada 25. septembrī LKP aktīva namā (Rīgā, Skolas

ielā 6) notika jauno zemes ieguvēju un mērniecības darbu veicēju

agrārās reformas noslēgumam veltīta svinīga sanāksme. Sanāk-

smes prezidijā ievēlēja LKP CX 1. sekretāru J. Kalnbērziņu, Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju A. Kirhen-

šteinu, Latvijas PSR TKP priekšsēdētāju V. Lāci, zemkopības tau-

tas komisāru J. Vanagu, viņa vietnieku R. Blauu, ZTK zemes

ierīcības departamenta direktoru H. Purviņu un centrālās zemes

ierīcības komitejas locekli V. Kauki. Sanāksmi atklāja R. Bļaus.

Latvijas Komunistiskās partijas CX vārdā sanāksmes dalībniekus

apsveica J. Kalnbērziņš. 178 Viņus uzrunāja arī A. Kirhenšteins un

V. Lācis. Plašu referātu par agrārās reformas gaitu un rezultā-

tiem nolasīja zemkopības tautas komisārs J. Vanags, kas sīki ana-

lizēja agrārās reformas norisi un zemes sadalīšanas gaitu, kā arī

sniedza attiecīgo skaitlisko materiālu.179 Sanāksmes dalībnieki ar

pateicību uzņēma to augsto novērtējumu, ko viņu darbam deva Lat-

vijas PSR valdība un LKP Centrālā Komiteja.
Bijušie laukstrādnieki, rentnieki, sīkzemnieki izteica lielu prieku

par zemes piešķiršanu. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā

Komiteja, republikas valdība un Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidijs saņēma desmitiem vēstuļu un telegrammu, kurās jaunie
zemes ieguvēji pateicās Komunistiskajai partijai un padomju varai

par piešķirto zemi. Tā, 1940. gada 6. oktobrī Lubānas pagasta
jaunie zemes ieguvēji savā sapulcē vienbalsīgi pieņēma šādu rezo-

lūciju: «Mēs, Lubānas pagasta jaunie darba zemnieki, sanākuši

šodien, š. g. 6. oktobrī, kopējā sapulcē, izsakām savu prieku par

iegūto zemi un sūtām biedrisku sveicienu un pateicību caur LKP
Madonas apriņķa komiteju Latvijas Komunistiskās partijas Centrā-

lajai Komitejai.» 180 26. septembrī Sēļu pagasta 62 jaunie zemes

ieguvēji nosūtīja Latvijas PSR Augstākajai Padomei vēstuli, kurā

biļa teikts: «Sēļu pagasta jaunie darba zemnieki sūta savas sir-

snīgākās pateicības un dziļākās atzinības jūtas Latvijas PSR Aug-
stākai Padomei par agrārreformas izvešanu, darba zemniecības ilgu
piepildīšanu. Komunistu partijas vadībā veiktais darbs jaunajos
darba zemniekos rada paļāvību drošai gaišai nākotnei.»181 LKP

178 «Brīvais Zemnieks», 1940, 26. septembri.
179 «Cīņa», 1940, 26. septembrī.
180

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 253. 1, 1. lapa.
181 Latv. PSR CVORA, 290. f, l.a apr., 5. 1, 53. lapa.
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Zemes reformas statistika

CX un Latvijas PSR TKP saņēma arī šādu Vandzenes pagasta
jauno zemes ieguvēju vēstuli: «Mēs, Vandzenes pagasta jaunā
darba zemniecība, savā 28. septembra pirmā sanāksmē, lai ap-

spriestu turpmākās dzīves vajadzības un uzdevumus, ar vislielāko

prieku pateicamies Kompartijai un valdībai par lielo gādību, īsā

laikā piešķirot īstiem darba zemniekiem bez atlīdzības zemi. Ar

prieku apņemamies pielikt visas pūles celt Latvijas Padomju So-

ciālistiskās Republikas uzbūvi un būt nomodā pret visiem sabied-

rības, sociālistiskās Dzimtenes ienaidniekiem.»182 Latvijas PSR

TKP 1940. gada 21. oktobrī saņēma Ilūkstes apriņķa Silenes pa-

gasta jauno zemes ieguvēju vēstuli, 183 republikas Augstākajā
Padomē un tās Prezidijā ienāca Madlienas pagasta, Vārkavas

pagasta (324 paraksti), Kraukļu pagasta, Rudzētu pagasta jauno
zemes ieguvēju vēstules. 184 Presē 185 bija publicēta četru Lizuma

pagasta jauno zemes ieguvēju (O. Baķa, A. Birzes, A. Jānīša,

J. Eglīša) pateicības vēstule LKP un Padomju valdībai, kurā viņi
rakstīja: «Sirsnīgi pateicamies par piešķirto zemi, kas atļauj veidot

182 «Talsu Apriņķa Ziņotājs», 1940, 4. oktobrī.
183 Latv. PSR CVORA, 270. f, 3. apr., 16. 1., 2. lapa.
184

Turpat, 290. f, l.a apr, 5. 1, 35, 44. lapa; «Padomju Latvija», 1940, 11. un

15. oktobri.

185 «Padomju Latvija», 1940, 3. oktobrī.

Jaunsaimniecības Piegriezumi

Apriņķis

skaits ha skaits ha

1. Liepājas
2. Aizputes
3. Kuldīgas
4. Ventspils
5. Talsu

6. Tukuma

7. Jelgavas
8. Bauskas
9. Jēkabpils

10. Ilūkstes

11. Rīgas
12. Cēsu

13. Madonas

14. Valkas

15. Valmieras

16. Daugavpils
17. Rēzeknes

18. Ludzas
19. Abrenes

2 442

1 414

3 127

1 424

1 540

3 042

5 720

2 801
2 935

1 465
4 538

2919

3 347

3 394

5 958
470

356

105

490

24 103

14 534

31 655

14 527

15 393

30 435

56 927

27 164
29 741

13 335
44 353

30 231

33 646

34 651

60 963

4 441

3 321

913

4 537

1 028

507

438

576

593

416

1 141

863

732

830
1 641

746
886

1 062

939

3 156

3 532

2 198

2 598

3 899

1 796

2 223
2 306

2 364

1 775

4 673

3 666

3 243

2 439

4 861

2 651

3 281

4 373

3 574
8 564

6 499

5 074

7 745

Kopa 47 487 474 870 22 882 75 000
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uz 1940. gada 25. septembri

darba tautai cilvēcīgu dzīvi, un solāmies to kopt un sargāt pēc
labākās sirdsapziņas.»

1941. gada pavasarī (20. maijā) avīzē «Zemgales Komunists»

bija iespiesta Ērika Drēziņa «Jaunā darba zemnieka dziesma»,
kurā bija šādas rindas, kas labi izteica jauno zemnieku noskaņo-

jumu:
Vairs citu labā nelīs mūsu sviedri,
Vairs citu labā delnas necietēs.

Mēs darba cilts, mēs viena ceļa biedri,
Gūs ražu tas, kas zemi ars un sēs.

Kādi tad bija 1940. gada agrārās reformas rezultāti?

Savā runā jau minētajā agrārās reformas nobeigumam veltītajā

svinīgajā sanāksmē 1940. gada 25. septembrī J. Vanags pateica

(tāpat kā iepriekšējā dienā R. Bļaus), ka tikušas iedalītas 47 487

jaunās saimniecības 474870 ha kopplatībā un ka 22 882 sīkzemnieki

saņēmuši piegriezumus — kopplatībā 75 000 ha. 186 (Konkrētos

skaitļus pa apriņķiem skat. šeit ievietotajā tabulā. 187) J. Vanags

minēja arī, ka agrārā reforma skāra 34 672 saimniecības ar zemes

platību virs 30 ha. Viņš norādīja, ka valsts zemes fonds agrārās

186 «Cīņa», 1940, 26. septembrī.
187

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 283. 1, 2. lapa

Valsts iestādēm un

sab. vajadzībām
Meži, purvi un

nederīgā zeme

Kopa Atstājamo
daļu

skaits ha skaits ha skaits 1 ha

sai

409

227
370

279

235

278

517

270

493

318

702

348

380

392

466

278

236

113

184

1 909

753
1 243

1 291

1 056

1 117

3 183

1 213

2 080

1 404

3 671

1 268

1 541

1 632

2 066
1 448

1 025

465

703

703

1 140

2 042

699

992

1 145

847

1 124

1 111

211

2 353

2 146

1 734
2 279

3 507

317

234

188

131

6 337

8 930
23 864

8 443

10 144

9 392

6 025

9 239

10 788

1 736

26 240

26 148

15 590

21 398

40 950
2 898

2 325

1 354

1 099

4 582

3 288

5 977

2 978

3 360

4 881

8 225

5 058

5 271
2 824

9 234

6 159

6 347

7 127

10 870

4 221

3 358

2 604

3 403

36 242

26013

58 985

26 567
28 957

42719

70 808

41 282

45 852

18914

79 125

60 298

54 058

62 054

107 553

17 351

13 170

7 806

14 084

1 814

1 011

1 644

1 066

1 074

1 554

2 789

1 979

1 971

1 229

3 438

2 576

3 545

2 886

3 291

1 023

710

307

765

6495 29 068 22 903 232 900 99 767 811 838 34 672
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reformas īstenošanai izveidojies no šādām sastāvdaļām: no lauku

buržuāzijas saimniecībām atdalīta zeme — 778362 ha, baznīcu,
klosteru un draudžu zeme — 18 174 ha, valsts brīvās zemes —

14386 ha, tautas ienaidniekiem un zemes spekulantiem atsavinātā

zeme — 1016 ha, kopā — 811 838 ha. Pēc LKP CX lauksaimniecības

nodaļas sniegtajām ziņām (par stāvokli 1940. gada decembrī),
kuras autors uzskata par visticamākajām, saimniecību skaits

Latvijas laukos pēc agrārās reformas bija šāds: 188 ar zemes platību
līdz 10 ha — 161 839 (50,5% visu saimniecību), ar 10—20 ha pla-
tību — 78 214 (24,6%), ar 20—30 ha platību — 77 926 (24,5%), ar

platību pāri par 30 ha — 112 (0,4%), kopā 318091 saimniecība.

Sie paši skaitļi figurē arī Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāta sniegtajos pārskatos. 189 Tāpat tie atrodami PSRS Zemko-

pības tautas komisariāta pārskatā; 190
vienīgi 20—30 ha lielu saim-

niecību grupā tajā uzrādītas 71 342 saimniecības (22,4% no kop-
skaita) un saimniecību skaitā, kuras ir lielākas par 30 ha, ietilpinātas
dažādas valsts saimniecības, tā ka šādu saimniecību kopskaits
iznāk 6696 (tām bijis 1,1% visas zemes). Sajā PSRS ZTK pārskatā
ir atzīmēts, ka līdz 10 ha lielajām saimniecībām bija 24,7% visas

zemes un vienai šādai saimniecībai caurmērā bija 6,38 ha (aram-
zemes — 3 ha). Saimniecībām ar zemes platību no 10 līdz 20 ha

bija 27,9% visas zemes, to vidējā platība— 14,86 ha (aramzemes —

6,98 ha). Saimniecībām ar zemes platību no 20 līdz 30 ha bija

46,3% visas zemes, uz vienu saimniecību vidēji iznāca 27,11 ha

(aramzemes — 12,74 ha). Pēc Latvijas PSR Zemkopības tautas

komisariāta ziņām,
191 1940. gada beigās zemnieku saimniecību

zemes kopplatība republikā bija 4 500000 ha.192 Šis skaitlis ietvēra

2 230600 ha aramzemes, 897000 ha pļavu (no tiem 57 000 ha —

kultivēto) un 633000 ha ganību, 324 800 ha mežu, 176 300 ha purvu,

126 100 ha lauku ceļu utt.

S. Udačina grāmatā ievietotās tabulas skaitļiem par zemes

reformas rezultātā izveidojušos saimniecību sadalījumu pēc to

zemes platības 193
nav izdevies atrast dokumentālo pierādījumu ne

LKP CX fondā, ne arī Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariāta

materiālos. Tāpēc šie skaitļi šeit nav izmantoti. Lauku saimniecību

skaits atsevišķos Latvijas apgabalos bija šāds (sadalot tās pēc lie-

luma parastās grupās — līdz 10 ha, 10—20 ha, 20—30 ha, pāri

par 30 ha): 194 Vidzemē — 101 424 (54 179+15 338+31 855+ 52);

Kurzemē — 50 345 (24 378+10 926+15 018+23); Zemgalē — 62 286

(31 366+ 13926+16969+ 25); Latgalē — 104036 (51 916 +38 024) +

+ 14084+ 12).

m
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 299. 1, 13. lapa.

189 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2: apr, 6. 1, 1. lapa.
190

apxHû, 1960, N° 3, c. 40.
191 Latv. PSR CVORA, 611. f, 2. apr, 6. 1, 4. lapa.
192 Pēc citām ziņām —

4 190 375 ha (Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr, 779. 1,

45. lapa).
193 y jx a q h h C. A. 3eMejibHafl pecpopiua b Cobctckoh JIaTBHH, c. 191.

194 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 299. 1, 13.—14. lapa.
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1940. gada beigās Zemkopības tautas komisariāta un partijas
dokumentos parādījās jauni skaitļi, 195 kas atspoguļoja izmaiņas
valsts zemes fonda apmēros un zemes ieguvēju skaitā. Šie skaitļi
padomju vēstures literatūrā arī tika pieņemti par galīgiem, runājot

par 1940. gada agrārās reformas rezultātiem. Pēc ziņām, kas attie-

cas uz 1941. gada aprīļa sākumu (tās bija sakopotas Latvijas PSR

paviljonam Vissavienības lauksaimniecības izstādē Maskavā),
valsts zemes fonds agrārās reformas īstenošanai sastādījās šādi: 196

No tabulā minētajiem 48 162 zemes gabaliem 10 145 iegāja valsts

zemes fondā pilnīgi, bet 38 017 — daļēji. 197

Pa apgabaliem, pēc S. Udačina datiem, valsts zemes fonds sada-

lījās šādi: Vidzemē — 436355 ha, Kurzemē — 209 199 ha, Zem-

galē — 243322 ha, Latgalē — 72 518 ha. So platību lietošanas

veidus raksturo tabulu dati.198

Valsts zemes fonda izlietojums zemes piešķiršanai

195 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 298. 1, 10. lapa; Latv. PSR

CVORA, 270. f., 1. apr., 49. 1., 8. lapa.
196

y a a ih h C. A. 3eMejibHafl pecpopMa b Cobctckoh JIaTBHH, c. 176.

197 Latv. PSR CVORA, 270. f, 4. apr, 66. 1, 4. lapa.
198 y r a q h h C. A. 3eMejibHaH petpopMa b Cobctckoh JIaTBHH, c. 181.

Zemju veidi Gabalu skaits ha

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Atgriezumi no saimniecībām ar

zemes platību virs 30 ha

Aizbraukušo vāciešu zemes

Baznīcu un draudžu zemes

Valsts zemes

Zemes spekulantu un tautas ie-

naidnieku zemes

Pagastu pašvaldību zemes

Pārējās

42 333

1 954

802

2 625
39

234

175

875252

50 314

18 177

10 252
1 389

3 869

2 141

91,1

5,2

1,9
1,1

0,1

0,4

0,2

Kopa 48 162 961 394 100,0

Jaunsaimniecības Piegriezumi

pga a

skaits platība ha skaits platība ha

Vidzemē

Kurzemē

Zemgalē
Latgalē

21 779

11 241

16912
1 830

222 437

117 961

166 731

17 388

5 082

3 150

3 891
11 198

17792

11 723

14910
28 119

Latvija 51 762 524 517

(54,5%)

23 321 72 544

(7,5%)
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Valsts zemes fonda izmantošana (ha) citam vajadzībām

No minētā valsts zemes fonda zemi saņēma 26 239 laukstrād-

nieki, 6516 deputāta laukstrādnieki un 19 007 graudnieki un rent-

nieki. Jauno saimniecību kopskaits bija 51 762, tās saņēma
524 497 ha zemes; 23 321 sīkzemnieks saņēma zemes piegriezu-
mus— 72 544 ha. 199 Lielāko daļu jaunajām saimniecībām iemērītās

zemes — 332699 ha — saņēma laukstrādnieki un deputāta lauk-

strādnieki, pārējo — 191 798 ha — rentnieki un graudnieki.
200

Saimniecību kopskaits, kuras

atbrīvojās no kapitālistiskās

ekspluatācijas un saņēma ne

padomju varas zemi, pārsnie-
dza 75 tūkst. Ziņas par jauno
saimniecību un zemes pie-
griezumu saņēmēju skaitu

apriņķos uz 1941. gada
20. aprīlī (pēc Latvijas PSR

TKP datiem) 201
sniegtas īpašā

tabulā.

Salīdzinot S. Udačina mi-

nētos skaitļus par apgabaliem
un Latvijas PSR TKP datus

par apriņķiem, praktiski nesa-

krīt vienīgi Zemgales apga-
balā piešķirto zemes piegrie-
zumu skaits. Atšķirīgi te ir

skaitļi, kas attiecas uz Tu-

kuma apriņķi, kur, pēc Uda-

čina ziņām, zemes piegrie-
zumu bija 369, 202 bet, pēc
Latvijas PSR TKP ziņām, —

199 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 298. 1, 10. lapa; 429. 1, 79. lapa;
459. 1, 6. lapa.
200 Turpat, 459. 1, 6. lapa.
201

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 61. 1, 152.—165. lapa. S. Udačina grāmatas
182. lpp. iespiesto tabulu izmantot nevar, jo taja sajaukti vairāki skaitļi, pie-
mēram, Cēsu apriņķim doti skaitļi par Valmieras apriņķi, un otrādi.
202

y r a n h h C. A. 3eMejibHaH pecbopivia b CoßeTCKoft JIaTBHH, c. 182.

Apgabals
Valsts un sabiedr.

vajadzībām Mežu rupn. TK
Palika valsts

zemes fondā

ridzemē

Oirzemē

emgalē
atgalē

9217

5718

6815

2 820

154028

44 830

37 401

19528

32 881

28 967

17 465
4 663

atvija 24 570

(2,6%)

255 787

(26,7%)

83 976

(8,7%)

Apriņķis

Jaun-

saimnie-

cību
skaits

Zemes

piegrie-
zumu

skaits

1. Rīgas
2. Cēsu

3. Madonas

4. Valkas
5. Valmieras

6. Liepājas
7. Aizputes
8. Kuldīgas
9. Ventspils
0. Talsu

1. Tukuma
2. Jelgavas
3. Bauskas

4. Jēkabpils
5. Ilūkstes

6. Daugavpils
7. Rēzeknes
8. Ludzas

9. Abrenes

5078

3 106

3 698

3 620

6 275

2 700

1 623

3 561

1 521

1 836

3 332

5995

2 891

3015

1 679

545
474

187

624

1 649

741

802

1 056

833

1 034

485

483

578

570

869

1 097

819

715
882

3 205

2 830
2 407

2756

Kopa 51 760 23 811



141

869. Sī pēdējā skaitļa pareizība pierādāma ar to, ka tas figurē arī

citos Latvijas PSR TKP dokumentos.203

Vispār jāsaka, ka 1940. gada ziņas par agrārās reformas rezul-

tātiem apriņķos ir ļoti pretrunīgas, jo stāvoklis nepārtraukti mainī-

jās. Teikto varētu ilustrēt ar Jelgavas apriņķa piemēru. Pēc Zem-

kopības tautas komisariāta ziņām, līdz 1940. gada 25. septembrim
Jelgavas apriņķī bija iedalītas 5720 saimniecības un piegriezumus
saņēma 1141 zemes ieguvējs (skat. tabulu 136. lpp.). Tai pašā
laikā Jelgavas apriņķa mērnieks savā oficiālajā ziņojumā atzīmēja,
ka Jelgavas apriņķī izveidotas 5756 jaunsaimniecības 56 727 ha

kopplatībā un piegriezumu skaits ir 1112 ar kopplatību 4348,8 ha.204

1940. gada 8. decembrī notikušajā LKP Jelgavas apriņķa konfe-

rencē tika ziņots,
205 ka Jelgavas apriņķī nodibinātas 5812 jaunsaim-

niecības 58 068,26 ha kopplatībā un iedalīti 1177 piegriezumi
4626 ha kopplatībā. Tāda pati aina ir arī visos citos apriņķos. Bez

šaubām, vispilnīgāko ainu ļauj konstatēt tieši apriņķu mērnieku

sakopotās ziņas par stāvokli 1940. gada septembra beigās un oktobra

sākumā, kas tiek sniegtas gan par apriņķi, gan arī par visiem tā

pagastiem. Bet to analīze prasa milzīgu darbu, kā rezultātā varētu

vienīgi precizēt atsevišķus skaitļus, kuri būtībā nekā negrozītu.
Mērnieku ziņas gan būtu jāievēro tiem, kas pētītu zemes reformas

gaitu kāda atsevišķa apriņķa vai pagasta robežās. Tad šie Latvi-

jas PSR Centrālā Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celt-

niecības arhīva materiāli (611. f., 2. apr.) sniegtu neatsveramu

palīdzību, jo saglabājušies ir visu pagastu zemes ierīcības komiteju

ziņojumi par agrārās reformas darbu pabeigšanu.
Bet, protams, tikai ar neprecizitātēm ziņojumos nevar izskaid-

rot to, ka valsts zemes fonds no 1940. gada septembra beigām līdz

1941. gada aprīlim pieauga par 150 tūkst. ha. Sāds pieaugums

izskaidrojams, pirmkārt, ar to, ka 1940. gada rudenī un arī vēlāk

bija ne mazums gadījumu, kad cilvēki dažādu iemeslu dēļ atteicās

no zemes
206

un to ieskaitīja valsts zemes fondā. Visai ievērojami
valsts zemes fonds pieauga sakarā ar to, ka līdz 1940. gada 20. ok-

tobrim tika pabeigti vācu izceļotāju, Latvijas PSR Lauksaimniecī-

bas bankas, pašvaldību un citu juridisko personu, kā ari bezvēsts

prombūtnē esošu personu zemju sadalīšanas darbi. Lielāko grupu

šeit veidoja aizbraukušo vāciešu zemes īpašumi. Līdz 1940. gada
20. oktobrim valsts zemes fondā tika ieskaitīti 1628 bij. vācu īpa-
šumi (no tiem 1583 pilnībā) 50 468 ha kopplatībā. Valsts zemes

203 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr, 62. 1, 99. lapa.
204 Turpat, 611. f, 2. apr, 159. 1, 144. lapa.
205 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 57. 1, 17. lapa.
206 Atteikšanas no zemes liela mera bija budžu un viņu pakalpiņu aģitācijas
rezultāts, kuri, cenšoties izjaukt agrārās reformas darbu, biedēja jaunos zemes

ieguvējus ar visādām briesmām, ja viņi piekristu apsaimniekot viņiem piešķirto
zemi. Jelgavas apriņķī, piemēram, bija 576 gadījumi, kad jaunie zemnieki, nai-

dīgās propagandas samulsināti, atteicās no zemes (LKP CX PVI Partijas arhīvs,
101. f, 2. apr, 57. 1, 17. lapa). Līdzīgi fakti bija arī citos apriņķos.



142

fondā pārgāja ari Latvijas PSR Lauksaimniecības bankas zemes

633 gabali 7520 ha kopplatībā. 207 Lēmumu par visu šo zemju ieskai-

tīšanu valsts zemes fondā apriņķu mērnieki un mērniecības revidenti

saņēma 1940. gada 26. un 27. septembrī notikušajā apspriedē no

Zemkopības tautas komisariāta pārstāvjiem. 208 Bez tam vēl valsts

zemes fondā papildus ieskaitīja 234 gabalus (3869 ha) pagastu
pašvaldību zemes, 175 gabalus (2141 ha) citu juridisko personu

zemes, 206 gabalus (1653 ha) bezvēsts prombūtnē esošu personu
zemes. Kopā tie bija 2877 gabali 65 651 ha kopplatībā. 209 Uz šīs

zemes bija izveidotas 2012 jaunās saimniecības 32 463 ha koppla-
tībā un iemērīti 1164 piegriezumi 2969 ha kopplatībā.

Zemes reformas darbu pilnīgu pabeigšanu lielā mērā veicināja
ZTK centrālā zemes ierīcības komiteja. Laikā no 1940. gada 27. au-

gusta līdz 1941. gada 24. aprīlim tā noturēja 174 sēdes, 210 kas

notika J. Vanaga vai R. Blaua vadībā. Gandrīz katrā sēdē tika

izskatīti vairāki desmiti jautājumu, kas bija saistīti gan ar pārsū-
dzībām zemes lietās, gan arī ar pagastu zemes ierīcības komiteju

piešķirto zemju lietošanas tiesību apstiprināšanu, kas notika

1940. gada beigās un 1941. gada sākumā. Centrālajai zemes ierī-

cības komitejai nācās izskatīt ļoti daudz pārsūdzību. Tā, no Vid-

zemes tika saņemtas 3507 pārsūdzības, 211
no Latgales — 3596,212

no

Kurzemes un Zemgales — 2333.213 Jau līdz 1940. gada septembra
sākumam ienāca ap 1500 pārsūdzību. So dokumentu galvenais
saturs bija noraidītie pieprasījumi pēc zemes, amatnieku pieprasī-

jumu lietas, apbūves gabalu īpašnieku sūdzības no biezi apdzīvo-
tām vietām un arī pārsūdzības robežu lietās no vecajiem saimnie-

cību īpašniekiem. Liela daļa no pārsūdzībām tika atzīta par nepa-

matotām, un tikai apmēram Vio daļu no tām nosūtīja atpakaļ

pagastu zemes ierīcības komitejām otrreizējai caurskatīšanai.214 Sa-

karā ar zemes piešķiršanas darbu pabeigšanu Latvijas PSR TKP

1941. gada 17. aprīlī pieņēma lēmumu likvidēt ar 25. aprīli Lat-

vijas PSR Zemkopības tautas komisariāta centrālo zemes ierīcības

komiteju. 215 Tautas Komisāru Padomes lēmumā bija noteikts, «ka

turpmāk zemes gabalu nodošanu no valsts zemes fonda personīgā
lietošanā un visus ,ar to saistītos jautājumus izskata pagasta izpildu

komitejas un apstiprina apriņķa izpildu komitejas pēc zemju noda-

ļas atzinumiem».

207 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 7. 1, 9. lapa.
208 «Jaunais Komunars», 1940, 1. oktobrī. Lai gan uz šiem zemes gabaliem jau

bija zemes saimnieki, viņus visus ieskaitīja jaunajos zemes ieguvējos. Jāpiekrīt
S. Udačinam (V ķaq h h C. A. 3eMejibHan pecpopivia b CoßeTCKoft JIaTBHH, c. 184),

ka tas diez vai bija pareizi.
209 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 7. 1, 9. lapa.
210 Turpat, 36.-42. 1.

211 Turpat, 34. un 35. 1.
212 Turpat, 32. un 33. 1.
213 Turpat, 30. un 31. 1.

214 «Cīņa», 1940, 7. septembrī.
215 «Padomju Latvija», 1941, 23. aprīlī.
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Pēc agrārās reformas beigšanas pieņēma arī vairākus lēmumus,
kas tieši vai netieši attiecās uz to. Tā, 1941. gada 21. februārī zem-

kopības tautas komisārs J_. Vanags izdeva norādījumus brīvo saim-

niecību piešķiršanai. 216 Sādi norādījumi izrādījās nepieciešami
tāpēc, ka pēc agrāgās reformas palika brīvas zemes un arī valsts

zemes fonds papildinājās. Bija noteikts, ka brīvās zemes var

piešķirt Latgales sīkzemniekiem — Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē,

ja viņi savas sīksaimniecības Latgalē nodod valsts zemes fondā;
Lietuvas PSR laukstrādniekiem, kas palikuši uz dzīvi Latvijā, tāpat
arī laukstrādniekiem no panu Polijas sastāvā agrāk ietilpstošajiem
Ukrainas un Baltkrievijas rietumu apgabaliem, arī laukstrādnie-

kiem nansenistiem (bezpavalstniekiem), ja tie nav kalpojuši balt-

gvardu armijās, kā arī pilsētniekiem sīkzemniekiem, kas nodarbojās
ar lauksaimniecību, tāpat lielāko ģimeņu locekļiem no sīksaimnie-

cībām, kas bija mazākas par 10 ha, ja viņi bija spējīgi nodibināt

atsevišķas saimniecības. Bija norādīts, ka visi agrāk noraidītie

zemes pieprasījumi pārskatāmi vēlreiz un ka darba zemnieki,
kuriem saimniecības piešķirtas citā pagastā, var tās apmainīt pret
brīvām saimniecībām savā pagastā. Zeme bija jāpieprasa un jāpie-
šķir līdz 1941. gada 15. martam, bet piešķirtās saimniecības bija
nododamas to ieguvējiem līdz 1. aprīlim. Tomēr brīvie zemes gabali
arvien vēl palika. Tāpēc Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāta izdodamajā žurnālā «Darba Zemnieks» marta vidū parā-
dījās paziņojums, ka personas, kam ir tiesības uz to, var līdz 1. ap-
rīlim pieteikties pagastu izpildu komitejās un saņemt zemi. 217

1941. gada 13. martā Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome

pieņēma lēmumu218
par to darba līgumu pirmstermiņa pārtrauk-

šanu, kas bija noslēgti starp laukstrādniekiem, kam piešķirta

zeme, un viņu nodarbinātājiem. Lēmums noteica, ka tiem laukstrād-

niekiem, kam piešķirta zeme un kuru darba līgums izbeidzas

1941. gada 25. martā, ir tiesības pārtraukt darba līgumu, paziņojot
to nodarbinātājiem 12 dienas pirms līguma pārtraukšanas. Uzrau-

dzība pār šā lēmuma precīzu izpildi bija uzlikta pagastu izpildu

komitejām.
Sakarā ar to, ka 1940. gadā Latvijā bija ap 26 600 rentniekiem

izrentēto saimniecību, bet zemes reformas rezultātā ap 16000 rent-

nieku saņēma zemi un 1941. gada pavasarī ar visu inventāru pār-
cēlās uz viņiem ierādītajām 10 ha saimniecībām, daudzi bijušie
zemes izrentētāji (ap 4000) griezās pie Zemkopības tautas komisa-

riāta ar lūgumiem sameklēt tiem jaunus rentniekus vai arī sāka

masveidīgi nodot zemi valsts zemes fondā, atstājot sev tikai ēkas

un nelielu zemes gabalu. ZTK 1941. gada 7. martā ierosināja Lat-

vijas PSR Tautas Komisāru Padomei219 pieņemt īpašu lēmumu, kas

atļautu nodot zemi pagaidu lietošanā bez atlīdzības (izņemot atlī-

216 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 22. februārī.
217 «Darba Zemnieks», 1941, 15. martā, Nr. 6, 2. vāks.
218

«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 15. martā.

219 Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr., 5. 1, 168. lapa.
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dzību par ēkām) tiem jaunajiem zemniekiem, kas būtu spējīgi bez

savas līdz 10 ha lielās saimniecības apstrādāt arī pagaidu lietošanā

saņemto zemi. Lēmuma projektā bija jāparedz, ka līdz ar to ir

jāizbeidz zemes pieņemšana valsts zemes fondā, ja zemes lietotājs
atsakās no lietošanas tiesībām. Latvijas PSR TKP šo projektu
noraidīja kā tādu, kas paredz lielu atkāpšanos no likuma par
zemi.22o

1941. gada marta beigās tika nolemts, ka ar 23. aprīli aizliegts
zemi izrentēt vai nomāt, kā arī nodot citām personām pagaidu lie-

tošanā.221 Līdz ar to Latvijas lauksaimniecībā bija stipri ierobežotas

iespējas ekspluatēt svešu darbaspēku un iedzīvoties uz citu darba

rēķina. Tas bija visai smags trieciens lauku buržuāzijai, kas

jūtami novājināja tās pozīcijas.
1940.—1941. gadā Padomju Latvijas lauksaimniecībā īstenoto

pasākumu virknē nozīmīga vieta ir arī tam lielajam darbam, ko

veica Latvijas Komunistiskā partija un padomju iestādes, snie-

dzot vispusīgu palīdzību jaunajiem zemes ieguvējiem. Šis darbs

bija tiešs agrārās reformas darba turpinājums. Zīmīgi, ka tas nori-

sinājās vienlaikus ar 1940. gadā iesākto sociālistiskā sektora orga-

nizēšanu un nostiprināšanu Latvijas laukos.222

Šo darbu — palīdzības organizēšanu jaunajiem zemes ieguvē-

jiem — sāka burtiski nākošajā dienā pēc agrārās reformas pabeig-
šanas, un tas turpinājās līdz pat Lielā Tēvijas kara sākumam. Jau-

najiem zemes ieguvējiem izsniedza kredītus un nodrošināja agro-
nomisko palīdzību, viņiem palīdzēja pārcelties uz dzīvi jaunajās
vietās, iegādāties sēklu, mēslojumu, iepirkt zirgus un govis, sagādāt

nepieciešamo lauksaimniecības inventāru un būvmateriālus, apart
zemi ar mašīnu un traktoru staciju traktoriem un mašīnu un zirgu
iznomāšanas punktu zirgiem, tāpat viņiem anulēja vecos nesamak-

sātos parādus.
Jau 1940. gada oktobrī un novembra sākumā daudzos pagastos

notika jauno zemes ieguvēju sanāksmes, kurās ZTK agronomisko

rajonu agronomi un lopkopības instruktori, kā arī speciālisti dārz-

kopības, biškopības un citos jautājumos uzstājās ar referātiem,

sniedza jaunajiem zemes ieguvējiem vērtīgus padomus saimniecību

iekārtošanā, kā arī atbildēja uz daudziem jautājumiem un ierosinā-

jumiem.
Oktobrī šādas zemes ieguvēju sapulces notika Jelgavas apriņķa

Svētes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Vircavas pagastā,
223 Liepājas ap-

riņķa Nīgrandes pagastā,
224 Tukuma apriņķa Smārdes, Sēmes,

Slampes pagastā,
225 Valmieras apriņķa Idus, Vecates, Rozēnu,

220 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr., 91. 1., 81. lapa.
221 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 20. 1., 103. lapa.
222 Par sociālistiskā sektora organizēšanu Latvijas PSR lauksaimniecībā skat.

zemāk 161. v. sek. lpp.
223 «Brīvais Zemnieks», 1940, 10. oktobrī.
224 «Komunists», 1940, 13. oktobrī.
225

«Padomju Latvija», 1940, 16. oktobrī.
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Ķieģeļu pagastā un Staicelē, 226 tāpat Rundāles, Vecsvirlaukas, Uža-

vas, Ceraukstes, Kastrānes pagastā un citur. Daudzās jauno zemes

ieguvēju sapulcēs runāja arī LKP pārstāvji (piemēram, Jērcēnu

pagastā 6. oktobrī — Valmieras apriņķa vecākais A. Karlivāns 227 )
un laukstrādnieku arobdriedrības pārstāvji. Pēc Ilūkstes apriņķa
partijas komitejas iniciatīvas Mežciemā (Poguļankā) jautājuma
apspriešanai par palīdzību jaunajiem zemes ieguvējiem notika par-
tijas, komjaunatnes un bezpartejisko aktīvistu sanāksme.228

Jauno zemes ieguvēju sapulces parasti notika svētdienās, un

daudzos agronomiskajos rajonos (piemēram, Ventspils) tās notu-

rēja visos pagastos. Šajās sapulcēs jaunie zemes ieguvēji jau stās-

tīja par saviem pirmajiem soļiem zirgu, govju, inventāra sagādē,
krūmu izciršanā utt. Dažās vietās (piemēram, Cēsu pagastā

229
)

izskanēja sūdzības, ka lielsaimnieki neierāda jaunajiem zemes

ieguvējiem telpas savās mājās, neļauj novietot sienu un vispār
«pret jauniem zemes ieguvējiem rāda ne visai laipnu seju».

1940. gada rudenī un 1941. gada sākumā Latvijas laukos darba

zemnieku vidū izvērsās plaša kustība par palīdzības sniegšanu jau-
najiem zemes ieguvējiem. Tā radās uzreiz vairākās vietās, bez

kādiem norādījumiem un aicinājumiem. Šī kustība izpaudās palīdzī-
bas fondu (galvenokārt sēklas fondu) organizēšanā, lai jaunos
zemes ieguvējus apgādātu ar sēklu, lauksaimniecības inventāru,

lopiem, pat mēbelēm un būvmateriāliem. Bieži vien zemnieki pie-
teicās nostrādāt jauno zemnieku saimniecībās zināmu dienu skaitu

ar saviem zirgiem. Sevišķi plašu vērienu šī kustība guva Vidzemē,
it īpaši Valmieras apriņķī. Jauno zemnieku atbalstīšanas fondi bija

organizēti Lubānas, Trikātas, Vilzēnu, Baižkalna, Bilskas, Penku-

les, Dikļu, Pāles, Plāņu, Lestenes, Blomes v. c. pagastos.
Pociema pagastā, piemēram, ziedojumu veidā savāca 1526 kg

dažādas sēklas, ko sadalīja 25 jaunajiem zemes ieguvējiem. Stie-

nes pagastā 5 jaunajiem zemes ieguvējiem sadalīja sēklu 21,3 ha

apsējai. Nabes pagastā palīdzības fondā ienāca 940 kg sēklas labī-

bas un 400 kg kartupeļu, tāpat arī dažādi lauksaimniecības darba

rīki. Ziedojumus sadalīja 12 jaunajiem darba zemniekiem. Lādes

pagasta 10 jaunie zemes ieguvēji saņēma no palīdzības fonda 1 govi
līdz ar tai vajadzīgo barību, 1 zirgu, 2 arklus, 2 ecēšas, 480 kg
dažādas sēklas. Vainižu pagastā 27 jaunajiem laukkopjiem sada-

līja 4100 kg dažādas sēklas. Tūjas pagastā 22 jaunie arāji saņēma
2851 kg sēklas labības un 1970 kg kartupeļu, kā arī 3 arklus un

ragavas. Pāles pagastā jaunajiem darba zemniekiem saziedoja
4501 kg auzu, 3003 kg miežu, 576 kg rudzu, 330 kg kviešu, 132 kg

mistra, 1935 kg kartupeļu, kā arī vairākus darba rīkus. To visu

saņēma 71 jaunais zemes ieguvējs. Puikules pagastā savāca

225 «Liesma», 1940, 18. oktobrī.
227

Turpat, 1940, 8. oktobrī.
228 «Brīvais Zemnieks», 1940, 22. oktobrī.
229 «Liesma», 1940, 4. oktobrī.
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3800 kg sēklas labības un 900 kg kartupeļu, ko sadalīja 30 trūcīgā-
kajiem no 48 jaunajiem darba zemniekiem. Vidrižu pagastā 40 jau-
nie zemkopji saņēma 5,5 t auzu un kartupeļu, 2 t miežu, 270 kg
kviešu un citu sēklas labību, tāpat arī pļaujmašīnu, zirgu grābekli,

ratus, arklus un citus darba rīkus. Tas pats lielākā vai mazākā mērā

notika arī citos Latvijas pagastos. 230

Valmieras apriņķa Nabes pagasta komjaunieši organizēja talku

savas organizācijas biedra Anšmita jaunsaimniecībā un griezās ar

aicinājumu pie visām Padomju Latvijas lauku komjaunatnes orga-

nizācijām sniegt jaunajiem zemes ieguvējiem visāda veida palī-
dzību.231

Jaunajiem zemes ieguvējiem palīdzēja arī lauksaimniecības

biedrības, kuru vadību 1940. gada vasarā un rudenī pārņēma savās

rokās jaunas valdes. Pie daudzām no tām (Ternejas, Rencēnu,

Mārsnēnu, Kauguru, Tumes, Skaistkalnes, Ipiķu, Umurgas v. c.)

bija organizēti jauno zemes ieguvēju atbalstīšanas fondi. Piemē-

ram, pie Jērcēnu pagasta lauksaimniecības biedrības nodibinātajā
darba zemnieku izpalīdzības fondā bija saziedots 1964 kg sēklas

kviešu, 2705 kg sēklas miežu, 4600 kg sēklas auzu, 7560 kg sēklas

kartupeļu, 219 kg sēklas rudzu, 148,50 rbļ. naudā, 2 zirgi, 1 govs,
1 skapis, 3 darba rati, 2 ragavas, 6 arkli, 4 ecēšas, 2 atsperu
ecēšas, 1 bišu māja ar saimi, sīki mājlopi un augļu koki. 232 Lim-

bažu lauksaimniecības biedrības palīdzības fondā ienāca 18600 kg
dažādu sēklu, 6 govis, 2 zirgi, 1 teļš, 1 cūka, mājputni, rati, ragavas,

2 ecēšas, 3 arkli un citi darba rīki. To visu sadalīja 44 jaunajiem
darba zemniekiem.233

Zināmu darbu sēklas un līdzekļu vākšanā jaunajiem zemes

ieguvējiem veica arī piensaimnieku sabiedrības, 234 kā arī pagastu
valdes (Lodē, Džūkstē v. c.) .235 Jauno zemnieku atbalstīšanas fondu

organizēja arī LKP Valmieras apriņķa komitejas avīzes «Liesma»

kolektīvs. 236

1940. gada rudenīblakus tādam diezgan plaši izplatītam palīdzī-
bas veidam kā zemes brīvprātīga nodošana valsts zemes fondā

no to saimniecību puses, kurām bija mazāk par 30 ha, bija arī daudz

gadījumu, kad vecie saimnieki saviem bijušajiem kalpiem «brīv-

prātīgi» nodeva lopus, sēklu, inventāru. Tā, protams, pa lielākajai
daļai bija slēpta uzpirkšana, lai bijušais kalps arī turpmāk būtu

zināmā atkarībā no sava agrākā ekspluatētāja.
Tomēr, lai arī cik plašu atbalstu jaunajiem zemes ieguvējiem

sniedza darba zemnieki, lielākā un ievērojamākā palīdzība nāca no

valsts puses.

230 «Brīvais Zemnieks», 1941, 27. maijā.
231 «Padomju Latvija», 1940, 24. oktobrī.
232 «Liesma», 1940, 17. decembri.
233 «Brīvais Zemnieks», 1941, 11. maijā.
234 «Padomju Latvija», 1940, 23. oktobrī.
235 «Brīvais Zemnieks», 1940, 22. novembri

236 «Padomju Latvija», 1940, 15. oktobri.
«Padomju Latvija», 1940, 15. oktobrī.



Zināmu ieskatu par to, kādu palīdzību jaunajiem arājiem bija
plānojis Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariāts 1941. gadā
un turpmākajos gados, sniedz zemkopības tautas komisāra viet-

nieka R. Blaua raksts, 237 kurā faktiski īsumā bija izklāstīts Latvi-

jas PSR lauksaimniecības plāns 1941. gadam. Zemkopības tautas

komisariāts paredzēja organizēt Latvijas PSR 100 mašīnu un

traktoru staciju (pa 10 traktoru katrā) un apmēram 1000 lauksaim-

niecības mašīnu staciju (katrā pa 2 labības pļāvēji, 3 zāles pļāvēji,
3 zirgu grābekļi, 1 rindu sējmašīna un 2 kartupeļu rokamās mašī-

nas). Jaunsaimniecībām bija paredzēts kredīts 1 zirga, 1 govs,
2 cūku (sivēnu) un 2 aitu, darba ratu, ragavu, zirglietu, arkla un

atsperu ecēšu, kā arī sēklas (4 cnt sēklas labības un 10 cnt sēklas

kartupeļu) iegādei. Pēc ZTK aprēķiniem, jaunajiem zemes ieguvē-

jiem bija nepieciešami šādi kredīti: ēku būvei — 16000000 latu

(rubļu), dzīvā inventāra iegādei— 11 900 000 latu, nedzīvā inven-

tāra iegādei — 12900 000 latu, sēklas materiāla iegādei — 2 500 000

latu, mākslīgo mēslu iegādei — 1 380 000 latu, mašīnu iegādei —

4 995 000 latu, kopā 49 675000 latu.

Latvijas PSR Lauksaimniecības banka, kas ar tai pakļauto
343 krājaizdevu sabiedrību palīdzību izsniedza zemniekiem aizde-

vumus, 1940. gada augustā izsniedza 400000 latu, septembrī —

740 000 latu, bet oktobrī — 2 329 000 latu.238 Septembrī—oktobrī
Lauksaimniecības banka jau sāka izsniegt kredītus arī jaunajiem
zemes ieguvējiem. Bija paredzēts, ka ēku būvēm katram izsniegs
4000 latu, lopu iegādei — 1000 latu un sēklas un inventāra iegādei —

1000 latu.239 1940. gadā 633 jaunie darba zemnieki saņēma aizde-

vumus 1 043 200 rbļ. apmērā.
240 Viņi ņēma kredītus galvenokārt

inventāra iegādei, nekultivētas zemes uzaršanai ar traktoru un

mākslīgo mēslu iegādei, bet mazāk — lopu iegādei, jo sakarā ar

sauso vasaru Latvijā bija jūtams lopbarības trūkums.

1940. gada rudenī Latvijas PSR TKP saskaņoja jauno zemes

ieguvēju kreditēšanas jautājumu ar PSRS TKP. Decembrī Latvi-

jas PSR TKP atvēlēja jauno zemes ieguvēju kreditēšanai 14 milj.
rbļ., no tiem pa 2 500000 rbļ. — ēku celšanai un sēklu iegūšanai,
800000 rbļ. — mākslīgo mēslu iegādei utt.;241 tika arī izstrādāti
noteikumi aizdevumu izsniegšanai vienai saimniecībai.242 1941. gada
pavasarī aizdevumu kopsumma tika noteikta uz 24 318000 rbļ.,243

no tiem inventāra iegādei — 3400 000 rbļ., celtniecībai'
—

4 500 000 rbļ., mākslīgo mēslu iegādei — 5 758000 rbl., sēklu iegā-
dei — 2 500000 rbļ., govju iegādei — 8 160000 rbļ. Tomēr faktiski

inventāra iegādei jau līdz 1941. gada 1. martam 3 400000 rbļ. vietā

237
Darba zemnieka gada grāmata 1941. gadam, 160.—165. lpp.

238 «Padomju Latvija», 1940, 18. novembri.
239 «Cīņa», 1940, 17. septembrī.
240 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 327. 1, 97. lapa.
241 Turpat, 270. f., 1. apr., 16. 1., 37. lapa.
242 Turpat, 40.—41. lapa.
243 Turpat, 611. f, 2. apr, 327. 1, 97. lapa.
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bija piešķirti 5 200000 rbļ., no kuriem izsniegti bija 3 543 000 rbļ.,
un tad Latvijas PSR Lauksaimniecības banka saņēma papildus vēl

3 000000 rbļ., tātad kopsummā 8 200000 rbļ.244

Aizdevumu izsniegšanas noteikumi vienai saimniecībai bija
šādi: mākslīgo mēslu iegādei — līdz 150 rbļ. par 2,5%, sēklas

iegādei — 300 rbļ. par 2,5%, inventāra iegādei — 2500 rbļ. par
2,5% uz 5 gadiem, ēku būvēm — 3000 rbļ., zemes uzaršanai ar

traktoru — 200 rbļ. par 2,5%, agro dārzāju audzēšanai — līdz

5000 rbļ. par 5% ar atmaksu līdz 1941. gada 25. jūlijam (tiem, kam

bija siltumnīcas) ,245

Republika rosīgi gatavojās 1941. gada pavasara sējai. 1941. ga-
da 6. un 7. februārī Rīgā notika Latvijas PSR lauksaimniecības dar-

binieku sanāksme, LKP CX pievērsa lielu vērību lauksaimniecības

darbu plāna izstrādāšanai 1941. gadam.246 1. martā LKP CX un

Rīgas komitejas apvienotais plēnums pieņēma lēmumu «Par gata-
vošanos 1941. g. pavasara sējai». 247

PSRS TKP un VK(b)P CX veltīja lielu uzmanību Baltijas pa-

domju republiku lauksaimniecības attīstībai, pieņemot 1941. gada
19. februārī attiecīgu lēmumu. PSRS Lauksaimniecības bankai bija
noteikts bezgovju saimniecību apgādāšanai ar govīm atvēlēt: Lat-

vijas PSR — 9048 tūkst, rbļ., Lietuvas PSR — 4597 tūkst. rbļ. un

Igaunijas PSR — 4400 tūkst rbļ. Bija arī paredzēta sēklu aizde-

vumu atvēlēšana, tāpat noteikti pasākumi MTS un MZIP organizē-

šanai, kā arī ražošanas kooperācijas dažādu formu attīstībai Bal-

tijas padomju republikās. Latvijas PSR TKP un LKP CX 1941. ga-

da 3. martā, pamatojoties uz šo lēmumu, savukārt pieņēma kopējo
lēmumu «Par palīdzību nabadzīgām un vidējām zemnieku saimnie-

cībām», 248 kas paredzēja, ka 1941. gadā šo saimniecību vajadzībām

jāiepērk 37 000 govju un teļu. Lēmumā bija arī noteikta iepriekš
minētā summa kredītiem un atzīmēts, ka «sakarā ar to, ka turī-

gās nestrādājošo zemnieku saimniecībās līdz ar 1940. g. jūlija
zemes likuma realizēšanu ir ievērojami produktīvu mājlopu pārpali-

kumi, atļaut šīm saimniecībām nodot daļu no lopiem valstij uz tām

skaitošos valsts parādu rēķina, lai iepirktās govis un teles pārdotu

nabadzīgām zemnieku saimniecībām, kam nav govju». Lēmumspa-

redzēja arī piešķirt nabadzīgajām zemnieku saimniecībām pļavu un

ganību zāļu sēklas aizdevumu — 800 cnt (uz 2 gadiem), kā arī

uzlika par pienākumu Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariā-

tam nodrošināt 800 cnt lopbarības sakņaugu sēklu un 282 cnt

dārzāju kultūru sēklu savlaicīgu saņemšanu, kuras PSRS Zemko-

pības tautas komisariāts piešķīris pārdošanai Latvijas PSR zem-

niekiem.

244
Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 191. 1, 18. lapa.

245 Turpat, 17.—18. lapa.
246 «Cīņa», 1941, 7.-9. februārī; LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr

445. 1., 10. lapa.
247 «Cīņa», 1941, 4. marta.
248

Turpat.
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Faktiski Latvijas PSR Lauksaimniecības banka piešķīra govju
iegādei 8 160000 milj. rbļ., un 19215 jauno zemnieku saimniecību

līdz 1941. gada 1. aprīlim saņēma šim nolūkam aizdevumā

3 985334 rbļ., bet 14605 nabadzīgās saimniecības — 2 542303 rbļ.,
tātad kopā 33 820 saimniecības saņēma kā kredītu 6 527637 rbļ. 2

'

49

Vēlāk Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariāts atzīmēja,
ka līdz 1941. gada 9. maijam govju iegādei izsniegts kredīts

9 500000 rbļ. apmērā.
250 Kredītu (par 3%) izsniedza 60%

apmēra no iegūstamo lopu vērtības, nosakot, ka tas dzēšams 3 gadu
laikā. 251

1941. gada martā Latvijas PSR TKP aplēsēs bija konstatēts, ka

Latvijā ir 37 700 saimniecības bez govīm — 26 787 jauno zemes

ieguvēju saimniecības un 10913 nabadzīgo zemnieku saimniecību

ar zemes platību virs 1 ha.252 Šie skaitļi atšķīrās no tiem, kas bija

aplēsti 1940. gada rudenī, kad konstatēja, ka Latvijā ir 43 920 bez-

govju saimniecību (tomēr iespējams, ka pēdējais skaitlis aptvēra
arī pilsētu robežās esošās saimniecības). Pamatojoties uz martā

aplēsto skaitli, bija arī noteikta katram apriņķim kredīta summa

govju iepirkšanai. Visvairāk bija atvēlēts Rīgas apriņķim —

850000 rbl., Valmieras apriņķim — 840000 rbl., Jelgavas apriņ-
ķim — 820000 rbļ., Madonas apriņķim — 500 000 rbļ. utt. 253

1940. gada rudenī Latvija 1 govs bija 43769 saimniecības,
2 govis — 49 693, 3 govis — 35 951, 4 govis — 28 137, 5 govis —

20 800, 6 govis —14 269, 7 govis — 8788, 8 līdz 10 govis — 15433,
11 līdz 14 govju — 6819, 15 līdz 20 govju — 2462, 21 un vairāk

govju — 543 saimniecības.254 Ka redzams, pec zemes reformas

daudzās saimniecībās (galvenokārt bijušajās lielsaimniecībās) bija
liels govju skaits, bet, tā kā attiecīgās zemes platības (konkrēti —

ganību) tām vairs nebija, tad bijušās lielsaimniecības sāka likvidēt

savu govju ganāmpulku.
1941. gada 24. martā zemkopības tautas komisārs J. Vanags

izdeva īpašu pavēli par nabadzīgo zemnieku apgādi ar govīm.
255 Ar

šo pavēli apriņķu izpildu komitejām bija uzdots sastādīt katram

pagastam govju apgādes plānu un pēc iespējas sagādāt sava pa-

gasta bezgovju saimniecībām govis (pa vienai), izmantojot šim

nolūkam turīgo zemnieku saimniecību ganāmpulka daļu, kas tām

kļuvusi lieka. Katrā pagastā bija jāsastāda komisija, iesaistot tajā
pārstāvi no pagasta izpildu komitejas, pārstāvi no vietējās LKP

organizācijas, veterinārārstu un zootehniķi. Bija noteikts, ka no

katras turīgo zemnieku saimniecības, kuras platība pirms zemes

reformas bija no 30 līdz 50 ha, jāiepērk ne mazāk kā 1 govi, ja

249 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 284. 1, 17. lapa.
250

Turpat, 429. 1, 79. lapa.
251 «Cīņa», 1941, 4. marta.

252 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 55. 1, 47. lapa.
253 Turpat.
254 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. 1, 2. apr, 298. 1, 16. lapa.
255 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 91. 1, 100. lapa.
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platība bija 50—70 ha — 2 govis, ja 70—100 ha — 3 govis, ja
pāri par 100 ha — 5 govis. Vispirms ar govīm bija jāapgādā zem-

nieki, kas jau bija sākuši saimniekot un kuriem bija lopbarība,
tad tie, kas saimniekoja, bet kam lopbarības nebija. 1941. gada
8. maijā tika noteiktas cenas, par kurām govis bija pārdodamas
jaunajiem zemes ieguvējiem; 256 tās bija daudz zemākas par paras-
tajām tirgus cenām (janvārī tirgū govs maksāja 600 rbl., zirgs —

1000 rbļ.257 ).
Jauno zemes ieguvēju apgāde ar govīm bija viens no svarīgā-

kajiem pasākumiem jauno darba zemnieku materiālā stāvokļa uzla-

bošanai, jo govs iegāde bija pamats tālākajai dzīves veidošanai.

1941. gada marta beigās un aprīļa sākumā visas Latvijas PSR

apriņķu izpildu komitejas un arī partijas komitejas apsprieda jau-
tājumus par pasākumiem bezgovju saimniecību apgādāšanai ar

govīm un par kredītu sadali. Tā, 31. martā Kuldīgas apriņķa izpildu
komiteja apsprieda jautājumu par govju sagādi bezgovju saimnie-

cībām.258 3. aprīlī Valkas apriņķa izpildu komiteja, konstatējusi, ka

apriņķī nav govju 837 jauniedalītām saimniecībām, apstiprināja
govju iepirkšanas plānu un kredīta sadalījumu. 259 25. martā LKP
Ludzas apriņķa komiteja, apspriedusi govju sagādes jautājumu,
konstatēja, ka apriņķī ir 183 bezgovju un 764 bezzirgu saimniecī-

bas.260 28. martā šo jautājumu apsprieda Ludzas apriņķa izpildu
komiteja. Apriņķī tad jau darbojās 12 komisijas govju iepirkšanai.

Govju iepirkšanas komisijas bija sastādītas gandrīz visos Lat-

vijas pagastos un savu darbu sekmīgi beidza 1941. gada aprīlī.
Kā ziņoja prese, aprīlī Bauskas apriņķa 20 pagastos bija iepirkts
913 govju un 169 teles.261 Jelgavas apriņķī aprīļa vidū bija iepirkts
830 govju, bet pēc divām nedēļām — jau 1295 govis un 284 teles;

bez tam šajā apriņķī 2595 jaunie zemju ieguvēji paši iegādājās

govis.262 Cēsu apriņķī 460 govis un 63 teles bija nopirktas ar govju

iepirkšanas komisiju starpniecību, bet paši jaunie zemes ieguvēji

iepirka 599 govis.263 Valkas apriņķī bija iepirktas 837 govis.
264

lepirka vaislas govis vien, un jaunajiem zemes ieguvējiem tās no-

deva tikai pēc veselības pārbaudes. 1941. gada martā Zemkopības
tautas komisariāts sasauca apriņķu zootehniķu sapulci, kurā tika

uzsvērts, ka jaunajiem zemes ieguvējiem jāsaņem pilnīgi veseli

govslopi. Ja govs ieguvējam nebija lopbarības, tad govs pārdevē-

jam bija jāpārdod viņam arī rupjā barība — vasarāju vai auzu

salmi (6 kg dienā katrai govij līdz lopu ganos laišanai, bet ne

256 Latv. PSR CVORA, 375. f., 1. apr., 13. 1, 177. lapa.
257 Turpat, 611. f, 1. apr, 39. 1, 5. lapa.
258 Turpat, 270. f, 2. apr, 4. 1, 33. lapa.
259

Turpat, 28. 1, 60. lapa.
260 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 68. 1, 73. lapa
261 «Brīvais Zemnieks», 1941, 23. aprīli.
262 Turpat, 1941, 12. un 29. aprīlī.
263

«Cesu Stars», 1941, 7. maijā.
264 «Liesma», 1941, 26. aprīlī.
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vēlāk kā līdz 15. maijam). Jaunie govju ieguvēji varēja saņemt
spēkbarību pret samaksu arī caur patērētāju biedrībām vai pieno-
tavām neatkarīgi no tā, vai viņi nodeva pienu pienotavai vai ne.

265

Tā kā lopbarības trūkuma dēļ dažas saimniecības Gaļas rūpnie-
cības tresta uzpirkšanas bāzēs nokaušanai nogādāja derīgas tura-

mās un sugas govis, tad trestam bija uzlikts par pienākumu ap-

mainīt šādas govis pret zemnieku gaļas lopiem. Līdz ar to darba

zemniekiem bija dota iespēja savus mazvērtīgākos un mazražīgā-
kos govslopus apmainīt pret augstvērtīgākiem sugas lopiem.

1941. gada 15. aprīlī Latvijas PSR bija jau nopirkts 21000

govju, tomēr dažos apriņķos veterināru trūkuma dēļ darbs kavē-

jās.
266 23. aprīlī bija iepirktas 39 543 govis plānoto 37 700 vietā:

pagastos govju iepirkšanas komisijas iepirka 10545 govis un

1841 teli, un jaunie zemes ieguvēji ar pagastu izpildu komiteju un

zootehnisko darbinieku līdzdalību paši iepirka 27 157 govis._6l6 jau-
nie zemes ieguvēji aiz dažādiem iemesliem no govju iegādāšanas
atteicās.267

Visumā govju iepirkšana notika organizēti. LKP Ludzas ap-

riņķa komiteja savā 1941. gada 14. aprīļa sēdē gan atzīmēja, ka

dažos pagastos (Mērdzenes, Zvirgzdenes, Briģu) iepirka govis

arī no vidējiem zemniekiem, kas nebija paredzēts jau minētajā
3. marta lēmumā.268 Jelgavas apriņķa izpildu komiteja savā 25. ap-

rīļa sēdē konstatēja, ka apriņķī vairākos pagastos ir govju pārpa-

likums, un nolēma noskaidrot, vai nevar darba zemniekus apgādāt
ar divām govīm.

Savā pārskatā par govju un zirgu iepirkšanas gaitu republikā
līdz 1941. gada 1. jūnijam Latvijas PSR Lauksaimniecības banka

atzīmēja (ziņas par 9 pagastiem nebija ienākušas), 269 ka no bijuša-
jiem lielsaimniekiem iepirktas 10 262 govis 2 928788 rbļ. vērtībā

un 1959 zirgi (zirgu un mašīnu iznomāšanas punktu vajadzībām)
2 506637 rbļ. vērtībā. No šīm summām 2 037615 rbļ. (no iepirkto
govju vērtības) un 1 738 470 rbļ. (no iepirkto zirgu vērtības) ieskai-

tīja šo saimniecību agrāko parādu maksās. Bez tam no bijušajiem
lielsaimniekiem bija iepirkts arī lauksaimniecības inventārs

134237 rbļ. vērtībā. Arī no šīs summas 121 560 rbļ. ieskaitīja parādu
maksās.

Visai svarīgs jautājums bija jauno zemes ieguvēju apgāde ar

zirgiem. 1939. gadā Latvijā, pēc vispārējās lauksaimniecības skai-

tīšanas datiem270 (tie aptvēra arī pilsētu saimniecības un sīksaim-

niecības ar zemes platību zem 1 ha), zirgu nebija 67 840 saimnie-

265 «Komunists», 1941, 10. aprīlī; «Padomju Latvija», 1941, 8. aprīlī.
266

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 445. 1, 15. lapa.
267 Turpat, 1. apr, 22. 1, 120. lapa; Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 88. 1,
140. lapa.
268 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 68. 1, 99. lapa.
269 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 191. 1, 42. lapa.
270

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 299. 1, 15. lapa. Šie dati attie-
cība uz bezzirgu saimniecībām nedaudz atšķiras no 113.—114. lpp. minētajiem.
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cībam, bet 1 zirgs bija 106 151 saimniecība, 2 zirgi — 70 667,
3 zirgi — 15601, 4 zirgi — 6328, 5 zirgi — 2452, 6 zirgi — 875,
7 zirgi — 315, B—lo8—10 zirgu — 271, 11 un vairāk zirgu — 104 saim-

niecībās. Rīgas apriņķī bija 14 528 bezzirgu saimniecības, Daugav-
pils apriņķī — 8140, Rēzeknes — 6806, Ludzas — 3839, Abrenes —

3885 utt.

Jau 1940. gada rudenī iepirka zirgus apmēram 2000 jauno
zemes ieguvēju. 271 Zirgu pārdošanu organizēja caur centrālo savie-

nību «Turība» īpašos zirgu tirgos. Šādā tirgū piedalījās arī Lat-

vijas PSR Lauksaimniecības bankas pārstāvis, lai varētu uz vie-

tas nokārtot kredītu pieprasījumu. Slēdzot zirgu pārdošanas līgu-

mu, pārdevējam pēc viņa vēlēšanās varēja izdot vekseli, kuru pēc
aizdevuma formalitāšu nokārtošanas izpirka Lauksaimniecības

banka. Bija paredzēts, ka tirgos nopirktos zirgus var nosūtīt uz

citām vietām pa dzelzceļu par mērenu cenu (15 —30 latu par

zirgu). 272 Zirgu tirgos piedalījās arī Zemkopības tautas komisariāta

instruktori un veterinārārsti, lai palīdzētu ar padomu zirgu izvēlē

un cenas noteikšanā tiem.

Prese ziņoja, 273 ka 1941. gada janvārī zirgi bija iegādāti 3200

jaunajiem zemes ieguvējiem. Kā atzīmēts Latvijas PSR ZTK mate-

riālos (1941. gada maijā), zirgu iegādei bija paredzēts kredīts

3 400 000 rbļ. apmērā. 274

Liela nozīme jauno darba zemnieku tālākas dzīves veidošana

bija ēku būvei jaunajās saimniecībās.

J. Vanags agrārās reformas nobeigšanai veltītajā svinīgajā

sapulcē norādīja, ka no ieprojektētajām saimniecībām tikai 2819

saimniecībām ir visas vajadzīgās ēkas, 3018 saimniecības apgādā-
tas ar ēkām daļēji, bet apmēram 40 tūkst, saimniecību ēku nav.

Turpat viņš piebilda, ka daudzām jaunajām saimniecībām (ap
30 tūkst.) varēs bez grūtībām iedalīt ēkas pagaidu lietošanā.275

Pēc PSRS Lauksaimniecības bankas Latvijas republikāniskā kantora

pārvaldnieka E. Bašēna informācijas, ko viņš sniedza presei
1941. gada janvārī, iedalīto saimniecību vidū ar esošajām ēkām

varēja pilnīgi iztikt 4284 saimniecības, bet 3264 saimniecībām bija

daļa vajadzīgo ēku;276 44213 saimniecībām ēku nebija nemaz.
277

Sie skaitļi, liekas, pareizi atspoguļoja stāvokli 1941. gada sakuma,

lai gan «Darba zemnieka gada grāmatā 1941. gadam» ir minēts,278

ka ēkas daļēji ir tikai 3933 jaunajām saimniecībām, bet 37 965 sai-

niecībām ēku nav, tomēr 24 238 no tām varēs ierādīt telpas pastā-

vošajās saimniecībās.

271 «Padomju Latvija», 1940, 18. novembrī.
272 «Komunists», 1940, 6. oktobri.

273 «Padomju Latvija», 1941, 26. janvāri.
274 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 429. 1, 79. lapa.
275

«Cīņa», 1940, 26. septembrī.
276 «Brīvais Zemnieks», 1941, 26. janvārī.
277 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 429. 1, 79. lapa.
278 Darba zemnieka gada grāmata 1941. gadam, 235. lpp.
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1941. gadā bija paredzēts uzcelt Latvijas Jaukos 8000 jaunu
saimniecības ēku, bet pavisam uzbūvēt vajadzēja 15000 saimnie-

cības ēku.279

Pie šī lielā darba ķērās jau tad, kad agrārās reformas darbi

pilnībā vēl nebija nobeigti. Avīze «Brīvais Zemnieks» jau 1940. ga-
da 23. septembrī ziņoja, ka Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāta būvniecības daļa ir izstrādājusi saimniecības standartpro-
jektu, kas paredz visas saimniecības ēkas uzcelt zem viena

jumta. Vienā galā bija paredzēta dzīvojamā telpa, kas sastāvētu no

2 istabām, priekšistabas un virtuves, otrā galā bija vieta rezerves

telpai un klētij. Vidū bija domāta telpa kūtij (vienam zirgam,
5 govīm un sīklopiem). Visas ēkas kopgarumam vajadzēja būt

27 m, un būvēt to varēja no koka, mūra kleķa utt. (pavisam 6

dažādi būvēšanas tipi). Tomēr šis projekts visumā neguva jauno
zemes ieguvēju piekrišanu. Tā, Zemkopības tautas komisariāta Vid-

rižu rajona agronoms 1940. gada 3. oktobrī ziņoja, ka 7 pagastos

notikušajās jauno zemes ieguvēju sapulcēs «gandrīz visi darba

zemnieki ir izteikuši vēlēšanos atļaut ēkas celt pēc tāda paraugpro-

jekta, kad dzīvojamā ēka ir atsevišķi no saimniecības ēkām un lai

klēts būtu apakšstāvā». 280

levērojot daudzu jauno zemnieku iesniegtos ierosinājumus, Lat-

vijas PSR Zemkopības tautas komisariāta būvniecības nodaļa
1940. gada novembra vidū izstrādāja divus ēku standartprojektus

jaunierīkojamajām 10 ha lielajām saimniecībām.281 Pirmais no tiem

paredzēja, ka būs jāizbūvē zem viena jumta lopu kūts un šķūnis
un pagaidām (līdz dzīvojamās ēkas izbūvei) arī ar šķērssienu atda-

līta dzīvojamā istaba un dzīvojamā virtuve. Pajumtē bija paredzēta

telpa klētij un rezerves istabai, kā arī vieta lopbarības novietošanai;

virtuves durvju priekšā bija jāizbūvē vējtveris un pieliekamā telpa.
Vēlāk, kad būtu uzcelta atsevišķā dzīvojamā ēka, tā bija jāapvieno
ar klēti vai ratnīcu, bet bijušajā pagaidu istabā bija ierīkojams

aizgalds cūkām un aitām, bijušajā virtuvē — zirgu stallis.

Otrais projekts paredzēja, ka zem viena jumta jāapvieno dzīvo-

jamā ēka, pagaidu kūts un labības šķūnis. Vēlāk bija iespējams
celt lopu kūti kā atsevišķu brīvstāvošu ēku vai piebūvēt to šķūņa

galā. Pēc lopu izvākšanas no pagaidu kūts tanī varēja iekārtot

labības klēti ar paaugstinātu grīdu un ratnīcu priekšpusē. Arī par

šo projektu tika izteikti dažādi ierosinājumi. Tā, darba zemnieks

K. Lavals ierosināja paredzēt pagraba izbūvi zem ēkas un vējtvera

(priekštelpas) izbūvi kūtij, tāpat ierīkot kūtī ventilāciju un arī

paredzēt telpas lopbarībai uz kūtsaugšas utt.282

Zemkopības tautas komisariāts centas ar eku standartprojektu

279 Darba zemnieka gada grāmata 1941. gadam, 162 lpp
280 Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr., 144. 1., 74. lapa.
231

«Brīvais Zemnieks», 1940, 16. novembrī; Darba zemnieka gada grāmata
1941. gadam, 235.-239. lpp.
282

«Brīvais Zemnieks», 1940, 20. novembrī.
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ieviešanu pēc iespējas racionalizēt būvdarbus, piemēram, masveidīgi
izgatavojot durvis, logu ietvarus, logu aplodes utt. Rīkojoties tā,
tika ievērota arī buržuāziskās agrārās reformas pieredze, kad kat-

ram jaunsaimniekam nācās būvēties pēc saviem ieskatiem.283

1940. gada rudenī Rīgas tuvumā pie Babītes stacijas sāka bū-

vēt 3 paraugēkas jaunsaimniecībai, kuras būtu ērti pieejamas
apskatei. 284

Katram no minētajiem ēku projektiem atkarībā no būvmateriā-

liem bija izstrādāti vairāki būvprojekti ar vajadzīgā materiālu

daudzuma aprēķinu. Piemēram, otrais projekts bija piemērots se-

šiem dažādiem būvveidiem atkarībā no tuvākā apkārtnē sastopama-
jiem būvmateriāliem (koks, ķieģeļi, kaļķis un grants kleķis, kok-

betons, māla kleķis, cementa ķieģeļi).
Ēku tipveida projektus Zemkopības tautas komisariāts nosūtīja

visām pagastu izpildu komitejām un arī ZTK celtniecības rajonu
(visā Latvijā to bija 96) būvtehniķiem. Bez tam darba zemnie-

kiem bija atļauts būvēt ēkas arī pēc agrākās Zemkopības ministri-

jas izstrādātajiem projektiem vai arī pēc atsevišķiem individuāliem

projektiem.

Jaunajiem saimniekotājiem jau 1940. gada beigās bija ieteikts

saziņā ar būvtehniķi un rajona agronomu izvēlēties ēku būves vietu

un arī noskaidrot ūdens jautājumu (akas ierīkošanas iespēju pie
būvējamās ēkas). Visi jauno saimniecību būves darbi bija jāveic

rajonu būvtehniķu, kā arī apriņķu izpildu komiteju zemes nodaļu

būvtehniķu vadībā.285

Jau 1940. gada beigās daudzās jauno zemes ieguvēju sapulcēs

pārrunāja jautājumus par jauno ēku celtniecību, konkrētajā vietā

ieteicamajiem būvmateriāliem, būvdarbu secību. 1940. gada beigās
un 1941. gada pirmajos mēnešos jaunie zemes ieguvēji vairākās

vietās (Bauskas apriņķī, 286 Valkas apriņķī, 287 Limbažu novadā,
288

Cēsu apriņķī 289
v. c.) organizēja mežos būvmateriālu sagādi; bieži

tika rīkotas talkas, kurās piedalījās ne vien jaunie zemes ieguvēji,
bet arī pārējie zemnieki.

Latvijas PSR Mežu rūpniecības tautas komisariāts 1941. gadā

ļāva jaunajiem zemniekiem izcirst 500000 m 3kokmateriālu. 290 Līdz

1941. gada 17. aprīlim no tiem bija izcirsti 264 000 m
3

Meža

materiālus jaunajiem darba zemniekiem izsniedza par ļoti zemu

cenu (20% no valsts takses). Pēc Mežu rūpniecības tautas komisa-

riāta rīkojuma to apstrādi un zāģēšanu pagastu izpildu komitejas

organizēja MRTK Koksnes rūpniecības tresta zāģētavās (22 vie-

283 «Brīvais Zemnieks», 1940, 2. decembrī.
284 Darba zemnieka gada grāmata 1941. gadam, 237. lpp.
285 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 429. 1., 24. lapa.
286 «Brīvais Zemnieks», 1941, 14. februāri.
287 Turpat, 1941, 1. martā.
288 Turpat.
289 Turpat, 1941, 4. jūnijā.
290 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr, 48. 1, 197. lapa
291

Turpat, 203. lapa.
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tas), tāpat ari privātajās zāģētavas un Miltu un maizes rūpniecības
tresta dzirnavās.292

Bauskas apriņķa rūpkombināts uzņēmās jauno darba zemnieku

vajadzībām savās galdnieku darbnīcās izgatavot pēc standartpa-
rauga logus un durvis. 293

Jauniedalīto zemju ieguvējiem bija nodrošināta atvieglota būv-

materiālu iegāde. Ķieģeļus, siporeksu, šīferi un kūdras izolācijas
plāksnes viņiem pārdeva par pazeminātu maksu (2/3 no tirgus
vērtības). Uzrādot apriņķa būvtehniķa izsniegtu apliecību, jaunais
zemes ieguvējs varēja saņemt līdz 300 kg cementa. Vietējām patē-
rētāju biedrībām tika uzdots turēt visos kooperatīvos pietiekamus
būvmateriālu krājumus.

Lai palīdzētu jaunajiem darba zemniekiem veikt būvdarbus,

pagastos sāka dibināt īpašas amatnieku brigādes; vietām (Madonā,
Cesvainē, Gulbenē v. c.) organizējās speciālie darba arteļi. Celt-

niecības rajonu tehniķi Madonas apriņķī vien ziemas periodā par
lauku būvniecību sarīkoja 37 priekšlasījumus, apmeklēja 149 saim-

niecības un sniedza padomus celtniecības jautājumos 778 darba

zemniekiem.294

Lai jaunie zemes ieguvēji varētu vieglāk tikt galā ar formalitā-

tēm, visus ar projektu apstiprināšanu un citu jautājumu nokārto-

šanu saistītos jautājumus nodeva apriņķu izpildu komiteju zemes

nodaļu pārziņā. Celtniecības rajonu tehniķiem bija uzdots pēc

iespējas vienkāršot visu projektu apstiprināšanas formālo pusi un

uzklausīt darba zemnieku priekšlikumus un ierosinājumus. Rak-

sturīgi, ka visbiežāk jaunie zemes ieguvēji izteica vēlēšanos būvēt

dzīvojamo māju atsevišķi no saimniecības ēkām, ceļot visas ēkas no

ugunsdrošā materiāla. Lielākā daļa jauno zemnieku, kuriem vaja-
dzēja sākt apbūvēties 1941. gadā, ēku būvi iesāka pavasarī, pēc
pavasara sējas darbu pabeigšanas. Piemēram var minēt,295 ka

Bauskas apriņķī 1941. gadā paredzēja sākt apbūvēties 306 saim-

niecības, Valkas — 76, Madonas — 446, Cēsu — 331, Valmieras —

1040 utt.

Valsts sniedza jaunajiem būvētājiem arī zināmu finansiālo

atbalstu. Jau 1940. gada oktobrī Latvijas PSR Lauksaimniecības

banka izstrādāja instrukciju par aizdevumu izsniegšanas kārtību un

izsniedzamo aizdevumu normām, kura paredzēja izsniegt šādus aiz-

devumus: koka dzīvojamās ēkas būvei — līdz 1000 latiem, dzīvoja-

majai ēkai no ugunsdrošā materiāla — no 2000 līdz 2300 latiem,
koka kūtij — līdz 500 latiem, kūtij no ugunsdrošā materiāla — no

800 līdz 1000 latiem, dzīvojamās ēkas kapitālremontam un pārbū-
vei — pusi no jaunbūves normas.

296 Tomēr, tā kā bija noteikts, ka

292 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 429. 1., 241. lapa.
293 «Brīvais Zemnieks», 1941, 14. februārī.
294

Turpat, 1941, 27. aprīlī.
295 «Brīvais Zemnieks», 1941, 14. februārī, 1. martā, 27. aprīlī, 4. jūnijā; Latv.

PSR CVORA, 270. f., 2. apr., 29. 1., 2. lapa.
296 «Jaunais Komunārs», 1940, 11. oktobrī.
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saimniecību apbūve notiks pakāpeniski un pēc apbūves plāna, kuru

izstrādās Zemkopības tautas komisariāts saziņā ar LKP CX, kā

arī ar apriņķu un pagastu pašvaldībām, Lauksaimniecības banka

nolēma līdz apbūves veida un būvmateriālu izsniegšanas kārtības

noteikšanai aizdevumus jauno saimniecību apbūvei 1940. gada ru-

denī vēl nepiešķirt. 297 Banka paredzēja, ka vispirmām kārtām aiz-

devumus saņems tās saimniecības, kuru apbūve būs paredzēta
1941. gada darbu plānā, ko sāka izstrādāt Zemkopības tautas komi-

sariāts, un arī tās saimniecības, kas prasītu kredītu ēku remontam

un pārbūvei.
1940. gadā PSRS Tautas Komisāru Padome piešķīra Padomju

Latvijai jauno saimniecību kreditēšanai 14 milj. rbļ., no kuriem

4,5 milj. rbļ. bija paredzēti celtniecības kreditēšanai.298 So summu

tad arī sadalīja pa apriņķiem (Ventspils apriņķim — 480000 rbļ.,
Valmieras apriņķim — 750000 rbļ. utt.). Apriņķu izpildu komitejas
šo summu savukārt sadalīja pa pagastiem. Līdz 1941. gada
1. martam banka no šīs summas izsniedza jauno saimniecību būvju
kreditēšanai 71 000 rbļ.,299 līdz 18. aprīlim — 118 081 rbļ.,

300 bet

līdz aprīļa beigām bija izsniegti 1119 aizdevumi 427000 rbļ.

apmērā. 301

Jāsaka, ka vēl pirms šo speciālo līdzekļu saņemšanas Latvi-

jas PSR Lauksaimniecības banka plaši kreditēja ēku būves Latvi-

jas laukos, it īpaši izsniedzot līdzekļus baļķu un citu būvmateriālu

iegādei (gan neatzīmējot tos kā kredītu jaunajiem zemes ieguvē-

jiem). Tā, 1941. gada janvārī vien ēku būvēm tika izsniegti
2,5 milj. rbļ. 302 Bankas Jelgavas nodaļa vien līdz 1941. gada februā-

rim izsniedza ēku būvēm 279 400 rbļ. lielu kredītu. 303 Visa celtnie-

cības kreditēšana notika ar lauku krājaizdevu sabiedrību starp-
niecību.

No sākuma bija paredzēts, ka kredīts ēku būvēm vienai saim-

niecībai nedrīkst pārsniegt 5000 rbļ.
304 Vēlāk kredīta apmērs tika

noteikts uz 3000 rbļ., to izsniedzot uz 10 gadiem; parāds bija jāsāk
dzēst tikai 4. gadā, bet procenti (3,5%) bija jāmaksā jau pirmajā

gadā. Pēc Latvijas PSR TKP lūguma PSRS TKP atļāva PSRS

Lauksaimniecības bankai kopā ar Latvijas PSR TKP palielināt
maksimālo aizdevuma summu būvniecības vajadzībām vienai

saimniecībai līdz 6000 rbļ., gan ar noteikumu, ka apbūve notiks

ciemos. 305 Jau 1941. gada'maijā Zemkopības tautas komisariāta

297
«Brīvais Zemnieks», 1940, 12. oktobrī.

298 «Padomju Latvija», 1940, 13. novembrī.
299 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 191. 1., 18. lapa.
300 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 284. 1, 17. lapa.
301 «Brīvais Zemnieks», 1941, 16. maijā.
302

«Padomju Latvija» un «Brīvais Zemnieks», 1941, 26. janvārī (intervija ar

PSRS Lauksaimniecības bankas Latvijas republikāniska kantora pārvaldnieku
E. Bašēnu).
303 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 59. 1, 68. lapa.
304 Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr, 39. 1, 10. lapa.
305

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 284. 1, 19. lapa.
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zemes ierīcības pārvalde kopā ar LKP CX un vietējām celtniecības

organizācijām sāka izraudzīt un izstrādāt jauno ciemu apbūves
vietas un veidu.306

Jāatzīmē, ka dažos 1941. gada maijā—jūnijā sastādītajos doku-

mentos ir minēts, ka valsts jaunajiem zemes ieguvējiem (atvēlējusi
celtniecībai 15 milj. rbļ.,307 bet autoram pagaidām nav izdevies

atrast lēmumu, kas to būtu noteicis.

Jau 1940. gada rudenī Latvijas PSR Zemkopības tautas komi-

sariāts sāka veikt pasākumus jauno zemes ieguvēju apgādei ar

sēklu. 28. novembrī zemkopības tautas komisārs J. Vanags izdeva

attiecīgu pavēli, 308 kurā bija norādīts, ka visām pagastu valdēm

nekavējoties jāizziņo jauniedalīto saimniecību lietotājiem, ka aiz-

devumi vasaras labības, kartupeļu, linsēklu, āboliņa un timotiņa
sēklas iegādei jāpieprasa pagastu valdēs līdz 1940. gada 10. decem-

brim. Sos aizdevumus izsniedza Lauksaimniecības banka ar lauku

krājaizdevu sabiedrību starpniecību, sēklas materiālu apgādāja
Latvijas Centrālais sēklu eksports. Sēklu iegādei bija paredzēts
bankas kredīts 2,5 milj. rbļ. apmērā. No šīs summas 3484 jaunie
zemes ieguvēji saņēma 646289 rbļ.309 Kredītu izsniegšanu traucēja
tas, ka nebija noteiktas sēklu cenas.

Pēc preses ziņām, 310 1941. gada pavasarī jaunajiem zemes iegu-
vējiem un nabadzīgajām darba zemnieku saimniecībām paredzēja
uz nomaksu izsniegt sēklai 13 600 t vasarāju labības, no kurām

9800 t jau bija sagatavotas uz vietas. Bez tam uz nomaksu izsnie-

dza 800 t linsēklu, 790 t āboliņa sēklu, 219 t timotiņa un 190 t citu

zālaugu sēklu utt. Visumā jaunajiem zemniekiem bija sagatavots
16 460 t sēklas.311 So aizņēmumu atdošanai bija noteikta šāda kār-

tība: par katriem pavasarī saņemtajiem 100 kg vasarāju labības

rudenī būs jāatdod 110 kg, bet par katriem saņemtajiem 100 kg

zālaugu sēklu no 1942. gada ražas būs jāatdod 112 kg.
Daudz sēklu materiāla Latvijas PSR saņēma no citām PSRS

republikām — 3800 t auzu sēklu, 312 sakņaugu sēklas 313 utt. No brā-

līgajām republikām ieveda arī 1527 cnt zālaugu sēklu.314

Sēklas materiāla izdalīšana jauno zemes ieguvēju saimniecībām

notika caur apriņķu izpildu komiteju zemes nodaļām. Tā, 1941. gada
16. aprīlī Valmieras apriņķa izpildu komiteja lēma par šāda sēklas

aizdevuma izsniegšanu: vasaras kviešu — 85 t, miežu — 100 t,

306 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 429. 1, 241. lapa.
307

Turpat, 79. lapa; Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 48. 1., 197. lapa.
308 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940,29. novembri.
309

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 284. 1., 17. lapa.
310 «Brīvais Zemnieks», 1941, 5. aprīli.
311 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 48. 1., 197. lapa.
312 «Brīvais Zemnieks», 1941, 5. maija. Ar lūgumu piešķirt Latvijai auzu seklas

1941. gada 22. februārī pie PSRS TKP priekšsēdētāja vietnieka A. Mikojana grie-
zās Latvijas PSR TKP priekšsēdētājs V. Lācis (Latv. PSR CVORA, 270. f., 4. apr,

46. 1, 8. lapa).
313 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 48. 1, 201. lapa.
314

PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr, 548. 1, 129. lapa.
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auzu — 314 t, mistra — 85 t, griķu — 4 t, zirņu un citu pākš-
augu — 45 t, linsēklu — 75 t, āboliņa sēklu — 65 t, timotiņa — 10 t,

pļavu zālaugu — 15 t.

Mākslīgo mēslu iegādei Latvijas PSR Lauksaimniecības banka

lauku krājaizdevu sabiedrībām bija atvēlējusi 5 758800 rbļ., un līdz

1941. gada 1. aprīlim darba zemnieki bija saņēmuši 22 313 aizņē-
mumus par 2 710018 rbļ. 315 Jauno zemes saņēmēju vajadzībām
katrā apriņķī bija paredzēts (uz vienu saimniecību) 4 cnt fosfora,
1 cnt kālija un 1 cnt slāpekļa mēslojuma.

Līdz 1941. gada 1. aprīlim no pavasara sējai paredzētajām
138 500 t minerālmēslojuma bija jau sagādātas 85 969 t (tai skaitā

41 424 t ievestas no citām PSRS republikām), bet līdz 20. aprī-
lim — jau 110000 t.316 Pavisam Latvijas lauku darbaļaudis
1941. gada pavasarī saņēma 145 000 t minerālmēslu.317

Mākslīgo
mēslu sadalīšana notika caur patērētāju biedrībām, un šajā darbā

bija konstatēts daudz pārkāpumu, jo bieži vien minerālmēslojumu
piešķīra bagātākajiem saimniekiem.

Daudzi darba zemnieki saņēma aizņēmumu arī lauksaimniecības

inventāra iegādei. Kopējā jaunajām saimniecībām līdz 1941. gada
18. aprīlim izsniegto kredītu summa bija 3 985 334 rbļ. 318

Agrārās reformas gaitā noskaidrojās, ka Latgalē, sakarā ar

valsts zemes fonda nelielajiem apmēriem turienes apriņķos, nav

iespējams uz vietas iekārtot visus zemes gribētājus, un daudzi Lat-

gales laukstrādnieki pieprasīja zemi Zemgales, Vidzemes un Kur-

zemes pagastos. Tādēļ jau 1940. gada rudenī pacēlās jautājums

par Latgales bezzemnieku un sīkzemnieku pārcelšanos uz brīvajiem
zemes gabaliem citos Latvijas novados. Līdz ar to būtu zināmā

mērā mazināta agrārā pārapdzīvotība Latgalē un būtu dota iespēja

gūt savas saimniecības tiem, kas dzimtajos pagastos zemi nebija

saņēmuši.
Lai atvieglotu pārcelšanos, valsts sniedza jaunajiem zemes

ieguvējiem lielu atbalstu. Jau 1940. gada 24. oktobrī Latvijas dzelz-

ceļa priekšnieks A. Vorobjovs izdeva rīkojumu, ka novembrī un

decembrī jaunie zemes ieguvēji, kas pārceļas uz savām jauniegūta-

jām saimniecībām, pārvedami pa dzelzceļu līdz ar viņu ģimenes

locekļiem un inventāru par pazeminātu maksu (50%).
319

1940. gada 2. decembrī Latvijas PSR TKP priekšsēdētājs
V. Lācis griezās pie PSRS Tautas Komisāru Padomes ar speciālu

lūgumu atļaut izdalīt no PSRS Pārceļošanas pārvaldes fondiem

750 000 rbļ., lai segtu jaunajiem zemes ieguvējiem 75%) dzelzceļa

transporta izdevumu.320 PSRS valdība pozitīvi izlēma šo jautājumu,
un 1941. gada 9. janvārī PSRS TKP priekšsēdētāja vietniece

315
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 248. I, 17. lapa.

316 Turpat, 445. 1, 13. lapa; «Brīvais Zemnieks», 1941, 26. aprīlī.
317 «Zemgales Komunists», 1941, 5. jūnijā.
318

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 284. 1, 17. lapa.
319 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 26. oktobrī.
320 PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr, 542. 1, 50.—51. lapa.
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R. Zemļačka par to paziņoja V. Lācim un PSRS finansu tautas

komisāram A. Zverevam.321

Sakarā ar to, ka 1941. gada sākumā Latvijā bija vairāk par
5000 brīvo zemes gabalu (Rīgas apriņķī — 467, Jelgavas apriņķī —

412, Tukuma apriņķī — 405, Cēsu apriņķī — 305, Liepājas apriņķī —

247 utt.),322 presē tika publicēti aicinājumi Latgales sīkzemniekiem

un bezzemniekiem pārcelties uz jaunām darba vietām, kuros bija
aizrādīts, ka visus pārcelšanās izdevumus segs valsts.323

Laikā no 1941. gada 28. februāra līdz 2. martam katrā no Lat-

gales pagastiem atradās komandējumā Zemkopības tautas komisa-

riāta mērnieki, kuriem bija uzdots sniegt uz vietām paskaidroju-
mus par pārcelšanās kārtību, ievākt vajadzīgās ziņas par pārve-
damo inventāru un saņemt zemes pieprasījumus. Pārējos apriņķos
tiem, kas gribēja pārcelties uz jaunām vietām, bija jāpiesakās līdz

1941. gada 2. martam pagasta izpildu komitejās. 324 ZTK bija aprē-
ķinājis, ka pārcelsies ap 2500—3000 ģimeņu (t. i., ap 10000 cil-

vēku), un pieprasīja to pārvadāšanai aprīlī 1850 preču vagonu, bet

maijā — 150.325 Visus izdevumus par dzelzceļa transportu sedza

valsts, pie kam 750 jaunie zemes ieguvēji, kuriem bija mazāk mantu

un inventāra, pārvietojās uz jaunajām dzīves vietām pasažieru
vagonos, bet viņu mantas pa dzelzceļu pārvadāja kā sīksūtījumus
uz ZTK rēķina. Pārceļotājiem ierodoties paredzētajās vietās, viņiem
nekavējoties sniedza atbalstu pagastu izpildu komitejas, kas palī-

dzēja nokļūt no stacijas tieši saimniecībās un ierādīja pagaidu
mītnes dzīvei un mājlopu novietošanai. ZTK apmaksāja arī to pār-
ceļotāju pārvadāšanas izdevumus, kas uz savām jaunajām saim-

niecībām pārcēlās 1940./41. gada ziemā. Naudas pabalstu izmaksāja
arī tiem zemes ieguvējiem, kas bija pārbraukuši savās saimnie-

cībās pa zemes ceļiem tālāk par 15 km. 326 Pavisam 1941. gada
pavasarī (līdz 9. maijam) uz Vidzemes un Zemgales brīvajām
saimniecībām pārcēlās 1959 ģimenes no Latgales un 718 ģimenes
no citiem novadiem.327 Ne visi atbraucēji palika jaunajās vietās:

diezgan grūti bija sākt jaunu dzīvi neierastajos apstākļos un bieži

arī naidīgā vidē (bijušie zemes īpašnieki), un daži atgriezās veca-

jās vietās.

Lielu palīdzību jaunajiem zemes ieguvējiem un nabadzīgo zem-

nieku saimniecībām sniedza 1941. gada pavasarī organizētās 50

MTS un 502 mašīnu un zirgu iznomāšanas punkti. MTS traktori

pavasarī apstrādāja ap 33 000 ha zemes (galvenokārt jauno zemes

ieguvēju), bet zirgi — 26 900 ha.

321 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 43. 1., 123. lapa; PSRS CVORA, 5446. f.,
25. apr., 542. 1., 55. lapa.
322 «Brīvais Zemnieks», 1941, 26. janvārī.
323 Turpat, 1941, 28. februārī.
324

«Cīņa», 1941, 28. februārī.
325 «Brīvais Zemnieks», 1941, 8. maija.
326

Turpat, 1941, 30. martā.

327 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 429. 1., 79. lapa.
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1941. gada 5. janvārī Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu par
veco parādu, nodokļu un nodevu dzēšanu darba zemniekiem.328 Ar

šo lēmumu darba zemnieku saimniecības un laukstrādnieki bija pil-
nīgi vai daļēji atbrīvoti no visu nodokļu, nodevu un naudas sodu

parādiem (lauku nekustamo īpašumu nodoklis, pašvaldības nodok-

lis, atsavināšanas nodevas, ceļu nodevas, zīmognodeva, aktu no-

deva, mantas bezatlīdzības pārejas nodeva, atpirkšanās maksa no

ceļu labošanas klaušām, policijas administratīvie naudas sodi,

zīmogsods, naudas sods par pagasta valdes rīkojumu nepildīšanu,
naudas sods par ceļu klaušu nepildīšanu v. c), kas skaitījās uz

1940. gada 1. janvārī. Ar īpašu vēstuli Latvijas PSR TKP norā-

dīja apriņķu izpildu komitejām, kādas saimniecības jāuzskata par
darba zemnieku saimniecībām (kam zemes platība pirms reformas

nepārsniedza 30 ha, kas neizmantoja pastāvīgi algoto darbaspēku
utt.). 329 Saimniecībām līdz sha visi parādi tika dzēsti pilnīgi, ar

zemes platību no 5 līdz 10 ha — 50% apmērā, no 10 līdz 15 ha —

25% apmērā. 330 Pavisam Latvijas PSR līdz 1941. gada 9. aprīlim
tika dzēsti parādi 65 827 saimniecībām 545214 rbļ. apmērā. 331

1941. gada 5. jūnijā Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu atbrīvot

darba zemnieku saimniecības no maksājumiem, kas bija izdarāmi

Zemkopības tautas komisariātam par novadgrāvju un citu ūdens

noteku ierīkošanu ar valsts līdzekļiem.
332

Stājoties pie lielā agrārās reformas darba, Latvijas Komunis-

tiskā partija sprauda sev šādus uzdevumus:

1) panākt, lai darba zemniecības masas noteikti atbalstītu

LKP politiku, un līdz ar to izolēt uz laukiem Ulmaņa fašistiskā

režīma piekritējus, tā nostiprinot strādnieku un zemnieku savienību;

2) nodrošināt partijas politiskās ietekmes pieaugumu uz lau-

kiem, organizējot un nostiprinot partijas organizācijas, kā arī kom-

jaunatnes, MOPR un aktīvistu grupas;

3) dibinot laukstrādnieku arodbiedrības, panākt lauku prole-
tariāta organizatorisko saliedēšanu;

4) plaši apgaismojot un izskaidrojot LKP politiku kolektivizā-

cijas jautājumā, neļaut lauku buržuāzijai izmantot šo jautājumu, lai

noskaņotu zemniekus pret LKP un padomju varas politiku;
5) nostiprināt tautas varas orgānus pagastos — pagastu valdes

(vēlāk pagastu izpildu komitejas), policijas palīgdienestu (velak

miliciju), Strādnieku gvardi utt.;

6) pēc iespējas ātrāk īstenojot pārkārtojumus agrāro attiecību

laukā, sniegt jaunajiem zemes ieguvējiem vispusīgu palīdzību;
7) atbrīvot Latvijas zemniecību no parādu nastas, kas radās

līdz ar buržuāziskās agrārās reformas īstenošanu;

328 «Cīņa», 1941, 6. janvārī.
329 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 341. 1., 1. lapa
330 Turpat, 55. 1, 52. lapa.
331

Turpat, 191. 1, 21. lapa.
332 «Brīvais Zemnieks», 1941, 14. jūnijā.



Policisti izrēķinās ar demonstrantiem pie Rīgas prefektūras 1940. g.

17. jūnijā.

Rūpnīcas «Tosmare» strādnieki demonstrācijā Liepājā 1940. g. 19. jūnijā.



Latvijas Tautas valdība. No labās: J. Jagars, V. Latkovskis, V. Lācis,
R. Dambītis, A. Kirhenšteins, J. Lācis; no kreisās: J. Pabērzs (sēž),
P. Blaus.

Rīgas strādnieki ar atbrīvotajiem politieslodzītajiem pie Rīgas Centrāl-

cietuma 1940. g. 21. jūnijā.



1940. g. 21. jūnija demonstrācijas aina Rīgā.

1940. g. 21. jūnija demonstrācijas dalībnieki pie Valdības nama Rīgā.



Policijas nogalinātā Rīgas strādnieka P. Kriša bēru gājiens 1940. g.

23. jūnijā.

Fabrikas «Ērenpreiss»
strādnieki 1940. g.

23. jūnija gājienā.



Rīgas darbaļaužu 1940. g. 5. jūlija demonstrācijas aina Rātslaukumā.

1940. g. 5. jūlija demonstrācijas aina Rīgā.



1940. g. 5. jūlija demonstrācijas dalībnieki pie LKP CK nama Rīgā,

Antonijas (tag. Leona Paegles) ielā.

Darbaļaužu mītiņš Talsos 1940. g. jūnijā.



Strādnieku gājiens Latgalē 1940. g. jūlija sakumā.

LKP Rīgas organizācijas 7. rajona biedri priekšvēlēšanu aģitācijas
braucienā Katlakalna pagastā.



Latvijas Tautas armijas un Sarkanās Armijas kareivju grupa 1940. g.
jūlijā.

Liepājas strādnieku mītiņš Annas tirgus laukumā Liepājā 1940. g. jūlijā.



Ventspils strādnieku de-

monstrācija 1940. g. jū-
nijā.

Rīgas strādnieki automašīnās dodas balsot par Latvijas Darba tautas

bloka kandidātiem 1940. g. 14. jūlijā.



Saeimas velēšanu dienā pie velēšanu iecirkņa Rīgā, Skolas ielā 11.

LKP CK sekretāri J. Kalnberziņš (vidū), Ž. Spure un O. Auguste balso

Saeimas vēlēšanās.



Mītiņš Kuldīgas apriņķī 1940. g. jūlijā.

1940. g. 18. jūlija demonstrācija Rīgā.



1940. g. 18. jūlija demonstrācija Rīgā.

Daugavpils darbaļaužu mītiņš 1940. g. 18. jūlijā.



Latvijas Tautas saeimas deputāti 1940. g. 21. jūlijā dzied «Internacio-
nāli» pēc deklarācijas pieņemšanas par valsts varu Latvijā.

Rīgas strādnieku delegācija apsveic Latvijas Tautas saeimu 1940. g.
21. jūlijā.



Rīgas strādnieki 1940. g. 21. jūlija demonstrācijā.

Latvijas Tautas armijas karavīri 1940. g. 21. jūlija demonstrācijā.



Rīgas policijas palīgdienesta un tautas milicijas darbinieku grupa

1940. g. jūlija beigās.

Sarkanās Armijas kareivji un Rīgas Kuzņecova porcelāna fabrikas

strādnieki 1940. g. jūlijā.



Latvijas PSR valdības locekļi pie bij. Ulmaņa vasaras rezidences.

Latvijas PSR Tautas saeimas pilnvarotās delegācijas aizbraukšanai uz
Maskavu veltīts mītiņš Rīgā 1940. g. 30. jūlijā.



Latvijas PSR Tautas saeimas pilnvarotās delegācijas locekļi kopā ar

D. Papaņinu Maskavā, Kremlī.

Latvijas PSR Tautas saeimas pilnvarotās delegācijas sagaidīšana Indras

stacijā 1940. g. 13. augustā.



Rīgas strādnieku gvardi — fabrikas «Vairogs» strādnieki.

Rīgas Strādnieku gvardes 2. bataljona sanitārais vads.



Daugavpils strādnieku gvardi ierindā 1940. g. rudenī.

Ludzas strādnieku gvardi 1941. g. 1. maijā.



Stikla fabrikas «Emolips» nacionalizācijas akta parakstīšana.

«Ērenpreisa» strādnieki apsveic Latvijas PSR valdības lēmumu par

fabrikas nacionalizāciju.



Latvijas PSR jaunās Konstitūcijas izstrādāšanas komisijas sēde.

Sarkanā karoga pacelšana uz Latvijas tirdzniecības kuģa «Astra»

Ļeņingradas ostā.



Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs 1940. g. augustā. No kreisās

sēž: O. Auguste, P. Blaus, A. Upīts, A. Kirhenšteins, P. Plēsums,

R. Dambītis; stāv: J. Niedre, Ž. Spure, K. Gailis, J. Pabērzs, R. Kļaviņš.

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome 1940. g. augustā. No kreisās sēž:

B. Trubiņš, J. Vanags, A. Jablonskis, V. Lācis, Fr. Deglavs, A. Noviks,
J. Lācis; stāv: A. Nurža, K. Šics, L. Kažemaks, J. Jagars, J. Gustsons,
J. Pupurs, K. Karlsons, A. Tabaks.



Zemes mērīšanas darbu aina Latvijas laukos 1940. g. rudenī.

Jaunā zemes ieguvēja pirmā vaga.



Latvijas skolotāju kongresa dalībnieki Rīgā 1940. g. septembra sākumā.

Rīgas komjaunieši Starptautiskās jaunatnes dienas demonstrācijā
1940. g. 1. septembrī.



1940./41. mācību gada atklāšanas svinīgais akts Latvijas Valsts

universitātē.

Rīgas pionieru vadītāji 1940. g. rudenī.



Rīgas strādnieki palīdz zemniekiem novākt ražu 1940. g. rudenī.

Rūpnīcas «Sarkanā zvaigzne» strādnieki svētdienas talkā 1940. g. rudenī.



«Sarkanā metālista» strādnieki — svētdienas talkas dalībnieki 1941. g.

pavasarī.

Bijušie politieslodzītie Ķemeru sanatorijā 1940. g. augustā.



Gājiens uz 1919. g. kritušo sarkanarmiešu kapiem Latgalē 1940. g. rudenī.

Tirdzniecības uzņēmuma nacionalizācija 1940. g. oktobrī.



Pirmsoktobra sociālis-

tiskās sacensības uzva-

rētāju karoga pasnieg-
šana ķīmiskās rūpnie-

cības arodbiedrības

pārstāvjiem.

LKP IX kongresa prezidijs 1940. g. 17. decembrī.



Rūpnīcas «VEF» strādnieki pie fotoaparātu «Minox» izgatavošanas.

«Sarkanajā metālistā» saražotās lauksaimniecības mašīnas.



Kauņas apavu fabriku strādnieki iepazīstas ar Rīgas gumijas fabrikas

«Meteors» darba pieredzi.

Jaunais padomju trak-

tors Latvijas laukos

1941. g. pavasarī.



Rīgas pionieru pils
bibliotēkā.

Latvijas PSR Drāmas teātra kolektīvs gatavo R. Blaumaņa lugu «Skro-

derdienas Silmačos» Latvijas PSR mākslas dekādei Maskavā.
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8) sekmīgi novākt 1940. gada rudens ražu un nepieļaut lopu
skaita samazināšanos.

Tie bija galvenie ekonomiskie, organizatoriskie un ideoloģiskie

apsvērumi, kas noteica LKP agrāro politiku. Visus minētos uzde-

vumus Latvijas Komunistiskā partija sekmīgi paveica. Tomēr būtu

nepareizi LKP agrāro politiku 1940.—1941. gadā reducēt tikai uz

zemes reformas īstenošanu un palīdzības sniegšanu jaunajiem
zemes ieguvējiem. Ar 1940. gada padomju agrāro reformu ir cieši

saistīts jautājums par sociālistiskā sektora izveidošanu Latvijas
lauksaimniecībā 1940.—1941. gadā.

1940.—1941. gadā Latvijas PSR lauksaimniecībā sākās sociālis-

tiskā sektora izveidošana — dibinājās padomju saimniecības, MTS,
mašīnu un zirgu iznomāšanas punkti, zemes kopapstrādāšanas

sabiedrības, kolhozi, zvejnieku arteļi un valsts palīgsaimniecības.
Sociālistiskais sektors Latvijas laukos šajos mēnešos pastāvīgi pie-
auga, lai gan tā īpatsvars kopējā lauksaimniecības produktu ražo-

šanā bija vēl ne visai liels. Padomju agrārā reforma un sociālis-

tiskā sektora izveidošana Latvijas PSR lauksaimniecībā — tās ir

viena revolucionārā procesa divas sastāvdaļas. Sī revolucionārā

procesa attālākais mērķis bija ekspluatatoru šķiras likvidēšana uz

laukiem un zemniecības pāreja uz kolektīvā darba sliedēm.

1940.—1941. gadā izveidoto sociālistisko saimniecību vidū īpaša
vieta ierādāma mašīnu un traktoru stacijām (MTS) un mašīnu un

zirgu iznomāšanas punktiem (MZIP). Jau savas darbības pirmajos
mēnešos tās uzskatāmi parādīja plašajām Latvijas zemniecības

masām lielo sociālistisko saimniecību priekšrocības, sniedzot zem-

niekiem, un vispirmām kārtām jaunajiem zemes ieguvējiem, jūtamu

praktisko palīdzību pavasara sējas laikā.

MTS organizēšanas darbs Latvijas PSR sākās_l94o. gada ru-

denī. Jau oktobrī Latvijas PSR TKP izstrādāja plānus un projek-
tus par 100 MTS (ar 10 traktoriem katrā) izveidošanurepublikā: no-

teica MTS aptuvenas atrašanās vietas, celtniecības izmaksas, darb-

nīcu, dzīvojamo ēku un šķūņu skaitu, attālumu no dzelzceļa stacijām.
Vidzemē bija paredzēts'organizēt 32 MTS, Zemgalē — 27, Kur-

zemē — 19, Latgalē — 22.333 Saskaņā ar aplēsēm MTS eku būvei

un remontam bija vajadzīgs 2 981 000 rbļ. Aptuveni noteica MTS

štatus un traktoristu izstrādes normas.
334 MTS izvietošanu centas

pieskaņot galvenajam uzdevumam — palīdzības sniegšanai jauna-

jiem zemes ieguvējiem un nabadzīgo zemnieku saimniecībām

1941. gada pavasara lauku darbos.

1940. gada decembrī notikušā LKP IX kongresa rezolūcijā par
partijas CX darbību bija īpašs norādījums: «Lai mehanizētu lauk-

saimniecību un sniegtu plašu palīdzību zemnieku sētām, kam

piešķirta zeme, organizēt mašīnu-traktoru stacijas saskaņā ar

333 Latv. PSR CVORA,6II. f, 1.apr.,235. 1., 51.—55. lapa; apxHû,

1960, No 3, c. 43.-48.

334 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 315. 1, 2. lapa.
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paredzēto plānu. Lai nodrošinātu mašīnu-traktoru staciju normālu

darbību, jau tagad sākt gatavot tehniskobāzi un nepieciešamos trak-

toristu un mehāniķu kadrus.»335 Jautājums par MTS traktoristu

kadru sagatavošanu kļuva ļoti aktuāls. Pēc komjaunatnes un pa-

domju organizāciju ierosmes jau 1940. gada rudenī daudzās vietās

bija organizēti traktoristu sagatavošanas kursi. Tomēr ar tiem vien

nepietika, lai atrisinātu mehanizatoru kadru problēmu. Tāpēc Lat-

vijas PSR Zemkopības tautas komisariāts, saskaņojot šo jautājumu
ar PSRS Zemkopības tautas komisariātu, atzina par nepieciešamu
organizēt republikā 5 lauku mehanizācijas skolas traktoristu saga-
tavošanai. 1941. gada janvāra sākumā Latvijas PSR TKP pieņēma

attiecīgu lēmumu.336 Mehanizācijas skolas nolēma atvērt Priekuļos
(pie Cēsīm), Lielplatonē (Jelgavas apriņķī), Jaungulbenē, Jaun-

aglonā un Bikstos (pie Jaunpils) — tātad katrā no Latvijas apga-
baliem. 15. janvārī uzsāka darbu 4 lauku mehanizācijas skolas un

25. janvārī — arī piektā (Bikstos). 337 Lauku mehanizācijas skolas

saņēma pirmos Harkovas traktoru rūpnīcas 29 traktorus, kas pie-
nāca Rīgā 1940. gada 28. decembrī.338

Kursantu atlasi mehanizācijas skolām Komunistiskā partija
uzticēja komjaunatnei. No 3000 jauniešiem un jaunietēm, kas bija

pieteikušies, vajadzēja atlasīt 700 kandidātu. levērojot šķirisko

principu, vispirmām kārtām mehanizācijas skolās uzņēma komjau-
niešus un jauniešus no nabadzīgo un vidējo zemnieku ģimenēm.
No skolās uzņemtajiem neprasīja, lai viņiem obligāti būtu kaut vai

nepilnā vidusskolas izglītība, kā tas bija vecajās padomju repub-
likās (šī atkāpšanās no pieņemtajiem noteikumiem bija saskaņota
ar VK(b)P CX sekretāru A. Andrejevu). Kopā mehanizācijas sko-

lās uzņēma 603 kursantus (to vidū 59 sievietes), un jau aprīlī viņi
(598 cilvēki) bija beiguši kursu. Pavasara sējai sākoties, mehani-

zatoru kopskaits (ietverot arī agrāk sagatavotos) bija 691.339

1941. gada 1. jūnijā lauku mehanizācijas skolās mācījās 510 trak-

toristu (to vidū 130 sieviešu), 30 šoferu un 18 mehāniku — kopā
558 cilvēki. 340

1941. gada 28. janvārī VK(b)P CX un PSRS TKP pieņēma
lēmumu «Par Latvijas PSR tautsaimniecības plānu 1941. gadam»,
kurā bija paredzēts 1941. gadā organizēt republikā 50 MTS un

500 MZIP.341 25. janvārī un 5. februārī jautājumu par MTS tīkla

izveidošanu izskatīja LKP CX- 342 Februārī Latvijas PSR Zemko-

pības tautas komisariāts iecēla 50 pilnvarotos MTS organizēša-

335
Latvijas Komunistiskas partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezo-

lūcijas un lēmumi, 1. d., 628. —629. lpp.
336 Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr., 489. 1, 9. lapa.
337 «Jaunais Komunars», 1941, 16. un 26. janvāri.
338

Turpat, 1940, 29. decembri.
339 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr, 397. 1, 168. lapa.
340 Turpat, 798. 1, 12. lapa.
341 PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr, 546. 1., 88. lapa.
342 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 25. 1, 108. lapa; 12. 1, 56. lapa.



nai343 (vēlāk lielāko daļu no viņiem apstiprināja par MTS direk-

toriem). No 50 MTS 17 bija Vidzemē, 12 — Zemgalē, 10 — Kur-

zeme un 11 — Latgalē. Tām bija jāaptver ap 300 pagastu (no 516)
teritorija — tā, lai uz katru MTS iznāktu 20—25 tūkst, ha aramze-

mes un 2—3 tūkst, zemnieku saimniecību. 16 no šīm MTS sāka

organizēt bijušajās muižās, 7 — mācītājmuižās, 11 — nelielās ap-
dzīvotās vietās un ciemos, 2 — zemnieku mājās (Ārlavas un Kul-

dīgas MTS), 2 — skolu ēkās, 5 — pilsētu robežās (Kandavas,
Valmieras, Aizputes, Rēzeknes, Smiltenes MTS), 4 — apdzīvoto
vietu tuvumā, 3 — dažādās citās vietās (bij. lauksaimniecības

izstādes teritorijā Jelgavā, Tērvetes pagasta valdes namā, Elejas
muitas namā). 344

MTS un MZIP organizēšanas jautājums 1941. gada janvārī
un februārī izvirzījās par vienu no galvenajiem partijas un padomju
orgānu darbā. 28. februārī un 1. martā notikušajā LKP CX un

Rīgas komitejas apvienotajā plēnumā līdz ar VK(b)P XVIII kon-

ferences lēmumu un no tiem izrietošo uzdevumu apspriešanu izska-

tīja arī jautājumus par MTS darbu un gatavošanos pavasara sējai,
par partijas darbu uz laukiem. Plēnumā runāja K. Mahaņko,
A. Kalniņš, K. Golubevs, K. Cielavs, J. Vanags v. c, kas skāra arī

jautājumus par MTS un MZIP organizēšanu, par privāto traktoru

izmantošanu, par naftas bāzu izveidošanu traktoru nodrošināšanai

ar degvielu
345 utt. Plēnumā 1. martā pieņemtajā lēmumā «Par

sagatavošanos 1941. gada pavasara sējai»346 bija atzīmēts, ka Zem-

kopības tautas komisariātam, apriņķu partijas komitejām, apriņķu
un pagastu izpildu komitejām ir jānodrošina MTS dzīvojamo un

saimniecisko ēku remonts, telpu iekārtošana MTS traktoru un lauk-

saimniecības mašīnu glabāšanai, jāizveido katrā MTS darbnīca kār-

tējo remontu veikšanai, jāorganizē rezerves daļu izgatavošana rūp-

niecības uzņēmumos. Plēnuma lēmums noteica, ka ir jāpabeidz MTS

vadošo kadru (direktoru, agronomu, mehāniķu, naftas bāzu pār-

ziņu, brigadieru) komplektēšana, kā arī jāsakomplektē līdz 10. ap-

rīlim visi vajadzīgie traktoristi, uzskaitveži un piekabinātāji, ka

apriņķu izpildu komitejām jāizdala katras MTS vajadzībām 2—

3 smagās automašīnas, ka republikā jāorganizē naftas bāzu tīkls

utt. 1941. gada 3. martā Latvijas PSR TKP un LKP CX pieņēma
lēmumu «Par palīdzību nabadzīgam un vidējam zemnieku saim-

niecībām», 347 kas vēlreiz uzsvēra, ka republikā jāorganizē 50 MTS

un 517 mašīnu un zirgu iznomāšanas punkti (MZIP — pēc

pagastu skaita, kuru gan patiesībā šajā laikā bija 516). Turpmāka-

jās nedēļās LKP CX vairākkārt izskatīja jautājumus par MTS un

MZIP darbu un pieņēma lēmumus nolūkā paātrināt to izveidošanu,

343 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr., 649. 1., 10. lapa.
344 Turpat.
345

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 18. 1, 66.—104. lapa
346 «Cīņa», 1941, 4. martā.

347 Turpat.
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kontrolēja Zemkopības tautas komisariāta, apriņķu partijas komi-

teju, apriņķu izpildu komiteju v. c. organizāciju un iestāžu darbu,

no kurām bija atkarīga MTS un MZIP apgāde ar tehniku, celtnie-

cības materiāliem utt. 348 Daudzos gadījumos stingrā un principiālā
LKP CX nostāja palīdzēja nodrošināt MTS ar kadriem un tehniku,
novērst kļūdas darba gaitā.

349 Lielu palīdzību MTS un MZIP izvei-

došanā un celtniecībā sniedza republikas komjaunatnes organizā-
cija, sarīkojot desmitiem talku.

Latvijas PSR MTS bija apgādātas ar jauno padomju lauksaim-

niecības tehniku, it īpaši ar traktoriem. Pirmie 200 padomju traktori

republikas MTS vajadzībām pienāca 1941. gada 9. un 10. martā. 350

Līdz 20. maijam Latvijas PSR MTS saņēma no brālīgajām repub-
likām 400 traktoru, 70 automašīnu, 500 traktoru arklu, 591 dzelzs

mucu, 143 dažāda tilpuma cisternas, 46 sējmašīnas, 215 linu sēj-
mašīnas, 1174 labības pļaujamās mašīnas, 461 siena pļāvēju un

citu tehniku.351 Tā kā tomēr izrādījās, ka apgādāt vienlaicīgi visas

MTS ar vajadzīgo tehniku nav iespējams, tad nolēma, ka 35 no

tām ierindojamas pirmajā kārtā un pārējās 15 — otrajā. MTS

darba efektīvākai vadīšanai pie Latvijas PSR Zemkopības tautas

komisariāta nodibināja divas MTS pārvaldes: Austrumu, kas apvie-
noja Vidzemē un Latgalē organizētās 27 MTS, un Rietumu, kas

apvienoja Kurzemes un Zemgales 23 MTS.

Jau 1941. gada pavasarī Latvijas PSR MTS un MZIP noslēdza

ar zemnieku saimniecībām tūkstošiem līgumu par to zemes apstrā-
dāšanu. Līdz 30. aprīlim MTS Rietumu pārvaldes stacijas noslēdza

ar zemniekiem 8102 līgumus par 45596 ha apstrādāšanu, bet šīm

stacijām pakļautie MZIP — 5108 līgumus par 20 392 ha apstrādā-

šanu; MTS Austrumu pārvaldes stacijas noslēdza 13 944 līgumus

par 48 678 ha apstrādāšanu, bet tām pakļautie MZIP — 4919 līgu-
mus par 12 386 ha apstrādāšanu. Kopā republikas MTS noslēdza

22 046 līgumus par 94 274 ha apstrādāšanu, bet MZIP — 10 027 līgu-
mus par 32 778 ha apstrādāšanu. 352 Līgumus slēdza ne tikai pava-

sara darbiem, bet uz visu gadu.
1941. gada aprīļa vidū PSRS TKP apstiprināja Latvijas PSR

mašīnu un traktoru stacijām veicamo darba apjomu — 92 000 ha

(mīkstajā arumā), kā arī 500 MZIP organizāciju ar ne mazāk ka

4000 zirgu. Lietuvas PSR MTS darba apjoms bija noteikts nedaudz

mazāks —78000 ha, Igaunijas PSR —50000 ha.353 Par cik Lat-

vijas PSR (tāpat kā visā Baltijā), salīdzinot ar vecajam padomju

348 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 20. 1„ 9. lapa; 20. 1, 43. lapa;

21. 1., 15.—18, 90. lapa.
349 Sīkāk par MTS un MZIP izveidošanas darbu skat.: >X arap 3. A. OpraHH-

3aiIHH H «eHTeJIbHOCTb MaUIHHHO-TpaKTOpHbIX CTaHIIHH (MTC) H MaiUHHHO-KOHHO-

npoKaTHbix nvHKTOB (MKLiri) b JIaTBHHCKOH CCP b 1940—1941 rr. —
«kĪ3BecTHfl

AH JIaTBCCP», 1970,N° 6, c. 41—64.
350 «Brīvais Zemnieks», 1941, 11. marta; «Jaunais Komunars», 1941, 19. martā.

351
PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr, 548. 1, 131. lapa.

352 «Jaunais Komunars», 1941, 8. maija.
353 PSRS CVORA, 5446. f, 25. apr, 2879. 1, 100. lapa.
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republikām, MTS darbā bija daudz atšķirību — nācās apstrādāt
nevis lielus zemju masīvus, bet gan nelielus laukus, turklāt, pastā-
vot viensētu sistēmai, bija jāpatērē daudz laika, lai vajadzīgo lauku

sasniegtu, — tad traktoru izstrādes normas Latvijas PSR MTS

bija noteiktas zemākas nekā vidēji Padomju Savienībā.

Vienlaicīgi ar MTS organizēšanu Latvijas PSR notika arī

mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu izveidošanas darbs. MZIP

organizēšanu sāka 1941. gada 24.—25. martā. Mašīnu un zirgu
iznomāšanas punktus bija uzdots izveidot apriņķu un pagastu

izpildu komitejām, izmantojot kā bāzi nacionalizētās lielsaimnie-

cības un nododotMZIP šo saimniecību zirgus un lauksaimniecības

inventāru, kā arī ēkas. Bija arī atļauts iegādāties MZIP vajadzī-
bām zirgus un lauksaimniecības inventāru no lielsaimniecībām uz

to nenomaksāto parādu rēķina. 1941. gada marta vidū Latvijas PSR

TKP, kā jau bija minēts, pieņēma lēmumu par 460 lielsaimniecību

nacionalizāciju, 354
uz kuru bāzes tad arī organizējās MZIP. Sie

punkti bija pakļauti mašīnu un traktoru stacijām, to darbības plāni
bija saskaņoti ar MTS traktoru darbu plāniem; MZIP per-
sonāls bija ieskaitīts MTS štatos. Pavisam Latvijas PSR bija orga-
nizēti 502 MZIP. Tie saņēma daudz lauksaimniecības tehnikas no

brālīgajām padomju republikām, kā arī no Padomju Latvijas lauk-

saimniecības mašīnu rūpnīcām. MZIP nācās darboties visai grūtos

apstākļos, jo trūka zirgu un strādnieku, bija arī jācīnās pret lauku

buržuāzijas mēģinājumiem izjaukt MZIP darbu.

MTS un MZIP aktīvi piedalījās 1941. gada pavasara darbos.

Pēc Alsungas MTS kolektīva aicinājuma
355 visās Latvijas PSR

MTS sākās plaša kustība par darba plānu izpildi un pārsniegšanu.

Jāsaka, ka Alsungas MTS kolektīvs savas saistības godam izpil-

dīja — tas beidza sēju 1941. gada 24. maijā, apstrādājis 453_ ha

(mīkstajā arumā) ieplānoto 400 ha vietā.356 Vislabākos rezultātus

pavasara sējā guva Bārbeles MTS kolektīvs, 357 tāpat labi strādāja
Kuldīgas un Kursīšu MTS.

Protams, veicot pirmo sējas kampaņu, MTS darbā bija arī kļūdas
un trūkumi, jo nebija vajadzīgās pieredzes, nācās strādāt ar nepie-
tiekami apmācītiem kadriem, bieži gadījās degvielas pārtēriņš, ma-

šīnu lūzumi utt. Bet tas viss nemazina tā lielā entuziasma un paš-

aizliedzīgā darba nozīmi, kuru nepilnos četros mēnešos paveica
republikas MTS kolektīvi. Viņu darbu augsti novērtēja arī PSRS

Zemkopības tautas komisariāts. 358

Par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Padomju Latvijas
lauku darbaļaudis 1941. gada pavasara sēju beidza sekmīgi. Līdz

15. jūnijam republikā bija apsēti 1 146 285 ha vasarāju, tai skaitā

354 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr, 50. 1, 45, 53.-66. lapa. Vēlāk to skaits

pieauga līdz 476 (LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 460. 1, 1. lapa).
355 «Cīņa», 1941, 13. maijā.
356 «ripojieTapcKan npaß/ia», 1941, 25 Man.
357

Turpat, 1941, 15. maijā un 6. jūnijā.
358 Latv. PSR CVORA, 611. f, 1. apr, 6. 1, 169. lapa.
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830983 ha graudaugu (110,8% no plāna), 155 355 ha kartupeļu
(103,6%), 20 579 ha cukurbiešu (117,6%) un 74 004 ha linu

(98,7%). 359 MTS un MZIP pavasara sējas laikā apstrādāja ap
60 tūkst, ha (mīkstajā arumā), tai skaitā ar traktoriem — 32 816 ha

(līdz 1941. gada 1. jūnijam) un ar zirgiem — 26 900 ha. Plānotais

traktoru darbu apjoms (22 500 ha) bija pārsniegts par 45%. 360

1941. gada vasaras sākumā Latvijas PSR 50 MTS (11. jūnijā)
bija 581 traktors (no tiem 402 jaunie, ko saņēma no brālīgajām
republikām) un 502 MZIP (1. jūnijā) — 5435 zirgi.

36l Salīdzinā-

jumam var minēt, ka Lietuvas PSR 1941. gada pavasarī bija 42

MTS (357 traktori) un 263 MZIP (4000 zirgu),
362 bet Igaunijas PSR

bija organizētas 25 MTS ar 236 traktoriem un 234 MZIP ar 1500

zirgiem.363 MTS un MZIP bija pirmās un lielākās sociālistiskās

saimniecības Latvijas laukos. Savu pirmo grūto eksāmenu vairāk

nekā 300 tūkst, zemnieku saimniecību priekšā tās sekmīgi izturēja.
1941. gada pavasarī Latvijas PSR sāka izveidot arī padomju

saimniecības. 7. martā Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu «Par

padomju saimniecību organizēšanu Latvijas PSR». 364 Tas noteica,

ka Latvijā tiek organizētas 12 lopkopības («Burtnieki», «Austrumi»,

«Liepupe», «Budeskalni», «Kaķenieki», «Saulaine», «Lubezere»,

«Lielplatone» v. c.) un viena zirgu audzēšanas («Toce» Madonas

apriņķī) padomju saimniecība. Dibināšanas laikā 13 padomju
saimniecībām bija 7983 ha zemes (tai skaitā 3267 ha aramzemes un

3341 ha ganību), 377 zirgi, 965 govslopi un 208 cūkas. 365

Pirmās padomju saimniecības Latvijas PSR izveidoja uz agrāk

pastāvošo valsts saimniecību bāzes un uz Rīgas pilsētai piederoša-

jām zemēm. 1939. gadā buržuāziskajā Latvijā bija 40 valsts saim-

niecību (no tām 12 — Vidzemē, 8 — Zemgalē, pa 10 — Kurzemē

un Latgalē). 366 Sajās saimniecībās 1940. gada 1. janvārī bija nodar-

bināti 739 cilvēki, tām bija 999 govis, un tās 1937./38. gadā nodeva

7 939697 litrus piena.
367 To rīcībā bija ap 10 000 ha zemes. Sīs valsts

saimniecības pastāvēja galvenokārt pie lauksaimniecības izmēģinā-
jumu stacijām, lauksaimniecības skolām, tās bija arī zirgu audzē-

tavas utt. Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā šīs saimniecības

359
Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr., 779. 1., 3. lapa; LKP CX PVI Partijas

arhīvs, 101. f., 2. apr, 445. 1, 43. lapa.
360 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 28. 1, 356. lapa.
361 «Darba Zemnieks», 1941, 20. jūnijā, Nr. 12, 429. lpp.; LKP CX PVI Partijas

arhīvs, 101. f, 2. apr, 2. 1, 48. lapa.
362 E (p p c m c h ko A. LL ArpapHbie npeo6pa3oßaHHH h couna.iHCTHHecKoro

CTpoHTejibCTßa b jihtobckoh ,nepeßHe b 1940—1941 ro,n;ax. BujibHioc, 1972, c. 184,

188.
363 Bacb k A. A. PačoMHH KJiacc Sctohhh h nepßbie couHajībHo-SKOHOMHHecKue

npeo6pa3oßaHHH b pecny6jiHKe b 1940—1941 ro,aax. —
B kh.: Pa3BHTHe paooHero

KJiacca b HaiiHOHajibHbix pecny6jiHKax CCCP. M, 1962, c. 99.
364

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 79. 1, 53. lapa; «Padomju Latvija», 1941,
9. martā.
365

Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 79. 1, 54. lapa.
366 Latv. PSR CVVA, 1676. f, 1. apr, 70. 1, 55. lapa.
367 Turpat, 4. apr, 14. 1, 307. lapa; 1. apr, 60. 1, 16.—17. lapa; 70. 1, 56. lapa.
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formāli it kā kļuva par padomju saimniecībām, veidojot sociālistisko

sektoru uz laukiem. Tomēr uzskatīt tās (tāpat kā valsts uzņēmumus
rūpniecībā) par sociālistiskajām saimniecībām jau 1940. gada va-

sarā nebūtu pareizi. Bija vajadzīgs zināms laiks, lai tās no kapi-
tālistiskajām pārveidotu par sociālistiskajām, lai pārkārtotu tajās
saimniekošanas metodes, kadrus utt.

Pilnīgi uz agrāko valsts saimniecību zemēm bija izveidotas

divas no jaunajām padomju saimniecībām («Saulaine» un «Aus-

trumi»), bet trīs citas («Priekule», «Burtnieki», «Lielplatone») —

galvenokārt uz šīm zemēm. 1941. gada 13. martā ar zemkopības
tautas komisāra J. Vanaga pavēli tika pārdēvētas par padomju
saimniecībām četras Zemkopības tautas komisariāta saimniecī-

bas— «Austrumi», «Burtnieki», «Liepupe», «Sala».368
Reorganizēt

agrākās valsts saimniecības par padomju saimniecībām bija daudz

vieglāk nekā dibināt padomju saimniecības tukšā vietā, jo valsts

saimniecībās jau bija ēkas, darbaspēks, lauksaimniecības inventārs,

lopi.
Otra padomju saimniecību grupa tika dibināta uz Rīgas pilsētai

piederošajām zemēm. 1938. gadā Rīgas pilsētai piederēja ap
70 tūkst, ha zemes (tai skaitā meži —ap 49 tūkst, ha).

369 Lauk-

saimnieciski izmantojamo zemi pilsēta iznomāja apmēram
1850 nomniekiem.370 Tie pa lielākajai daļai nomāja pa I—s1 —5 ha,
bet bija arī lielas saimniecības, kā «Saliena» (286,4 ha), «Budes-

kalni» (147,2 ha), «Ikšķile» (128,8 ha) utt.371
Rīgas pilsētai piede-

rošas zemes neietilpa valsts zemes fonda, un uz tam, ka jau bijis
minēts, netika attiecināta ne buržuāziskā, ne arī 1940. gada padomju
agrārā reforma. Padomju saimniecības organizēja vairākās liela-

jās pilsētas zemju nomnieku saimniecībās.

Bez jau pieminētajām 13 padomju saimniecībām 1941. gada
sākumā radās vēl divas: par padomju saimniecībām pārveidoja

zirgu audzētavas «Okte» un «Svētciems», kas 5. februāri bija nodo-

tas PSRS Graudkopības un lopkopības sovhozu tautas komisariā-

tam.372 Tādējādi Latvijas PSR 1941. gada martā pastāvēja 15 pa-

domju saimniecības. Tās saņēma no valsts kredītus, sēklu, lauksaim-

niecības tehniku, mēslojumu. Aprīļa vidū tām nodeva no brālīgajām
republikām saņemto tehnikas sūtījumu: 7 traktorus, 20 automašī-

nas, 15 traktoru arklus un arī 400 t superfosfāta.373 Pēc pirmo

padomju saimniecību izveidošanas tām pievienoja daļu no naciona-

lizēto lielsaimniecību zemēm, kā arī nodeva to lopus. Līdz ar to

jau aprīlī padomju saimniecību zemes platība pieauga līdz

10023 ha, no tiem 4145 ha — aramzeme, 4149 ha — pļavas (ieskai-

368 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. aor., 12. 1., 74.-75. lapa.
369 Latv. PSR CVVA, 261. f, 1. apr., 48. 1., 130. lapa.
370 Rīga ka Latvijas galvas pilsēta. Rakstu krājums. Rīga, 1932, 318. lpp.
371

Latv. PSR CVVA, 261. f., 1. apr., 431. 1., 1. lapa; 448. 1, 1, 6. lapa; 316. 1.,
1. lapa.

372
Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 45. 1, 172. lapa.

373 «Padomju Latvija», 1941, 19. aprīlī.
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tot 1000 ha kultivēto ganību), pārējie — mežs v. c.; zirgu skaits

pieauga līdz 632, govju — līdz 2095.374

Padomju saimniecību izaugsme un pirmie panākumi deva

iespēju sākt arī jaunu padomju saimniecību izveidošanu.375

1941. gada maija sākumā Latvijas PSR TKP atkal izskatīja
jautājumu par padomju saimniecību attīstību. 376 Maija vidū Latvi-

jas PSR TKP un LKP CX pieņēma jaunu lēmumu par padomju
saimniecību organizēšanu republikā. 377 Nodibināja 18 jaunas pa-

domju saimniecības («Viesturi», «Vitrupe», «Sausnēja» v. c), no

tām 16 — lopkopības un 2 («Lorupe» un «Pociems») — cūkkopības.
So jauno padomju saimniecību zemes platība bija 5959,8 ha. Trīs

no tām izveidoja, atdalot no esošajām padomju saimniecībām to

nodaļas, bet 15 (4931,7 ha platībā) — pilnīgi no jauna. So saim-

niecību organizēšanas darbus izvērsa jau 1941. gada maija beigās
un jūnijā.

Tādējādi 1941. gada pirmajā pusgadā Padomju Latvijā bija

organizēta 31 padomju saimniecība ar 2340 liellopiem (tai skaitā

1365 govīm) un kopējo zemes platību 14 458 ha.378 Pieskaitot tām

divas minētās zirgu audzētavas, padomju saimniecību skaits Lat-

vijas PSR sasniedza 33. Savas pastāvēšanas dažos mēnešos visas

šīs padomju saimniecības tikai spēra pirmos soļus savas darbības

laukā un, dabiski, ne ar kādiem kaut cik ievērojamiem sasniegu-
miem lepoties vēl nevarēja. Jāatzīmē, ka Igaunijas PSR 1940.—

1941. gadā organizēja 21 padomju saimniecību, 379 bet Lietu-

vas PSR — 51 (ar kopējo zemes platību 46990 ha, no tiem aram-

zemes — 31891 ha).380 Lietuvā 1941. gada 22. aprīlī pat nodibi-

nāja Graudkopības un lopkopības sovhozu tautas komisariātu; 381

padomju saimniecībās te bija 3930 zirgu, tās saņēma 120 jaunu
traktoru. 382

Līdzās padomju saimniecībām Latvijas PSR 1941. gada pava-
sarī bija organizēts visai plašs dažādu palīgsaimniecību un valsts

saimniecību tīkls. To rīcībā bija daudz zemes, lopu un lauksaimnie-

cības tehnikas.

Līdz ar padomju saimniecību un MTS organizēšanu Latvijas
PSR laukos 1941. gadā sākās arī ražošanas kooperācijas izveido-

374
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 459. 1., 8. lapa.

375 Sīkāk par padomjusaimniecībām Latvijas PSR 1941. gadā skat.: >X ar ap 3.A.

HcTopuH opraHH3aiiHH cobxo3ob b JIaTBHHCKou CCP (1940—1941 rr.). —
«H3Bec-

thh AH JIaTBCCP», 1968, N° 7, c. 19—31.

376 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 64. 1, 82. lapa.
377

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 22. 1, 77.—80. lapa.
378 Turpat, 28. 1, 174. lapa.
379 M a a m h r h B. A. O HeKOTopbix ocočeHHOCTHx nepexo,na ripH6a.iTHHCKnx co-

BeTCKHX pecny6jiHK k CTpoHTejibCTßy coiiHajiH3Ma (1940—1941 rr.). — «HcTopun

CCCP», 1962, No 6, c. 38.
380 E cp p eme h ko A. n, 111 o n a E. H. OpraHH3auHH cobxo3ob b Jlhtobckoh
CCP b 1940—1941 rr. — «Tpy/ibi AH JIhtCCP», cepun A, 1966, JMb 3, c 153.

381 E cp p c m c h ko A. n. ArpapHbie npeo6pa3oßaHHH h nanano connajnicTiMecKoro

CTpomejibCTßa b jihtobckoh /iepeßHe b 1940—1941 ro/jax, c. 134.
382

Turpat, 138. lpp.
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šanas process.
383 Jāatzīmē, ka 1940.—1941. gadā ražošanas koope-

rēšanās plaša propaganda un kolektīvo saimniecību izveidošana uz

laukiem nebija Latvijas Komunistiskās partijas agrārās program-
mas galvenais uzdevums. Sajā virzienā tika sperti tikai pirmie
soļi. Lai uzsāktu lauku kooperēšanu, bija jāveic liels sagatavošanas
darbs, jo Latvijas zemniecības pamatslānis — vidējā zemniecība —

svārstījās, tai vēl vajadzēja izskaidrot un pamatot lielo kolektīvo

saimniecību priekšrocības. V. I. Ļeņina vārdiem runājot, komunis-

tiem bija jāpalīdz «.. zemniecībai pārdzīvot sīkburžuāziskos lozun-

gus, pāriet no tiem pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas vieglāk
uz sociālistiskiem». 384

1940.—1941. gadā paveica lielu darbu esošā lauksaimniecības

kooperācijas tīkla reorganizēšanā un pārkārtošanā, bet šis darbs

vēl netika pabeigts. Esošajās lauksaimniecības biedrībās un citās

lauku kooperatīvajās apvienībās (kopā ap 1000) diezgan stipras pozī-
cijas vēl saglabāja lauku buržuāzija. Tāpēc tās toreiz nevarēja kļūt

par lauku sociālistiskās pārveidošanas aktīvām sekmētājām, un uz

tām šajā darbā arī necentās balstīties. Patērētāju kooperācijas tīklu

un patērētāju biedrību darbu 1940.—1941. gadā Latvijā pilnīgi
reorganizēja un pārveidoja, bet tām bija citi uzdevumi.

Jautājums par kolektīvo saimniecību radīšanu pacēlās Latvijā
jau 1940. gada vasarā un rudenī, bet LKP nostāja attiecībā uz

šādu saimniecību izveidošanu toreiz bija noraidoša. Sīs nostājas
pamatā bija atziņa, ka kolektīvo saimniecību priekšlaicīga orga-
nizēšana varētu sarežģīt agrārās reformas gaitu.

Pirmās kolektīvās saimniecības Latvijas laukos izveidojās
1941. gada marta beigās — aprīļa sākumā. Jau no pašām pirmajām
šo saimniecību pastāvēšanas dienām pret tām vērsās lauku bur-

žuāzija, kas centās tās diskreditēt un iebaidīt zemniekus ar «drīzu

piespiedu kolektivizāciju», bet vietām stājās pie fiktīvu «kolektīvo

saimniecību» organizēšanas. 1941. gada pavasarī Latvijas PSR lau-

kos izveidojās šādas kolektīvās saimniekošanas formas: zemākās

pakāpes zemes kopapstrādāšanas grupas — kopjūgi (cvnpnni),

grupas kopējai zemes apstrādāšanai, zemes kopapstrādāšanas
sabiedrības un kolhozi.

Zemākās pakāpes zemes kopapstrādāšanas grupas aptvēra 3—

5 saimniecības (galvenokārt jauno zemes ieguvēju), kas pavasara

sējas laikā apvienoja savus zirgus un inventāru pēc savstarpējās
vienošanās. Grupas kopējai zemes apstrādāšanai bija visvairāk

izplatītā zemnieku ražošanas kooperācijas forma Vidzemē, Kur-

zemē un Zemgalē. Tās izveidojās valsts zemes fonda brīvo zemju

apstrādāšanai. Grupa saņēma zemes gabalu beztermiņa lietošanā,

383 Sīkāk par tās attīstības gaitu un par LKP attieksmi 1940.—1941. gadā pret

kolektīvo saimniecību organizēšanu skat.: >X ar ap 3. A. Co3AaHue npon3BOA-

CTBeHHbIX KOOnepaTHBHbIX 06-beOTHeHHH B CejIbCKOM XO3HHCTBe JIaTBHH B 1940—

1941 rr. — «HsBecTHH AH JIaTBCCP», 1969, M? 1, c. 68—86.

384 Ļen i n s V. I. Proletāriska revolūcija un renegats Kautskis. — Raksti,
28. sēj.! 278. lpp.
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un paši zemnieki lēma par tā apstrādāšanas kārtību, par nepiecie-
šamo mēslojumu, sēklām utt. Ne ar kādiem rakstiskajiem līgumiem
visu šo zemes kopapstrādāšanas grupuizveidošanu nenoformēja.385

Daudz augstāka zemes kolektīvās apstrādāšanas forma bija zemes

kopapstrādāšanas sabiedrība (TOBapuinecTßo no očmecTBeHHOH 06-

--pačoTKe 3eMJiH, TO3). Zemes kopapstrādāšanas sabiedrība bija
«kolhoza sākotnējā forma».386

Līdz 1941. gada jūnija vidum Latvijas PSR radās ap 2000 zemes

kopapstrādāšanas sabiedrību un grupu, kas apvienoja vairāk nekā

7000 zemnieku saimniecību. So ražošanas kooperācijas vienību

rīcībā esošā zemes platība bija 44 290 ha (tai skaitā 30 000 ha no

valsts zemes fonda). To vidū bija 269 zemes kopapstrādāšanas
sabiedrības, kas apvienoja ap 1500 zemnieku saimniecību, visvairāk

Latgalē. Sajās sabiedrībās bija apvienota zeme 12 900 ha platībā

(piemājas zemi to biedri apstrādāja paši).387

1941. gadā Latvijas PSR izveidojās arī pirmie kolhozi.

Jau pavasarī Ventspils apriņķa Ances pagastā 3 darba zemnieki

apvienojās kolektīvajā saimniecībā ar nosaukumu «Komūna». Tajā
bija 70 ha zemes, 14 govis, 4 zirgi un lauksaimniecības inventārs.

Vēl 3 zemnieki izteica vēlēšanos pievienoties šai saimniecībai.388 Ari

Liepājas apriņķa Rāvas pagasta 4 darba zemnieki uz 110 ha platī-
bas (kopā ar valsts fonda zemēm) izveidoja kolektīvo saimniecību,

ko nosauca par «Dzirksteli». 389 Bet šīs divas saimniecības par kol-

hoziem vēl oficiāli reģistrētas netika.

1941. gada 15. jūnijā pirmo oficiāli atzīto kolektīvo saimniecību

(kolhozu) Latvijas PSR nodibināja Žīguru sādžas nabadzīgie zem-

nieki Abrenes apriņķa Augšpils pagastā.
390 Par pamatu šim kol-

hozam, kurā bija 24 zirgi un 11 govis, kļuva 10. aprīlī organizēta

zemes kopapstrādāšanas sabiedrība. Kolhozā tika ievēlēta valde un

revīzijas komisija. Par tā nodibināšanu ziņoja visa republikas

prese. Bet 1941. gada 18. jūnijā «Cīņā» un «Proļetarskaja Pravda»

Latvijas PSR darba zemnieku zināšanai tika publicēti_ 1935. gada
II Vissavienības kolhoznieku—trieciennieku kongresā pieņemtie
Lauksaimniecības arteļa paraugstatūti.

Otrais kolhozs nodibinājās 1941. gada 21. jūnijā Ludzas apriņķa
Kārsavas pagastā, apvienojoties Ļemeševas un Naglanu sādžas

30 zemniekiem. Arī šis kolhozs izveidojās uz zemes kopapstrādā-
šanas sabiedrības bāzes. Tā kopējā zemes platība bija 280 ha, tam

bija 28 zirgi.39l

Trešais kolhozs organizējās 1941. gada 20.—21. jūnija Daugav-

385
LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 444. 1, 58. lapa.

386 PSKP kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolūcijas un lēmumi, 3. sēj.
Rīga, 1954, 52. lpp.
387

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 28. 1, 154. lapa.
388 «Brīvā Venta», 1941, 19. jūnijā.
389

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 28. 1, 154. lapa.
390 «LlpojieTapcKaH npaß/ia», 1941, 18 hkdhh.
391

«Cīņa», 1941, 24. jūnijā; «Taisneiba», 1941, 23. jūnijā.
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pils apriņķa Līvānu pagastā (Slosbergas apdzīvotajā vietā pie Jer-

sikas pilskalna). Tanī apvienojās 7 saimniecības ar 107 ha zemes

(tai skaitā 47 ha no valsts zemes fonda). Kolhozā bija 8 zirgi un

14 govis. To nosauca V. I. Ļeņina vārdā.392

Bez minētajiem trīs kolhoziem 1941. gadā Padomju Latvijas
laukos izveidojās arī vairākas kolhozu dibināšanas iniciatīvās

grupas.

Igaunijas PSR jau kopš 1940. gada rudens darbojās 8 kolhozi, 393

bet Lietuvas PSR 1940.—1941. gadā izveidojās ap 20 kolektīvo

saimniecību.394 Tādējādi kolhozu kustībai Baltijas padomju republi-
kās jau bija likti pirmie pamati. Tomēr Latvijas Komunistiskā par-

tija, kā tas redzams no 1941. gada 19.—20. jūnijā notikušā

LK(b)P Centrālās Komitejas 4. plēnuma materiāliem, visādi atbal-

stot un apsveicot darba zemnieku pirmos soļus kolektīvo saimnie-

cību izveidošanā, vēl neizvirzīja jautājumu par Latvijas lauksaim-

niecības kolektivizāciju, bet tikai sagatavoja apstākļus šim pasā-
kumam, ko cerēja īstenot tuvākajā nākotnē.395 Lielais Tēvijas karš

pārtrauca šo procesu pašā sākumā, un tas atjaunojās pirmajā pēc-
kara piecgadē.

1940.—1941. gadā Latvijas PSR ļoti strauji auga zvejnieku
arteļu skaits. Pirmie tos sāka organizēt ezeru un upju zvejnieki,
bet 1941. gadā — arī jūras zvejnieki. 1941. gada jūnija sākumā

Padomju Latvijā bija 48 zvejnieku arteļi (18 jūras un 30 ezeru un

upju), kas apvienoja 2300 biedru.396 Vēl daži zvejnieku arteļi

izveidojās 1941. gada jūnijā. Lielā Tēvijas kara priekšvakarā
arteļos bija apvienoti jau vairāk nekā puse visu Latvijas PSR

zvejnieku.
Jaunās Padomju Latvijas laukos izveidojušās padomju saimnie-

cības, MTS un MZIP, zemes kopapstrādāšanas sabiedrības, kol-

hozi, zvejnieku arteļi, valsts saimniecības 1941. gadā bija tikai ne-

lielas saliņas milzīgajā individuālo zemnieku saimniecību jūrā. Bet

tās bija bākas, kas rādīja ceļu uz Latvijas PSR lauku nākotni, bija
šīs nākotnes iedīgļi.

Padomju agrārās reformas īstenošana un tās rezultātu nostip-
rināšana bija Latvijas Komunistiskās partijas agrārās politikas
galvenais saturs. Padomju zemes reformas mērķis bija apgādāt
sīkzemniekus un bezzemniekus ar zemi, tādējādi izveidojot Latvi-

jas PSR laukos padomju varai uzticīgu zemnieku slāni un līdz ar

to nostiprinot strādnieku un zemnieku savienību, kurai bija milzīga
nozīme turpmāk paredzētajā lauku sociālistiskajā pārbūvē.

392 «Brīvais Zemnieks», 1941, 22. jūnijā.
393 Bac b k A. A. PačoHHH Kjiacc 3ctohhh h nepßbie
npeo6pa3oßaHHH b pecny6jiHKe b 1940—1941 ro,n,ax.

— B kh.: Pa3BHTHe

KJiacca b HauHOHajibHbix pecny6jiHKax CCCP. M, 1962, c. 100.

394 Etppem c h ko A. LL Kojixo3Hoe ,n,BH>KeHHe b Jlhtobckoh CCP b 1940—

1941 rr. — «Tpvflu AH JīhtCCP», cepHH A, 1966, JSIs 2, c. 218.

395 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 28. 1, 155. lapa; 16. 1, 51. lapa.
396 «Cīņa», 1941, 5. jūnija.
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Latvijas lauksaimniecība 1940. gada padomju zemes reformas

priekšvakarā bija pilnā mērā kapitālistiska, muižnieku zemes īpa-
šums un, jo vairāk, feodālās lauksaimniecības paliekas te vairs

nepastāvēja. Tāpēc atšķirībā no 1920.—1937. gadā realizētās bur-

žuāziskās agrārās reformas padomju zemes reforma bija tieši

vērsta pret lauku buržuāziju. Tā novājināja lauku buržuāzijas

pozīcijas ekonomikā, radīja labvēlīgus priekšnoteikumus pārejai uz

sociālistisko zemkopību, lauku buržuāzijas kā šķiras likvidēšanai

tuvākajā nākotnē. 1940. gada zemes reformu nekādā ziņā nevar

uzskatīt par buržuāziski demokrātisku pasākumu, tā pēc sava

rakstura bija sociālistiska. Šajā jautājumā autors pilnīgi piekrīt
Lietuvas padomju vēsturnieka A. Jefremenko izteiktajam līdzīga-

jam viedoklim.397 Padomju zemes reforma notika apstākļos, kad

politiskā vara Latvijā piederēja strādnieku šķirai, pēc lielās un

vidējās rūpniecības nacionalizācijas, valstij turot savās rokās visu

banku un kredīta sistēmu. Turklāt ar visas zemes pasludināšanu
par tautas īpašumu, t. i., tās nacionalizāciju, tika likvidēts privāt-

īpašums uz zemi un tā «.. radīta agrārā iekārta, kas ir viselastīgākā

pārejas nozīmē uz sociālismu», kas «.. deva proletāriskajai valstij
vislielākās iespējas pāriet uz sociālismu zemkopībā». 398

_1940. gada

padomju zemes reforma Latvijā bija visās dzīves jomās veicamo

sociālistisko pārveidojumu neatņemama sastāvdaļa.

Padomju agrārās reformas sekmīgo norisi noteica Latvijas
Komunistiskās partijas veiktais lielais politiskais darbs plašajās
zemniecības masās, atbalsts, ko partijas politikai sniedza lauku

proletariāts, nabadzīgās un vidējās zemniecības visplašākie slāņi.
Partijai īsā laikā izdevās organizatoriski apvienot un saliedēt visus

Latvijas lauku revolucionāros spēkus un ievadīt to enerģiju un

ierosmi pareizā gultnē. īstenojot pārkārtojumus Latvijas lauksaim-

niecība, LKP ievēroja PSKP bagāto pieredzi agrārās politikas
lauka, to pieredzi, kas bija gūta 1939.—1940. gadā Rietumukrainā
un Rietumbaltkrievijā, kā_ arī 1919. gada mācības. 1940. gada
agrāra reforma bija zināma piekāpšanās zemniecības priekšā
sīkražošanas saglabāšanā. Tomēr, skatot šo reformu nevis izolēti,
bet gan dialektiskā vienībā ar tādiem pasākumiem kā padomju
saimniecību, MTS, MZIP v. tml. organizēšanu, noteikti jāsecina, ka

tā bija pirmais solis pārejai uz sociālistisko zemkopību. Stingri
ievērojot V. I. Ļeņina izstrādātā kooperatīvā plāna atziņas, Lat-

397 E (p p c m c h ko A. n. ArpapHbie npeo6pa3oßaHHH h connajinenmecKoro

CTponTeJibCTßa b jihtobckoh AepeßHe b 1940—1941 roaax, c. 129. Jāuzsver, ka

A. Jefremenko uzskata 1940. gada rudenī Lietuvas PSR veikto zemes

reformu par sociālistisko, neraugoties pat uz to, ka Lietuvā (atšķirībā no Latvi-

jas un Igaunijas) vēl bija saglabājies zināms skaits muižnieku' (pat lietuviešu

tautības) saimniecību, — jo viņš pamatojas nevis uz šo zemes īpašnieku vēstu-

risko izcelšanos, bet gan uz viņu saimniekošanas veidu, kas 1940. gadā jau
bija tīri kapitālistisks.
398 Ļeņins V. I. Proletāriskā revolūcija un renegāts Kautskis. — Raksti,
28. sēj, 283, 284. lpp.



vijas Komunistiskā partija stājās pie sociālistiskā sektora izveido-

šanas Latvijas lauksaimniecībā, tieši saistot šo darbu ar agrāro
reformu un balstoties uz tās rezultātiem.

Padomju agrārā reforma lielā mērā izmainīja sociālās attiecī-

bas Latvijas laukos. Tika atcelta zemes nomāšana, noteikta zemes

lietošanas maksimālā norma, stipri ierobežotas laukstrādnieku

ekspluatācijas iespējas. Tomēr nevar uzskatīt, ka zemes reforma

būtu likvidējusi galvenās sociālās grupas, kas bija pastāvējušas
Latvijas laukos pirms tam (šāds uzdevums reformai arī netika

paredzēts). Arī pēc reformas Latvijas laukos saglabājās dalījums
nabadzīgajos un vidējos zemniekos un lauku buržuāzijā, nepazuda
pilnīgi arī laukstrādnieki. Protams, nevar likt vienlīdzības zīmi

starp jauno zemes ieguvēju un kapitālistiskās iekārtas nabadzīgo
sīkzemnieku. Bet ekonomiskā ziņā lielākā daļa jauno zemes iegu-

vēju vēl bija pieskaitāmi nabadzīgajai zemniecībai. Agrārā
reforma deva ļoti stipru triecienu lauku buržuāzijai, kas zaudēja
ievērojamas zemes platības, daļu lauksaimniecības inventāra un

lopu, tāpat iespēju netraucēti ekspluatēt plašas nabadzīgo zemnieku

masas un laukstrādniekus; tā samazinājās arī skaitliski. Tomēr

agrāko budžu ieskaitīšanai vidējā zemniecībā (pamatojoties tikai

uz viņu lietošanā palikušo hektāru skaitu) būtu tīri formāls rak-

sturs. Lauku buržuāzija kā šķira vēl saglabājās Latvijā arī pēc
zemes reformas, tai palika zināmas ekonomiskās pozīcijas un arī

ietekme lauku ļaudīs, un, ja arī tā aktīvi nepretojās padomju agrā-
rajai reformai, tad tomēr nekādā ziņā neatteicās no cīņas pret

padomju varas pasākumiem un Lielā Tēvijas kara pirmajos mēne-

šos, ar hitlerisko iebrucēju ierašanos atgūstot pašpārliecību, vērsa

pret padomju aktīvu un daudziem jaunajiem zemes ieguvējiem
asiņaino teroru.

Līdz ar zemes piešķiršanu 1940.—1941. gadā jaunajiem zemes

ieguvējiem no Padomju valsts puses tika sniegta liela materiālā

palīdzība. Viņus apgādāja ar lopiem, lauksaimniecības inventāru,

sēklām, mākslīgiem mēsliem, būvmateriāliem. Tā bija uzskatāma

padomju varas un Komunistiskās partijas gādība par darba zem-

niecību. Pēc agrārās reformas veikšanas Latvijas PSR laukos izvei-

dojoties arī sociālistiskajam sektoram, kam citu uzdevumu starpā

vajadzēja arī stiprināt darba zemniekos pārliecību par lielražošanas

priekšrocībām lauksaimniecībā, tika likti pamati Padomju Latvijas
lauku sociālistiskajai pārveidošanai.
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IV nodaļa

KULTŪRAS

REVOLŪCIJAS

SĀKUMS

PADOMJU LATVIJĀ

Vienlaikus ar dziļām izmaiņām rūpniecībā un lauksaimniecībā, ar

vecā valsts aparāta salaušanu Latvijā pēc Ulmaņa fašistiskās dik-

tatūras gāšanas un padomju varas atjaunošanas revolucionārās

izmaiņas norisinājās arī republikas kultūras dzīvē. Radikālo

izmaiņu process notika visās kultūras dzīves jomās, tas skāra sko-

las un augstskolas, teātrus, muzejus, literatūru, mākslu, presi utt.

Tas bija cieši saistīts ar vecās inteliģences pāraudzināšanas
procesu, ar jaunās, padomju inteliģences radīšanu, ar cīņu par

komunistiskās ideoloģijas uzvaru cilvēku apziņā. Šīs revolucionārās

izmaiņas notika asas iekšējās cīņas apstākļos, kas gan ne vienmēr

izpaudās uz āru, cīņā ar buržuāzisko ideoloģiju, vispirmām kār-

tām ar buržuāzisko nacionālismu.

Padomju vara Latvijā 1940.—1941. gadā kultūras laukā veica

trīs galvenos uzdevumus. Pirmkārt, tā saglabāja un pārņēma visu

vērtīgo, kas bija radīts latviešu kultūrā iepriekšējos gadu desmitos,

visu progresīvo un demokrātisko kultūras mantojumu. Otrkārt, tā

padarīja kultūras un izglītības sasniegumus pieejamus plašām
darbaļaužu masām, nodrošināja strādniekiem, darba zemniekiem,
laukstrādniekiem iespēju plaši izmantot kultūras bagātības. Treš-

kārt, padomju vara radīja apstākļus, kas stimulēja kultūras darbi-

niekus tālāk attīstīt savu daiļradi, sniegt tautai jaunus mākslas

darbus. īsi sakot, kļuva iespējams, F. Engelsa vārdiem runājot,
«. . to, kas no vēsturiski mantotās kultūras — zinātnes, mākslas,

sadzīves formām utt. —ir tiešām vērtīgs,.. pārvērst no valdošās

šķiras monopola par visas sabiedrības kopīgo labumu un veicināt

tā tālāko attīstību». 1

1940.—1941. gadā padomju varas un LKP veiktie pirmie pasā-
kumi kultūras un izglītības laukā iezīmēja kultūras revolūcijas
sākumu Latvijas PSR. V. I. Ļeņins savā darbā «Par kooperāciju»
1923. gada atzīmēja: «Mūsu pretinieki mums ne vienu vien reizi ir

teikuši, ka mēs ķeroties pie neprātīgas lietas — ieviest sociālismu

nepietiekami kulturālā zemē. Bet viņi kļūdījās tanī ziņā, ka mēs

1 Engelss F. Par dzīvokļu jautājumu. — Markss X, Engelss F.
Darbu izlase. 2 sējumos. 1. sej. Rīga, 1950, 526. lpp.
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sākām ne no tā gala, kā bija paredzēts pēc teorijas (visādu
pedantu), un ka pie mums politiskais un sociālais apvērsums bija
priekštecis tam kultūras apvērsumam, tai kultūras revolūcijai,
kuras priekšā mēs tomēr tagad stāvam.»2 Kultūras revolūcija ir

garīgās dzīves būtiskā izmaiņa, kuras mērķis ir jaunās, sociālistis-

kās kultūras radīšana vecās, buržuāziskās kultūras vietā. Kultūras

revolūcija ir likumsakarīgs process, tā ir obligāta katrai valstij,
kas stājas uz sociālisma celtniecības ceļa. Latvijā tā sākās ar pir-
majām sociālistiskās revolūcijas dienām 1940. gada jūnijā—jūlijā
un kā process turpinās arī mūsdienās.

Padomju Latvijā 1940.—1941. gadā izdarītā kultūras un izglītī-
bas darba reorganizācija, skolu, augstskolu, kultūras iestāžu radi-

kālā pārkārtošana radīja pamatu lielam un radošam darbam. Bet,
bez šaubām, tikai ārējā pārkārtošana vien vēl nenozīmēja komunis-

tisko ideju uzvaru to inteliģences aprindu prātos, kuras līdz

1940. gada sociālistiskajai revolūcijai bija idejiski cieši saistītas

ar buržuāziju un kalpoja tās mērķiem. Šāda uzvara bija panākama
tikai ilgstošā darbā.

Kultūras revolūcijas uzdevumi Latvijas PSR nedaudz atšķīrās
no tiem, kurus nācās risināt Padomju Krievijā un citās padomju
republikās pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Tur viens

no centrālajiem uzdevumiem bija cīņa pret ārkārtīgi plaši izplatīto
analfabētismu, jo, V. I. Ļeņina vārdiem runājot, «lasīt un rakstīt

nepratējs stāv ārpus politikas . .».
3 Bez analfabētisma izskaušanas

nevarēja būt ne runas par kaut cik nozīmīgu kultūras un izglītības
darbu vispār. Turpretim Latvijā 1940.—1941. gadā par galvena-

jiem uzdevumiem kļuva mākslas un kultūras darba reorganizācija,

cīņa par jaunās ideoloģijas uzvaru, kultūras mantojuma pareizā

pārņemšana utt. Tomēr arī analfabētisma likvidācijas darbam pie-
vērsa lielu vērību, it sevišķi republikas ekonomiski mazāk attīstīta-

jos austrumu rajonos.
Pēc buržuāziskās statistikas datiem, Latvijā 1935. gadā lasīt un

rakstīt neprata V9daļa (11,15%) iedzīvotāju, kas bija vecāki par
10 gadiem un jaunāki par 50 gadiem (8,18% vīriešu un 13,67% sie-

viešu). 4 Absolūtos skaitļos rakstīt nepratēju vecumā no 15 līdz

50 gadiem bija 106 572, lasīt nepratēju — 78 382. Pilsētās analfa-

bētu procents bija 5,94, bet laukos — 14,3. Attiecīgie skaitļi pa

apgabaliem bija šādi: Rīgā — 4,33%, Vidzemē — 3,52%, Kur-

zemē— 4,83%, Zemgalē — 9,16%, Latgalē — 27,09%. Viszemākais

analfabētu procents bija Vidzemē, kur Cēsu apriņķī rakstīt un lasīt

pratēju bija 96,10%, Valkas — 96,53%, Madonas — 94,77%. Tur-

pretim Abrenes apriņķī lasīt un rakstīt pratēju bija tikai 70,59%,

Rēzeknes — 77,12%. 5 Pēc vecuma kategorijām analfabēti Latvijā

2 Ļeņins V. I. Raksti, 33. sēj., 423. lpp.
3
Ļeņins V. I. Jauna ekonomiska politika un politiskas izglītības iestāžu

uzdevumi. — Raksti, 33. sēj, 53. lpp.
4

Latvijas statistikas gada grāmata. 1939. g. Rīga, 1939, 8.-9. lpp.
5 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 10. lapa.



176

sadalījās šādi:6 vecumā no 10 līdz 14 gadiem — 3,99% no visiem

šīs vecuma grupas iedzīvotājiem, no 15 līdz 19 gadiem — 2,96%.

no 20 līdz 29 gadiem — 5,43%, no 30 līdz 39 gadiem — 8,54%, no

40 līdz 49 gadiem — 13,32%. 1935. gadā neapmeklēja skolu 36 739

bērni vecuma no 8 līdz 14 gadiem (no tiem 6592 Rēzeknes un

5562 Daugavpils apriņķī). 7 Tiesa, 1940. gadam izmantot 1935. gada
ziņas var tikai relatīvi, jo ievērojams skaits analfabētu bija pār-
gājis vecuma grupā pāri par 50 gadiem, 1939. gada rudenī repatriē-
jās vācieši (1935. gadā viņu vidū bija 473 analfabēti), bet

1939./40. gada ziemā no Latvijas izbrauca ievērojams skaits lauk-

strādnieku — bij. panu Polijas pavalstnieku, kuru vidū analfabētu

procents bija samērā augsts.
Organizatoriskais darbs analfabētisma likvidēšanā Latvijā

sākās, Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomei 1940. gada 11. no-

vembrī pieņemot lēmumu «Par analfabētisma likvidēšanu Latvi-

jas PSR»,8 kurā bija nosprausts uzdevums likvidēt analfabētismu

republikā līdz 1942. gada 1. maijam. Atbildība par lēmuma izpildi
bija uzlikta Latvijas PSR Izglītības tautas komisariātam, kuram

vajadzēja izstrādāt analfabētu apmācības programmas, metodiski

vadīt un kontrolēt darba izpildi. Lēmumā bija noteikts, ka analfa-

bētisma likvidēšanas darbā plaši jāiesaista arī sabiedriskās orga-

nizācijas, arodbiedrības, komjaunatne, sarkano stūrīšu un lasām-

māj_u aktīvs, vecāko klašu skolēni utt.

īstenojot Latvijas PSR TKP lēmumu, izglītības tautas komi-

sāra vietnieks P. Valeskalns 1940. gada 15. novembrī izdeva pavēli

par analfabētisma likvidēšanu.9 Pavēlē bija norādīts, ka analfabētu

apmācība jāsāk jau ar 1. decembri, paredzot tai 330 stundas

(200 rakstīt un lasīt iemācīšanai, 130 — matemātikai). Lai analfa-

bētisma likvidēšanas darbu veiktu sekmīgāk, pilsētu un pagastu
pašvaldībām bija ieteikts izveidot pilsētās un pagastos šī darba

vadīšanai komisijas, iesaistīt tajās skolotājus, komjauniešus un

vecāko klašu skolēnus. Pavēle prasīja, lai pagastu valdes v. c.

pašvaldības nedēļu pirms apmācības sākuma sniegtu ziņas par

analfabētu skaitu pagastos, apriņķos, pilsētās.
1940. gada novembra beigās Latvijas PSR sākās analfabētu

uzskaite. Uzdodot veikt šo darbu pašvaldībām, bija izdarīta kļūda,

jo tām trūka attiecīgo ziņu un nebija arī praktisku iespēju šādas

ziņas savākt, līdz ar ko tās sniedza Izglītības tautas komisariātam

visai neprecīzus materiālus par analfabētu skaitu, bet tas ļoti

apgrūtināja darbu kā centrā, tā arī uz vietām. Veicot analfabētu

reģistrāciju, pēc datiem, ko saņēma Izglītības tautas komisariāts,

līdz 19. decembrim bija reģistrēts tikai 18 841_ cilvēks (nebija

saņemtas ziņas no vairākiem apriņķiem, tai skaitā no Daugavpils,

6 «Cīņa», 1940, 19. novembrī.
7 Latv. PSR CVORA, 277. f., 1. apr., 40. 1, 7. lapa.
8 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 14. novembrī.

9
Turpat, 1940, 16. novembrī.
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Ludzas, Valmieras utt.). Tāpēc 1941. gada 16. janvāri Izglītības
tautas komisariāts izdeva vēl vienu pavēli, kas noteica, ka apriņķu
izpildu komitejām kārtīgi jāpārbauda visas ziņas par analfabētu

skaitu. Tagad reģistrētais analfabētu skaits izrādījās daudz lie-

lāks —35 651 cilvēks. 10 Bet arī šis skaitlis izraisīja šaubas, un

Izglītības tautas komisariāts nolēma par pamatu ņemt teorētiski

aplēstu skaitli — 88115 analfabētu.11 Tomēr analfabētisma likvidē-

šanas plāna sastādīšanai bija nepieciešamas precīzas ziņas, un

1941. gada 3. martā Latvijas PSR izglītības tautas komisārs lūdza

pilsētu un apriņķu izglītības nodaļas līdz 25. martam paziņot
analfabētu skaitu un plānu to apmācībai 1941. gada vasarā. 12

Sniegtās ziņas rezumējot, ieguva jaunu skaitli — 60 660 analfa-

bētu, 13 ko arī lika republikāniskā analfabētisma likvidēšanas

plāna pamatā.

Lielajā analfabētisma likvidēšanas darbā, kas sākās Latvijas
PSR 1940. gada decembrī, piedalījās tūkstošiem cilvēku. Viņu
apzīmēšanai lietoja to pašu nosaukumu kā Padomju Krievijā pēc
Oktobra revolūcijas — kultūrarmieši (KyjibTapMeHUbi). Tie bija
galvenokārt skolotāji, komjaunieši, vecāko klašu skolēni un pio-
nieri, sarkano stūrīšu vadītāji utt. Visu analfabētisma likvidēšanas

darbu pārzināja Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāts, kurā

bija nodibināta īpaša sabiedriski politiskās un pieaugušo izglītības

pārvalde, kas praktiski vadīja konkrētā darba veikšanu pilsētās
un apriņķos. Uz vietām atbildība par šo darbu bija uzlikta apriņķu
un pilsētu izglītības nodaļām, 14 bet skolu direktori atbildēja par tā

veikšanu savu skolu iecirkņu robežās. Katra apriņķa izglītības

nodaļas štatos bija paredzēts sabiedriski politiskās audzināšanas

inspektors, kas tieši organizēja un veica analfabētisma likvidēšanas

darba vadību un kontroli. Daudzos Latgales pagastos bija iecelts

speciāls cilvēks, kas atbildēja par šo darbu pagastā.

Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāts organizēja divus

skolotāju kolektīvus, kuri sāka tulkot latviešu valodā un pārstrā-
dāt grāmatas un citus mācību līdzekļus_analfabētu apmācīšanai.

15

Analfabētu apmācīšanai izdeva Ozola «Ābeci», Kantora «Matemā-

tisko uzdevumu krājumu» v. c. darbus, pavisam 10 grāmatas,
4 programmas un 1 brošūru. 16 LĻKJS CX 1941. gada janvāra
sākumā pieņēma īpašu lēmumu, kas noteica, ka komjauniešiem ir

aktīvi jāpiedalās analfabētisma likvidēšanas darbā. LĻKJS CX

orgāns avīze «Jaunais Komunārs» plaši apgaismoja šo darbu,

10 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr., 43. 1, 9. lapa.
11 Izglītības tautas komisariāta ziņas par analfabētu skaitu ļoti stipri atšķīrās

no tām, kādas bija apriņķu un pilsētu partijas komiteju un izpildu komiteju rīcībā,
un tāpēc nav iespējams sniegt kaut cik ticamu kopsavilkuma tabulu pa apriņķiem.

12 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 17.—18. lapa.
13

Turpat, 1. lapa.
14 Turpat, 23. lapa.
15 «Jaunais Komunārs», 1941, 7. februārī.
16

«Cīņa», 1941, 29. aprīlī; Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 1. lapa.
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publicēja kultūrarmiešiem domātos informatīvos materiālus. 17 Ma-

donas apriņķa komjaunieši 1941. gada aprīlī griezās pie visu apriņķu
komjaunatnes organizācijām ar aicinājumu iekļauties sociālistis-

kajā sacensībā un pabeigt analfabētisma likvidēšanu līdz 1942. ga-
da 1. janvārim (Latgales apriņķos — līdz 23. februārim). 18

Arodbiedrību organizācijas atšķirībā no komjaunatnes analfa-

bētisma likvidēšanas darbā sevišķu rosību neizrādīja (izņēmums
te bija izglītības darbinieku arodbiedrība). Latvijas PSR Arodbied-

rību centrālās padomes prezidijs 1941. gada 15. janvārī un 7. feb-

ruārī pieņēma divus lēmumus šajā jautājumā, tomēr arodbiedrību

aktivitāte nepieauga un darbs analfabētu apmācībā fabrikās visumā

neveicās (kaut cik labi tas bija nostādīts rūpnīcā «VEF», pienācīgu
vērību tam veltīja arī ādu un apavu rūpniecības strādnieku arod-

biedrība). 19 Darbs nedaudz uzlabojās tikai pēc Latvijas PSR Arod-

biedrību centrālās padomes prezidija 1941. gada 20. maija lēmuma

«Par analfabētu un mazmācīto apmācības stāvokli». 20 Vispār pie-
redze rādīja, ka sekmīgi veikt analfabētu apmācību fabrikās spe-
ciāli sagatavotu cilvēku trūkuma dēļ ir visai grūti. Viss darba

smagums gūlās uz skolu.

1941. gada janvārī—februārī jau bija redzami nesen iesāktā

darba pirmie rezultāti. Pēc Latvijas PSR Izglītības tautas komisa-

riāta ziņām, 1941. gada 1. februārī analfabētu apmācības pasākumi
aptvēra. 14377 cilvēkus, bet 1. aprīlī mācījās jau 35 815 cilvēki un

aprīļa beigās —39 876.21 Līdz aprīļa beigām analfabētisma likvidē-

šanas kursus beidza 1112 cilvēki. 22 Līdz 1. septembrim bija ieplā-
nots pabeigt analfabētisma likvidēšanu Sarkanajā Armijā iesau-

camo jauniešu vidū.23

Darbs ar analfabētiem prasīja daudz pūļu, daļēji arī tāpēc, ka

bija gadījumi (Liepājā, 24 Jelgavā25
un citur), kad analfabēti attei-

cās apmeklēt nodarbības. Bauskas apriņķī savukārt dažās vietās

pārkāpa Latvijas PSR TKP lēmumu un iesaistīja apmācībā perso-
nas līdz 80 gadu vecumam.

26

Tā kā visvairāk analfabētu bija republikas austrumu apriņķos,
tad šeit to apmācības darbs izvērsās visrosīgāk. Rēzeknes apriņķī
līdz 1941. gada 1. februārim bija reģistrēts 9920 analfabētu, no

kuriem 1. februārī mācījās 857, bet 1. aprīlī — 2240.27 Vislielākais

analfabētu skaits bija konstatēts Sakstagala pagastā — 1330,

Varakļānu pagastā — 1250, Ružīnas pagastā — 817, Ozolnieku

17 «Jaunais Komunars», 1941, 4. februārī.
18 Turpat, 1941, 23. aprīlī.
19 «Cīņa», 1941, 10. maijā.
20 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 370. 1, 138. lapa.
21 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 13. lapa; «Cīna», 1941, 29. aprīlī.
22 «Cīņa», 1941, 29. aprīlī.
23

«Jaunais Komunārs», 1941, 30. aprīlī.
24 «Komunists», 1941, 30. aprīlī.
25

«Zemgales Komunists», 1941, 3. aprīlī.
26 «Jaunais Komunārs», 1941, 7. februāri.
27 Latv. PSR CVORA, 700. f, 1. apr, 26. 1, 11. lapa; 765. f, 1. apr, 43. 1, 13. lapa.



pagastā — 780.28 Pirmajos mēnešos apmācības noritēja neapmie-
rinoši. Tā, Ružinas pagastā apmācīja tikai 260 cilvēku, Rēzeknes

pilsētā — 180 (no 1130); labi darbs bija nostādīts Gaigalavas pa-

gastā, kur apmācīja 120 (no 170) analfabētu. 1941. gada pavasarī
analfabētu apmācības darbā apriņķī notika skaidrs lūzums. Darbā

iekļāvās 520 skolotāji, 211 kultūrarmieši (no tiem 53 komjaunieši).

Sevišķi rosīgi bija Kaunatas un Ružīnas pagasta komjaunieši. 29

Abrenes apriņķī 1941. gada aprīlī bija reģistrēti 12032 anal-

fabēti, no kuriem 1. februārī apmācīja 3697, bet 1. aprīlī — 3733 cil-

vēkus.30 No tiem 362 cilvēkus apmācīja individuāli, bet 775 cilvē-

kus — 84 apriņķa skolās, kur to apmācīšanā piedalījās 259 skolo-

tāji.31 Analfabētisma likvidēšanai apriņķī bija organizēti 168

punkti, no tiem Viļakas pagastā — 22, Augšpils pagastā — 22,

Purvmalas pagastā — 20.32 Tā kā daudzi no analfabētiem mācījās
arī jauniesaucamajiem organizētajos kursos, tad var pieņemt, ka

apriņķī apmācīja ap 5000 analfabētu.33 Abrenes apriņķa partijas

komiteja 1941. gada 3. februārī speciāli izskatīja jautājumu par

analfabētisma likvidēšanas darbu gaitu, bet 26. aprīlī to darīja

apriņķa komjaunatnes komiteja. 34

Ilūkstes apriņķī bija konstatēti 4488 analfabēti un mazmācītie,
to skaitā Lauce'ses pagastā — 621 (no 4750 iedzīvotājiem)_ un

Silenes — 449 (no 3635).
35 1941. gada aprīlī apriņķī apmācīja

1030 cilvēkus. 36

Daugavpilī 1940. gada decembrī bija reģistrēti 1133 analfabēti

un vairāki tūkstoši mazmācīto. To apmācīšanai visa pilsēta tika

sadalīta 17 rajonos, katram no tiem piestiprinot vienu skolu. Anal-

fabētisma likvidēšanas darbā iekļāvās 200 skolotāju un 300 vecāko

klašu skolēnu.37 1941. gada 1. aprīlī pilsētā apmācīja 1400 cilvēku. 38

Daugavpils apriņķī 1940. gada beigās bija reģistrēti 6176 anal-

fabēti, no kuriem 1941. gada aprīlī 5318 (86,12%) tika apmācīti
skolās. Apmācību vadīja skolotāji, komjaunieši, vecākie pionieru
vadītāji, vecāko klašu skolēni. Sevišķi labi darbs bija nostādīts

Aulejas, Kapiņu un Līksnas pagastā.
39

Sevišķi sekmīgs analfabētu apmācības darbs Latgalē bija
Ludzas apriņķī, kur to vadīja apriņķa izglītības nodaļas sabiedriski

politiskais instruktors V. Samsons. Ludzas apriņķī līdz 1941. gada

28 «Padomju Latvija», 1940, 14. decembrī.
29

«Jaunais Komunārs», 1941, 7. maijā.
30 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr., 43. 1., 3. lapa.
31 Turpat, 700. f., 1. apr, 26. 1, 22. lapa; LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f,

2. apr, 276. 1, 37. lapa.
32 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 64.-65. lapa.
33

Turpat, 60. lapa.
34 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 41. 1, 18, 61. lapa.
85

Turpat, 117. f, 1. apr, 5. 1, 30. lapa.
36 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 13. lapa.
37 «JlaTrajībCKan npaß/ia», 1940, 3 /ieKa6pH.
38 Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 43. 1, 13. lapa.
39 «JlaTra„ibCKaH 1941, 6 anpejin.
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10. aprīlim bija reģistrēts 6610 analfabētu.40 Visvairāk to bija Pa-

sienas (531), Istras (446), Nautrēnu (446), Mērdzenes (447), Šķau-
nes (682) pagastā.

41 Pildas pagastā izpildu komitejas priekšsēdē-
tājs gan ziņoja, ka pagastā ir 84 analfabēti, bet pēc komjauniešu
izdarītās pārbaudes izrādījās, ka analfabētu pagastā ir 549, bet

kopā ar mazmācītajiem — 844.42 Apriņķa pilsētās analfabētu bija
mazāk: Ludzā — 121, Kārsavā — 83, Zilupē — 37.43 Analfabētisma

likvidēšanas darbā apriņķī iekļāvās 1580 cilvēki — skolotāji, kom-

jaunieši, vecāko klašu skolēni, lasītavu pārziņi. 44 Sevišķi aktīvi bija
Ludzas vidusskolas skolēni (skolas komsorgs — V. Stroganovs)
un Ludzas ekonomiskā tehnikuma audzēkņi (kopā 50 kultūrar-

miešu). No 108 apriņķa skolām 107 skolās bija organizētas anal-

fabētu apmācītāju grupas, kurās skolotāju vadībā darbojās pionieri,
komjaunieši un agrāk skolu beigušie. 45 Ja 1941. gada marta sākumā

apriņķī apmācīja 2187 cilvēkus, tad 28. martā — jau 4325.46
Zvirg-

zdenes pagastā no 240 analfabētiem un mazmācītajiem apmācīja
201, Ciblas pagastā no 353 — 268 utt. Lielu vērību analfabētisma

likvidēšanas darbam veltīja Ludzas apriņķa komjaunatnes orga-

nizācija (1. sekretāre — A. Lomonosova). Komsorgu un komjaunat-
nes organizāciju sekretāru semināros regulāri apsprieda šī darba

gaitu, bet 1941. gada 26. februārī notika īpaša tam veltīta LĻKJS
Ludzas apriņķa komitejas sēde.

Analfabētisma likvidēšanas darbs nebija atstāts novārtā arī

Rīgā (pilsētas izglītības nodaļas vadītājs — O. Grīnbergs, pēc tam

M. Duškina). Sakarā ar iedzīvotāju mainīgumu analfabētu skaits

Rīgā nebija pastāvīgs; 1941. gada aprīļa vidū analfabētu un maz-

mācīto bija 2678, no kuriem apmācīja 1046.47 Pirmo 146 analfabētu

apmācība sākās jau 1940. gada beigās trīs pilsētas skolās. 48 No

sākuma visu analfabētisma likvidācijas darbu pilsētā vadīja un

koordinēja īpaša komisija 6 cilvēku sastāvā ar tautskolu inspek-
toru J. Ivanovski priekšgalā. 49 Vislielākais analfabētu un mazmā-

cīto skaits Rīgā bija Maskavas rajonā — 1424 (tai skaitā ap
700 analfabētu), no kuriem izdevās iesaistīt apmācībā tikai 400

(to vidū analfabētu bija tikai 30%). 50 Maskavas rajonā bija orga-
nizēti 80 iecirkņi ar vienu apmācāmo grupu katrā; ik 20 grupām

bija nodibināta metodistu brigāde — 3 cilvēki. 51 Notika arī indivi-

40 Latv. PSR CVORA, 765. f., 1. apr., 43. 1., 4. lapa.
41 «Taisneiba», 1941, 29. janvārī.
42 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr., 26. 1, 21. lapa.
43 Turpat, 12. lapa.
44 «Cīņa», 1941, 10. aprīlī.
45 Latv. PSR CVORA, 765. f., 1. apr, 43. 1, 40.—41. lapa.
46 Turpat, 40. lapa.
47 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 276. 1, 35. lapa; «Padomju Lat

vija», 1941, 23. aprīlī.
48 Latv. PSR CVORA, 700. f, 1. apr, 26. 1, 1. lapa.
49 «Darbs», 1940, 1. decembri.
50 Latv. PSR CVORA, 270. f, 2. apr, 18. 1, 6. lapa.
51 Turpat, 200. f, 1. apr, 26. 1, 8. lapa.
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duāla apmācīšana. Kirova rajona 26 skolās apmācīja 152 analfa-

bētus. Sajā rajonā analfabētisma likvidēšanas darbam pieteicās
287 skolotāji. Ļeņina rajonā 4 skolās apmācīja 49 analfabētus;
viss rajons bija sadalīts 10 iecirkņos. Proletāriešu rajonā pie 6 sko-

lām mācījās 58 analfabēti. Sarkanarmijas rajonā īpašos punktos un

arī fabrikās tika apmācīti 103 analfabēti; viss rajons bija sadalīts

30 iecirkņos. 52

Liepājā 1941. gada sākumā bija reģistrēti 203 analfabēti, no

kuriem 6 grupās pie skolām apmācīja 82 cilvēkus; vēlāk sakarā ar

jaunu strādnieku iebraukšanu analfabētu skaits pieauga līdz 323,

no kuriem apmācīja 93.53
Ventspilī 1941. gada 1. aprīlī apmācīja

101 cilvēku.54 Jelgavā 1941. gada februārī bija saskaitīti 69 anal-

fabēti, bet aprīlī — 164; skolās apmācīja 42 cilvēkus. 55

Jelgavas apriņķī 1941. gada 1. februārī bija reģistrēti 819 anal-

fabēti un mazmācītie, no kuriem 278 apmācīja īpašās grupās, bet

257 — individuāli mājās. Viņu apmācīšanā piedalījās 81 skolotājs,
28 komjaunieši, 13 pionieri, 8 aktīvisti un 76 darba inteliģences

pārstāvji.
56

Cēsu apriņķī no reģistrētajiem 494 analfabētiem un mazmācī-

tajiem 1941. gada 15. aprīlī apmācīja 451 cilvēku — 264 analfa-

bētus un 187 vāji lasīt un rakstīt pratējus.
57

Talsu apriņķī 1941. gada maijā bija 212 analfabētu un mazmā-

cīto; 1. aprīlī te apmācīja 188 cilvēkus.58

Jēkabpils apriņķī 1941. gada februārī bija reģistrēti 427 anal-

fabēti, no tiem 61 — Jēkabpils pilsētā.
59 Pēc pārbaudes, ko izdarīja

kopīgi pilsētas izpildu komiteja un komjaunatne, pilsētā tika kon-

statēti 153 analfabēti. Jēkabpilī bija izveidotas 8 apmācību grupas
ar 100 apmācāmajiem.

60 Labi bija nostādīts analfabētu apmācības
darbs Sēlpils, Sunākstes v. c. pagastos. 61

Labus panākumus analfabētisma likvidēšanā panāca Madonas

apriņķī, kur apmācīja 638 cilvēkus, t. i., gandrīz visus apriņķī

reģistrētos analfabētus.62

Analfabētisma likvidēšanas darbam, ko veica 1940.—1941. gadā,
bija liela politiska un audzinoša nozīme. Pirmkārt, sociālisma

aktīvo cēlāju rindās iekļāvās tie slāņi, kuriem analfabētisms neļāva
izmantot pat elementāros kultūras un izglītības sasniegumus.

52 «Cīņa», 1941, 11. aprīlī.
53

«Komunists», 1941, 7. februārī; «Jaunais Komunārs», 1941, 17. maija.
54 Latv. PSR CVORA, 765. f., 1. apr, 43. 1, 13. lapa.
55 Turpat, 700. f, 1. apr, 26. 1, 2. lapa; «Zemgales Komunists», 1941, 3. aprīlī.
56 Latv. PSR CVORA, 700. f, 1. apr, 26. 1, 9. lapa.
57 Turpat, 270. f, 2. apr, 43. 1, 32. lapa; «Cēsu Stars», 1941, 7. maijā.
58 «Talsu Apriņķa Ziņotājs», 1941, 13. jūnijā; Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr,
43. 1, 13. lapa.

59
«īlpo.ieTapcKaH npaß/j;a», 1941, 8 (peßpajm.

60 «Brīvā Daugava», 1941, 29. martā.
61 «Darbs», 1941, 28. februārī.
62 «Jaunais Komunārs», 1941, 23. aprīlī; Latv. PSR CVORA, 765. f, 1. apr, 143. 1,
13. lapa.
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Otrkārt, analfabētisma likvidēšanas darbs sekmēja sabiedriskās

aktivitātes pieaugumu skolotāju, komjauniešu, vecāko klašu skolēnu

vidū, bija viņiem laba skola, kas mācīja, kā konkrēti jāpiedalās
sociālistiskās celtniecības jautājumu risināšanā. Treškārt, šis darbs

parādīja republikas iedzīvotājiem, it sevišķi inteliģencei, ka Komu-
nistiskā partija nevis vārdos, bet darbos cīnās par tautas kultūras

līmeņa celšanu, lai padarītu kultūras vērtības pieejamas visiem.

Ļoti plaši bija 1940.—1941. gadā izglītības laukā veiktie pār-
veidojumi.

Buržuāziskajā Latvijā oficiāli visiem bija obligāta sešklasīga
pamatskola, tomēr ievērojams bērnu skaits to nebeidza. 1939./40. mā-

cību gadā attiecīgā aina bija šāda:63

Skolēnu skaits, pārejot no vienas klases nākošajā, samazinājās

vispirmām kārtām sociālās dabas apstākļu dēļ, jo nabadzīgie vecāki

(sevišķi laukos) nespēja dot saviem bērniem pienācīgo izglītību

un tiem no agras bērnības nācās pelnīt iztiku.

1938./39. gadā buržuāziskajā Latvijā bija 12 sagatavošanas
skolas ar 791 skolēnu un 33 skolotājiem, 821 pirmās pakāpes pamat-
skola (1.—4. klase) ar 56 196 skolēniem un 2275 skolotājiem, 836

pilnas pamatskolas (6 klases) ar 161 246 skolēniem un 6734 sko-

lotājiem, 26 otrās pakāpes pamatskolas (5. un 6. klase) ar 2321 sko-

lēnu un 155 skolotājiem, 76 ģimnāzijas (vidusskolas) ar 17617

skolēniem un 1599 skolotājiem — kopā 1771 skola ar 238 171 sko-

lēnu un 10796 skolotājiem. 64 1939./40. gadā bija 7 sagatavošanas
skolas ar 666 skolēniem un 22~sitOTotājiem, 794 pirmās pakāpes
pamatskolas ar 55 515 skolēniem un 2284 skolotājiem, 799 pilnās
pamatskolas ar 157 871 skolēnu un 6425 skolotājiem un 23 otrās

pakāpes pamatskolas ar 2121 skolēnu un 138 skolotājiem, kā arī

70 vidusskolu (ģimnāziju) ar 17052 skolēniem un 1479 skolotā-

jiem — kopā 1693 skolas ar 233225 skolēniem un 10348 skolotā-

jiem.6s Skolu un skolēnu skaita samazināšanos noteica galvenokārt
vāciešu repatriācija.

63
Latv. PSR CVORA, 700. f., 2. apr, 192. 1, 6. lapa.

64
Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g. Rīga, 1940, 39. lpp.; Latvijas sta-

tistikas gada grāmata. 1939. g. Rīga, 1939, 34. lpp.
65

Latvijas PSR statistikas tabulas. 1940. g, 37.-39. lpp.

Apgabals 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase ļs. klase

Rīgā
Vidzeme

Kurzemē

Zemgalē
Latgalē

100

100

100

100

100

99

90

85

80

81

91

86

80

76

67

89

73

64

62

47

76

59

50

48

31

71

50

42

39

23

Kopa 100 85 76 61 46 39



183

Viss mācību un audzināšanas darbs Latvijas skolās bija pa-

kļauts buržuāzijas interesēm, kura centās ar skolas palīdzību izau-

dzināt valdošajam režīmam paklausīgus, ar buržuāzisko ideoloģiju
saindētus cilvēkus. Skolās darbojās reakcionārās mazpulku,

vanagu, skautu, gaidu v. c. organizācijas. Varas orgāni vērīgi
sekoja tam, lai skolotāju vidū nebūtu cilvēku ar progresīviem
uzskatiem. Augstā mācību maksa liedza trūcīgo vecāku bērniem

iespēju iekļūt ģimnāzijās.
Jau pirmajās nedēļās pēc Ulmaņa fašistiskās diktatūras gāša-

nas radikālas pārmaiņas notika arī Latvijas skolu dzīvē. Pēc tam

kad 1940.gada 2. jūlijā par izglītības ministru nozīmēja prof. P.Le-

jiņu, sākās izmaiņas Izglītības ministrijā, skolu valdēs, skolu

vadībā. Visas skolas pārņēma valsts, likvidējot privātās un baz-

nīcas skolas; no skolu mācību programmām svītroja ticības mācību,

noteica meiteņu un zēnu kopmācību, ar 3. klasi skolu programmās
iekļāva krievu valodu, nāca klāt arī tāds jauns priekšmets kā

sabiedriski politiskā audzināšana.66 Ar izglītības tautas komisāra

1940. gada 28. oktobra pavēli visas sešklasīgās pamatskolas, pie
kurām bija atvērtas 7. klases (tādu bija 78), tika pārdēvētas par

nepilnām vidusskolām; 67 līdz ar to tajās tika likvidētas sagatavo-
šanas klases.68 levērojami pieauga skolēnu skaits vidusskolās,

kuras kļuva pieejamas visiem darbaļaudīm. Palielinājās nacionālo

mazākumu skolu skaits — līdz 393 ar 55 255 skolēniem.69 Padomju
varas pirmajā gadā bija atvērta 51 skola ar 467 klasēm.70 Lat-

vijas PSR bija izveidota vienota vispārizglītojošā 12-gadīgā skola.

Skolu vadības apvienošana viena resora rokās deva iespēju liet-

derīgāk izvietot to tīklu, reorganizācijas gaitā virkni sīkāku skolu

apvienojot utt. No skolu mācību plāniem svītroja ticības mācību,

ētiku, psiholoģiju, loģiku un grieķu valodu, samazināja stundu

skaitu svešvalodām un latīņu valodu padarīja par neobligātu, tāpat
samazināja arī stundu skaitu zīmēšanai un mākslas vēsturei.

Toties blakus jaunu priekšmetu — krievu valodas un PSRS Kon-

stitūcijas — ieviešanai bija palielināts stundu skaits latviešu valo-

dai, dabaszinātnēm, matemātikai, fizkultūrai, dziedāšanai.71

1940. gada rudenī Latvijas PSR bija 697 pamatskolas ar 45289

skolēniem un 1434 skolotājiem (pilsētās — 22 ar 2180 skolēniem

un 83 skolotājiem, laukos — 675 ar 43 109 skolēniem un 1351 sko-

lotāju), 829 nepilnās vidusskolas ar 168578 skolēniem un 5886 sko-

lotājiem (pilsētās — 199 ar 67 308 skolēniem un 2649 skolotājiem,
laukos — 630 ar 101 270 skolēniem un 3237 skolotājiem), 67 vidus-

skolas ar 25 118 skolēniem un 1524 skolotājiem (pilsētās — 62 ar

24 139 skolēniem un 1451 skolotāju, laukos — 5 ar 979 skolēniem

66 «Cīņa», 1940, 15. augustā.
67 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr., 8. 1., 62. lapa.
68 «Padomju Latvija», 1941, 1. janvārī.
69 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 268. 1., 4. lapa.
70 Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 327. 1., 93. lapa.
71 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 268. 1., 4. lapa.



184

un 73 skolotājiem). 72 Bez tam 1941. gada janvārī bija 43 tehnikumi

v. c. speciālās skolas ar 10 197 skolēniem un 969 skolotājiem.
Ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1940. gada 26. sep-

tembra un 22. oktobra lēmumiem tika noteikta bezmaksas izglītība
darbaļaužu bērniem.73 Mācību maksa saglabājās vidusskolu 8.—

11. klasēs tiem bērniem, kuru vecāki piederēja pie ekspluatatoru
šķiras (Rīgā — 200 rbļ., provincē — 150 rbļ.).74

Notika arī organizatoriska skolu vadības pārkārtošana. Līdz ar

jaunās Latvijas PSR Konstitūcijas pieņemšanu Izglītības ministrija
tika pārveidota par Izglītības tautas komisariātu. Par izglītības
tautas komisāru iecēla Jūliju Lāci, bet ar 1941. gada janvāra
sākumu — Pēteri Valeskalnu. No PSRS vecajām republikām
atbrauca grupa darbinieku — X- Strazdiņš, R. Miķelsons, K. Graš-

manis, I. Meikšāns v. c, kam bija liela pieredze izglītības darbā

padomju varas apstākļos. 1940. gada 29. novembrī Latvijas PSR

TKP apstiprināja Izglītības tautas komisariāta struktūru. Tā

sastāvā bija skolu pārvalde, augstskolu un zinātnisko iestāžu pār-
valde, sabiedriski politiskās un pieaugušo izglītības pārvalde, mu-

zeju un pieminekļu aizsardzības daļa, centrālais pedagoģiskais
kabinets v. c.

75
Izglītības tautas komisariāta vadībai bija pakļauts

ne vien skolu izglītības darbs, bet arī augstskolas un daļa no kul-

tūras iestādēm. Apriņķos izpildu komiteju sastāvā izveidoja izglī-
tības nodaļas, Rīgā — 6 rajonu izglītības nodaļas.

Izmainījās arī skolotāju sastāvs. Skolās sāka strādāt skolotāji,
kurus atlaida pēc Ulmaņa fašistiskā apvērsuma progresīvo uzskatu

dēļ. Tika pārkārtoti tautskolu inspektoru kadri, visās pilsētās un

apriņķos ieceltas jaunas skolu valdes, nomainīti visi skolu direk-

tori un pārziņi. Daudzus reakcionāros skolotājus pārcēla uz citām

skolām.

1940. gada augustā notika vairākas skolotāju sanāksmes un

tautskolu inspektoru konferences. Par lielu sabiedriski politisku
notikumu republikas dzīvē kļuva Latvijas PSR skolotāju kongress,
kas notika Rīgā 1940. gada 2. un 3. septembrī un kura darbā pie-
dalījās vairāki tūkstoši skolotāju. Kongress nosprauda pasākumus
tautas izglītības plašākai attīstībai un padomju skolas izveidošanai

Latvijā.
1940. gada 23. septembrī Latvijā sākās pirmais mācību gads

padomju skolā. Tās sekmīgai darbībai bija jāatrisina visai smagais

skolotāju kadru jautājums. Buržuāzijas valdīšanas laikā, bet it

sevišķi Ulmaņa fašistiskās diktatūras gados skolotāju rindās bija

ieplūdis daudz aizsargu, mazpulku vadītāju, dažādu reliģisko,
kontrrevolucionāro, fašistisko organizāciju biedru. Daudzi no reak-

72 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 303. 1., 39. lapa. Pēc citām ziņām
bija 72 vidusskolas.
73 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 27. septembrī un

23. oktobri.
74 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 82. 1, 15. lapa.
75 Turpat, 700. f, 1. apr, 3. 1, 4, 7.-8. lapa.
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cionārajiem skolotājiem tikai ārēji pieņēma jaunās skolas prasības,
bet slepus turpināja graut padomju skolas principus, sludināja
apolitismu vai arī veica skolēnu vidū kontrrevolucionāru aģitāciju.
Vairākās vidusskolās, kur pārsvarā bija mantīgo šķiru piederīgo
bērni, 1940. gada rudenī notika nacionālistiskie izlēcieni.

Radīt jaunus skolotāju kadrus uzreiz nevarēja, tas bija ilgstoša
laika uzdevums. Bet pie tā risināšanas padomju vara stājās jau
1940. gadā. Jūlijā Cēsu un Jelgavas, Daugavpils un Rēzeknes sko-

lotāju institūtu vietā nodibināja Jelgavas un Rēzeknes pedagoģis-
kos institūtus.76 15. novembrī atklāja pirmos skolotāju sagatavo-
šanas kursus vidusskolu absolventiem, kurus 23. decembrī beidza

260 jaunie skolotāji. 77

Skolēni — darbaļaužu bērni aktīvi piedalījās sabiedriskajā
dzīvē. 1940. gada rudenī visās skolās nodibinājās pionieru pulciņi,
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 23. gadadienas priekš-
vakarā pionieri nodeva svinīgo solījumu. Pionieru organizāciju
vadīšanai skolās nozīmēja vecākos pionieru vadītājus, kas veica sko-

lās lielu politiskās audzināšanas darbu. Daudzās skolās izveidojās
arī komjaunatnes organizācijas, bija iecelti komsorgi. Visās skolās

sāka izdot sienas avīzes, bija ievēlētas skolēnu komitejas. Rīgā
vairāku fabriku kolektīvi uzņēmās šefību pār skolām. 1940. gada
rudenī Rīgā, Amatu ielā 5, atklāja Rīgas Pionieru pili, bet decem-

brī tika pieņemts lēmums nodot pionieru rīcībā Rīgas pili.78

1941. gada 22. februārī Rīgas Pionieru pils sāka darbu jaunajās

telpās. Pionieru namu atklāja arī Liepājā. 1941. gada pavasara

beigās Rīgas jūrmalā un citās republikas gleznainākajās vietās

sāka darbu pionieru nometnes (pirmā pionieru nometne Latvijā

bija darbojusies Rīgas apkārtnē jau 1940. gada vasarā).
Padomju vara un LKP veltīja izglītības darbam lielu uzmanību.

Latvijas PSR budžetā 1941. gadam bija paredzēts izlietot izglītī-
bas mērķiem vairāk par 250 milj. rbļ. 79 Skolu un kultūras namu

būvniecībai atvēlēja 29 milj. rbļ. Bija paredzēts pilsētās uzcelt

9 skolas (no tām 5 — Rīgā), republikas laukos —29 skolas. 80 No

1940. gada septembra līdz 1941. gada martam valsts atvēlēja sko-

lām skolēnu bezmaksas brokastīm, apavu un apģērbu iegādei trū-

cīgiem skolēniem 266000 rbļ. 1941. gada pavasarī jau tika izstrā-

dāts plāns otrajam padomju mācību gadam, vasaras mēnešos bija

paredzēts sarīkot skolotājiem dažādus kursus. 81

Lielas izmaiņas notika arī augstskolu darbā. 1939./40. gada

buržuāziskajā Latvijā bija tikai četras nozīmīgas augstskolas. Lie-

lākā no tām bija Latvijas Universitāte ar 11 fakultātēm (arhitek-

76 Latv. PSR CVORA, 700. f, 3. apr, 60. 1, 1.—3. lapa. Oktobrī tos abus pār-

devēja par valsts skolotāju institūtiem (turpat, 1. apr, 7. 1, 169. lapa).
77 «Padomju Latvija», 1940, 24. decembrī.
78 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 12. 1, 14. lapa.
79

Latv. PSR CVORA, 327. f, 1. apr, 44. 1, 146. lapa.
©«Jaunais Komunars», 1941, 28. marta.
81 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. 1, I", apr, 22. 1, 168.—169. lapa.
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tūras, filoloģijas un filozofijas, inženierzinātņu, ķīmijas, matemā-

tikas un dabaszinātņu, mehānikas, medicīnas, veterinārā, taut-

saimniecības un juridiskā, teoloģiskā (luterāņu), Romas katoļu

teoloģiskā), 393 pasniedzējiem un 6466 studentiem (tai skaitā

1978 sievietes). 82 Visvairāk studentu (1983) bija tautsaimniecības

un juridiskajā fakultātē. Abās «garīgās tumsības» fakultātēs kopā
bija 30 pasniedzēju un 275 studenti. Otrajā vietā pēc universitātes

bija Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija, kas sāka darbu

1939. gada rudenī Jelgavas pilī. Tajā bija 2 fakultātes — lauk-

saimniecības un mežkopības — ar 69 pasniedzējiem un 785 stu-

dentiem.83 Konservatorijā bija 38 pasniedzēji un 264 studenti, Māk-

slas akadēmijā — 22 pasniedzēji un 194 studenti. Pārējās «augst-
skolas» bija faktiski paplašinātie kursi. Tādi bija Angļu valodas

institūts (9 pasniedzēji un 298 studenti), Franču institūts (8 pa-

sniedzēji un 88 studenti), Latvijas Mājturības institūts (22 pa-

sniedzēji un 82 studenti) un Latvijas pareizticīgo baznīcas teolo-

ģijas institūts (15 pasniedzēji un 37 studenti).
84

Pēc Ulmaņa fašistiskās diktatūras gāšanas Latvijas Univer-

sitātē likvidēja abas teoloģijas fakultātes un nomainīja visu veco

universitātes un fakultāšu vadību, ieveda kursu sistēmu un jaunas
programmas, likvidēja reakcionārās studentu korporācijas.
1940. gada rudenī universitātē uzņēma 1476 studentus.85 Tās

budžets, kas 1940. gadā bija 4,4 milj. latu, 1941. gadā pieauga līdz

24 milj. rbļ. 86 Notika arī zināma reorganizācija fakultātēs: mate-

mātikas un dabaszinātņu fakultāti sadalīja fizikas-matemātikas

fakultātē un dabaszinātņu fakultātē, 200 pastāvošo katedru vietā

organizēja 107 katedras, kuru vidū bija arī marksisma-ļeņinisma
katedra (vadītājs — V. Miške). 1941. gadā Latvijas Valsts univer-

sitātē nolika valsts eksāmenus un beidza kursu 559 cilvēki. 87 Par

LVU rektoru no 1940. gada augusta līdz 1941. gada 13. februārim

bija Jānis Paškevics, tad viņu nomainīja Jānis Jurgens. LVU saka

darbu LKP pirmorganizācija (sekretārs — A. Blūmfelds, tad J. Ābo-

liņš); 1941. gada 21. maijā tajā bija 28 partijas biedri un 16 kandi-

dāti.88 Sāka darboties LVU komjaunatnes organizācija, kura

1941. gada februārī bija 65 biedri (sekretāri — P. Bāliņš un H. Krī-

gere), arodbiedrības organizācija (vadītājs — P. Priede). LVU

izdeva žurnālu «Darba Students» un «Studentu Avīzi». Studentu

skaits 1941. gada 1. februārī bija 6591, no tiem 4400vīriešu (66,76%)

82 Latv. PSR CVORA, 277. f., 1. apr., 40. 1., 11. lapa. 1939. gada 1. jūlijā Latvijas

Universitāte bija 93 štata un 18 ārštata profesori, 49 vecākie docenti, 35 docenti,
11 ārštata docenti utt. (Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919.—1939, 1.

Rīga, 1939, 31. lpp.).
83 Latv. PSR CVORA, 277. f, 1. apr, 40. 1, 12. lapa.
84

Turpat, 13. lapa.
85 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 269. 1, 52. lapa.
86

Turpat, 429. 1, 149. lapa.
87 Turpat, 152. lapa.
88 Turpat, 102. f, 1. apr, 41. 1, 20. lapa; «Cīņa», 1941, 10. maija.
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un 2191 sieviete (33,24%). 89 Pēc fakultātēm un nodaļām LVU stu-

denti sadalījās šadi:

1) arhitektūras fakultātē — 324;

2) inženierzinātņu fakultātē — 795, no tiem:

a) būvniecības nodaļā — 678,

b) kultūrtehniskajā nodaļā — 101,
c) ģeodēzijas/nodaļā— 16;

3) ķīmijas fakultātē — 684, no tiem:

a) ķīmijas nodaļā — 311,

b) farmaceitu nodaļā — 373;

4) mehānikas fakultātē — 613;

5) dabaszinātņu fakultāte — 401;
6) fizikas-matemātikas fakultātē — 251;

7) ekonomikas-juridiskajā fakultātē — 1925, no tiem:

a) ekonomiskajā nodaļā — 957,

b) juridiskajā nodaļā — 968;

8) vēstures un filoloģijas fakultātē — 799, no tiem:

a) vēstures nodaļā — 168,

b) filoloģijas nodaļā — 565,
c) pedagoģijas un filozofijas nodaļā — 34,

d) vēl nav izvēlējušies specialitāti — 32;

9) medicīnas fakultātē — 607, no tiem:

a) medicīnas nodaļā — 369,
b) stomatologu nodaļā — 238;

10) veterinārajā fakultātē — 192.

Studentu sadalījums pēc sociālā stāvokļa bija šāds: 90 strād-

nieku bērni91
— 27%, zemnieku — 22,7%, ierēdņu — 21%, tirgo-

tāju — 7,4%, rūpnieku — 1,6%, skolotāju un brīvo profesiju dar-

binieku — 7,8%, namsaimnieku — 5%, nenoskaidroti (573 stu-

denti) — 7%.
1941. gada 6. janvārī Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu «Par

augstskolu un speciālo vidusskolu audzēkņu nodrošināšanu ar

valsts stipendiju». 92 Saskaņā ar šo lēmumu stipendijas piešķīra
tikai darbaļaužu bērniem. Latvijas Valsts universitātei 1941. ga-
dam stipendijām atvēlēja 8 692850 rbļ. 1941. gada 1. ceturksnī sti-

pendijas saņēma 4625 studenti.93

Lai atvieglotu darba jauniešiem izglītības iegūšanu, 1941. gada

janvārī sākās LVU sagatavošanas kursu komplektēšana. Tajos

pēc īpašas zināšanu pārbaudes uzņēma partijas organizāciju un

arodbiedrību ieteiktos darba jauniešus vecumā līdz 28 gadiem ar

7—B klašu izglītību. Kursi bija paredzēti 6 mēnešiem; šajā laikā

kursantiem bija jāapgūst vidusskolas programma, lai pēc tam viņi
varētu turpināt studijas augstskolā. Latvijas PSR TKP 1941. gada

89 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr, 272. 1, 4. lapa.
90 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 433. 1, 14. lapa.
91 lespējams, ka daudzi no_ tiem tikai uzdevās par «strādnieku bērniem».
92

«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 7. janvārī.
93 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 208. 1, 53. lapa.
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17. janvārī sagatavošanas kursu organizēšanai atvēlēja Latvijas
Valsts universitātei 1 087000 rbļ. un Jelgavas Lauksaimniecības

akadēmijai — 241 000 rbļ. 94
Bija paredzēts, ka LVU sagatavošanas

kursos mācīsies 330, bet Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā —

70 cilvēki. 95 Faktiski LVU sagatavošanas kursos, kas sāka darbu

1. februārī, uzņēma 340 jauniešus, bet pie Jelgavas Lauksaimnie-

cības akadēmijas šādi kursi 1941. gadā netika organizēti. Kursan-

tus, kas bija sadalīti 14 grupās, apmācīja labākie Rīgas vidusskolu

skolotāji. Ik dienas notika 9 mācību stundas — 5 priekšpusdienā
un 4 pēcpusdienā. Kursantiem bija noteikta stipendija — 200 rbļ.
mēnesī.96

Izmaiņas notika arī Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
dzīvē. 1940. gada augustā par jauno JLA rektoru iecēla prof. P. Ga-

lenieku (viņš šajā amatā bija līdz 1941. gada 26. martam, kad par

JLA rektoru apstiprināja Jāni Ostrovu). Akadēmijā ievēlēja stu-

dentu padomi, 480 studentus atbrīvoja no mācību maksas. 1940. ga-
da 1. oktobrī sākoties mācībām, svinīgajā aktā ar apsveikumu
uzstājās Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdē-
tājs A. Kirhenšteins, kas līdz 1940. gada novembrim bija JLA mā-

cību spēks, un izglītības tautas komisārs J. Lācis. Studentu skaits

JLA mācību gada sākumā bija 830.97 Viņu sociālā seja bija šāda:

zemnieku bērni (bez sīkāka dalījuma) — 52%, strādnieku —

17,8%, kalpotāju — 23%, buržuāzijas — 7,2%.98 426 studenti

(52,5%) sanema stipendijas; kopēja stipendiju summa JLA bija
noteikta uz 728 400 rbļ.99

1940.—1941. gadā JLA sekmīgi norisa zinātniskās pētniecības

darbs, ko vadīja prorektors mācību un zinātniskajās lietās prof.
A. Kalniņš. Lauksaimniecības fakultātē strādāja pie 15 tēmām un

10 lielākām problēmām, bet mežsaimniecības fakultātē — pie 55

dažādām tēmām un 5 lielākām problēmām. 100 Mācību spēku sastāvā

notika pārmaiņas, daži reakcionāri noskaņoti pasniedzēji tika atbrī-

voti no darba. Bet, tāpat kā pārējās augstskolās, daļa JLA mācību

spēku un arī studentu, kas bija cēlušies no mantīgajām šķirām,
nebūt nesteidzās iekļauties sociālistiskās celtniecības darbā, iztu-

rējās pasīvi, bet pa laikam arī naidīgi pret Padomju Latvijā notie-

košajām izmaiņām.

Spraigs darba cēliens ar padomju varas atjaunošanu sākās Lat-

vijas Mākslas akadēmijā, kurai piešķīra jaunas telpas Rīgā, Komu-

nāru bulvārī 1 (vecajās, Gogoļa ielā 3, palika vienīgi keramikas

un skulptūras darbnīcas). 101 Mācības akadēmijā sākās 1940. gada

94 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 42. 1„ 186. lapa.
95 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 12. 1, 32.-33. lapa.
96 «Darbs», 1941, 26. janvārī.
97 «Zemgales Komunists», 1940, 21. novembrī.
98

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 266. 1., 28. lapa.
99 Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 208. 1., 52. lapa.

100
«Jaunais Komunārs», 1941, 7. jūnijā.

101 Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr., 129. 1., 15. lapa.
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7. oktobri; studentus sveica jaunais akadēmijas rektors O. Skulme

un LKP CX pārstāvis Fr. Dombrovskis, izglītības tautas komisāra

vietnieks P. Valeskalns, prorektors A. Pupa un LĻKJS Rīgas komi-

tejas 1. sekretārs P. Sadovskis.102 No Mākslas akadēmijas 292 stu-

dentiem 70,5% bija strādnieku un kalpotāju bērni, 10,9% — zem-

nieku, 17% — darba inteliģences un tikai 2,6% — buržuāzijas. 103

Šāds sastāvs noteica lielo sabiedriski politisko aktivitāti, kādu

1940.—1941. gadā parādīja Mākslas akadēmijas studenti un kāda

nebija vērojama nevienā citā republikas augstskolā. Akadēmijā
izveidojās spēcīga komjaunatnes organizācija ar 45 biedriem,
MOPR organizācija ar 25 biedriem, Osoaviahima organizācija ar

54 biedriem, kas regulāri noturēja nodarbības. Mākslas akadēmija
bija uzņēmusies šefību pār Anrī Barbisa Rīgas vidusskolu. 104

1940. gada 8. oktobrī pirmo padomju mācību gadu sāka ari

Valsts konservatorija. Pasniedzējus un audzēkņus apsveica LKP

CX sekretārs 2. Spure un izglītības tautas komisāra vietnieks

P. Valeskalns, 105 kā arī rektors prof. J. Vītols. No 494 studentiem

364 bija atbrīvoti no mācību maksas, bet 85 saņēma stipendijas. 106

1940. gadā konservatorijā uzņēma 215 studentu, bet pieteikušies
bija 1100 gribētāju. Pēc sava sociālā sastāva Valsts konservatorijas
studenti sadalījās šādi: kalpotāju un strādnieku bērni — 43%, zem-

nieku — 9,7%, darba inteliģences — 30% un tirgotāju, namsaim-

nieku utt. — 17,3%. 1940./41. mācību gadā Valsts konservatorijā

bija 73 mācību spēki (1939./40. gadā — 38), no tiem 12 profesori. 107

Konservatorijā bija šādas fakultātes: orķestra instrumentu, kla-

vieru, vokālā, ērģeļu un kompozīcijas teorijas fakultāte.108

1940. gada 29. novembrī Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu

Rīgas Valsts valodu institūtu (bij. Angļu valodas institūts) pārvei-
dot par Valsts pedagoģisko valodu institūtu ar četrgadīgu mācību

kursu un uzdevumu — sagatavot vācu, angļu, franču un arī krievu

valodas pasniedzējus. 109 Par institūta direktoru apstiprināja Jūliju

Ķelli. Institūtā bija 408 studenti, no tiem 15 komjaunieši. 110 Kā

pirmā darbu uzsāka angļu valodas nodaļa, bet ar 1941. gada jan-
vāri sāka darbu arī franču un krievu valodas nodaļas. Bez valodu

katedrām institūtā darbojās arī pedagoģijas, marksisma-ļeņinisma,
vēstures un ģeogrāfijas un fiziskās audzināšanas katedra. 111

Komunistiskā partija un Padomju valdība 1941. gada pavasari
savos lēmumos paredzēja augstākās izglītības tālāko attīstību Lat-

102 «Jaunais Komunars», 1940, 8. oktobrī.
103

Latv. PSR CVORA, 627. f, 1. apr., 156. 1, 91. lapa.
104 «Jaunais Komunars», 1941, 10. jūnija.
105

«Brīvais Zemnieks», 1940, 9. oktobrī.
106

Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr, 156. 1, 91. lapa; 148. 1, 103. lapa.
107 Turpat, 148. 1, 105. lapa.
108 Turpat, 700. f, 2. apr, 272. 1, 1. lapa.
109 Turpat, 270. f, 1. apr, 12. 1, 101. lapa; «Padomju Latvija», 1940, 14. decembrī.
110 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 369. 1, 9. lapa.
111 Latv. PSR CVORA, 700. f, 1. apr, 36. 1, 1. lapa.
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vijas PSR. 1941. gada rudenī bija paredzēts augstskolas uzņemt
2260 studentu, no tiem LVU — 1250, JLA — 230, Valsts pedagoģis-
kajā valodu institūta — 290, Valsts konservatorijā — 50, Mākslas

akadēmijā — 30, Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā — 260,
Jelgavas — 150.112

Bija izstrādāts projekts (to apstiprināja PSRS

TKP)_ ar 1941. gada 1. septembri atklāt Jelgavas Lauksaimniecības

akadēmijā_trešo — lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikāci-

jas fakultāti. 113 Pastāvēja arī projekts nodot JLA Latvijas Valsts

universitātes veterināro fakultāti, bet 1941. gada jūnija vidū tika

nolemts jau nākošajā mācību gadā organizēt Jelgavas Lauksaim-

niecības akadēmijā piensaimniecības un zivkopības un zvejniecības
speciālistu sagatavošanu. 114 Jūnija sākumā savukārt nolēma uz

LVU medicīnas fakultātes bāzes organizēt Rīgā Medicīnas insti-
tūtu.115

Bija arī iecere nodibināt Rīgā Politehnisko institūtu ar

4 fakultātēm (inženieru —celtnieku, ģeodēzijas, mehānisko un teh-

noloģisko), 116 kā arī organizēt Rīgā tekstilrūpniecības kadru saga-
tavošanu.

1940.—1941. gadā pārmaiņas skāra arī republikas zinātnes

dzīvi. Buržuāziskajā Latvijā zinātne bija pabērna lomā, tās attīs-

tībai trūka līdzek]u un aparatūras, maz bija arī kadru. Pēc Latvijas
PSR Tautsaimniecības statistikas pārvaldes ziņām, kas atspoguļoja
no buržuāzijas valdīšanas laika mantoto stāvokli, 1940. gada bei-

gās Latvijā bija 37 zinātniskās pētniecības iestādes ar 440 darbi-

niekiem_(no tiem zinātnisko darbinieku — 378).
117 Bez 1936. gadā

nodibinātā Latvijas Vēstures institūta, kuram fašistiskais režīms

sprauda par uzdevumu «uzrakstīt Latvijas vēsturi patiesības un

nacionālisma garā», pastāvēja vēl šādas nozīmīgākas zinātniskās

iestādes: Zemes bagātību pētīšanas institūts, Zinātniskās tieseks-

pertizes institūts, Saimnieciskās racionalizācijas institūts, Piemi-

nekļu valde, kas pārzināja senatnes un arhitektūras pieminekļu
aizsardzību un restaurāciju un vadīja arheoloģiskos izrakumus. Bet

praktiski visa zinātnes dzīve un zinātniskais darbs koncentrējās
Latvijas Universitātē.

Latvijas Valsts universitātē 1941. gadā darbojās 15 institūti

(purvu, ģeodēzijas, botānikas, zooloģijas, seruminstitūts, fizikas,
stomatoloģijas utt.). Visi šie institūti, izņemot seruminstitūtu, veica

savu darbu pie atsevišķām fakultātēm. Trīs institūti bija organizē-
šanas stadijā. 118 Bez tam universitātē bija astronomiskā observa-

torija, ornitoloģiskā stacija, botāniskais dārzs, eksperimentālās
zooloģijas stacija un hidrobioloģiskā stacija. Universitātes insti-

tūti veica zināmu pozitīvu darbu, publicēja vērtīgus zinātniskos

112 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 23. 1., 39.—40. lapa.
113 Latv. PSR CVORA, 611. f., 1. apr, 5. 1, 603. lapa; 270. f, 4. apr, 67. 1
44. lapa.
114 Tumat, 611. f, 1. apr, 6. 1, 10. lapa.
115 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 23. 1, 50. lapa.
116

Turpat, 2. apr, 267. 1, 14, 27. lapa.
117 Latv. PSR CVORA, 277. f, 1. apr, 40. 1, 20.—21. lapa.
118

Turpat, 700. f, 1. apr, 436. 1, 50. lapa.
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izdevumus. Tomēr lielākajai daļai to darbinieku zinātniskais darbs

bija tikai blakus nodarbošanās, jo pirmajā vietā viņiem bija peda-
goģiskais darbs. 1941. gada janvāri jauno zinātnieku sagatavošanai

pie LVU nodibināja aspirantūru. 119

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijai bija mācību un izmēģi-
nājumu virsmežniecības, pētīšanas saimniecība Rāmavā, izmēģinā-
jumu un praktisko darbu saimniecība Vecaucē un Jelgavas pētījumu
un izmēģinājumu saimniecība. 1940. gada decembrī pie JLA nodi-

bināja 13 zinātniski pētnieciskos institūtus (augkopības un ģenēti-
kas, augu patoloģijas, biškopības, dārzkopības, koku tehnoloģijas,
laukkopības, dārzkopības utt.) ar ievērojamiem speciālistiem priekš-
galā. 120

Republikā pastāvēja arī vairākas lauksaimniecības izmēģi-
nājumu stacijas.

Veselības aizsardzības laukā nozīmīgs notikums bija centrālās

asinspārliešanas stacijas organizēšana ar prof. P. Strādinu priekš-

galā. Lai vadītu mediķu zinātnisko darbu, pie Latvijas PSR Vese-

lības aizsardzības tautas komisariāta nodibināja Zinātnisko medi-

cīnas padomi 14 cilvēku sastāvā, kas 1941. gada 20. martā noturēja

pirmo sēdi. 121

1941. gada B.—lo. janvārī LVU aulā notika Latvijas PSR dabas

zinātnieku konference. 122 1941. gada 18. martā «Cīņā» bija publi-
cēta Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas pasniedzēju atklātā

vēstule, kurā viņi aicināja visus Latvijas PSR zinātniekus, un vis-

pirmām kārtām Latvijas Valsts universitātes kolektīvu, aktīvi

iekļauties sociālistiskās celtniecības uzdevumu risināšanā. Bija

sperti pirmie soļi, lai tieši saistītu zinātnisko darbu LVU ar ražo-

šanas uzdevumiem un ražošanas pirmrindnieku kustību. 123

levērojams notikums Latvijas PSR zinātnes dzīve bija Latvijas
PSR TKP un LKP CX 1941. gada 13. februāra kopējais lēmums

«Par PSRS ZA Latvijas filiāles organizēšanu». 124 Tajā bija pare-

dzēts, ka izveidojamajā PSRS Zinātņu akadēmijas Latvijas filiālē

būs piecas nodaļas — Bioloģijas zinātņu, Vēstures un valodniecības

zinātņu, Ģeogrāfijas un ģeoloģijas zinātņu, Ķīmijas, Tehnisko

zinātņu — ar vairākiem sektoriem katrā, kā arī Purvu un kūdras

institūts, tāpat bibliotēka un zinātnieku nams. Filiāles sistēmā

vajadzēja ietilpt arī botāniskajam dārzam, bioloģijas muzejam,
etnogrāfiskajam muzejam, hidrobioloģiskajai stacijai. Lēmums

noteica arī filiāles organizācijas komiteju 21 cilvēka sastāvā

(A. Kirhenšteins, V. Lācis, P. Valeskalns, J. Endzelīns, P. Nomals,

P. Galenieks, J. Cizarevičs, E. Stālbergs, J. Loja, J. Jurgens,
R. Krimbergs, M. Straumanis, Č. Klarks, R. un B. Viperi v. c).

Organizācijas komitejai bija uzdots izstrādāt un iesniegt Latvijas

119 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 22. janvārī.
120

Latv. PSR CVORA, 700. f, 1. apr., 436. 1., 49. lapa.
121 «Darbs», 1941, 20. martā.
122 Turpat, 1941, 9. janvāri.
123

«Cīņa», 1941, 16. aprīlī.
124 Latv. PSR CVVA, 654. f., 1. apr., 11.1., 54.-55. lapa.
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PSR TKP apstiprināšanai PSRS ZA Latvijas filiāles statūtus un

darba plānu. Tomēr līdz Lielā Tēvijas kara sākumam to izdarīt

neizdevās.

1940.—1941. gadā Padomju Latvijā plaši izplatījās tāda darba-

ļaužu apmācības forma kā tautas augstskolas. Šai formai Latvijā
bija noteiktas tradīcijas. Padomju varas atjaunošanas priekšva-
karā darbojās divas tautas augstskolas: Latvijas Tautas augst-
skola Rīgā un Latgales Tautas augstskola Rēzeknē ar nodaļām;
abām kopā bija ap 1050 klausītāju. 125 1940. gada rudenī nāca dau-

dzi ierosinājumi atvērt jaunas tautas augstskolas. Tas atspogu-
ļoja plašo darbaļaužu masu vēlēšanos iegūt zināšanas. Tāpēc tika

nolemts izveidot Latvijas PSR plašu tautas augstskolu tīklu.

Visas jaunās tautas augstskolas (izņemot Lauksaimniecības

tautas augstskolu ar 3 nodaļām, kas atradās Latvijas PSR Zemko-

pības tautas komisariāta pārziņā 126) organizēja un vadīja Latvijas
PSR Izglītības tautas komisariāts. 1940. gada 16. septembrī izglī-
tības tautas komisārs J. Lācis apstiprināja tautas augstskolas

parauga statūtus.127 Statūtos bija norādīts, ka tautas augstskolas
ir valsts mācību iestādes, kuru mērķis ir dot darbaļaudīm iespēju
iegūt zināšanas, profesionālās un tehniskās iemaņas un arī iepa-
zīstināt viņus ar marksisma-ļeņinisma pasaules uzskatu. Valsts

uzņēmās 80% izdevumu par tautas augstskolu uzturēšanu, bet pā-
rējie 20% bija jāsedz arodbiedrībām un vietējām pašvaldībām. Par

tautas augstskolas klausītājiem varēja (bez iestāju eksāmeniem)
kļūt visi, kam bija 6 klašu izglītība. Statūti paredzēja organizēt
pie tautas augstskolām arī dažādus kursus atsevišķu profesiju
(šoferu, traktoristu, mašīnrakstītāju) apgūšanai. Tā bija kļūda, jo
tautas augstskolām nebija attiecīgās materiālās bāzes, bet cilvēku,
kas gribēja apmeklēt šos kursus, bija ļoti daudz. Tā, Ludzā vien

uz šoferu un traktoristu kursiem pieteicās ap 500 cilvēku. 128

1940. gada 5. oktobrī ar Latvijas PSR izglītības tautas komi-

sāra J. Lāča pavēli tika organizētas 17 tautas augstskolas (Rīgā,

Limbažos, Kuldīgā, Madonā, Jēkabpilī, Tukumā, Rēzeknē, Valkā,

Ventspilī, Ludzā, Abrenē, Cēsīs, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā,

Liepājā, Smiltenē). 129 Tajās pieteicās visā Latvijā 14291 cilvēks,

no tiem Rīgā 4679. 130
Ventspilī tika iesniegts ap 1000 lūgumu

uzņemt tautas augstskolā, Rēzeknē —ap 2000. 131 No Rīgā pieteiku-
šamies 4679 cilvēkiem 2124 izteica vēlēšanos apmeklēt vidusskolas

abiturientu kursus, lai sagatavotos eksāmeniem gatavības apliecī-
bas iegūšanai, 865 gribēja noklausīties lekcijas par sabiedriski poli-
tiskiem priekšmetiem, 843 — apgūt valodas, 397 pieteicās uz litera-

125 «Brīvā Daugava», 1941, 27. februārī.
126 «Brīvais Zemnieks», 1940, 4. oktobrī.
127

«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 8. oktobri.
1 28 «Darbs», 1940, 8. oktobrī.
129 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr, 7. 1, 332. lapa.
130 «Jaunais Komunars», 1940, 7. oktobri.
131 «Darbs», 1940, 27. septembri un 22. oktobrī.
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tūras un žurnālistikas nodaļu, 248 — grāmatvežu kursos 132 utt. Bet

apmierināt visus gribētājus telpu, pasniedzēju, mācību grāmatu trū-

kuma dēļ nebija iespējams, it sevišķi apriņķu centros un nelielās

pilsētās, tāpēc daudzus iesniegumus nācās noraidīt.

1940. gada 7. oktobrī sāka darbu pirmās 8 tautas augstskolas
(Rīgā, Rēzeknē, Tukumā, Cēsīs, Jēkabpilī, Madonā, Kuldīgā, Lim-

bažos), kurās bija pieteikušies 10 115 klausītāju, bet pārējās 9 tau-

tas augstskolas ar 4176 pieteikušamies klausītājiem atvēra savas

durvis nedaudz vēlāk. 133 21. oktobrī papildus bija organizēta tautas

augstskola Rīgas Jūrmalā, 134 pēc dažām dienām — arī Alūksnē.

1. decembrī republikā darbojās 20 tautas augstskolas ar 7016 klau-

sītājiem 135
un bija sagatavota atklāšanai vēl 51 klase ar 4153 klau-

sītājiem, tā ka kopā iznāca 214 klases ar 11169 klausītājiem.
Galvenie nodarbību virzieni tautas augstskolās bija šādi:

a) vidusskolu abiturientu kursi (četrgadīgie) — 65 (ar 2579

klausītājiem),

b) sabiedriski politiskās nodaļas — 12 (1311 klausītāji),
c) valodu grupas (trīsgadīgās) — 83 (3003 klausītāji),

d) literatūras un žurnālistikas nodaļas — 3 (123 klausītāji).
Valodu grupu lielākajā daļā mācījās krievu valodu. Sabiedriski

politiskās apmācības kurss paredzēja PSRS Konstitūcijas, Komu-

nistiskās partijas vēstures, PSRS vēstures un ekonomiskās ģeogrā-
fijas studēšanu.136 Grāmatvežu kursi pie tautas augstskolām bija

organizēti vienīgi Jelgavā un Daugavpilī.
Tautas augstskolu nodarbības noritēja vakaros. Mācību spēki

komplektējās no vidusskolu un arī augstskolu (Rīgā, Jelgavā)

pasniedzējiem. Lekcijas sabiedriski politiskajos priekšmetos lasīja
arī LKP pilsētu un apriņķu komiteju atbildīgie darbinieki.

1941. gadā Izglītības tautas komisariāts tautas augstskolām bija

paredzējis budžetā 1 463000 rbļ. 137

Labi bija nostādīts pasniegšanas darbs Rīgas tautas augst-

skolā, kurai bija slavenas revolucionārās tradīcijas. 1941. gada
sākumā nodarbības šeit apmeklēja 1030 klausītāju (629 vīrieši un

401 sieviete), kas mācījās 29 grupās (klasēs) 107 pedagogu
vadībā.138 Vidusskolu abiturientu kursi bija organizēti četrās Rīgas
skolās (trīs plūsmas latviešu valodā un viena — krievu). Sāda tipa
mācību iestādē, protams, bija neizbēgams liels klausītāju atbirums.

Pavasarī Rīgas tautas augstskolā bija 661 klausītājs (18 grupas),
no tiem 410 bija fiziskā darba strādnieki un tikai 10% nekur nestrā-

dāja (mājsaimnieces). Darbaļaudis un to bērni sastādīja 96% no

tautas augstskolas klausītājiem. Pie Rīgas tautas augstskolas bija

132
«Tpy,n,Oßafl ra3e-Ta», 1940, 7 OKTfl6pn.

133 «Cīna», 1940, 6. oktobri; «Darbs», 1940, 7. oktobrī.
134 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr., 7. 1., 201. lapa.
135 «Padomju Latvija», 1940, 22. oktobrī.
136 LRP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 276. 1, 5. lapa.
137

Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr., 41. 1, 1. lapa.
138 «Jaunais Komunars», 1941, 7. februārī.
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organizēts koris, orķestris, sabiedriski politiskās literatūras un

sporta pulciņi, MOPR un Osoaviahima organizācijas. 139

Sekmīgi veica darbu tautas augstskolas Jelgavā (607 klausī-

tāji un 37 pasniedzēji), 140 kā arī Daugavpilī (it sevišķi vidusskolas

abiturientu nodaļas 240 klausītāju), 141 Liepājā (450 klausītāju, no

kuriem 250 valodu kursos, 52 — abiturientu kursos un 50 — sa-

biedriski politiskajā nodaļā),
142

Ventspilī (te sabiedriski politiskajā
nodaļā mācījās 100 cilvēku, valodu — 220, vidusskolu abiturientu

kursos
— 50). 143 Tautas augstskolu klausītāju lielākā daļa Vents-

pilī un Liepājā bija strādnieki. Sabiedriski politiskās nodaļas klau-

sītāju vidū bija daudz vidusskolu un pamatskolu skolotāju.
Pavisam 1940.—1941. gadā Latvijas PSR tautas augstskolas

apmeklēja ap 6000 cilvēku. 144 Par spīti zināmām grūtībām un

organizēšanas darbā izdarītām kļūdām tautas augstskolas paveica
lielu pozitīvu darbu. Tās deva simtiem cilvēku iespēju sākt krievu

valodas apgūšanu, iepazīstināja klausītājus ar marksisma-ļeņi-
nisma pamatiem.

1940. gada rudenī Latvijā sāka darbu arī 8 tautas konservato-

rijas un 2 mūzikas skolas, kurās mācījās 2183 cilvēki. 145
Ļoti plaši

bija izplatīti arodbiedrību organizētie kori, dramatiskie pulciņi,

orķestri, dažādi fizkultūras pulciņi un mākslas sekcijas, kā arī aģit-

grupas. 1940. gada vasarā un rudenī vairākos desmitos Rīgas, Lie-

pājas v. c. pilsētu uzņēmumu bija organizēti strādnieku klubi.

1940. gada 10. novembrī atklāja Daugavpils strādnieku centrālo

klubu, 146 1941. gada 15. martā — Rīgas Maskavas rajona strād-

nieku klubu. 147 Visos strādnieku kolektīvos iznāca sienas avīzes.

1940. gada 17. novembrī Rīgas pilsētas mākslas muzejā atklāja Lat-

vijas PSR sienas avīžu skati, kas ilga divas nedēļas un kurā bija

pārstāvētas 200 kolektīvu sienas avīzes.148

Strādnieku, kalpotāju, darba inteliģences, zemnieku vidū bija

vērojama liela tieksme apgūt krievu valodu. Darbaļaudis gribēja
labāk iepazīties ar brālīgo padomju republiku kultūras dzīves

sasniegumiem, lielu popularitāti iemantoja padomju filmas, litera-

tūra un dziesmas. Jau 1940. gada septembrī darbojās 92 krievu

valodas kursi, 149
un to skaits nepārtraukti auga. Krievu valodas

kursu pārraidīja radio, arī vairākos žurnālos (it sevišķi populārajā

«Atpūtā») bija ievietoti materiāli tiem, kas vēlējās apgūt krievu

valodu pašmācības ceļā.

139 «Padomju Latvija», 1941, 13. maijā.
140 «Cīņa», 1940, 12. septembrī.
141 «JlaTrajībCKan npaß/ia», 1940, 12 jxeKa6pn.
142 «Darbs», 1941, 24. februārī.
143 Turpat, 1941, 7. martā.
144 «Brīva Daugava», 1941, 27. februāri.
145

«Brīvais Zemnieks», 1940, 12. novembrī.
146 Turpat.
147 «Darbs», 1941, 16. martā.
148 Turpat, 1940, 18. novembri.

149 Turpat, 1940, 22. septembrī.



Aktīvajā radošajā jauncelsmes darbā iekļāvās labākā, progre-
sīvākā Latvijas inteliģences dala. Padomju Latvijā visi varēja
atrast savai profesijai piemērotu darbu. Izzuda «inteliģento bez-

darbnieku» jēdziens, kādu vēl 1939. gadā Latvijā bija 826.150

1940. gada jūlijā —septembrī visā Latvijā notika ārstu, juristu, inže-

nieru, mērnieku, skolotāju sapulces, kurās LKP pārstāvji izskaid-

roja inteliģencei tās uzdevumus un aicināja rosīgi iekļauties rado-

šajā darbā. Inteliģences sapulcēs bieži uzstājās ar runām LKP CX
sekretāri 2. Spure un A. Pelše. Partija, vadoties pēc V. I. Ļeņina

norādījumiem un tās bagātās pieredzes, kāda bija gūta Padomju
Krievijā un citās padomju republikās sociālistiskās celtniecības

gaitā, ļoti uzmanīgi izturējās pret veco buržuāzisko inteliģenci, cen-

tās iesaistīt to konkrēto sociālisma celtniecības uzdevumu risinā-

šanā. Latviešu buržuāzijas ideologi emigrācijā vēl šodien turpina
atkārtot hitleriskās propagandas neķītros melus un izdomājumus
par «latviešu inteliģences vajāšanu» Latvijā 1940.—1941. gadā. Bet

īstenība bija tāda, ka toreiz visa Latvijas inteliģence aktīvi strādāja
skolās un augstskolās, teātros, muzejos, presē, izdevniecībās, rado-

šajās organizācijās. Sevišķi rosīga bija inženiertehniskā inteliģence
Liela nozīme latviešu padomju kultūras tālākajā attīstībā un

bagātināšanā bija tās kontaktiem ar brālīgo padomju republiku kul-

tūrām. Latvijas Komunistiskā partija šiem kontaktiem veltīja lielu

uzmanību, jo tie palīdzēja darbaļaužu internacionālajā un patrio-

tiskajā audzināšanā, tautu draudzības stiprināšanā. Padomju Lat-

vijas darbaļaužu iepazīstināšanā ar brālīgo republiku kultūras vēr-

tībām liela nozīme bija 1940. gada rudenī izveidotajai Valsts

apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldei (VAPP), kurai

pakļāva visas izdevniecības un tipogrāfijas.
1940.—1941. gadā Padomju Latvijā nāca klajā 12 V. I. Ļeņina

darbu izdevumi (tai skaitā četri V. I. Ļeņina darbu tematiskie krā-

jumi), to vidū «Valsts un revolūcija», «Par valsti», «Imperiālisms
kā kapitālisma augstākā stadija», «Jaunatnes savienību uzdevumi»,

«Kā organizēt sacensību». Daudzi V. I. Ļeņina darbi bija publicēti
LKP CX teorētiskajā žurnālā «Propaganda un Aģitācija», kā arī

citos periodiskajos izdevumos. Tika izdoti arī K. Marksa un F. En-

gelsa darbi. Lai palīdzētu Latvijas darbaļaudīm labāk iepazīties
ar boļševiku partijas varonīgo cīņu ceļu, izdeva latviešu valoda

«VK(b)P vēstures īso kursu». Avīzei «Cīņa» 1941. gadā bija teo-

rētiskais pielikums «Teorija un Prakse».

Jaunajā Padomju Latvijā tika izdoti tādi plaši pazīstami
padomju rakstnieku darbi kā M. Solohova romāna «Klusā Dona»

1. daļa, A. Serafimoviča «Dzelzs straume», F. Gladkova «Enerģija»,
V. Katajeva «Māj selgā bura vientulīga», A. Capigina «Stepans
Razins», A. Fadejeva «Sagrāve» v. c. No M. Gorkija darbiem tika

izdots romāns «Māte», kā arī «Bērnība», «Ļaudīs», «Manas univer-

150
Latv. PSR CVORA, 611. f., 2. apr., 327. 1., 93. lapa. So bezdarbnieku vidū bija

365 mākslinieki un aktieri, 97 ārsti, 80 ekonomistu, 60 juristu utt.
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sitātes», «Pasakas par Itāliju», krājums «Vētrasputns» ar A. Upīša
priekšvārdu. Lielu popularitāti Padomju Latvijas jaunatnē ieman-

toja N. Ostrovska romāns «Kā rūdījās tērauds», kas iznāca

1941. gadā divos izdevumos 50 tūkst, eksemplāru metienā, kā arī

tika publicēts turpinājumos vairākās avīzēs. Tika izdoti arī lietu-

viešu rakstnieka P. Cvirkas un igauņu rakstnieku E. Vildes un

J. Sempera darbi. Līdzās padomju rakstnieku darbu tulkojumiem
šos darbus varēja iegādāties un lasīt arī oriģinālā.

Visai lielu uzmanību Padomju Latvijā 1940.—1941. gadā pie-
vērsa revolucionārā kultūras mantojuma saglabāšanai.

Viens no ievērojamākajiem notikumiem latviešu padomju kultū-

ras dzīvē 1940. un 1941. gadā bijā tas, ka latviešu darba tauta

atguva savu lielāko dzejnieku Raini. īstas «Raiņa dienas» Padomju

Latvijā bija 1940. gada septembrī, kad republikas darbaļaudis atzī-

mēja lielā revolucionārā dzejnieka 75. dzimšanas dienu. 11. sep-
tembrī daudzi simti Rīgas strādnieku un kalpotāju pulcējās Komu-

nāru laukumā gājienam uz Raiņa kapiem. Gājienā piedalījās Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes Prezidija locekļi ar A. Kirhenšteinu

priekšgalā, LKP CX locekli, Latvijas PSR TKP locekļi, Strādnieku

gvarde. Pie Raiņa kapa, kur sapulcējās tūkstošiem cilvēku, runāja
LKP CX sekretārs 2. Spure un izglītības tautas komisārs

J. Lācis. 151

2. Spure savā runā teica: «Tauta ir atguvusi savu Raini, Raini,

kuram ir bijis tikai viens mērķis — strādnieku šķiras, visas tautas

atsvabināšana. Kā arī Raiņa idejas nekropļoja, kā arī necentās ar

viņa vārdu «iesist» politisku kapitālu sev atsevišķi cilvēki un par-

tijas, Raiņa revolucionārās idejas palika vienmēr tādas, kādas viņš
izteica asākos cīņas periodos par Latvijas atsvabināšanu no kapi-
tālistu jūga — par sociālismu. Nevienam nav izdevies atraut Raini

no revolucionārās kustības, jo viņš, būdams pamatšķiras dzejnieks,
ir vienmēr soļojis ar savu šķiru kopā. Un tiesības uz Raiņa lielo

garīgo mantojumu ir tikai pamatšķirai un viņas partijai — Komu-

nistiskajai partijai. Revolucionārais cīnītājs Rainis augstu paceļas

pāri visam sīkumainajam un netīrajam, kas ap viņu tika vīts. Ar

savu revolucionāro ideju bagātību un darbiem viņš pats šos netī-

rumus atmetis kā sev svešus, nepiederošus. Šis Rainis ir ar mums

un paliks mūsu Rainis.» 152

1940. gada 11. septembrī Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidijs piešķīra J. Rainim Tautas dzejnieka nosaukumu. Viss

Raiņa atstātais literārais mantojums tika pasludināts par tautas

īpašumu, tika nodibināta Raiņa literatūras mantojuma komisija ar

A. Upīti priekšgalā. 1940.—1941. gadā Padomju Latvijā bija laisti

klaja 11 Raiņa atsevišķu darbu un dzejoļu krājumi, to vidū revolu-

cionārās dzejas krājumi «Mūza cīņās» un «Cīņā saucējs». 1940. ga-
da 12. septembrī Rakstniecības un teātra muzeja telpās atklāja

151
«Cīņa», 1940, 12. septembrī.

152
«Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 12. septembrī
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Rainim veltītu izstādi, bija pieņemts lēmums par J. Raiņa muzeja
atklāšanu. 153

Darba tautas varas apstākļos latviešu progresīvā literatūra

attīstījās visai strauji. Daudz publicējās rakstnieki A. Upīts, V. Lā-

cis, A. Sakse, J. Niedre, I. Lēmanis, J. Grants, A. Brodele v. c, kā

arī dzejnieki A. Caks, J. Sudrabkalns, M. Rudzītis, V. Lukss, A. Ba-

lodis v. c. Bija izdoti arī vairāki latviešu revolucionārā dzejnieka
L. Paegles un 1921. gadā nogalinātā LKP CX locekļa rakstnieka

A. Arāja-Bērces darbi.

1940. gada 17. oktobrī sāka darbu Latvijas PSR Rakstnieku
savienības organizācijas komiteja, 154 kas sagatavoja republikas
Rakstnieku savienības nodibināšanu (1940. g. 26. oktobrī). Savie-

nības pamatkodolu veidoja revolucionārie rakstnieki un dzejnieki
A. Upīts (Rakstnieku savienības priekšsēdētājs), V. Lācis,

J. Niedre, J. Vanags, V. Lukss, Z. Spure, I. Lēmanis, A. Balodis v. c.

Savā deklarācijā Latvijas PSR Rakstnieku savienība uzsvēra, ka

padomju rakstnieks nedrīkst stāvēt nomaļus no dzīves, tam aktīvi

jāpiedalās sociālistiskās sabiedrības celšanā. Rakstnieki centās

tuvināt savu daiļradi darbaļaudīm. Tā, 1940. gada decembrī notika

rakstnieku vakari rūpnīcā «VEF» un Rīgas Vagonu fabrikā.155

1941. gada pavasarī Latvijas PSR Rakstnieku savienībā bija
44 biedri. 1940. gada septembrī sāka iznākt žurnāls «Karogs», bet

16. oktobrī — «Literatūras Avīze». No 1940. gada decembra iznāca

literārais žurnāls krievu valodā «Sovetskaja Latvija».
PSRS Rakstnieku savienība sniedza Latvijas PSR Rakstnieku

savienības orgkomitejai vērtīgu palīdzību. Daudzi pazīstami PSRS
tautu rakstnieki un dzejnieki ar konkrētiem padomiem atviegloja

Padomju Latvijas rakstniekiem sociālistiskā reālisma metodes

apgūšanu. 1940. gada oktobrī Rīgā ieradās rakstnieks N. Virta, kas

tieši piedalījās Latvijas PSR Rakstnieku savienības organizēšanas
darbā, 156 kā arī dzejnieki V. Lugovskojs un J. Dolmatovskis.

Par lielu kultūras dzīves notikumu kļuva Latvijas PSR rakst-

nieku I kongress, kas notika 1941. gada 14. un 15. jūnijā. Kongresa
darbā piedalījās daudzi ievērojami padomju rakstnieki un rakst-

nieku delegācijas no brālīgajām republikām. Rīgā ieradās PSRS

Rakstnieku savienības sekretārs A. Fadejevs, kā arī N. Tihonovs,

N. Asejevs, V. Ļebedevs-Kumačs, S. Mihalkovs, A. Prokofjevs.
Ukrainas rakstnieku delegāciju vadīja A. Korņeičuks, baltkrievu

rakstnieku delegācijā bija J. Kupala, P. Brovka un M. Liņkovs.

Kongresā ieradās arī azerbaidžāņu, kirgīzu, lietuviešu, karēļu-somu,

igauņu, tadžiku, moldāvu, baškīru rakstnieki. 1941. gada 13. un

14. jūnijā notika divas plašas brālīgo republiku rakstnieku tikša-

nās, kas noritēja draudzības un sirsnības garā.

153 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr, 43. 1., 278. lapa. Muzeju bija paredzēts
ierīkot tabakas fabrikanta Maikapara savrupmāja Rīga, Anrī Barbisa iela.
154 «Cīņa», 1940, 20. oktobrī.
155 «Jaunais Komunārs», 1940, 7. un 31. decembri.
156 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr., 258. 1, 1.—2., 5. lapa.
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Ar Latvijas PSR iestāšanos PSRS sastāvā latviešu padomju
literatūra ieguva jaunu lasītāju, tā kļuva par padomju daudznāciju
literatūras neatņemamu sastāvdaļu. Jau 1940. gada rudenī Mas-

kavā bija izdota Raiņa darbu izlase, V. Brjusova tulkojumā iznāca

Raiņa «Zelta zirgs». Izdevniecība «Iskusstvo» 1941. gadā krievu

valodā laida klajā R. Blaumaņa lugu «Indrāni».157 Krievu literā-

rajos žurnālos iespieda V. Lāča, J. Niedres v. c. darbus. Tulkotāji

strādāja pie R. Blaumaņa, J. Raiņa, L. Paegles, A. Upīša, E. Birz-

nieka-Upīša darbu sagatavošanas izdošanai krievu valodā. Krievu

dzejnieks V. Deržavins sāka tulkot A. Pumpura «Lāčplēsi». Lat-

viešu rakstnieka E. Birznieka-Upīša 70. dzimšanas dienu atzīmēja
ne vien Rīgā, bet arī Maskavā. 1941. gada 21. jūnijā, atceroties

Rīgas strādnieku varenās politiskās demonstrācijas gadadienu,
Maskavas radio organizēja lielu literāri muzikālu pārraidi «Pa-

domju Latvija». Pa radio nolasīja vairākus A. Upīša, V. Lāča,
I. Lēmaņa, E. Birznieka-Upīša stāstus, kā arī J. Plauža dzejoļus.
Rakstnieks N. Virta uzrakstīja kinoscenāriju par Latvijas komu-

nistu pagrīdes cīņām buržuāziskās diktatūras gados.
158

Visai ievērojamas izmaiņas notika arī republikas teātru dzīvē.

Visi teātri pārgāja valsts rokās un, izņemot slēgto Ziemeļlatvijas
teātri (Valmierā), rosīgi darbojās Padomju Latvijā.

Latvijas Operas teātris, kas tika pārveidots par Latvijas PSR

Operas un baleta teātri (direktors — A. Viļumanis, bet no 1941. ga-
da pavasara — P. Smilga), savu sezonu atklāja 1940. gada 4. sep-

tembrī ar plašu izrādi, kurā bija iekļauti A. Dargomižska operas

«Nāra» 3. cēliens, A. Kalniņa operas «Baņuta» 3. cēliens un P. Čai-

kovska baleta «Gulbju ezers» 3. cēliens. 159 Teātrī bija nodarbināti

385 cilvēki (to vidū 34 solisti). 160 1940./41. gada sezonā (t. i.,
līdz 1941. gada 7. maijam) teātris sniedza 261 izrādi, ko noskatījās
vairāk par 260 tūkst, cilvēku. 161

Latvijas PSR Drāmas teātris (bij.
Nacionālais teātris) savu sezonu sāka 1940. gada 12. septembrī,
izrādot R. Blaumaņa lugu «Ugunī». Teātra direktors bija 2. Kat-

laps, vēlāk — A. Āboliņš. Tajā bija nodarbināti 115 cilvēki (to
vidū 56 aktieri). 1940./41. gada sezonā Drāmas teātrī notika

247 izrādes, kuras noskatījās vairāk par 140 tūkst, cilvēku. 162 Bez

tam republikā 1940.—1941. gadā darbojās arī Latvijas PSR Dailes

teātris, Latvijas PSR Krievu teātris, Latvijas PSR Ebreju teātris,

Latvijas PSR Daugavpils teātris, Latvijas PSR Jelgavas teātris.

Sājos teātros bija nodarbināti 378 cilvēki (no tiem 199 aktieri). 163

Latvijas PSR Liepājas teātris atklāja sezonu ar A. Upīša lugu
«1905.». Liepājas Operu 1940. gada 22. oktobrī pārveidoja par Lat-

157 «ripojieTapcKaH npaß/ia», 1941, 21 i-uohh.
158 «Cīņa», 1941, 25. maijā.
159

«Padomju Latvija», 1940, 5. septembrī.
160 Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr., 14. 1., 207. lapa.
161

«Padomju Latvija», 1941, 31. maijā.
162 Turpat.
163

Latv. PSR CVORA, 627. f, 1. apr., 14. 1., 207.—208. lapa
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vijas PSR Operas un baleta teātra Liepājas filiāli, kas 9. novembri

atklāja sezonu ar 2. Bizē operu «Karmena». 164 1941. gada 17. feb-

ruāri abus Liepājas teātrus apvienoja vienā, ko nosauca par Lat-

vijas PSR Liepājas drāmas, operas un baleta teātri. Par tā direk-

toru iecēla E. Zundmani.165

1940.—1941. gadā Padomju Latvijā izveidoja arī pilnīgi jaunus
teātrus. Jau 1940. gada septembrī grupa aktieru griezās pie LKP
Centrālās Komitejas ar priekšlikumu organizēt īpašu Revolūcijas
teātri, kura repertuārā būtu revolucionārās lugas. 166 1940. gada
6. novembrī sāka darbu Latvijas PSR Ceļojošais teātris, kuram

vajadzēja sniegt izrādes provinces pilsētās un Rīgas nomaļu rajo-
nos.

167 Kā pirmo teātris izrādīja B. Lavreņova lugu «Lūzums». Tas

darbojās divās grupās (50 aktieru) smagos apstākļos, jo tam nebija
savu telpu. Sākot ar 1941. gada 1. februāri, Ceļojošajam teātrim

bija ierādīta bāze — Rīgas Jūrmalā, Majoros, Smilšu ielā 35.168

1940. gada 14. novembrī darbu sāka arī Latvijas Komjaunatnes
bērnu un jaunatnes teātris, 169 kas 1941. gada 27. janvārī sniedza

jaunajiem skatītājiem pirmo izrādi — A. Tolstoja lugu «Zelta atslē-

dziņa». Arī šim teātrim nebija savu telpu, un izrādes tas sniedza

no rīta un brīvajās dienās Krievu teātra un Ebreju teātra telpās.
1941. gada 19. maijā Dailes teātra telpās notika Rīgas Pionieru pils
marionešu (leļļu) teātra pirmizrāde «Polārā pasaka». 170

Visi Padomju Latvijas teātri bija padoti Latvijas PSR TKP
Mākslas lietu pārvaldes teātru nodaļai, kas sniedza tiem lielu meto-

disku un praktisku palīdzību. Teātru darbinieki aktīvi piedalījās

jaunās (padomju republikas sabiedriski politiskajā dzīvē, veica lielu

šefības darbu utt.

Bez profesionālajiem teātriem171 1940.—1941. gadā skatītāju
atsaucību iemantoja arī Valmieras strādnieku arodbiedrības dra-

matiskās sekcijas kolektīvs, Talsu strādnieku arodbiedrības drama-

tiskais kolektīvs, Limbažu strādnieku arodbiedrības teātris un

Ventspils strādnieku teātris. Tie sniedza daudz izrāžu arī citās pil-
sētās. Bija projekti organizēt Rīgā arī muzikālās komēdijas teātri

un estrādes teātri, bet telpu trūkuma dēļ šie projekti netika

realizēti. 172

Padomju Latvijas teātri izrādīja J. Raiņa, R. Blaumaņa,
A. Upīša lugas. Bet galvenais to darbā 1940./41. gada sezonā

bija tas, ka uz Padomju Latvijas teātru skatuves tika izradītas

164
«Komunists», 1941, 11. maija; «Padomju Latvija», 1940, 11. novembri.

165 «Komunists», 1941, 23. martā.
166

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f., 1. apr., 101. 1., 1. un 6. lapa.
167 Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr, 4. 1, 115. lapa.
168

Turpat, 70. lapa.
169 «Ciņa», 1940, 15. novembri.
170 «Jaunais Komunārs», 1941, 22. maijā.
171 Sīkāk par Latvijas teātru darbību 1940—1941. gadā skat.: Latviešu padomju
teātra vēsture. 2 sējumos. 1. sēj. Rīga, 1973, 7.-43. lpp.
172 Latv. PSR CVORA, 627. f, 1. apr, 14. 1, 14. lapa.
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padomju lugas. Par lielu teātru dzīves notikumu kļuva I. Dzer-

žinska operas «Klusā Dona» izrāde Operas un baleta teātrī, K. Tre-

ņova lugas «Ļubova Jarovaja» un B. Lavreņova lugas «Lūzums»

izrādes Drāmas teātrī, Ļ. Slavina lugas «Intervence» un V. Iva-

nova lugas «Bruņuvilciens 14-69» izrādes Dailes teātrī. Padomju

lugas izrādīja visi Latvijas PSR teātri. Tā kā 1940.—1941. gadā

republikā nebija uzvesta neviena latviešu padomju luga, tad krievu

padomju autoru lugu izrādēm bija sevišķa nozīme latviešu padomju
teātra tapšanā.

Padomju Latvijas teātru dzīves attīstībai bija vajadzīgi arī

jauni teātru mākslinieku kadri. PSRS TKP Mākslas lietu komiteja

pieņēma lēmumus par kadru sagatavošanu Latvijas PSR teātriem.

Bija paredzēts organizēt latviešu dramatisko studiju 30_ cilvēku

sastāvā pie Lunačarska Valsts teātra mākslas institūta, ka arī lat-

viešu horeogrāfisko grupu 15 cilvēku sastāvā pie Ļeņingradas
horeogrāfijas skolas. 173

Bez padomju lugu izrādēm republikas teātros Latvijas PSR

iedzīvotājiem bija arī iespēja pašiem iepazīties ar padomju teātru

māksliniekiem. Jau 1940. gada jūlijā—augustā Latvijā viesojās
grupa ievērojamu padomju mākslinieku no Maskavas Lielā Operas
un baleta teātra, Maskavas Valsts Akadēmiskā Dailes teātra,

Ļeņingradas S. Kirova Operas un baleta teātra. Viņi apmeklēja
vairākas Latvijas pilsētas un sniedza ap 20 koncertu. 1940. gada
septembrī Rīgā uzstājās Baltijas kara flotes dziesmu un deju
ansamblis, bet 1941. gada martā — A. Aleksandrova vadītais Sar-

kanās Armijas dziesmu un deju ansamblis. Latvijas PSR apmeklēja
un sniedza koncertus un priekšnesumus D. Oistrahs, J. Fliers,
E. Gilelss, Ļ. Orlova, režisors G. Aleksandrovs. 1941. gada 9. maijā
sāka darbu Latvijas PSR Valsts filharmonija, kuru organizēja pēc
LKP CX iniciatīvas.

1941. gada 15. februārī tika izveidota Latvijas PSR Komponistu
savienības orgkomiteja (J. Vītols, J. Kalniņš, M. Jofe, L. Vīg-
ners v. c.), 174 bet 24. martā — Latvijas PSR Arhitektu savienības

orgkomiteja ar E. Stālbergu priekšgalā. 175 1941. gada 17. maijā
nodibināja Republikānisko tautas daiļrades namu.

1941. gada 15. februārī bija likti pamati arī Latvijas PSR Māk-

slinieku savienībai. Izveidoja savienības valdi, kurā ietilpa V. Pur-

vītis, U. Skulme, H. Līkums, B. Vipers, A. Pupa, E. Melderis,
A. Lapiņš v. c.

176 Latvijas mākslinieki, kuriem bija dziļas reālis-

tiskās mākslas tradīcijas, atmetot formālistiskās mākslas «meklē-

jumus», sāka pāriet uz sociālistiskā reālisma pozīcijām. 26. februārī

republikas mākslinieki pieņēma deklarāciju, kurā bija teikts, ka viņi

173 «ripojieTapCKan npaßjia», 1941, 1 hhdhh.

174 LKP CX Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 19. 1, 82. lapa. 1941. gada 6. maijā

Latvijas PSR TKP apstiprināja Latvijas PSR Komponistu savienības statūtus

(Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 63. 1., 21.—24. lapa).
175 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 20. 1, 94. lapa.
176 Turpat, 19. 1, 82. lapa.
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darīs visu, lai palīdzētu Komunistiskajai partijai darbaļaužu komu-

nistiskajā audzināšanā. 1941. gada maijā Latvijas PSR Mākslinieku

savienībā jau bija 45 biedri. 177

1941. gada janvārī Rīgā atvēra pirmo Latvijas PSR mākslinieku

darbu izstādi, kurā bija pārstāvēti 158 mākslinieku 289 darbi. 178

Maijā arī Jelgavā notika Latvijas PSR mākslinieku darbu izstāde.

Tukumā bija nodibināts Mākslas muzejs. Tā kā 1942. gada pava-
sarī bija paredzēts organizēt Maskavā mākslas izstādi «Mūsu

Dzimtene», desmitiem Padomju Latvijas mākslinieku un tēlnieku

gatavoja tai savus darbus. Daudzi no viņiem izvēlējās revolucio-

nāro tematiku. levērojamais latviešu tēlnieks T. Zaļkalns sāka

darbu pie V. I. Ļeņina pieminekļa veidošanas.

Jaunais laikmets tautas dzīvē rada atspulgu arī Latvijas PSR

muzeju darbā. 1940. gada 1. augustā Latvijas PSR valdība paslu-
dināja par valsts muzejiem 15 lielākos Latvijas muzejus (no
1939. gadā bijušajiem 35 muzejiem). 179 Republikas muzeji pārkār-
toja savas ekspozīcijas, izvērsās liels eksponātu vākšanas darbs.

1940. gada 31. oktobrī republikā bija nodibināts Latvijas PSR Revo-

lūcijas muzejs (Rīgas biržas namā 17. jūnija laukumā), kuram

vajadzēja kļūt par latviešu tautas revolucionārās cīņas vēstures

un revolucionāro tradīciju propagandas centru. Par muzeja direk-

toru nozīmēja A. Spalvu.

Izmaiņas notika arī citu muzeju dzīvē. Ar 1940. gada 1. no-

vembri Brīvdabas muzeju no Pieminekļu valdes nodeva Latvijas
PSR Valsts vēsturiskā muzeja pārziņā. 180 1940. gada decembrī

Latvijas PSR TKP nolēma nodibināt Rīgā Latvijas PSR Centrālo

dzimtenes pētīšanas muzeju (Mārstaļu ielā 25), 181 kuram vaja-
dzēja vākt materiālus par sociālistiskās celtniecības gaitu repub-

likā, kā ari organizēt kultūrvēsturisko un dabaszinātnisko nodaļu.

Muzeja darbinieki aktīvi ķērās pie eksponātu vākšanas. 1941. gada
23. aprīlī tika sasaukta Rīgas fabriku komiteju pārstāvjusapulce,
kurā nolēma organizēt fabrikās aktīvistu grupas materiālu vāk-

šanai muzejam.
1940. gada_24. decembrī Rīgas pilsētas mākslas muzeju, kas

atradās tagadēja Latvijas PSR Mākslas muzeja telpās, nodeva

Latvijas PSR Valsts mākslas muzejam (tas atradās Rīgas pilī).
1941. gada martā uz bijušā Rīgas pilsētas mākslas muzeja bāzes

izveidoja jaunu muzeju, ko nosauca par Latvijas PSR Padomju
mākslas muzeju, bet Valsts mākslas muzeju pārdēvēja par Latvijas
PSR Vakareiropas mākslas muzeju.

lß2
Jaunorganizējamais Pa-

domju mākslas muzejs saņēma daudz gleznu un skulptūru no

177 «Cīņa», 1941, 30. maijā.
178 «Padomju Latvija», 1941, 6. janvārī.
179 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā. Dokumenti un materiāli.
Rīga, 1963, 380. lpp.
180 Latv. PSR CVORA, 700. f., 1. apr., 7. 1., 206. lapa.
181

Turpat, 521. f, 2. apr., 14. 1., 13. lapa.
182 «Darbs», 1941, 29. martā.
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Maskavas un Ļeņingradas muzejiem.
lß3

Tajā bija paredzētas divas

nodaļas: latviešu mākslas un krievu mākslas.

Latvijas PSR Rakstniecības muzejs (Kr. Barona ielā 4, dz. 7)
1941. gada sākumā bez jau esošajām divām filiālēm (brāļu Kau-

dzīšu «Kalna Kaibēnos» Vecpiebalgas pagastā un R. Blaumaņa
«Brakos» Ērgļu pagastā) saņēma arī A. Brigaderes mājas — Tēr-

vetes «Sprīdīšus». 184 1941. gada martā Rīgā (Padomju bulvārī 18)

atvēra Darba muzeju,
lßs kas rādīja darba aizsardzību rūpniecībā un

lauksaimniecībā. 1941. gada jūnijā Rīgā Viestura dārzā sāka orga-
nizēt arī Darvinisma muzeju. lß6

1940.—1941. gadā Padomju Latvijā ārkārtīgi plaši bija izpla-
tīta mākslinieciskā pašdarbība. Tikai arodbiedrību pārziņā vien

1941. gada maijā bija 1613 dažādu mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu ar 25,5 tūkst, dalībnieku. 187 Piemēram, tekstilstrādnieku

arodbiedrība pārzināja 36 strādnieku klubus un 68 sarkanos stū-

rīšus, vadīja 203 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus (to vidū

2 korus, 45 dramatiskos kolektīvus, 27 orķestrus un 42 deju kolek-

tīvus) ar 3733 dalībniekiem. Laukos par kultūras dzīves centriem

kļuva 579 tautas nami. lBB Ļoti aktīvu kultūras darbu veica lauk-

saimniecības strādnieku un darbinieku arodbiedrība, kurai

1941. gada jūnijā bija 600 nodaļas ar 50 tūkst, biedru. Tā organi-

zēja ap 300 kultūras komisiju, kas vadīja mākslinieciskās pašdar-
bības kolektīvu darbu.189 1941. gada jūnijā republikā sākās māk-

slinieciskās pašdarbības skates, kuras Latvijas PSR TKP Mākslas

lietu pārvalde organizēja kopā ar arodbiedrību un komjaunatnes

organizācijām. 190

1941. gadā bija pabeigts bibliotēku tīkla reorganizācijas darbs.

1939. gadā Latvijā bibliotēkas bija galvenokārt dažādu organizā-

ciju un privāto personu rokās; valsts uzturēja tikai vienu biblio-

tēku, bet pašvaldības — 163. Padomju Latvijā bija organizētas
4 zinātniskās bibliotēkas un 626 tautas bibliotēkas (no tām 53 —

Rīgā). Bērniem Rīgā tika izveidotas 20 bibliotēkas. 191 Latviešu kul-

tūrai tik svarīgo J. Misiņa bibliotēku, kas bija pakļauta Rīgas pil-
sētas valdei, nodeva Latvijas PSR Izglītības tautas komisariātam.

1941. gada 15. maijā Latvijas PSR pavisam bija 2644 bibliotēkas,

no kurām Rīgā atradās 418. Grāmatu pārdošana bija organizēta
1217 veikalos. Bibliotēku fondus atbrīvoja no nacionālistiskā satura

un sēnalu literatūras, papildināja ar padomju rakstnieku, pasaules
literatūras klasiķu un progresīvo rakstnieku darbiem.

1940. gada 10.' augustā tika sākts Latvijas PSR preses radikālas

183 «Cīna», 1941, 25. maijā.
184 Latv. PSR CVORA, 521. f., 2. apr, 10. 1, 12.—13. lapa.
185 «Darbs», 1941, 24. maijā.
186

«Cīna», 1941, 22. jūnijā.
187 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 429. 1, 211. lapa.
188

Latv. PSR CVORA, 627. f, 1. apr, 200. 1, 78. lapa.
189 «Zemgales Komunists», 1941, 19. jūnija.
190 «Cīņa», 1941, 31. maijā.
191 «Darbs», 1941, 23. martā.
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reorganizācijas darbs. Beidza iznākt daudzi bijušie buržuāziskās

preses izdevumi. 1940. gada 10. oktobrī republikā iznāca 20 avīzes

(469 800 eks. metienā) un 21 žurnāls (445 924 eks. metienā).
1941. gada pavasarī organizēja dažu jaunu laikrakstu izdošanu

provincē (Madonā, Tukumā), bet daļu žurnālu apvienoja. Padomju
Latvijas prese 1940.—1941. gadā paveica lielu darbu masu komu-

nistiskajā audzināšanā. Tā plaši apgaismoja sociālistiskās celtnie-

cības gaitu republikā, publicēja daudz materiālu par brālīgo

padomju republiku dzīvi.

Ar kinostudiju un kinoteātru nacionalizāciju sākās Padomju
Latvijas kinomākslas attīstība. 1940. gada 26. septembrī pie Lat-

vijas PSR TKP nodibināja Kinofikācijas pārvaldi, kurai pakļāva
visus kinoteātrus un kinostudijas. 192 1940. gada 6. jūlijā tika uzsākti

darbi pirmās latviešu padomju filmas «Kaugurieši» uzņemšanā —

Straupē, bet vēlāk kultūras namā «Ziemeļblāzma». 1941. gada
25. februārī filmas uzņemšana bija pabeigta, un pavasarī to jau

ieraudzīja pirmie skatītāji. 1940. gada rudenī Latvijas PSR saņēma
no Maskavas 10 pārvietojamās kinoiekārtas, kas deva iespēju parā-
dīt filmas arī lauku skatītājiem. Ar to palīdzību izrādītās filmas

noskatījās 200 tūkst, cilvēku. 1941. gadā Latvijas PSR Valsts filmu

uzņēmums ieskaņoja latviešu valodā tādas pazīstamas padomju fil-

mas kā «Valdības locekle», «Jakovs Sverdlovs», «Valerijs Cka-

lovs», «Capajevs». Tajā pašā laikā «Kauguriešus» pieņēma tulko-

šanai Maskavā.

Lai plānveidīgi vadītu visu mākslas nozaru attīstību un sniegtu
mākslas darbiniekiem kvalificētu palīdzību, 1940. gada 26. septem-
brī organizēja Latvijas PSR TKP Mākslas lietu pārvaldi,

193 kura

kļuva par galveno (bet ne vienīgo) centru, kas vadīja mākslas

iestādes. Par tās priekšnieku iecēla progresīvo mākslinieku Herbertu

Līkumu.

Centrālajā vietā Latvijas PSR kultūras dzīvē, sākot ar 1940. ga-

da rudeni, bija gatavošanās Latvijas mākslas dekādei Maskavā,

kurai vajadzēja notikt 1941. gada oktobra sākumā. Dekādes saga-

tavošanas darbā iekļāvās visas republikas radošās organizācijas.
1940. gada 3. decembrī organizēja dekādes sagatavošanas darbu

komisiju 18 cilvēku sastāvā, kurā ietilpa A. Upīts (priekšsēdētājs),
Ē. Eglājs, J. Vanags, A. Grigulis, E. Melngailis, A. Kalniņš (kom-

ponists), B. Vipers, O. Skulme, K. Bušs, A. Lapiņš, A. Tirzmala,

T. Reiters v. c.
194 Dekādes sagatavošanas darbs pastāvīgi bija LKP

CX uzmanības centrā. 195 Pēc republikas vadošo organizāciju

lūguma PSRS TKP Mākslas lietu komiteja nosūtīja uz Rīgu īpašu

komisiju (režisoru N. Ohlopkovu, diriģentu A. Hauku, baletmeistaru

192 Latv. PSR CVORA, 270. f, 1. apr., 7. 1, 28. lapa.
193 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 27. septembrī.
194

Latv. PSR CVORA, 627. f., 1. apr., 196. 1., 192. lapa; 270. f., 1. apr, 51. 1,
33. lapa.
195

LRP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 21. 1, 96. lapa; 12. 1, 64.—

65. lapa.



A. Jermolajevu un PSRS TKP Mākslas lietu komitejas darbinieku

V. Mesheteli), 196 kas sniedza lielu palīdzību darbu atlasē dekādei,
bieži izbraucot arī uz vietām. Grupa darbojās Latvijā 6 mēnešus.

Latvijas PSR mākslas dekādei gatavojās Latvijas PSR Valsts Ope-
ras un baleta teātris, Latvijas PSR Drāmas teātris, T. Reitera koris,

Alsungas, Nīcas un Latgales tautas horeogrāfiskie kolektīvi, arod-

biedrību apvienotais koris, Rīgas skolnieku koris, Latvijas radio

simfoniskais orķestris, kā arī daudzi pazīstami vokālās un instru-

mentālās mākslas pārstāvji. Latvijas PSR Valsts Operas un baleta

teātris gatavoja dekādei A. Kalniņa operu «Baņuta», Jāņa Mediņa

operu «Uguns un nakts» un jauno operu, kurai libretu uzrakstīja
A. Caks un Ē. Ādamsons, bet mūziku — Jānis Mediņš (opera bija
veltīta revolucionārajām cīņām Latvijā 1918.—1919. gadā). Lat-

vijas PSR Drāmas teātris bija iecerējis izrādīt Maskavā R. Blau-

maņa «Skroderdienas Silmačos» un jauno padomju lugu «Ceļa cir-

tēji», kuru sarakstīja Fr. Rokpelnis un J. Vanags. Vienlaikus ar

mākslas dekādi Maskavā bija paredzēts organizēt Latvijas PSR

tēlotājas un lietišķās mākslas izstādi.

1940.—1941. gadā padarīto lielo sociālistiskās kultūras veido-

šanas darbu pārtrauca Lielais Tēvijas karš un Latvijas PSR teri-

torijas okupācija. Bet paveiktais nebija gājis zudumā. Atjaunojot

no hitleriešiem atbrīvotās republikas kultūras dzīvi 1944.—1945. ga-

dā, varēja balstīties gan uz 1940.—1941. gadā radīto pamatu, gan

uz Lielā Tēvijas kara laikā padomju aizmugurē izveidoto latviešu

māksliniecisko kolektīvu spēkiem. 1940.—1941. gadā Latvijas PSR

kultūras dzīvē notika tik dziļš lūzums, ka to ar pilnām tiesībām var

uzskatīt par kultūras revolūcijas sākumu republikā.

196 Latv. PSR CVORA, 627. f, 1. apr, 1. 1, 17. lapa.
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V nodaļa

BURŽUĀZISKĀ

VALSTS APARĀTA

SALAUŠANA

1940. gada rudenī Latvijā LKP vadībā notika vecā, buržuāziskā

valsts aparāta galīga salaušana.

Tā kā sociālistiskā revolūcija Latvijā uzvarēja mierīgā ceļā un

jaunajai strādnieku un zemnieku varai nenācās sadurties ar tādu

specifisku buržuāzijas pretošanās formu kā valsts aparāta ierēdņu

sabotāžu, kā tas bija Krievijā pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas, tad arī vecā valsts aparāta salaušana Latvijā noritēja īpat-

nējos apstākļos. Strādnieku šķira, ieguvusi politisko varu sociālis-

tiskās revolūcijas dienās, neradīja jaunus varas orgānus (ar nelie-

liem izņēmumiem — Ventspilī, Bauskā un dažās vietās laukos), bet

izmantoja vecos orgānus. 1940. gada sociālistiskās revolūcijas laikā

un arī pirmajos mēnešos pēc Latvijas Tautas saeimas vēsturiska-

jiem lēmumiem Latvijas strādnieku šķira vienlaicīgi gan veica vecā

valsts aparāta demokratizāciju un pārveidošanu, gan jau no pir-

majām dienām stājās pie tā salaušanas, ko realizēja pakāpeniski.
Līdz ar komunistu un citu progresīvi noskaņoto cilvēku nozīmē-

šanu par valsts aparāta nodalījumu vadītājiem valsts aparāta
būtība izmainījās. Tas vairs nekalpoja ekspluatatoru šķiru intere-

sēm, bet stāvēja darbaļaužu interešu sardzē. Galvenais nebija
nosaukums (ministrija, departaments, apriņķa vecākais), bet gan
būtība. Tāpat proletariāta diktatūras interesēs tika izmantoti arī

vairāki vecā režīma likumdošanas akti. No valsts aparāta (vispir-
mām-kārtām no valsts drošības orgāniem, policijas utt.) pakāpe-
niski atlaida vecos, reakcionāros ierēdņus, nomainot tos ar jauniem,
revolucionāri noskaņotiem darbiniekiem. Daudzus vecā režīma laikā

radītus valsts aparāta nodalījumus pilnīgi likvidēja, vecos likumos

izdarīja būtiskas izmaiņas. 1940. gada jūlijā un augusta sākumā

tika nomainīti visi vecie apriņķu vecākie un pilsētu vecākie, kā arī

apriņķu priekšnieki. Jūlijā—augustā pilnīgi tika nomainītas arī

pagastu pašvaldības, iedzīvotāju sapulcēs ievēlot pagasta padomes,
kas savukārt ievēlēja pagastu valdes un pagastu vecākos. Pagastos
un mazākajās pilsētās iedzīvotāju sapulcēs ievēlētos pārstāvjus
vēlāk apstiprināja lekšlietu ministrija.

Viss vecā valsts aparāta pakāpeniskas nomaiņas un likvidē-

šanas darbs norisinājās Latvijas PSR valdības un LKP CX vadība,



206

ar partijas rajonu un apgabalu komiteju, partijas pirmorganizāciju
un plašu darbaļaužu masu visaktīvāko piedalīšanos. Gandrīz visi

valsts aparātā izvirzītie cilvēki attaisnoja darbaļaužu uzticību.

Gadījumu, kad jaunos darbiniekus nācās atcelt kā politiski nepie-
mērotus vai citādi sakompromitējušos, bija gauži maz. Pirmajos
mēnešos blakus jaunajiem darbiniekiem strādāja arī daudzi cilvēki,
kas ilgus gadus" bija darbojušies buržuāziskajā aparātā. Bet šāds

stāvoklis nevarēja turpināties ilgi. Vadīt plašo sociālistiskās celt-

niecības darbu varēja tikai tāds valsts aparāts, kurš bija tiešs dar-

baļaužu gribas izteicējs un kurā darbojās no strādnieku, darba zem-

nieku un progresīvās inteliģences vidus izvirzītie cilvēki.

V. I. Ļeņins norādīja, ka «proletāriskā revolūcija nav iespējama
bez buržuāziskās valsts mašīnas sagraušanas ar varu un tās aiz-

stāšanas ar jaunu..»} It kā paredzēdams, ka vecā valsts aparāta
salaušana var izpausties visdažādākās formās, V. I. Ļeņins mācīja,
ka jāvērtē būtiskais, bet nevis tikai nosaukumi. Viņš rakstīja: «Lie-

tas būtība nemaz nav tā, vai paliks «ministrijas», vai būs «speciā-
listu komisijas» vai kādas citas iestādes, tas nepavisam nav sva-

rīgi. Lietas būtība ir tā, vai saglabāsies vecā valsts mašīna (kas
tūkstoš pavedieniem saistīta ar buržuāziju un caur un cauri piesā-
tināta ar rutīnu un konservatīvismu), vai arī to sagraus un tās

vietā liks jaunu. Revolūcijai nav jāizpaužas tā, lai jaunā šķira

komandētu, pārvaldītu ar vecās valsts mašīnas palīdzību, bet tā, lai

tā sagrautu šo mašīnu un komandētu, pārvaldītu ar jaunās mašīnas

palīdzību . .»
2

Viena no 1940. gada sociālistiskās revolūcijas īpatnībām bija
tā, ka tās gaitā Latvijā neizveidojās padomes kā tādi jaunās valsts

varas orgāni, kas varētu nekavējoties pārņemt visas valsts pār-
valdīšanas funkcijas. Proletariāta diktatūras funkcijas 1940. gadā

izpildīja Latvijas Tautas valdība (vēlāk Latvijas PSR valdība).
Balstoties uz darbaļaužu masu gribu un ierosinājumiem, tā ar

saviem likumdošanas aktiem spēra pirmos soļus vecā valsts apa-

rāta pilnīgai salaušanai.

Kā tad konkrēti Latvijā norisinājās vecā, buržuāziskā valsts

aparāta salaušana? To ievadīja Tautas valdības nodibināšana

1940. gada 20. jūnijā. Tika izveidots jauns varas orgāns, kas reali-

zēja visu varu centrā. Ar to sākās visa valsts aparāta pārveido-
šanas jeb, precīzāk, salaušanas process. Dažkārt vēsturiskajā un

juridiskajā literatūrā tiek pausta doma, it kā Latvijā 1940. gada
vasarā būtu notikusi valsts aparāta demokratizācija vien. Tam

tomēr var piekrist ļoti nosacīti. Tiešām, līdz ar jaunu, revolucio-

nāro vadītāju vai darbinieku iecelšanu kaut kādā veidā tika demo-

kratizēts un tuvināts tautas masām vecais aparāts. Bet, skatoties

uz šo parādību dialektiski, t. i., attīstībā, ir jāatzīst, ka jau

'Ļeņins V. I. Proletāriskā revolūcija un renegāts Kautskis. _ Raksti,
28. sēj, 213. lpp.

2
Ļeņins V. I. Valsts un revolūcija. — Raksti, 25. sēj, 447. lpp.
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1940. gada jūnijā—jūlijā Latvijā patiesībā nenotika vis vecā, bur-

žuāziskā valsts aparāta demokratizācija, bet sākās tā salaušanas

un likvidēšanas process,- kas gan "norisinājās pakāpeniski, bez

kādiem satricinājumiem, jo nesastapa ierēdniecības aktīvu pretes-
tību. Vienīgi Latvijas armijā 1940. gada jūnijā —augustā tiešām

notika demokratizācijas process, kura rezultātā tā pārveidojās par
Tautas armiju. Šādu izņēmumu noteica toreizējie sarežģītie starp-
tautiskie apstākH, hitleriskās Vācijas agresijas draudi pret Baltiju
un PSRS, kas prasīja Latvijas Tautas armijas un Sarkanās Armijas
ciešo sadarbību.

Vecā valsts aparāta salaušanas procesā Latvijā 1940. gadā var

izdalīt divus posmus: pirmo — no 20. jūnija līdz 25. augustam, t. i.,

līdz Latvijas PSR Konstitūcijas pieņemšanai, un otro, kad visus

vecos varas orgānus likvidēja, izveidojot Latvijas PSR tādus valsts

varas orgānus (ar nelieliem izņēmumiem), kādi pastāvēja pārējās
PSRS republikās.

Doma par vecā valsts aparāta salaušanu bija ietverta tādā sva-

rīgā dokumentā kā LKP prasībās jaunajai valdībai, kurā bija
uzsvērta nepieciešamība atbruņot un likvidēt aizsargu organizā-

ciju, ievēlēt jaunu parlamentu, organizēt tautas miliciju, likvidēt

Darba centrāli utt. Šīs prasības revolūcijas gaitā tika izpildītas.
Vecā valsts aparāta salaušanas procesā laikā līdz 1940. gada

augustam atzīmējamas šādas svarīgākās līnijas:

1) ar Ulmaņa fašistisko diktatūru cieši saistīto valsts organi-

zāciju un valsts aparāta nodalījumu (kameras, Darba centrāle, tau-

pības kuratora birojs, aizsargu organizācija) pilnīga likvidēšana;

2) buržuāzijas represīvā aparāta (politpārvalde, policija) radi-

kāla salaušana un tā kadru pilnīga nomaiņa;

3) armijas demokratizācija;
4) plašas personālās izmaiņas valsts aparātā;
5) veco vietējo pašvaldības orgānu pilnīga nomaiņa ar darba-

ļaužu ievēlētiem un ieceltiem pārstāvjiem;

6) lielas izmaiņas valsts saimnieciskās dzīves vadībā (pilnvar-
nieku un komisāru, valsts rūpniecības uzņēmumu vadītāju iecel-

šana), pilnīga visu banku vadības nomaiņa;
7) ar masu informācijas līdzekļiem saistīto organizāciju un

iestāžu vadības maiņa.
Visi šie pasākumi, ko īstenoja vienlaicīgi, skaidri raksturo valsts

aparāta salaušanas pirmo posmu. Ne Latvijas Tautas valdība, ne

arī Latvijas Komunistiskā partija šajā laikā neizvirzīja kādus radi-

kālus valsts aparāta struktūras pārveidošanas plānus. Valsts cen-

trālā aparāta uzbūvē 1940. gada jūnijā—jūlijā notika tikai nedau-

dzas izmaiņas. 4. jūlijā Tautas valdība nolēma apvienot Finansu

ministriju un Tirdzniecības un rūpniecības ministriju vienā Finansu

ministrijā (t. i., atjaunoja to stāvokli, kāds bija līdz 1939. gada
oktobrim). Tautas labklājības ministrijas ietvaros jūlija sākumā

tika izveidots darba departaments, par kura direktoru valdība

9. jūlijā iecēla juristu V. Kalnāri. 12. jūlijā Tautas valdība nolēma
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likvidēt Ārlietu ministrijas līgumu departamentu (nodibināts
1938. gada 8. novembrī), pievienojot to Finansu ministrijas ārējās
tirdzniecības departamentam (abi departamenti faktiski izpildīja
tas pašas funkcijas). Laika posmā līdz 21. jūlijam nomainīja 11 de-

partamentu direktorus.

Latvijas Tautas valdība īsā laikā likvidēja tās organizācijas,
kasbija radušās Ulmaņa fašistiskā režīma gados kā tā specifiskās
iestādes. Jau 1940. gada 26. jūnijā Tautas valdība pieņēma likumu

par kameru likvidāciju3 (likums stājās spēkā izsludināšanas

dienā
— 28. jūnijā). Pēc fašistiskās Itālijas korporāciju parauga

organizētās kameras
— pārstāvniecības orgānu surogāts — bija

viens no Ulmaņa fašistiskā režīma reakcionārajiem institūtiem. Kā

pirmo 1934. gada decembrī nodibināja Tirdzniecības un rūpniecības
kameru, kurai bija pakļautas rūpnieku, tirgotāju un namu īpaš-
nieku biedrības. 1935. gada aprīlī nodibināja Lauksaimniecības

kameru, pakļaujot tai visas lauksaimniecības biedrības, tā paša
gada decembrī — Amatniecības kameru (tai pakļāva visas amat-

nieku biedrības), bet 1936. gada maijā — strādnieku nīsto Darba

kameru, kurai pakļāva fašistiskā režīma nodibinātās arodbiedrības.

1938. gada maijā nodibināja vēl Rakstu un mākslas kameru un

Profesiju kameru. Kameru locekļus iecēla valdība, izvēloties

kameru vadītāju amatiem reakcionāros politiskos darbiniekus, bet

kameru vadītāji iecēla biedrību un arodbiedrību valdes. Katra

kamera bija pakļauta attiecīgajai ministrijai, kas arī noteica visu

tās darbību. Ar kameru palīdzību Ulmaņa fašistiskā valdība tiecās

pakļaut visu sabiedrisko dzīvi Latvijā savai kontrolei, izmantojot
tās kā ieroci savas saimnieciskās politikas īstenošanai un fašisma

ideoloģijas kultivēšanai.

Darba centrāli Tautas valdība likvidēja jau 1940. gada 23. jū-

nijā. So ministru prezidentam tieši pakļauto iestādi nodibināja
1939. gada maija sākumā, uzdodot tai kārtot visus jautājumus par

darbaspēka sagādi rūpniecībai un lauksaimniecībai, kā ari būt par

starpnieku starp uzņēmējiem un darba meklētājiem. Darba cen-

trālei bija nodaļas pilsētās un apriņķos, tai bija pakļauti darba

apgādes punkti un darba apgādes biroji. Tā kļuva par vienīgo
iestādi Latvijā, kura kārtoja bezdarbnieku lietas un bez kuras ziņas
nedrīkstēja pieņemt darbā nevienu strādnieku, kas bija jaunāks par

65 gadiem. Saimniecisko grūtību apstākļos, kuras radās, sākoties

pasaules karam, Darba centrāle izdeva veselu rindu dažādu dra-

konisku rīkojumu par bezdarbnieku obligātu reģistrēšanu, par aiz-

liegumiem pieņemt darbā strādniekus vairākās rūpniecības nozarēs

utt., tā organizēja bezdarbnieku nosūtīšanu piespiedu kārtā meža

darbos un uz kūdras purviem, kur strādniekiem bija jāvergo par

niecīgu samaksu. Ļoti lielu vērību Darba centrāle veltīja lētu darba

roku sagādāšanai budžu saimniecībām, uz kurām tā centās nosūtīt

3
Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gada. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1963, 23. lpp.
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pec iespējas vairāk pilsētu strādnieku, ierēdņu, skolēnu, studentu.

It sevišķi Darba centrāles loma pieauga pēc Ulmaņa valdības

1940. gada 28. maija sēdē pieņemtā (parakstīts 31. maijā) «Saim-

nieciskā dienesta likuma», kas bija izstrādāts pēc fašistiskās Vāci-

jas_l936. gada 26. jūnija darba dienesta likuma parauga. Latvijas
strādnieki sašutumā nosauca ulmanisko Darba centrāli par «vergu
centrāli».

1940. gada 26. jūnijā Tautas valdība likvidēja arī taupības kura-

tora biroju. Taupības kuratora amatu nodibināja pēc Ulmaņa fašis-

tiskās valdības 1939. gada 16. novembra sēdē pieņemtā lēmuma.

Taupības kurators bija pakļauts Darba centrāles direktoram, bet

viņam bija tiesības tieši sazināties ar ministru prezidentu. Taupības
kuratoram vajadzēja «sekot taupības ieteikumiem un norādījumiem,
rīkojumiem par taupību un cenām attiecībā uz iedzīvotājiem un

visām iestādēm». Latvijas fašistiskā valdība un buržuāzija domāja
«taupīt» vispirmām kārtām uz darbaļaužu rēķina, jo uz Ulmaņa
kliķes vīriem «taupība» neattiecās.

V. I. Ļeņins norādīja, ka katrā buržuāziskajā valstī valsts apa-
rātā izšķiramas divas daļas: viena, kas veic darbaļaužu apspiešanas

funkciju (armija, policija, tiesu aparāts), un otra, kas pilda uz-

skaites, reģistrācijas funkcijas. 4 Proletariātam, saņemot varu, ir

vispirmām kārtām jālikvidē tās buržuāzijas valsts aparāta sastāv-

daļas, kas veic apspiešanas funkcijas. Latvijas apstākļos tas vis-

pirms attiecās uz militāri fašistisko aizsargu organizāciju, policiju
un politpārvaldi.

Aizsargu organizācija tika nodibināta uz Latvijas buržuāziskās

Pagaidu valdības iekšlietu ministra 1919. gada 20. marta rīkojuma

pamata cīņai pret revolucionāro kustību, sarkano partizānu apka-
rošanai, armijas aizmugures nodrošināšanai. Sākumā aizsargos
piespiedu kārtā iesaistīja visus vīriešus — lauku iedzīvotājus
vecumā no 18 līdz 60 gadiem, bet 1921. gada otrajā pusē aizsargu
organizācija tika pārveidota uz brīvprātīgiem pamatiem, un turp-
māk tajā uzņēma tikai buržuāzijai īpaši uzticamus cilvēkus. Sevišķi
liels aizsargu organizācijā bija lauku buržuāzijai piederīgo īpat-
svars. Aizsargi nesaudzīgi izrēķinājās ar revolucionārās kustības

darbiniekiem, piedalījās strādnieku sapulču izklīdināšanā utt. Viņi
bija rosīgi arī ideoloģiskajā laukā, propagandējot buržuāzisko

nacionālismu. Ulmanim 1934. gada 15. maijā izdarot valsts apvēr-
sumu, aizsargi bija viņa triecienspēks, kas kļuva par Ulmaņa nodi-

binātās fašistiskās diktatūras galveno bruņoto balstu. 1936. gada
17. jūnijā izdotajā likumā par aizsargu organizāciju bija norādīts,
ka tās uzdevums ir «palīdzēt valsts drošības iestādēm uzturēt valsti

mieru, drošību un kārtību». Reizē aizsargi izveidojās par otro

armiju valstī, kuru varētu izmantot starptautiskā imperiālisma
avantūrās pret PSRS.

4 Skat.: Ļeņins V. I. Vai boļševiki noturēs valsts varu? — Raksti, 26. sēj
78.-79. lpp.
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Aizsargi bija iedalīti 19 pulkos (pēc apriņķu skaita), kas savu-

kārt dalījās bataljonos, eskadronos, rotās un vados; viņi bija
apbruņoti ar šautenēm un ložmetējiem. Bez tam pastāvēja aizsargu
dzelzceļu pulks (no 1928. gada), arī jūras aizsargi, aizsargu aviā-

cija (1940. gadā 24 lidmašīnas). 1923. gadā tika organizētas arī

aizsardžu, bet 1938. gadā — tā dēvēto jaunsargu nodaļas; pie aiz-

sargu nodaļām darbojās sportistu pulciņi. Aizsargu priekšgalā bija
iekšlietu (vēlāk — sabiedrisko lietu) ministram pakļautais aiz-

sargu priekšnieks ar aizsargu štābu. Par aizsargu augstāko vadoni

skaitījās valsts prezidents, t. i., pats Ulmanis. Pēc aizsargu štāba

ziņām, 1940. gada sākumā aizsargu organizācijā skaitījās 31 874

aizsargi (to vidū 15600 bija lauku māju īpašnieki, 1986 — tirgo-
tāji un namu īpašnieki, 7238 — ierēdņi, 1727 — buržuāziskās inte-

liģences pārstāvji, pārējie — lielākoties sīkburžuāzijas pārstāvji),
14 810 aizsardzes un ap 14 tūkst, tā dēvēto jaunsargu un jaun-
sardžu. 5

1940. gada 17.—19. jūnijā aizsargi bija kaujas gatavībā un vai-

rākās vietās piedalījās mēģinājumos apslāpēt darbaļaužu revolu-

cionārās akcijas, izrēķinoties ar tiem. 20. jūnija vakarā jaunais
iekšlietu ministrs V. Lācis nolūkā novērst varbūtējos incidentus

deva rīkojumu aizsargu priekšniekam, lai nākošajā dienā darba-

ļaužu demonstrācijas laikā aizsargi Rīgas ielās nerādītos. Šis rīko-

jums tika izpildīts. 6 23. jūnijā Tautas valdība pieņēma lēmumu par

aizsargu atbruņošanu, nosakot, ka viņu ieroči nododami Latvijas

armijas daļām.7 Strādnieki vairākās vietās gan bija sākuši atbru-

ņot aizsargus vēl pirms šī valdības lēmuma. Tā, Liepājā strādnieki

atbruņoja aizsargus 1940. gada 20.—21. jūnijā, 8 Grobiņā — 21. jū-

nijā. Tad pat sākās aizsargu atbruņošana vairākos Liepājas un

Aizputes apriņķa pagastos (it īpaši Alsungā), kā arī Daugavpilī
un Grīvā. 9 Juglas papīra fabrikas «Brūnss» strādnieki fabrikas teri-

torijā dzīvojošos aizsargus tāpat atbruņoja 21. jūnijā. 10 23. jūnijā

aizsargus atbruņoja Ventspilī, kā arī Piltenes, Zūru, Užavas, Ances

pagastā (pirmajos trīs pagastos atbruņošanas laikā notika arī ap-

šaudīšanās). 11 6. Aizputes aizsargu pulka komandieris, cerēdams

novērst aizsargu ieroču nonākšanu strādnieku rokās, vēl pirms val-

dības rīkojuma saņemšanas lika aizsargiem nodot ieročus armijas

daļām Valtaiķos un Kuldīgā. 12 Sākot ar 25. jūniju, aizsargi nodeva

ieročus pagastu valdēs (kur tos savāca armija) un Rīgā policijas

iecirkņos. Visumā aizsargu atbruņošana Latvijā notika bez nopiet-
nākiem starpgadījumiem. Tiesa, izrādījās, ka daļu ieroču aizsargi

5
Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gadā, 474.-475 lpp

6 Latv. PSR CVVA, 5569. f, 1. apr, 519. 1, 7. lapa.
7

Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 21. lpp.
8 «Komunists», 1940, 23. jūnijā.
9 Turpat, 1940, 25. jūnijā; «JlairajībCKafl 1940, 26 hkdhh.

10 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 70. lpp.
11 Latv. PSR CVVA, 1640. f, 1. apr, 513. 1, 79. lapa.
12 Turpat, 77. lapa.



tomēr noslēpa; viņi izmantoja tos pret padomju aktīvu 1941. gada

jūnijā—jūlijā, sākoties Lielajam Tēvijas karam.

Dažiem aizsargu pulkiem (Ventspils, Valkas, Madonas, Baus-

kas, Daugavpils v. c.) tika iecelti jauni komandieri — komunisti un

citi revolucionārās kustības dalībnieki. Tie bija pirmie jaunieceltie

apriņķu priekšnieki: apriņķa priekšnieks (policijas priekšnieks)
vienlaicīgi bija arī apriņķa aizsargu pulka komandieris. Jauno

komandieru iecelšana vēl vairāk dezorientēja aizsargus. 1940. gada
2. jūlijā sabiedrisko lietu ministrs P. Bļaus izdeva rīkojumu par
20 aizsargu sporta klubu slēgšanu.

13 Beidzot 8. jūlijā Latvijas Tau-

tas valdība pieņēma likumu par aizsargu organizācijas likvidāciju

(tas stājās spēkā 10. jūlijā).
14 Aizsargu organizācijas mantas tika

nodotas Kara ministrijai un Sabiedrisko lietu ministrijai, organi-

zēja arī aizsargu pulku likvidācijas komisijas. Vēlāk aizsargu orga-

nizācijas likvidācijas darbu pabeidza speciālā komisija ar komu-

nistu A. Ābeli priekšgalā. Aizsargu ieročus — šautenes, pistoles
utt. — izmantoja policijas palīgdienesta un arī Strādnieku gvardes

apbruņošanai.
Jau ar pirmajām savas darbības dienām Tautas valdība stājās

arī pie vecās policijas likvidācijas. Bez parastās — kārtības poli-
cijas, kas Ulmaņa fašistiskās diktatūras pēdējos gados bija lekš-

lietu ministrijas kārtības policijas departamenta pārziņā (tam bija
pakļauta arī policijas inspekcija un policijas skola), Latvijā vēl

bija dzelzceļu policija (ar trīs iecirkņiem Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī
un punktiem robežstacijās) un kriminālpolicija, kas bija pakļauta
valsts drošības departamentam. Policija uz vietām/pakļāvās pre-
fektiem un apriņķu priekšniekiem. Latvijā bija 4 prefektūras —

Rīgas (ar 12 policijas iecirkņiem Rīgā un 1 — Rīgas Jūrmalā, ar

prefektūrai pakļauto apsardzības rotu un jātnieku nodaļu), Liepājas
(3 iecirkņi), Daugavpils (3 iecirkņi) un Ventspils — un 17 apriņķu
priekšnieki (Talsu un Tukuma apriņķī, tāpat Liepājas un Aizputes
apriņķī policija bija apvienota), kuriem bija pakļauti 52 iecirkņi.
Latvijas policijas darbinieku precīzo skaitu noskaidrot pagaidām
neizdevās. Policija bija buržuāzijas uzticams ķēdes suns, to dziļi
ienīda Latvijas strādnieki un darba zemnieki. 1940. gada 17.—

19. jūnijā Rīgas un Daugavpils policisti ar neredzētu nežēlību izrē-

ķinājās ar darbaļaudīm. 23. jūnijā Tautas valdība atcēla no amata

kārtības policijas departamenta direktoru A. Austrumu — šo akciju

galveno «iedvesmotāju» un vadītāju, viņa vietā 25. jūnijā ieceļot
komunistu F. Dukātu. 15 25. jūnijā tika arī pieņemts lēmums lik-

vidēt policijas inspektora amatu, 16 bet 12. jūlijā — lēmums par

Rīgas prefektūras apsardzības rotas un jātnieku nodaļas likvidē-

šanu.l 725. jūnijā par Rīgas prefektu tika iecelts revolucionārās

13 Latv. PSR CVVA, 3724. f., 1. apr., 1334. 1., 1. lapa.
14 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 153.—155. lpp.
15 Turpat, 22. lpp.; «Valdības Vēstnesis», 1940, 26. jūnijā.
16 Latv. PSR CVVA, 1307. f, 1. apr., 317. 1, 190. lapa.
17

Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvija 1940. gada, 166. lpp.
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kustības dalībnieks A. Serdants, 18 kas ar uzticamiem strādniekiem

pārņēma Rīgas prefektūru. Jūlija sākumā, kā jau minēts I nodaļā,
tika iecelti jauni prefekti arī Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī; jūlijā

nomainīja gandrīz visus apriņķu priekšniekus.
Bet uzdevums jau nebija tikai likvidēt veco policiju — tās vietā

vajadzēja radīt jaunu, no strādniekiem un zemniekiem organizētu
tautas miliciju. Par pamatu jaunajai milicijai kļuva policijas palīg-
dienests. 1940. gada 24. jūnijā iekšlietu ministrs V. Lācis izdeva

rīkojumu prefektiem un apriņķu priekšniekiem nodibināt policijas

palīgdienestu no iedzīvotāju vidus un aizrādīja, ka palīgdienestā
esošās personas pienākumu un tiesību ziņā pielīdzināmas policijas
amatpersonām. 19 Taču vecie Ulmaņa laika apriņķu priekšnieki ar

policijas palīgdienestā izveidošanu nesteidzās, un tikai pēc tam,
kad V. Lācis 28. jūnijā izdeva noteikumus par policijas palīgdie-
nestu, kas nākošajā dienā tika publicēti presē, sākās tiešais palīg-
dienestā organizēšanas darbs. Noteikumi par policijas palīgdienestu
paredzēja, ka «policijas palīgdienestā locekļu uzdevums ir kopā
ar policiju rūpēties par kārtību un mieru valstī un iedzīvotāju dro-

šību». Pilsētās policijas palīgdienestā locekļi (vecumā no 21 līdz

60 gadiem) bija jāizvirza strādnieku organizācijām, bet pagastos

jāievēlē iedzīvotāju sapulcēs. Bija noteikts arī palīgdienestā locekļu
skaits pilsētām (Rīgai — 250, Liepājai un Daugavpilij — pa 45,

Jelgavai, Ventspilij un Rēzeknei — pa 15, pārējām pilsētām — līdz

10), kā arī pagastiem (no 10 līdz 30 atkarībā no iedzīvotāju

skaita). 20
Policijas palīgdienestā locekļus apstiprināja prefekti un

■apriņķu priekšnieki. Viņi nēsāja uz kreisās rokas virs elkoņa sar-

kanu lenti ar baltiem burtiem «PD» un par dienesta darbā pava-

dīto laiku saņēma atlīdzību. 21

palīgdienestā organizēšanas darbs (1940. gada jūnija
beigas un jūlija sākumā) norisinājās LKP organizāciju vadībā un

kontrolē. LKP tieši norādīja, ka policijas palīgdienestā uzdevums

ir kontrolēt veco policijas aparātu, nepieļaut nekādus izlēcienus

pret jauno iekārtu, apkarot baumas un aizsargāt strādnieku sapul-
ces un mītiņus. Galvenais uzdevums bija revolucionārās kārtības

uzturēšana. Rīgas strādnieku arodbiedrības un strādnieku komitejas
nosūtīja darbā policijas palīgdienestā simtiem savu biedru; par tā

priekšnieku nozīmēja A. Jaunzemu. Savus aktīvos biedrus izvir-

zīja policijas palīgdienestā strādnieku organizācijas arī pārējās
Latvijas pilsētas. Jūnija beigās un jūlija pirmajās nedēļās policijas

locekļu vēlēšanas notika katrā pagastā. Vēlēšanu

sapulcēs runāja komunisti, aicinot ievēlēt palīgdienestā strādnieku

lietai uzticīgus cilvēkus. Vairākos pagastos (Smiltenes, Baltinavas

v. c.) lielsaimnieki un aizsargi mēģināja iedabūt policijas palīg-

18 «ripojieTapcKafl 1940, 27 hk>hh.
19 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 86. lpp.

20

Turpat, 115. lpp.
21 Turpat, 86. lpp.
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dienestā arī savus cilvēkus, bet tas viņiem neizdevās. Atsevišķos
pagastos (Seces, Tadaiķu, Gramzdas) palīgdienestā rindās gan

iekļuva arī aizsargi, bet viņus amatos neapstiprināja. 22

Latvijas Tautas valdība atvēlēja policijas palīgdienestā locekļu
algošanai ievērojamus līdzekļus. Pakāpeniski viņi aizstāja veco

policiju. Rīgā no palīgdienestā locekļiem saformēja sevišķo uzde-

vumu bataljonu cīņai pret kontrrevolucionāro darbību visā Latvijas

teritorijā (lēmumu par šāda bataljona izveidošanu pie lekšlietu

ministrijas Tautas valdība pieņēma 1940. gada 12. jūlijā23); par tā

komandieri nozīmēja Fr. Zēģeli. 24 Precīzs policijas palīgdienestā
locekļu skaits nav zināms. Madonā bija 21, Rēzeknē — 15, Vents-

pilī — 15, Saldū — 15, Ludzā — 15 palīgdienestā locekļu utt. Aptu-
veni lēšot, var pieņemt, ka Latvijā bija ap 6000 policijas palīgdie-
nestā locekļu. Tas bija liels spēks jaunās varas rokās. 1940. gada
24. jūlijā ar iekšlietu ministra V. Lāča rīkojumu kārtības policija
tika pārdēvēta par tautas miliciju, nosakot, ka visiem tās darbi-

niekiem uz labās rokas jānēsā sarkana lente ar burtiem «TM». Bet

ar šo formālo aktu vien vecās policijas likvidēšanas darbs, protams,
vēl nebija pabeigts. Gandrīz visi tās kadri vēl palika dienestā,
tiem pat atļāva valkāt vecos formas tērpus. Tikai 1940. gada

augustā un septembra pirmajā pusē no tautas milicijas atlaida visus

vecos policijas darbiniekus. Par pamatu jaunajai Latvijas PSR

strādnieku un zemnieku milicijai (tā milicija saucās kopš sep-

tembra vidus25
) kļuva bijušie policijas palīgdienestā locekļi. 26

Republikas lekšlietu tautas komisariāta milicijas pārvaldes priekš-
nieka amatā nozīmēja S. Aksjonovu, Rīgas milicijas priekšnieka
amatā — Komunistiskās partijas biedru no 1922. gada, Rīgas strād-

nieku Jāni Piesi (drīzumā viņu nozīmēja par IeTK milicijas pār-
valdes priekšnieku). Partija nosūtīja vadošā darbā milicijā daudzus

uzticamus komunistus: A. Ankupu, X- Āboliņu, R. Briedi, E. Keri,

M. Botanikeru, A. Jankovski, P. Runci, Ķ. Abzalonu, A. Macpānu,
V. Griķīti, K. Heinrihsonu, A. Zunu, J. Smitu, A. Cipi, P. Maksi-

movu, J. Ivuļonoku v. c.

Viens no galvenajiem buržuāziskā valsts aparāta instrumentiem

cīņā pret_ revolucionāro kustību bija politiskā pārvalde, kas tieši

nodarbojās ar revolucionārās kustības dalībnieku tvarstīšanu un

arī gatavoja materiālus tiesas procesiem. Buržuāziskajai tiesai bieži

vien pietika vienīgi ar politiskās pārvaldes «materiāliem», lai notie-

sātu uz ilgiem gadiem cietumā katru buržuāzijas varai nevēlamu

personu. Politiskās pārvaldes ierēdņi bija visīstākie sadisti, kas

visādi pazemoja un spīdzināja ieslodzītos. Tauta dziļi ienīda šo

22 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 246. 1, 37. lapa.
23 «Valdības Vēstnesis», 1940, 13. jūlija.
24 «Padomju Latvija», 1940, 16. augustā.
25 «Cīņa», 1940, 18. septembrī.
26 Līdz 1940. gada beigām pie milicijas saglabājās arī 20 palīgdienestā grupas

(288 cilvēki) tiltu apsardzībai (Latv. PSR CVVA, 270. f, 1. apr, 166. 1, I.—
2. lapa).
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Ulmaņa fašistiskā režīma citadeli Alberta ielā. 1939. gada 6. jū-
nijā Ulmaņa valdība pēc hitleriskās Vācijas parauga nolēma nodi-

bināt lekšlietu ministrijā īpašu drošības policijas departamentu,27

kurā iekļāva politiskās policijas pārvaldi un arī kriminālās poli-
cijas pārvaldi. Par jaunā departamenta direktoru, saglabājot arī

veco amatu, kļuva politiskās policijas pārvaldes priekšnieks J. Frīd-

rihsons. 1940. gada jūnijā politiskās policijas pārvaldē bija divas

nodaļas — izmeklēšanas un aģentūras, tai bija padoti 8 rajoni
(Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras, Gul-

benes, Ventspils). Oficiāli politiskās policijas pārvaldē bija 206

darbinieki (neskaitot simtus ziņotāju un aģentu). Politiskās poli-
cijas galvenā darbības metode bija provokācija. Tā iesūtīja revolu-

cionāro pagrīdes organizāciju rindās savus aģentus, rūpīgi sekoja
katrai sabiedriski politiskai darbībai. Kriminālās policijas pārvaldē
bija 155 ierēdņi, tai bija padoti 4 rajoni (Rīgas, Daugavpils, Jel-

gavas, Liepājas); policijas iecirkņos darbojās 55 krimināluzraugi. 28

Viens no pirmajiem jaunās revolucionārās varas pasākumiem
bija ulmaniskās politpārvaldes, šā reakcijas midzeņa, sagraušana.
Par politiskās policijas pārvaldes priekšnieku nozīmēja revolucio-

nārās kustības dalībnieku V. Latkovski (viņš kā iekšlietu ministra

biedrs bija arī Tautas valdības loceklis). 29 1940. gada 22. jūnijā
V. Latkovskis kopā ar komunistu J. Trukšānu ieradās politiskajā

pārvaldē Alberta ielā 13 un pārņēma to; pārņemšana notika bez

starpgadījumiem, visi dokumenti tika nodoti pilnīgā kārtībā. 30 Lat-

vijas strādnieku ienīstajam politpārvaldes aģentūras nodaļas vadī-

tājam, vācu spiegam R. Stiglicam gan izdevās noslēpties un pēc
tam aizbēgt uz hitlerisko Vāciju (vācu fašistiskās okupācijas gados
šis asinskārais izdzimtenis bija Rīgas prefekts). Latvijas Komu-
nistiskā partija, lai nostiprinātu jaunos drošības orgānus, nosūtīja
darbā tajos (pagaidām tie saglabāja politpārvaldes nosaukumu)
desmitiem rūdītu komunistu — pagrīdnieku (E. Briedi, J. Mendi,
J. Cini, J. Trukšānu, A. Noviku, J. Barkovski, J. Bunduli, P. Dzēr-

vīti, P. Sproģi, J. Artemjevu, K. Kromu, E. Gavaru, K. Liecinieku,

J. Salmu, R. Paegli, M. Rozentām v. c.). Viņi īsā laikā, līdz

1940. gada augusta beigām, reorganizēja visu politiskās policijas

pārvaldes darbu. Jaunie valsts drošības orgāni aizstāvēja darba-

ļaužu intereses. Jau jūlijā tie paveica vairākus nozīmīgus pasāku-

mus. Tika pārvilkta svītra jūlija sākumā aktivizējušos fašistiskas

pagrīdes organizācijas «Pērkoņkrusts» darboņu izlēcieniem,

izjaukta bijušā zemkopības ministra J. Birznieka kontrrevolucio-

nārā darbība Liepājas apriņķī, aizturēti vairāki agrāka fašistiska

režīma darbinieki, kas centās aizbēgt uz ārzemēm. Saeimas vēlē-

šanu sagatavošanas laikā policijas palīgdienests un jaunie droši-

27 «Rīts», 1939, 7. jūnijā.
28

Latv. PSR CVORA, 270. f., 1. apr., 340. 1., 1. lapa.
29 V. Latkovskis iestājas LKP rindas 1940. gada augusta.
30 LKP CX Partijas vēstures institūta bibliotēka, Nr. 423 (V. Latkovska atmiņas).
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bas orgāni vairākkārt novērsa kontrrevolucionāro elementu mēģi-

nājumus noraut vēlēšanu plakātus, sarkanos karogus utt. Jaunajam
valsts drošības dienestam izdevās arī atmaskot vairākus provoka-

torus, ko revolucionāro organizāciju rindās bija iesūtījusi Ulmaņa
politpārvalde, — P. Kurli Rīgā, J. Kondakovski Liepājā utt.

Valsts aparāta salaušanas process skāra arī Ārlietu ministriju.
Seit tas norisinājās A. Kirhenšteina tiešā vadībā, kas bija vienlai-

cīgi arī Latvijas ārlietu ministrs.

Buržuāziskās Latvijas Ārlietu ministrijā bija 3 departamenti
(administratīvais, līgumu un politiskais). Svarīgākais bija politis-
kais departaments ar 4 nodaļām (austrumu, Baltijas valstu, rie-

tumu un preses). Visu aparātu tieši vadīja ministrijas ģenerālsek-
retārs. 1940. gada vasarā Latvijai bija diplomātiskās pārstāvnie-
cības šādās valstīs: Argentīnā, ASV, Beļģijā, Brazīlijā, Bulgārijā,

Dānijā, Francijā, Grieķijā, Holandē, Igaunijā, Itālijā, Lielbritānijā,
Lietuvā, Luksemburgā, Norvēģijā, Portugālē, PSRS, Rumānijā,
Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Vatikānā, Ungārijā, Zviedrijā, kā

ari desmitiem konsulātu dažādās valstīs (pa lielākajai daļai konsulu

amatos bija «goda konsuli», kas nesaņēma nekādu atalgojumu).
Daudzās zemēs, ar kurām Latvijai bija diplomātiskas attiecības,

Latvijas sūtniecību un pat konsulātu nebija; tās intereses šeit

parasti aizstāvēja Lielbritānijas valdība. Jāatzīmē, ka bieži vien

vairākās valstīs (piemēram, Itālijā, Bulgārijā un Grieķijā, Vācijā
un Holandē, Francijā, Spānijā un Portugālē, Zviedrijā un Norvē-

ģijā, Rumānijā un Ungārijā, Beļģijā un Luksemburgā) bija viens

Latvijas sūtnis, kas veica pienākumus amatu apvienošanas kārtībā.

Ārlietu ministrijas aparāts, ko komplektēja no buržuāzija] it

sevišķi uzticamiem cilvēkiem, bija jālikvidē visā pilnībā. Seit

jāsaka, ka «Latvijas PSR valsts un tiesību vēsturē» rodamais apgal-

vojums, ka «jaunā valdība atcēla no amata arī reakcionāros Lat-

vijas diplomātiskos pārstāvjus ārvalstīs un viņu vietā iecēla pro-

gresīvus darbiniekus», 31 ir pilnīgi nepamatots. Tautas valdība vie-

nīgi nomainīja 1940. gada 9. jūlijā goda konsulu Budapeštā, bet

šim solim bija tikai formāls raksturs; nākošajā dienā valdība anu-

lēja Ulmaņa valdības 21. maija lēmumu par Ārlietu ministrijas
preses nodaļas vadītāja P. Reinharda iecelšanu par konsulu Ļeņin-

gradā.32

Ar 1940. gada 25. jūliju par ārlietu ministra biedru kļuva LKP

CX sekretārs A. Jablonskis, 33 kura vadībā faktiski arī notika bur-

žuāziskās Ārlietu ministrijas likvidācija. No ieņemamajiem amatiem

jūlijā tika atbrīvoti visu trīs departamentu direktori: līgumu depar-
tamenta direktors A. Kampe (sakarā ar departamenta likvidāciju
10. jūlijā), politiskā departamenta direktors A. Stegmanis (sakarā
ar amata likvidāciju 16. jūlijā) un administratīvā departamenta

31 Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga, 1970, 98. lpp.
32 Latv. PSR CVVA, 1307. f., 1. apr., 317. 1., 228. lapa.
33

«Cīņa», 1940, 25. jūlijā.
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direktors T. Anševics (25. jūlijā).34 Par Ārlietu ministrijas vēl nelik-

vidētā administratīvā departamenta direktora v. i. iecēla V. Jemeļ-
janovu.3s Kas attiecas uz sūtņiem, tad Tautas valdība līdz

1940. gada 21. jūlijam atbrīvoja no amata tikai divus sūtņus pēc

pašu lūguma (4. jūlijā — sūtni Igaunijā V. Sūmanu un 16. jūlijā —

sūtni Somijā J. Tepferu), neieceļot viņu vietā jaunus sūtņus.
36

Sakarā ar to, ka bijušie Ulmaņa valdības sūtņi K. Zariņš (Liel-
britānijā) un A. Bīlmanis (ASV) pēc 1940. gada 21. jūlija nostājās

pret Padomju Latviju kā tās atklātie ienaidnieki, Latvijas PSR val-

dība 1940. gada jūlija beigās nolēma atbrīvot viņus no sūtņa pie-
nākumiem un ievadīt viņu lietā izmeklēšanu. Par līdzīgu rīcību

tika atcelts arī Latvijas pilnvarotais lietvedis Argentīnā un Brazī-

lijā P. Oliņš. 1940. gada 30. jūlijā Latvijas PSR valdība nolēma

atņemt bij. sūtnim Londonā K. Zariņam un bij. sūtnim Vašingtonā
A. Bīlmanim pilsoņa tiesības, konfiscējot viņu īpašumus un kā

valsts nodevējus izsludinot viņus ārpus likuma.37 2. augustā kontr-

revolucionārās darbības dēļ no amata tika atbrīvots sūtnis Vācijā
un Holandē Ed. Krieviņš; 38 7. augustā atbrīvoja no amata sūtni

Itālijā, Bulgārijā un Grieķijā A. Spekki. 39

1940. gada 8. augustā, pēc Latvijas PSR iestāšanās PSRS

sastāvā, republikas valdība pieņēma lēmumu «Par Latvijas pārstā-
vību ārzemēs darbības izbeigšanu», saskaņā ar kuru sūtniecību un

konsulātu darbība izbeidzās, bet visi to arhīvi
un_ īpašums bija

nododami PSRS pārstāvniecībām attiecīgajās valstīs; visiem sūt-

niecību un konsulātu darbiniekiem vajadzēja atgriezties dzim-

tenē.40 Pēc šī lēmuma 1940. gada rudenī izbeidza savu darbību

buržuāziskās Latvijas 16 sūtniecības un 194 konsulāti.41 Jāsaka, ka

lielākā daļa bijušo sūtniecību darbinieku Padomju Latvija neat-

griezās, bet tādi bijušie buržuāziskās Latvijas diplomāti kā A. Bīl-

manis, X- Zariņš, Ed. Krieviņš, V. Salnais, L. Eķis, P. Oliņš, bijušie
militārie atašeji A. Plensners un V. Deglavs kļuva par darba tautas

varas niknākajiem ienaidniekiem.

Līdz ar Latvijas PSR iestāšanos PSRS sastāvā 1940. gada

augustā—septembrī izbeidza savu darbu Latvija ārzemju pārstāv-
niecības (sūtniecības unkonsulāti).

34 Latv. PSR CVVA, 1307. f., 1. apr., 317. 1., 228., 246.-247., 259. lapa.
35 «Valdības Vēstnesis», 1940, 27. jūlija.
36 Turpat, 1940, 6. jūlijā; Latv. PSR CVVA, 1307. f., 1. apr., 317. 1., 205. lapa.

Jāatzīmē, ka visi Latvijas diplomātiskie pārstāvji ārzemes atzina Tau-

tas valdību un turpināja sūtīt uz Rīgu savus ziņojumus un telegrammas(skat.:

Sīpols V. Latvijas buržuāziskā diplomātija. Rīga, 1969, 113.—114. lpp.). Ne-

viens no viņiem nevērsās pret Latvijas Tautas valdību vai pret PSRS līdz pat

tam laikam,' kad ASV un Lielbritānijas valdošās aprindas pēc Tautas saeimas

1940. gada 21. jūlija lēmumiem uzsāka_ plašu-apmelošanas kampaņu pret Balti-

jas valstīs notiekošajām radikālajām pārmaiņām.
37

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 442. lpp.
38 Turpat, 384. lpp.
39 Latv. PSR CVVA, 6823. f., 1. apr, 1. 1, 43. lapa
40 «Valdības Vēstnesis», 1940, 9. augusta.
41 «Padomju Latvija», 1940, 10. augustā.
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Pēc Latvijas PSR Konstitūcijas pieņemšanas Latvijas PSR val-

dība 1940. gada 27. augustā iecēla A. Jablonski par bij. Ārlietu

ministrijas likvidatoru. Viņš veica savu darbu tajā pašā rudenī.

Bijušos Latvijas sūtņus ārzemēs vienu pēc otra atbrīvoja no ama-

tiem: sūtni Rumānijā L. Eķi — no 10. augusta, sūtni Zviedrijā
V. Salno — no 16. augusta, sūtni Francijā O. Grosvaldu un sūtni

Vatikānā H. Albatu — no 1. septembra, sūtni Lietuvā L. Sēju —

no 13. oktobra, sūtni PSRS Fr. Kociņu — no 14. oktobra un kā

pēdējo — sūtni Beļģijā un Luksemburgā M. Valteru (23. oktobrī).

(M. Valters vēl 1940. gada septembrī—oktobrī sarakstījās ar Rīgu,
cerot saņemt no Padomju Latvijas valdības pensiju.)

Lieli pārveidojumi notika arī Latvijas armijā. 1940. gadā Lat-

vijā sociālistiskās revolūcijas dienās neradās jautājums par vecās

armijas galīgu likvidāciju un sagraušanu, kā tas bija 1917. gadā

Krievijā pēc Oktobra revolūcijas. Agrākā buržuāziskās Latvijas
armija kļuva par Latvijas Tautas armiju, kas plecu pie pleca ar

Sarkano Armiju stāvēja Baltijas republiku drošības sardzē. Sociā-

listiskās revolūcijas dienās Latvijas armijā sākās dziļš demokrati-

zācijas process.

Latvijas buržuāzija vienmēr uzskatīja armiju par savas šķiras
kundzības stiprāko balstu. Virsniekus un instruktorus (seržantus)

rūpīgi atlasīja no buržuāzijai uzticamiem cilvēkiem. Armiju audzi-

nāja buržuāziskā nacionālisma un antikomunisma garā. Pretpa-
domju un antikomunistiskā aģitācija armijā sevišķi pastiprinājās
1939. gada beigās un 1940. gada sākumā.

Buržuāziskās Latvijas armijā miera laikā bija 16—18 tūkst,

kareivju un virsnieku, un tā sastāvēja no četrām kājnieku divīzi-

jām, vienas tehniskās divīzijas, kara flotes, aviācijas, kā arī artilē-

rijas inspektoram padotajām daļām. 1940. gada vasarā Latvijas

armijas daļu dislokācija bija pakļauta tā dēvētajam 5. mobilizāci-

jas sadalījumam, kas paredzēja iespējamo kara darbību vienīgi

pret PSRS. Latvijas armijā plaši piekopa nacionālo diskrimināciju;
dažās armijas daļās varēja dienēt tikai latvieši. «Politiski neuzti-

camajiem» kareivjiem kopš 1934. gada jūnija pastāvēja tā dēvētās

darba komandas (1940. gada vasarā tās bija 1. Liepājas pulka
Saldū un 10. Aizputes pulkā Daugavpilī). Lielākā daļa Latvijas

armijas kareivju — strādnieku un zemnieku dēli — bija noskaņoti

pret hitlerisko Vāciju un stāvēja par savienību ar PSRS. Ne par

velti saskaņā ar 5. mobilizācijas sadalījumu kara gadījuma armijas

daļās bija ietilpināmi aizsargi (agrākajos plānos bija paredzēts, ka

tiem būtu jādarbojas savās atsevišķās vienībās).
No 1940. gada 15. līdz 20. jūnijam Latvijas armija saskaņā ar

Ulmaņa valdības pavēli bija trauksmes stāvoklī. Visās daļās bija
noliktas virsnieku dežūras, kuri gaidīja signālu par mobilizācijas
sākšanos.

Līdz ar Tautas valdības nodibināšanu tika nomainīta arī Lat-

vijas armijas vadība. 1940. gada 20. jūnijā ar prezidenta pavēli
tika atcelts no amatiem un atvaļināts no armijas tās komandieris
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(un vienlaikus kara ministrs) ģenerālis K. Berķis. Par armijas
komandieri tika iecelts demokrātiski noskaņotais ģenerālis R. Kļa-
viņš, kas pēc 1934. 'gada 15. maija fašistiskā apvērsuma bija padzīts
no armijas. Vienlaikus aktīvajā dienestā tika ieskaitīts atvaļinātais
ģenerālis R. Dambītis,42 kas kļuva par kara ministru. 25. jūnijā
aizgāja «gadskārtējā atvaļinājumā» armijas štāba priekšnieks

ģenerālis H. Rozenšteins un par armijas štāba priekšnieku iecēla

ar savu pretvācisko nostāju pazīstamo pulkvedi M. Jeski. 43

1940. gada 25. jūnijā ģenerālis R. Kļaviņš nosūtīja visiem divī-

ziju un pulku komandieriem apkārtrakstu, kurā izskaidroja Lat-

vijā notikušās izmaiņas un uzsvēra nepieciešamību uzturēt drau-

dzīgas attiecības ar Sarkanās Armijas kareivjiem un sargāt armijā

disciplīnu.
44 26. jūnijā R. Dambītis un R. Kļaviņš rīkoja plašu

pieņemšanu par godu Sarkanās Armijas daļu komandieriem, kurā

ģenerālis R. Dambītis un ģenerālleitnants F. Kuzņecovs uzstājās
ar draudzīgām runām.45 29. jūnijā R. Dambītis, radiorunā izskaid-

rojot Tautas valdības politiku, aicināja stiprināt draudzību ar Sar-

kano Armiju.46
Latvijas armijas kareivjiem bija jāsasveicinās ar

sarkanarmiešiem, atdodot militāro godu. Tai pašā 29. jūnijā ģene-
rālis R. Kļaviņš nosūtīja visiem apgabalu garnizonu priekšniekiem

apkārtrakstu par poligonu, šautuvju, mācību laukumu izmantošanu

kopā ar PSRS karaspēku. 47 Jūnija beigās Latvijas armija pieņēma

aizsargu ieročus.

Jau 1940. gada jūnija beigās Latvijas armijā sācies demokrati-

zācijas process norisinājās asas šķiru cīņas apstākļos. Reakcio-

nārie virsnieki visādi centās bremzēt šo procesu, turpināja nacio-

nalistisko aģitāciju, vērsās pret Tautas valdības rīkojumiem un

Latvijas Komunistisko partiju. Viņi darīja visu, lai izolētu kareiv-

jus no darbaļaudīm, norobežotu armiju no politiskajiem notiku-

miem. Armijas demokratizācijas īpatnība bija tā, ka šajā procesā
aktīvi piedalījās kareivju plašās masas un tajā pašā laikā to sek-

mēja arī armijas augstākās vadības rīkojumi un pavēles. Latvijas
Komunistiskā partija asi nosodīja atsevišķus ultrakreisos izlēcie-

nus, kas bija vērsti pret armijas disciplīnu, pret Latvijas armijas
formas tērpu un militārajām zīmotnēm. Sarežģītais starptautiskais
stāvoklis prasīja, lai Latvijas armija būtu kaujasspējīga un discip-
linēta un gatava plecu pie pleca cīnīties kopā ar Sarkano Armiju.
Tāpēc nenotika nekādas izmaiņas armijas uzbūvē, 48 tikai 1940. gada
25. augustā jātnieku pulku, kas bija ietilpis Zemgales divīzijā, pie-
dalīja Kurzemes divīzijai. Nenotika arī kaut cik būtiskas izmaiņas

42 Latv. PSR CVVA, 1307. f, 1. apr., 1334. 1, 463. lapa.
43 «Latvijas Kareivis», 1940, 26. jūnijā.
44 Latv. PSR CVVA, 1508. f, 1. apr, 10. 1, 115. lapa.
45 «Latvijas Kareivis», 1940, 27. jūnija.
46 «Valdības Vēstnesis», 1940, 1. jūlijā.
47 Latv. PSR CVVA, 1526. f, 1. apr, 476. 1, 93. lapa.
48 Protams, tika likvidētas (jūnija beigas) «darba komandas», to kareivjus ieda-

lot viņu agrākajās daļās, kur viņi aktīvi iekļāvās politiskajā dzīvē, propagandējot
revolucionārās idejas.
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virsnieku sastāva, bet galvenokārt paaugstināšanas un pārvieto-
šanas.

Jau no pirmajām sociālistiskās revolūcijas dienām vairākos

Latvijas armijas pulkos izveidojās revolucionāro kareivju grupas,

kas, darbojoties nelegāli vai puslegāli, stājās pie kareivju organi-
zēšanas cīņai par tiesībām piedalīties darbaļaužu mītiņos un

demonstrācijās. Šīs grupas sāka meklēt sakarus ar vietējām LKP

organizācijām un ar LKP Centrālo Komiteju un kļuva par kareivju

komiteju dibināšanas iniciatorēm. Pirmā kareivju komiteja nodi-

binājās 1940. gada 22. jūnijā 5. Cēsu kājnieku pulkā Salaspils
nometnēs.49 Sī pulka kareivji arī bija tie, kas piedalījās policijas
zvērību upura P. Kriša bēru gājienā Rīgā 1940. gada 23. jūnijā.

Ļoti aktīvi norisinājās demokratizācijas process 9. Rēzeknes

kājnieku pulkā (Rēzeknē). Šajā pulkā darbojās enerģiska antifa-

šistiskā grupa. Tā organizēja 1940. gada 27. jūnijā Rēzeknes gar-

nizona kareivju mītiņu, kur tika pacelts sarkanais karogs un no-

dziedāta «Internacionāle». Mītiņā ievēlēja 9. Rēzeknes pulka

kareivju komiteju, kas kļuva par revolucionāro kareivju štābu. 50

Pulka kareivji pieņēma rezolūciju, kas prasīja, lai pulka koman-

dieris atzītu kareivju komiteju un atļautu darboties LKP organi-

zācijai. 51 Šī pulka kareivju prasības tika publicētas «Cīņā».
52 Līdzī-

gas prasības pieņēma arī 1. Liepājas kājnieku pulka kareivji
Saldū.53 3. jūlijā Liepājā notika garnizona kareivju liela demon-

strācija zem sarkanā karoga. 54

Armijas aktīvā līdzdalība revolucionārajos notikumos padarīja
ļoti aktuālu prasību par skaidru partijas politisko nostāju attiecībā

uz armiju. 1940. gada 2. jūlijā LKP CX Sekretariāts apsprieda jau-
tājumu par darbu armijā.

55 2. Spure savā ziņojumā atzīmēja, ka

partijai ir sakari gandrīz ar visām armijas daļām. «Visi gaida
iespēju izveidot partijas šūnas, ievēlēt komitejas.'Pagaidām darbs

tur_rit nelegāli, terora draudu apstākļos.» 56 LKP CX Sekretariāts

nolēma, ka armijā var organizēt Komunistiskās partijas un LDJS

organizācijas un ievēlēt kareivju komitejas, bet tās nedrīkst iejauk-
ties komandieru pavēlēs. So LKP CX lēmumu jautājumu un atbilžu

veida 3. jūlijā publicēja «Cīņa». 1940. gada 6. jūlijā trijos Daugav-
pils garnizona pulkos tika ievēlētas kareivju komitejas, 57

un tajā
pašā dienā kareivji piedalījās lielā Saeimas priekšvēlēšanu mītiņā
Daugavpilī. 10. jūlijā izveidojās Daugavpils garnizona kareivju
komiteja ar komunistu J. Seļicki priekšgalā, kuru pieņēma arī,

49 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f, 1. apr, 142. 1, 43. lapa.
50 Turpat, 37.-38. lapa.
51 Turpat, 124. f, 1. apr, 33. 1, 3. lapa.
52 «Cīņa», 1940, 4. jūlija.
53 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f, 1. apr, 142. 1, 49.—51. lapa
54

«KpacHoe 3HaMH», 1940, 4 hiojih.
55 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 136. lpp.
56

Turpat, 137. lpp.
57 «JlaTrajībCKan 1940, 8 hiojih.
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apsoloties tai sniegt atbastu, Zemgales divīzijas komandieris ģene-
rālis 2. Bahs.58 Jūlijā kareivju komitejas bija ievēlētas visos pulkos

(izņemot jātnieku pulku) un vairākos garnizonos, kā ari uz karaku-

ģiem (jūrnieku komitejas). Komitejas sniedza lielu atbalstu armijā
nozīmētajiem politiskajiem vadītājiem un palīdzēja stiprināt revo-

lucionāro disciplīnu.

Ļoti liela nozīme armijas demokratizēšanā bija politiskajiem
vadītājiem, kurus iecēla saskaņā ar Latvijas Tautas valdības

1940. gada 4. jūlijā pieņemto īpašo likumu59 visās divīzijās, pulkos
un atsevišķās daļās, kā ari kara iestādēs. Politiskie vadītāji, skaitā

76, kurus izvirzīja sabiedriskās organizācijas un kas pakļāvās attie-

cīgās karaspēka daļas komandierim, nēsāja armijas formas tērpu
un baudīja attiecīgās dienesta pakāpes virsnieka tiesības. Viņu
uzdevums bija kareivju politiskā audzināšana, LKP un Tautas

valdības lēmumu un likumu izskaidrošana, armijas disciplīnas stip-
rināšana. LKP un strādnieku arodbiedrības, kā arī LDJS nosūtīja
uz armiju veselu rindu aktīvu komunistu un LDJS biedru (J. Vec-

vagaru, A. Stakioni, P. Reinholdu, V. Ezernieku, T. Bagātu, A. Gen-

kinu, E. Frīdrihsonu, J. Vateru, V. Fominu, M. Vulfsonu, O. Kras-

tiņu, L. Januli, K. Brūveli, P. Rudzīti, V. Tenisonu, M. Šnēveli,
V.' Svarinski, A. Kānu, M. Tarkaču, V. Agafonovu, A. Eisaku v. c).
lecelto politisko vadītāju vidū bija ari daži bijušie sociāldemokrāti

(K. Kurmis, P. Lejiņš, P. Grigāns, X- Zamariters v. c). Ar armijas
komandiera 1940. gada 9. jūlija pavēli par armijas politiskā vadī-

tāja amata pagaidu izpildītāju, sākot no 8. jūlija, iecēla bijušo
sociāldemokrātu Bruno Kalniņu. 60 Ar kara ministra 1940. gada
5. jūlija pavēli pie armijas štāba kā politisko vadītāju vadības

orgāns tika nodibināta kultūras un propagandas pārvalde. 61

Politiskie vadītāji paveica lielu darbu, audzinot armiju prole-
tāriskā internacionālisma garā, cīnoties pret reakcionāro virs-

niecību, saliedējot kareivju masas ap Latvijas par-

tiju. Lielu palīdzību Latvijas armijas politiskajiem vadītajiem
sniedza Sarkanās Armijas vecākais politvadītajs (vecākais

poļitruks), Komunistiskās partijas biedrs no 1918. gada Jānis

Avotiņš.

Armijā ieveda regulāras politiskās mācības, rīkoja pārrunas un

mītiņus, izdeva sienas avīzes, demonstrēja padomju filmas.

58 Mes jaunu pasauli sev celsim. Atminu krājums. 2 dalās. 2. d. Rīga, 1975,
63. lpp.
59 Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 139.—140. lpp.
60 «Latvijas Kareivis», 1940, 10. jūlijā. B. Kalniņš līdz 1934. gada maijam bija
labējais sociāldemokrāts, Saeimas deputāts. Pēc Ulmaņa apvērsuma ticis apcieti-
nāts, notiesāts_un vēlāk izraidīts no Latvijas. Emigrācijā darbojās Latvijas So-

ciālistiskās strādnieku un zemnieku partijas Ārzemju komitejā. 1940. gada 4. jūlijā
atgriezies Latvijā, visiem spēkiem centās pielabināties jaunajai varai, pat iesnie-

dza lūgumu uzņemt viņu LKP rindās (to noraidīja). Pēc otrā pasaules kara —

emigrācijā Zviedrijā, viens no niknākajiem Padomju Latvijas ienaidniekiem,
rūdīts antikomunists un galējais reakcionārs.
61 «Latvijas Kareivis», 1940, 6. jūlijā.
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Saskaņā ar armijas štāba priekšnieka 1940. gada 18. jūlija rīko-

jumu visās daļās bija obligāti jāabonē «Cīņa» un «Brīvā Jau-

natne».62 Arī armijas oficiālais laikraksts «Latvijas Kareivis» 63

daudz rakstīja par sabiedriski politiskajiem notikumiem un palī-
dzēja audzināt kareivjus. Latvijas Tautas saeimas vēlēšanās pieda-
lījās 99—100% visu kareivju un virsnieku, nobalsojot par Latvijas
Darba tautas bloka kandidātiem.64 Kareivji ņēma aktīvu dalību

1940. gada 18. un 21. jūlija masu demonstrācijās un mītiņos, kā

arī demonstrācijās par godu Latvijas PSR uzņemšanai' PSRS

sastāvā, kas notika 6. augustā. 1940. gada augustā Latvijas Tau-

tas armijā tika organizēti pirmie kareivju klubi, 65 bet 24. augustā
zenītartilērijas pulkā — armijā pirmā Ļeņina istaba,66 kas kļuva
par politiskās audzināšanas centru.

Liels darbs Latvijas Tautas armijā bija paveikts, lai nostip-
rinātu draudzību un sadarbību ar. Sarkano Armiju. Notika

savstarpēji apmeklējumi, sporta sacīkstes un mākslinieciskās

pašdarbības skates. Latvijā dislocēto Sarkanās Armijas daļu pavēl-
niecība nodeva Latvijas Tautas armijai daudz grāmatu, plakātu,
mācību līdzekļu. 1940. gada 28. jūlijā Liepājā notika liela Baltijas
flotes jūras parāde un svinības pilsētā, kurās piedalījās arī Lat-

vijas Tautas armijas vadība.67 18. augustā ap 150 000 Rīgas iedzī-

votāju noskatījās lielos PSRS kara aviācijas svētkus. Latvijas kara

lidotāju grupa (12 cilvēki) piedalījās PSRS Kara Gaisa Spēku
dienas svinībās Maskavā, apmeklēja rūpniecības uzņēmumus un

kara aviācijas daļu. 68 Saskaņā ar Latvijas armijas komandiera

R. Kļaviņa 26. augusta pavēli
69 visās karaspēka daļās bija jāorga-

nizē krievu valodas kursi.

Jāsaka, ka Latvijas armijas augstāko virsnieku lielākā daļa kaut

cik jūtami armijas demokratizācijai nepretojās un bieži pat izrā-

dīja negaidītu «pretimnākšanu» un «padevību». Toties daudzi zemā-

kie virsnieki un bieži vien arī instruktori pat neslēpa savu dziļo
naidu pret notiekošajām pārmaiņām, tā ka šķiru cīņa armijā izpau-
dās asāk nekā jebkurā citā dzīves jomā. Armijas demokratizācija
prasīja atbrīvoties no reakcionārajiem virsniekiem, tomēr šis pro-
cess norisinājās pakāpeniski, bez steigas. 1940. gada 4. jūlijā atva-

ļināja no armijas mācītāju P. Apkalnu, bet pavisam jūnijā—jūlijā
no armijas atlaida tikai 55 virsniekus70 (tai skaitā jūlija vidū —

visus kara mācītājus
71 ). Jūlija beigās no armijas atvaļināja tādus

62 Latv. PSR CVVA, 1527. f, 1. apr, 227. 1, 165. lapa.
63

Iznāca līdz 1940. gada 9. augustam, ar 10. augustu tā vieta iznāca laikraksts

«Sarkanais Kareivis».
64 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 259.—260. lpp.
65 «KpacHan 38e3/i.a», 1940, 22 aßrvera.
66 «npojieTapcKan npaß/ia», 1940, 25 aßrvcTa.
67

«Cīņa», 1940, 29. jūlijā.
68 «Padomju Latvija», 1940, 19. augustā; «BenepHHH MocKßa», 1940, 19 aßrvcTa.
69

Latv. PSR CVVA, 1526. f, 1. apr, 476. 1, 152. lapa.
70 «Latvijas Kareivis», 1940, 9. augusta.
71 Turpat, 1940, 18. jūlijā.
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pazīstamus reakcionārus kā ģenerāļus Fr. Virsaiti, H. Rozenšteinu,
K. Praulu (bij. aizsargu priekšnieku), J. Ezeriņu, Rīgas koman-

dantu pulkvedi V. Malcenieku (1919. gada asiņaino slepkavu)
v. c.,

72 bet augusta sākumā — ģenerāli J. Lavenieku, pulkvedi
A. Krīpenu v. c.

73

Pēc Latvijas PSR iestāšanās PSRS sastāvā pacēlās jautājums
arī par Latvijas Tautas armijas iekļaušanu Sarkanajā Armijā.
1940. gadā 27. augustā Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu pār-
veidot Latvijas Tautas armiju par Sarkanās Armijas teritoriālo

strēlnieku korpusu Baltijas kara apgabala sastāvā, bet Latvijas
Tautas armijas jūras_kara flotes spēkus iekļāva Sarkankarogotajā
Baltijas kara flotē.74 īstenojot šo lēmumu, Latvijas Tautas armijas
daļas 1940. gada septembrī—novembrī tika pārorganizētas par Sar-

kanās Armijas 24. teritoriālo strēlnieku korpusu, kurā bija divas

strēlnieku divīzijas (181. un 183.), kā arī tehniskās daļas. Par kor-

pusa komandieri iecēla ģenerāli R. Kļaviņu (vēlāk ģenerālleit-
nants), par korpusa štāba priekšnieku — ģenerāli O. Ūdentiņu

(vēlāk ģenerālmajors). 27. septembrī kara ministrs E. Dambītis

nolika savas pilnvaras, ar 9. oktobri likvidēja arī Latvijas Tautas

armijas komandiera amatu.75 Ar kara ministra 1940. gada 20. sep-
tembra pavēli Latvijas Tautas armijā bija likvidēts (ar 1. oktobri)

politisko vadītāju institūts un politiskie vadītāji atvaļināti no armi-

jas.76 24. teritoriālā korpusa komandējošo sastāvu sakomplektēja
no Latvijas Tautas armijas virsniekiem, bet politiskos darbinie-

kus — no Sarkanās Armijas politdarbinieku vidus. 1940.—1941. ga-
dā korpusa daļās notika intensīvs apmācības darbs, kareivji apguva

krievu valodu un Sarkanās Armijas reglamentus, iepazinās ar

padomju ieročiem. 1941. gada 23. februārī korpusa kareivji svinīgi
nodeva Sarkanās Armijas militāro zvērestu. Latvijas Komunistis-

kās partijas Centrālā Komiteja veltīja lielu uzmanību politiskajam
darbam 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā un uzdeva visām vie-

tējām partijas organizācijām uzturēt ciešus sakarus ar tā kareiv-

jiem.77 Rīgā, Liepājā v. c. Latvijas PSR pilsētās strādnieku kolek-

tīvu pārstāvji ieradās korpusa daļās un svinīgi pasniedza
kareivjiem sarkanos karogus.

Ļoti lielas pārgrozības notika tiesu darbībā Latvijā.
78 1940. gada

6. novembri PSRS Augstākās Padomes Prezidijs pēc Baltijas

72 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 443. lpp.
73 «Latvijas Kareivis», 1940, 4. augustā.
74 «Valdības Vēstnesis», 1940, 28. augustā.
75

Latv. PSR CVVA, 1516. f., 1. apr, 656. 1, 48, 66. lapa.
76 Turpat, 46.—47. lapa.
77

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 8. 1, 6. lapa. Sīkāk par 24. terito-

riālo strēlnieku korpusu 1940.—1941. gada skat.: IT. JlaTbiiucKHe

(pOpMHpOBaHHH COBeTCKOH ApMHH Ha (ppOHTaX BejTHKOH OTCTeCTBeHHOH BOHHbI

Pnra, 1975, c 38—45.
78 Par tiesu darbību un reorganizāciju Padomju Latvijā 1940.—1941. gadā sīkāk

skat.: Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga, 1970, 119.—130. lpp.; Cty m-

-6uHa 3. H. Cva v npoKypaTypa JIaTBHftcKOH CCP. Pura, 1962, c. 48—65.
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padomju republiku valdību lūguma nolēma atļaut lietot šo repub-
liku teritorijā KPFSR krimināllikumus, civillikumus un darba liku-

mus.
79 Ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada

11. novembra dekrētu tika izdarītas izmaiņas republikas tiesu sistē-

mā: miertiesas pārveidoja par tautas tiesām, Tiesu palātu — par
Latvijas PSR Augstāko tiesu, Senātu likvidēja; Latvijas PSR izvei-

doja 5 apgabaltiesas un 104 tautas tiesas (no tām 25 — Rīgā, 5 —

Daugavpilī, 4 — Liepājā, 4 — Jelgavā).
80

Latvijas PSR tieslietu

tautas komisārs A. Jablonskis 1940. gada 31. decembrī iecēla pir-
mos 44 tautas tiesnešus, 81 1941. gada 4. janvārī — vēl 15, bet

31. janvārī — 20 tautas tiesnešus. Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes 2. sesijā 1941. gada aprīlī ievēlēja Latvijas PSR Augstāko
tiesu — tās priekšsēdētāju Fr. Dombrovski, viņa vietniekus

E. Veinbergu, J. Grīnbergu, 10 Augstākās tiesas locekļus un 12 pie-
sēdētājus. 82

Dziļas izmaiņas skāra arī prokuratūru. Vēl 1940. gada 5. jūlijā
Latvijas Tautas valdība atbrīvoja no amata reakcionāro Rīgas
apgabaltiesas prokuroru A. Kalmi (Karčevski) un Tiesu palātas

prokuroru X- Skāduli.83 1940. gada 3. decembrī PSRS prokurors
iecēla par Latvijas PSR prokuroru Komunistiskās partijas biedru

no 1919. gada E. Soldnieku, kam bija liela pieredze prokuratūras
darbā.84

Latvijas PSR prokurors savukārt iecēla pilsētu un apriņķu

prokurorus. Šo darbu pabeidza 1940. gada decembrī — 1941. gada

janvārī.
Radikālās izmaiņas, kas notika Latvijas PSR valsts varas

orgānos, bija cieši saistītas ar Latvijas Tautas saeimas 2. (ārkār-

tējās) sesijas darbu. Galvenais šīs sesijas darbā bija jaunās Latvi-

jas PSR Konstitūcijas pieņemšana. Tai bija juridiski jānoformē
republikas darbaļaužu sociālekonomiskie sasniegumi.

Latvijas PSR Konstitūcijas izstrādāšanas komisija, ko ievēlēja
Latvijas Tautas saeima, sanāca uz pirmo sēdi 1940. gada 23. jūlijā.
Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja 2. Spuri, sekretāru — A. Jab-

lonski, referentu —A. Buševicu. 85 Nākošajā dienā komisija sanāca

uz otro sēdi. A. Buševics ziņoja par jaunās Konstitūcijas teksta

projektu, kuru viņš bija izstrādājis kopā ar dažiem Tieslietu minis-

trijas juristiem, par pamatu ņemot 1936. gada PSRS Konstitūciju.
So projektu sīki apspriežot, tika atzīmēts, ka jāsaglabā tie panti,
kuros runa ir par Latvijas PSR tautas saimniecības īpatnībām

79 «BeAOMocTH BepxoßHoro CoßeTa CCCP», 1940, 18 HOfl6pn; «Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 26. novembri.
80 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 27. novembri.

81 Turpat, 1941, 7. janvāri.
82 Turpat, 1941, 3. aprīlī.
83 «Valdības Vēstnesis», 1940, 6. jūlijā.
84 Gr auži n i s S. Piezīmes par Latvijas PSR prokuratūras izveidošanu un

attīstību 1940. un 1941. gadā. —
«P. Stučkas LVU zinātniskie raksti», 1962,

44. sēj., 190.—191. lpp.
85 Latv. PSR CVORA, 290. f, l.a apr., 1. 1, 1. lapa.
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(privātā sektora pastāvēšana utt.).86 26. un 27. jūlija sēdēs projekta
apspriešana turpinājās. 87

Latvijas Tautas saeimas 2. (ārkārtējā) sesija, kuras dienas kār-

tībā bija ari jautājums par jaunās Latvijas PSR Konstitūcijas pie-
ņemšanu, sanāca 1940. gada 24. augustā. 25. augusta rīta sēdē

deputāti noklausījās Konstitūcijas (Satversmes) komisijas ziņo-
jumu (runāja 2. Spure) par Latvijas PSR Konstitūcijas projekta
izstrādāšanu un pieņēma Latvijas PSR Konstitūciju. 88 Konstitū-

cija noteica, ka Latvijas PSR ir sociālistiska strādnieku un zem-

nieku valsts un ka tās politiskais pamats ir darbaļaužu padomes,
kurām pieder visa vara republikā, bet saimnieciskais pamats —

sociālistiskā saimniecības sistēma un sociālistiskais īpašums uz

ražošanas darba rīkiem un līdzekļiem. Vienlaikus Konstitūcija
atspoguļoja reālo stāvokli Padomju Latvijas ekonomikā, kur pastā-
vēja triju sabiedriski ekonomisku formāciju — sociālisma, preču
sīkražošanas un privātīpašnieciskā kapitālisma — elementi. Latvi-

jas PSR Konstitūcijas 8. pants noteica, ka republikā blakus sociā-

listiskajai saimniecības sistēmai «pieļautas vienpersonīgas zem-

nieku, amatnieku un mājražotāju privātsaimniecības, sīki privāti

rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi likumā noliktās robežās».89

Pamatojoties uz jauno Latvijas PSR Konstitūciju,
90 Tautas

saeima pasludināja sevi par Latvijas PSR pagaidu Augstāko
Padomi.

1940. gada 25. augustā Latvijas PSR pagaidu Augstākā Pa-

dome sanāca uz savu 1. sesiju. Tā ievēlēja Augstākās Padomes

priekšsēdētāju (P. Briedi), viņa vietniekus (P. Galenieku un I. Pal-

diņu) un arī Augstākās Padomes Prezidiju 11 cilvēku sastāvā.

Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju

ievēlēja izcilo zinātnieku un sabiedrisko darbinieku A. Kirhenšteinu,

par priekšsēdētāja vietniekiem — P. Plēsumu un A. Upīti, par

Prezidija sekretāru — P. Blauu un par tā locekļiem — O. Augusti,
K. Gaili, R. Dambīti, R. Kļaviņu, J. Pabērzu, J. Niedri, 2. Spuri.

91

No Augstākās Padomes Prezidija 11 locekļiem 6 bija komunisti

un 5 — bezpartejiskie. (Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija priekšsēdētāju A. Kirhenšteinu LKP CX uzņēma partija
1941. gadā). Latvijas PSR valdība (ministru kabinets) nolika

Augstākās Padomes priekšā savas pilnvaras. 1940. gada 26. au-

gusta sēdē Latvijas PSR Augstākā Padome apstiprināja jauno

republikas valdību — Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomi ar

86 Latv. PSR CVORA, 290. f., l.a apr, 1. 1, 2. lapa.
87 Turpat, 3.-8. lapa.
88 Latvijas PSR 1940. gada Konstitūciju sīki analizējis prof. V. Millers. Skat.:

MHJiJiep B. O. Co3/iaHHe cobctckoh rocy,napcTßeHHOCTH b JIaTBHH. Pūra, 1967,

c 442—474.
89 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcija (pamatlikums). Rīga,

1940, 4. lpp.
90 Konstitūcijas teksts bija publicēts «Valdības Vēstnesī», 1940, 27. augusta.
91 «Cīņa», 1940, 26. augustā.
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rakstnieku — komunistu V. Lāci priekšgalā. Par Tautas Komisāru

Padomes priekšsēdētāja pirmo vietnieku apstiprināja Fr. Deglavu,

par tautas komisāriem — A. Tabaku (finansu), K. Karlsonu (vie-
tējās rūpniecības), K. Šicu (vieglās rūpniecības), J. Gustsonu

(mežu rūpniecības), J. Pupuru (tirdzniecības, 1941. gada 8. janvārī
viņu nomainīja P. Paegle), J. Lāci (izglītības, 1941. gada 8. jan-
vārī viņu nomainīja P. Valeskalns), J. Jagaru (komunālās saim-

niecības), L. Kažemaku (darba), A. Nuržu (sociālās nodrošināša-

nas), B. Trubiņu (valsts kontroles, 1941. gada 13. martā viņu

nomainīja O. Auguste, bet no 1941. gada 29. aprīļa šajā amatā

bija A. Culītis), A. Jablonski (tieslietu), A. Noviku (iekšlietu).
Vēlāk iecēla Latvijas PSR Valsts plāna komisijas priekšsēdētāju

(Fr. Deglavu), pārtikas rūpniecības tautas komisāru (V. Latkovski)
un veselības aizsardzības tautas komisāru (E. Planderu). 1941. ga-
da 18. martā Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības tautas komisariātu

sadalīja divos tautas komisariātos, izveidojot arī Gaļas un piena
rūpniecības tautas komisariātu, 92 bet 1. aprīlī Latvijas PSR lekšlietu

tautas komisariātu tāpat sadalīja divos tautas komisariātos, izvei-

dojot arī Valsts drošības tautas komisariātu. 93 Pēc Latvijas PSR

Konstitūcijas pieņemšanas vecās ministrijas izbeidza darbību, un

1940. gada septembrī—oktobrī pēc veco padomju republiku parauga

organizējās tautas komisariāti. Departamenti no 1940. gada 1. ok-

tobra tika pārdēvēti par pārvaldēm. 94 Jauno kadru trūkuma dēļ arī

vairākos tautas komisariātos (galvenokārt saimnieciskajos) izman-

toja zināmu skaitu veco pieredzes bagāto speciālistu no agrāko
ierēdņu vidus. Lielākā daļa no viņiem savu darbu veica apzinīgi.

Ar jaunās Konstitūcijas pieņemšanu ievērojamas izmaiņas
notika arī vietējā administratīvajā pārvaldē. Ar Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada 27. novembra dekrētu95

bija iecelti 5 pilsētu un 19 apriņķu izpildu komiteju prezidiji, kuri

vadīja turpmāk izpildu komiteju izveidošanas darbu. Ar to tika

likvidētas pilsētu un apriņķu valdes. Apriņķu un pilsētu izpildu

komiteju priekšsēdētāju vidū bija daudzi aktīvi komunisti (K. Krū-

miņš, A. Samsons, M. Mežaraups, A. Lūriņš, J. Ozoliņš, J. Zom-

mers, H. Krūziņš, J. Vierpe, R. Gredzens, R. Roķis, E. Salms,

J. Saulītis v. c.)'. Par Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdē-

tāju tika iecelts komunists pagrīdnieks A. Deglavs, par izpildu

komitejas prezidija locekļiem — Fr. Frankenšteins, J. Ermsons,
Z. Spure, J. Piesis. Par Liepājas pilsētas izpildu komitejas priekšsē-
dētāju apstiprināja V. Biļeviču, priekšsēdētāja vietnieku — A. Mal-

meisteru, sekretāru — N. Ezeru. Par Daugavpils pilsētas izpildu

komitejas priekšsēdētāju iecēla B. Skaparu, viņa vietnieku — K. Vēr-

diņu, sekretāru — A. Triznu. Par pilsētas izpildu komitejas priekš-

92 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 19. martā.

93 «Cīna», 1941, 2. aprīlī.
94 «Darbs», 1940, 1. oktobri.
95 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1940, 27. novembrī.



sēdētāju Jelgavā apstiprināja J. Libartu, Ventspilī — Fr. Duči.

1940. gada beigās un 1941. gada sākumā apriņķu izpildu komitejas
iecēla mazāku j)ilsētu (54) pagaidu izpildu komitejas. Bija pare-

dzēts tuvākajā laikā sarīkot vietējo darbaļaužu deputātu padomju
vēlēšanas. 1940. gada novembrī—decembrī un 1941. gada sākumā

apriņķu izpildu komitejas iecēla jaunās pagastu (516) pagaidu

izpildu komitejas. 1941. gada pavasarī pie apriņķu un pilsētu

izpildu komitejām sāka organizēt pastāvīgas komisijas, kas palī-
dzēja izpildu komiteju darbā. Rīgā 1941. gada 9. janvārī tika orga-

nizēti 6 rajoni, izveidotas rajonu izpildu komitejas. 96

1941. gada 12. janvārī Padomju Latvijas sabiedriski politiskajā
dzīvē bija liels notikums — pirmo reizi Padomju Latvijas iedzī-

votāji vēlēja deputātus PSRS Augstākai Padomei. Savienības

Padomē tika ievēlēti 7 deputāti (J. Kalnbērziņš, J. Vierpe, V. De-

revjanskis, V. Latkovskis v. c), Tautību Padomē — 25 deputāti
(A. Kirhenšteins, V. Lācis, R. Neilands, P. Plēsums, A. Strupišs,
V. Rubulis, P. Galenieks, A. Matisons, A. Lūriņš, M. Jakovļevs,
M. Čakste, J. Dundurs, H. Līkums, K. Gobzemis, V. Koltāns, I. Pal-

diņa, 2. Spure v. c). No 1 428781 vēlētāja PSRS Augstākās Pado-

mes vēlēšanās piedalījās 97—98%, no tiem par komunistu un bez-

partejisko bloka kandidātiem nodeva savas balsis vairāk nekā

98%.97

Līdz 1940. gada beigām jaunā valsts aparāta organizēšanas
darbs visumā bija pabeigts, bet tie bija tikai pirmie soļi. Buržuā-

ziskā valsts aparāta salaušana — tas ir vesels revolucionāro pasā-
kumu komplekss, kas ietver sevī buržuāziskā valsts aparāta mili-

tāri birokrātisko iestāžu likvidāciju un to orgānu un iestāžu pārkār-
tošanu, kuri buržuāziskajā valstī izpilda saimnieciski kulturālās

funkcijas. Izšķirošā nozīme šeit ir vecā ierēdņu korpusa nomaiņai,

jo no tā ir atkarīgs tās. politikas liktenis, ko īsteno šķira, kas saņē-

musi varu. Sīs V. I. Ļeņina izstrādātās un pēc Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas praksē realizētās idejas visā pilnībā var

attiecināt arī uz 1940. gada vasarā un rudenī Latvijas PSR noti-

kušo vecā valsts aparāta salaušanas procesu. Vecā, buržuāziskā

valsts aparāta vietā tika radīts jauns, padomju valsts aparāts,
kuru vadīja tūkstošiem bijušo strādnieku un darba zemnieku, kā

arī darba inteliģences pārstāvju. Jaunā Latvijas PSR valsts apa-
rāta nostiprināšanā liela loma bija LKP, komjaunatnei, arodbiedrī-

bām, Strādnieku gvardei. Tajā nosūtīja darbā simtiem komunistu

un komjauniešu. 1940.—1941. gadā organizētais jaunais valsts apa-
rāts (tā darbības analīze prasa īpašu pētījumu un nav šīs grāmatas
autora mērķis), neraugoties uz trūkumiem tā darbā, bija darba-

ļaužu varas orgāns, tas aizstāvēja darbaļaužu intereses un pauda

Latvijas PSR visplašāko iedzīvotāju slāņu gribu.

96 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 10. janvārī.
97

«Cīņa», 1941, 17. janvārī.
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LATVIJAS

KOMUNISTISKĀ PARTIJA

SOCIĀLISTISKO

PĀRVEIDOJUMU LAIKĀ

1940. GADA

AUGUSTĀ—DECEMBRĪ

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gada jūnijā —jūlijā,
politiskās varas iekarošana un iegūto iekarojumu faktiskā nostip-
rināšana ar vienprātīgi ievēlētās Latvijas Tautas saeimas lēmu-

miem iezīmēja arī jauna posma sākumu Latvijas Komunistiskās

partijas dzīvē un darbībā. Tagad partijai bija jārisina jauni uzde-

vumi, bija jāuzņemas vadība pār lielajām pārvērtībām, kuras no-

tika Latvijas ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. V. I. Ļeņins, runā-

jot par proletariāta diktatūras nostiprināšanu un nosargāšanu,

atzīmēja: «Bez dzelžaini stipras un cīņā norūdītas partijas, bez

partijas, kurai uzticas viss, kas godīgs zināmā šķirā, bez partijas,
kas prot sekot masu noskaņojumam un ietekmēt to, sekmīgi veikt

tādu cīņu nav iespējams.»
1 Un Latvijas Komunistiskā partija uzņē-

mās ar lielu atbildību visas Latvijas darba tautas priekšā jaunu

smagu, bet godpilnu uzdevumu. Tā kļuva par Latvijas darbaļaužu
organizējošo spēku cīņā par sociālisma uzvaru Latvijā, kļuva par

sociālistiskās celtniecības vadītāju.
Kādi bija LKP uzdevumi pirmajos mēnešos pēc padomju varas

atjaunošanas? Latvijas Komunistiskajai partijai šajā laikā vaja-
dzēja nostiprināt jauno varu, līdz galam veikt jau sociālistiskās

revolūcijas dienās iesākto vecā, reakcionārā valsts aparāta, vis-

pirmām kārtām fašistiskās diktatūras gados radīto iestāžu un insti-

tūtu, likvidāciju, armijas demokratizāciju. Darbs tika veikts pakāpe-
niski un 1940. gada augustā—septembrī visumā tika pabeigts.

Latvijas Komunistiskajai partijai bija jāvada tādi svarīgi
pasākumi kā Latvijas rūpniecības, tirdzniecības, banku, trans-

porta, namīpašumu nacionalizācija un padomju agrārās reformas

īstenošana. Šos uzdevumus vajadzēja veikt īsā laikā un tā, lai tas

neatsauktos uz darbaļaužu stāvokli, lai pat uz īsu laiku neapstātos

rūpnīcu darbs, lai lauki būtu pienācīgi apstrādāti. Vajadzēja atrast

un izvirzīt jaunus saimnieciskos _kadrus, pārveidot visu tautas

saimniecības vadīšanas sistēmu. Šie jautājumi pirmajos mēnešos

pēc padomju varas atjaunošanas kļuva par galvenajiem LKP darbā.

'Ļeņins V. I. Bērnišķīga «kreisuma» slimība komunisma. — Raksti,
31. sēj., 26. lpp.
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LKP bija jāveic plašs ideoloģiskais darbs iedzīvotāju vidū:

jāparāda sociālisma lielie sasniegumi Padomju Savienībā, jācīnās
pret buržuāzisko ideoloģiju, vispirmām kārtām pret latviešu bur-

žuāzisko nacionālismu, jāizskaidro Latvijas darba tautai LKP CX
un Padomju valdības lēmumi, partijas politika vispār. LKP bija
jānostiprina saites ar plašām strādnieku, darba zemnieku un

inteliģences masām, jāvada tās organizācijas (komjaunatne, Sar-

kanā Palīdzība, arodbiedrības, aktīvistu un līdzjutēju grupas,
Strādnieku gvarde, strādnieku komitejas utt.), ar kuru atbalstu un

palīdzību bija realizējama partijas politiskā līnija. Un vispirmām
kārtām bija jānostiprina strādnieku un zemnieku savienība.

Latvijas Komunistiskajai partijai bija jāizveido partijas aparāts,
jāpārkārto partijas organizatoriskā struktūra, jāsaliedē partijas
rindas un jāpapildina tās ar komunisma idejām uzticīgiem cilvē-

kiem. Bija jāizveido jauns, padomju valsts aparāts, kas būtu spējīgs
risināt sociālistiskās celtniecības uzdevumus. Bija jāatrisina arī

tādi svarīgi uzdevumi kā darbaļaužu kultūras un izglītības līmeņa
celšana, buržuāziskās inteliģences pāraudzināšana un iesaistīšana

aktīvajā sociālisma celtniecībā, kultūras un izglītības iestāžu darba

radikāla pārkārtošana. Tas viss bija jādara nekavējoši un vienlai-

cīgi, un šo uzdevumu izpilde prasīja partijas spēku ārkārtīgu

sasprindzinātību un LKP biedru pašaizliedzīgu darbu. Līdz LKP
IX kongresam, kas notika 1940. gada decembrī, daudzi no šiem

uzdevumiem bija atrisināti, bet daudzos gūti pirmie panākumi.
Latvijas Komunistiskajai partijai 1940.—1941. gadā izdevās

gūt lielus panākumus sociālistiskajā celtniecībā. Kādi apstākļi to

noteica? Pirmkārt, to noteica LKP dziļa uzticība marksisma-ļeņi-
nisma un proletāriskā internacionālisma idejām, tās milzīgā auto-

ritāte Latvijas darbaļaužu vidū, ko partija 20 gadu ilgajā pagrīdē
buržuāziskajā Latvijā bija guvusi ar savu bezbailīgo un nenogur-

stošo cīņu par komunisma ideju uzvaru. Otrkārt, LKP savā darbībā

balstījās uz to milzīgo aktīvu, kas bija izaudzināts gan buržuā-

ziskās diktatūras gados, gan arī izveidojot antifašistisko tautas

fronti 1938.—1940. gadā un sociālistiskās revolūcijas dienās.

Ulmaņa fašistiskās diktatūras gados LKP pagrīdē bija panākusi,
ka Latvijas strādnieku šķira apvienojās kopējā frontē, un tam bija
liela nozīme arī sociālistiskās revolūcijas un sociālistisko pārvei-

dojumu laikā. Treškārt, LKP savā darbā balstījās uz latviešu tautas

bagātajām revolucionārajām tradīcijām,
2 tautas milzīgā vairākuma

antihitlerisko nostāju un draudzīgajām jūtām pret krievu un citām

padomju tautām un Sarkano Armiju. Ceturtkārt, LKP izmantoja

bagāto pieredzi, ko sociālisma celtniecībā bija uzkrājusi Vissavie-

nības Komunistiskā (boļševiku) partija, kura palīdzēja LKP ar

kadriem un padomu svarīgu politisko un saimniecisko jautājumu

2 Sīkāk skat.: Žagars E. Revolucionāro tradīciju izmantošana komunistiskas

audzināšanas darbā Padomju Latvijā 1940. un 1941. gadā. — «Arheoloģija un

etnogrāfija», Rīga, 1970, Nr. 9, 135.—193. lpp.
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risināšanā. Sociālistisko pārveidojumu laikā LKP ievēroja arī to

pieredzi, kas bija gūta 1939.—1940. gadā sociālistiskās celtniecī-

bas darbā Rietumukrainā un Rietumbaltkrievijā. LKP plaši izman-

toja V. I. Ļeņina teorētisko mantojumu un tos ģeniālos norādīju-

mus, kurus viņš sniedza savos darbos, it sevišķi tajos, kas bija
uzrakstīti pēc Oktobra revolūcijas uzvaras.

Latvijas Komunistiskajai partijai 1940.—1941. gadā bija arī

jāpārvar darbā lielas grūtības. Tas izrietēja vispirmām kārtam no

tā, ka partijai nebija pieredzes šādu lielu un daudzveidīgu jautā-

jumu risināšanā. Otrkārt, trūka pieredzējušu kadrujt sevišķi sarež-

ģītu saimniecisku uzdevumu risināšanai. Bija jārēķinās arī ar to,

ka 80% partijas biedru bija strādnieki, kuriem nebija pietiekamas

izglītības. Daudziem partijas biedriem bija arī zema vispārpolitiska

sagatavotība. Nedrīkstēja aizmirst arī buržuāzijas kundzības gadu

«ideoloģisko mantojumu», jo buržuāzijas veiktā neapvaldīta antiko-

munistiskā un pretpadomju aģitācija zināmā mērā ietekmēja inte-

liģenci, skolu un studējošo jaunatni.
Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā lielas izmaiņas notika

arī LKP iekšējā dzīvē. Līdz Tautas saeimas sanākšanai partija
galveno uzmanību veltīja propagandas un masu audzināšanas

darbam. Turpmākajās nedēļās, 1940. gada jūlija beigās un augusta
sākumā, LKP nokārtoja partijas biedru stingru uzskaiti, noteica

vienotu kārtību partijas dokumentu glabāšanā, jaunu biedru uzņem-
šanā. LKP CX deva norādījumus stingri ievērot partijas organizā-
ciju izveidošanu pēc ražošanas principa, pilsētās apvienojot pirm-

organizācijā vienas fabrikas vai rūpnīcas, bet uz laukiem — viena

pagasta komunistus. 3 Pēc LKP biedru uzskaites pabeigšanas par-

tijā sāka uzņemt pirmos kandidātus. Augusta vidū, kā jau tika

atzīmēts, LKP bija 1655 biedri un ap 400 kandidātu.4 Partijas
rindu pieaugumu par apmēram 1000 komunistiem vispirmām kār-

tām noteica to biedru uzņemšana organizācijā, kuri 30. gadu beigās

bija pazaudējuši sakarus ar partiju. 1940. gada augustā—septembrī
LKP rindās, kā to atzīmēja LKP CX pirmais sekretārs J. Kalnbēr-

ziņš, iestājās ap 1400kandidātu.5

1940. gada 5. augustā notikušajā LKP apgabalu un rajonu
komiteju sekretāru apspriedē nolēma, ka, uzņemot partijā jaunus
biedrus un kandidātus, jāpieturas pie VK(b)P XVIII kongresā pie-

ņemtajiem partijas statūtiem, gan ar to izņēmumu, ka rekomendē-

tājiem jābūt nevis ar trīs gadu, bet ar viena gada partijas stāžu.6

Līdz septembra vidum visiem LKP biedriem izsniedza pagaidu par-

tijas dokumentus, bija noteikti arī partijas biedru maksas apmēri. 7

3 «Cīņa», 1940, 29. un 30. jūlijā.
4 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 4. 1, 49. lapa.
5 «Cīņa», 1940, 8. oktobrī.
6

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1963, 401. lpp.
7

«Cīņa», 1940, 7. septembrī; LKP CX Partijas arhīvs, 102. f, 1. apr, 5. 1,
15. lapa.
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Jāatzīmē, ka LKP jau no pašām pirmajām legalizācijas dienām

stingri sekoja, lai tās rindās neiekļūtu šaubīgi un karjeristiski ele-

menti, un nekavējoties no tādiem arī atbrīvojās. Sevišķi stingras
prasības, iestājoties partijā, izvirzīja tiem, kas nāca no bijušās
Latvijas sociāldemokrātiskās partijas, vai arī bijušajiem partijas
biedriem, kuri 1920.—1923. gadā bija izstājušies no Krievijas Ko-
munistiskās partijas un pārbraukuši uz buržuāzisko Latviju. Tomēr

jāatzīmē, ka nekāda liela sīkburžuāzisko un karjeristisko elementu

pieplūduma partijā 1940. gada jūlijā—septembrī nebija. Tas

izskaidrojams vispirms ar sarežģīto starptautisko stāvokli. Parti-

jas rindās stājās strādnieki, laukstrādnieki, darba zemnieki, kuru

lielākā daļa bija saistīti ar partiju jau pagrīdes cīņaiS laikos. LKP

skaitliskais sastāvs nebija liels, bet tā bija stingri disciplinēta un

organizēta partija, tās biedri pēc pirmā partijas rīkojuma devās

strādāt tur, kur prasīja partijas intereses. V. I. Ļeņins atzīmēja,
ka «partija ir šķiras apzinīgais, progresīvais slānis, tās avangards.
Sā avangarda spēks reižu 10, 100 reižu un vairāk lielāks nekā tā

skaits. Vai tas ir iespējams? Vai simta spēks var pārsniegt tūkstoša

spēku? Var un pārsniedz, kad simts ir organizēts.» 8 Par darbaļaužu
lielo uzticību partijai liecina kaut vai tas, ka Rīgas strādnieki laikā

no 1940. gada jūnija līdz 15. augustam savāca partijai 26 265 latus.9

1940. gada septembrī LKP CX izdarīja partijas organizatoriskās
struktūras un aparāta pārkārtošanu. 15. septembrī likvidēja LKP

apgabalu un rajonu komitejas, to vietā izveidojot 19 apriņķu komi-

tejas un četras pilsētu komitejas (Rīgas, Liepājas, Daugavpils un

Jelgavas 10). Līdz ar to arī LKP teritoriālā uzbūve sakrita ar Latvi-

jas PSR teritoriālo iedalījumu; izņēmums bija Krustpils un Gostiņu

pilsētas un tām piegulošie četri pagasti (Vīpes, Krustpils, Aiviek-

stes un Medņu), kas gan ietilpa Daugavpils apriņķa sastāvā (līdz
1941. g. 18. martam11

), bet kur visu sabiedriski politisko dzīvi un

partijas darbu vadīja LKP Jēkabpils apriņķa komiteja.
12 Katrā

apriņķa komitejā nodibināja trīs nodaļas: lauksaimniecības, aģitā-

cijas un propagandas un organizatoriskā darba, bet pilsētu komite-

jās — četras nodaļas: aģitācijas un propagandas, rūpniecības,
kadru un orginstruktoru. 13 Jau septembra sākumā LKP CX izrau-

dzīja un apstiprināja visās apriņķu komitejās pirmos un otros

sekretārus, kam bija jāorganizē apriņķa partijas komitejas aparāts,
kurš darbotos līdz partijas apriņķu komiteju ievēlēšanai partijas
konferencēs. LKP apriņķu komitejas izveidojās kooptācijas ceļā, un

tanīs p.arasti bija pieci locekli. Tā kā gandrīz visos Latvijas PSR

8 Ļeņ i n s V. I. Kā V. Zasuliča nokauj likvidatorismu. — Raksti, 19. sej,
360. lpp.

9 Hiraelreihs L. Tā ausa brīvības rīts. Rīga, 1966, 144. lpp.
10

Bija nolemts organizēt partijas pilsētas komiteju ari Ventspili, bet mazā komu-

nistu skaita dēļ 1940.—1941. gadā tā nebija izveidota.
11 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941, 19. martā.
12 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 55. 1, 1. lapa.
13 «Cīņa», 1940, 28. augustā.
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apriņķu centros darbojās partijas apgabalu un rajonu komitejas,
tās kļuva par pamatu jaunajām partijas apriņķu komitejām. Vie-

nīgi LKP Rīgas apriņķa komiteja bija organizēta pilnīgi no jauna.
Par LKP apriņķu un pilsētu komiteju pirmajiem sekretāriem kļuva
daudzi bijušie apgabalu un rajonu komiteju sekretāri: M. Būka

(Liepājā), L. Vrubļevskis (Liepājas apr.), O. Vāvere (Kuldīgā),
P. Auniņš (Aizputē), I. Paldiņa (Ventspilī), J. Grīnblats (Talsos),
A. Mazjēcis (Tukumā), K. Plāters (Jelgavas apr.), K. Šuba (Jel-
gavā), A. Matisons (Rīgas apr.), M. Birkenfelde (Jēkabpilī),
I. Pliesmane (Madonā), E. Eliass, vēlāk T. Grava (Cēsīs), A. Kal-

niņš (Valmierā), Fr. Bergs (Valkā), J. Kaupužs (Abrenē), G. Iļjins
(Rēzeknē), V. Ķikuts (Ludzā), M. Juhno (Daugavpilī), S. Moro-

zovs (Ilūkstē), A. Zandmanis (Daugavpils apr.), V. Rutkovskis

(Bauskā).

Reorganizācija notika arī LKP Rīgas organizācijā. 1940. gada
6. septembrī LKP Rīgas komitejas un rajonu komiteju sekretāru

sēdē tika pieņemts lēmums organizēt Rīgā trīs partijas rajonus
(Centra, Pārdaugavas un Maskavas). Agrākie Rīgas organizācijas
1., 3., 5., 6., 8. un 9. rajoni tika apvienoti Centra rajonā (sekretārs —

Z. Smits, vēlāk E. Ameriks), 2., 4. un 7. rajons — Pārdaugavas

rajonā (sekretārs — P. Valbaks), bet 10. rajons — pārdēvēts par

Maskavas rajonu (sekretārs — M. Jakovļevs). Par pamatu jauna-
jām rajonu komitejām kļuva 9., 4. un 10. rajona komiteja, ko papil-

dināja kooptācijas ceļā. 14 Partijas rajonu apvienošana Rīgā bija

pabeigta jau 26. septembrī. LKP Centra rajonā 626 partijas biedri

un 270 kandidāti bija apvienoti 70 partijas pirmorganizācijās,

Pārdaugavas rajonā 171 partijas biedrs un 141 kandidāts —

30 partijas pirmorganizācijās, Maskavas rajonā bija 78 partijas
biedri un 80 kandidātu.15

Sajā laikā arī paplašināja LKP CX aparātu, izveidojot trīs

jaunas nodaļas: preses, skolu un orginstruktoru. 16
Regulāri notika

LKP CX Sekretariāta (J. Kalnbērziņš, 2. Spure, A. Jablonskis,
O. Auguste) sēdes, kurās izlēma svarīgus partijas un valsts dzīves

jautājumus. 1940. gada 1. augustā notikušajā LKP CX plēnumā
(sēdē) aplūkoja agrārās reformas un rūpniecības nacionalizācijas
gaitu. 17 Augusta vidū notika LKP CX sēde (plēnums), kurā ap-

sprieda Valsts kontroles darbu, LKP Liepājas komitejas darbu un

jautājumu par LVU marksisma-ļeņinisma katedras izveidošanu.18

Oktobra vidū notikušajā LKP CX plēnumā izskatīja jautājumu par

partijas dokumentu maiņu un nolēma decembra vidū sasaukt LKP
IX kongresu. 19 1940. gada augustā —septembrī LKP CX sasauca

14 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 32. 1, 10. lapa.
15

Turpat, 16, 17. lapa.
16

Turpat, 1. apr, 7. 1, 20, 43. lapa.
17 Turpat, 6. 1, 7.—15. lapa; Sociālistiskas revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gada,
376.-379. lpp.

18 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr, 6. 1, 23.-29. lapa.
19

Turpat, 5. 1, 1. lapa.
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arī LKP apgabalu un rajonu komiteju sekretāru apspriedes, kurās

izskatīja svarīgus partijas darba un sociālistiskās celtniecības jau-
tājumus republikā. 20 Regulāri notika LKP Rīgas komitejas un ra-

jonu komiteju sekretāru apspriedes.
1940. gada rudenī Latvijas Komunistiskā partija sevišķi stipri

izjuta pieredzējušu partijas darbinieku trūkumu. Tiesa, tās rindās

līdz ar pagrīdes darbiniekiem iekļāvās arī grupa PSRS dzīvojošo
latviešu komunistu, kuri Latvijā ieradās jau sociālistiskās revolū-

cijas dienās (J. Vimba, V. Meijers, V. Miške, E. Liberts, J. Avotiņš,
P. Valeskalns, R. Bļaus v. c). Nenovērtējamu palīdzību LKP orga-

nizācijām sniedza Latvijā dislocēto Sarkanās Armijas daļu polit-
darbinieki. Tomēr ar to vien nepietika.

1940. gada rudenī LKP izvirzīja simtiem savu biedru aktīvā

partijas un padomju darbā. Tā, Pārdaugavas partijas organizācijas
vien 1940. gada vasarā un rudenī padomju valsts aparāta nostip-
rināšanai nosūtīja 68 partijas biedrus un 20 kandidātus.21 Daudzus

komunistus nosūtīja partijas darbā uz Latvijas Tautas armijas
daļām, uz valsts drošības orgāniem un miliciju. Lielu skaitu par-

tijas biedru no Rīgas un Liepājas partijas organizācijām (P. Au-

niņu, P. Rudzīti, E. Eliasu, T. Gravu, H. Skuteļsku v. c.) LKP CX

nosūtīja vadošā partijas darbā uz laukiem.

Sim procesam — komunistu nosūtīšanai darbā valsts aparātā
un citur — bija arī negatīvas sekas, jo līdz ar to novājinājās rūp-
nīcu LKP pirmorganizācijas. 1940. gada septembrī partijai bija
tikai 47 rūpnīcu pirmorganizācijas ar 459 komunistiem, 7 organizā-
cijas transportā (124), 3 — celtniecībā (20), 3 — sakaru dienestā

(18). Partijas organizācijas pagastos arī novājināja partijas
biedru izvirzīšana partijas darbā un darbam pašvaldībās. Septem-
brī tikai 44 no 516 Latvijas pagastiem bija teritoriālās partijas

organizācijas (418 komunisti).
22

1940. gada rudenī Latvijas Komunistiskā partija kļuva par Vis-

savienības Komunistiskās (boļševiku) partijas sastāvdaļu. Jau no

jūlija beigām LKP uzskatīja visus VK(b)P CX lēmumus sev par

saistošiem un savā praktiskajā darbībā vadījās tikai no tiem.

3. augustā notikušajā LKP Rīgas komitejas un Rīgas rajonu komi-

teju sekretāru sēdē LKP CX sekretārs 2. Spure norādīja, ka «būs

jāstrādā tiešā VK(b)P vadībā, tāpēc visi viņas lēmumi attieksies arī

uz mums, piemērojot tos mūsu īpatnējiem apstākļiem».
23 Visiem

LKP biedriem bija ieteikts lasīt «Pravdu» un vadīties no tās norā-

dījumiem. 1940. gada 8. oktobrī Latvijas Komunistisko partiju

VK(b)P CX uzņēma Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) par-

tijas sastāvā kā republikānisko teritoriālo organizāciju (šaja diena

20
Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā, 400.—402. lpp.; LKP CX

PVI Partijas arhīvs, 101. f., 2. apr, 7. 1., 5.—19. lapa.
21 HimelreihsL.Tāausa brīvības rīts, 143. lpp.
22 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr., 528. 1., 1. lapa.
23 Turpat, 102. f, 1. apr, 5. 1, 14. lapa.
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VK(b)P sastāvā uzņēma arī Lietuvas un Igaunijas Komunistisko

partiju). Piepildījās izcilā Latvijas Komunistiskās partijas darbi-

nieka Pētera Stučkas pravietiskie vārdi, ko viņš bija teicis

1931. gadā LKP VIII kongresā Maskavā, ka «pēc uzvaras mēs bez

runas iesim atpakaļ PSRS-bā kā valsts un VK(b)P-jā kā partijas
sastāvdaļa ar viņas programmu».

24 Jau Latvijas Komunistiskās

partijas VI kongress 1919. gada martā nolēma: «Atzīt turpmāk par
Latvijas Komunistiskās partijas programmu to, kura galīgā veidā

tiks pieņemta Krievijas Komunistiskās partijas VIII kongresā.» 25

Tagad LKP varēja stāties pie V. I. Ļeņina izstrādātās sociālisma

celtniecības programmas realizēšanas.

No 1940. gada oktobra LKP sāka saukties par Latvijas Komu-
nistisko (boļševiku) partiju, lai gan lēmums par partijas nosau-

kuma maiņu oficiāli nebija pieņemts. Līdzšinējā LKP CX Sekreta-

riāta vietā darbu uzsāka VK(b)P CX Politbiroja apstiprināts
LK(b)P CX Birojs septiņu cilvēku sastāvā (J. Kalnbērziņš,
Z. Spure, Fr. Deglavs, A. Jablonskis, V. Lācis, P. Plēsums, A. No-

viks). 26 Latvijas Komunistiskajā partijā pirms uzņemšanas VK(b)P
sastāvā bija 2092 biedri un 1447 kandidāti, kopā 3539 komunisti. 27

Tādējādi pēc fašistiskā režīma gāšanas LKP rindas bija pieaugušas
3,5 reizes. Pēc LKP uzņemšanas VK(b)P sastāvā visiem LKP
biedriem bija jāsaņem VK(b)P dokumenti — biedru kartes. Pra-

sības, ko, izsniedzot jaunos partijas dokumentus, uzstādīja LKP

biedriem, bija ļoti stingras: ņēma vērā viņu līdzdalību revolucionā-

rajā cīņā pagrīdē, piedalīšanos sociālistiskajā revolūcijā, politisko

apzinīgumu un šķirisko piederību. Tā faktiski bija partijas biedru

pārreģistrācija. VK(b)P dokumentus LKP pilsētu un apriņķu par-

tijas komitejas izsniedza, sākot ar 1940. gada 15. novembri.28

Pēc sava nacionālā sastāva Latvijas Komunistiskā partija bija
internacionāla. Tās rindās blakus latviešiem bija krievi, baltkrievi,

poļi, ebreji, lietuvieši v. c. Lielākā daļa no viņiem par Komunistis-
kās partijas lietas uzvaru plecu pie pleca bija cīnījušies buržuā-

ziskās Latvijas pagrīdē. Partijā, it sevišķi pirmajos mēnešos pēc
iznākšanas no pagrīdes, lielā mērā saglabājās pagrīdei raksturīgā

draudzīgā palīdzība un savstarpējais atbalsts, dziļš biedriskums,
kas apvienoja visu partiju no LKP CX sekretāriem līdz ierindas

biedriem. Katrs partijas biedrs juta atbildību par partijas līniju un

tas politiku, partijas sapulcēs un sanāksmēs komunisti aktīvi pie-

dalījās visu jautājumu izlemšanā.

Latvijas Komunistiskajai partijai un tas CX milzīgu palīdzību
sniedza VK(b)P CX. 1940. gada rudenī Latvijas PSR bija organi-

24
Latvijas Komunistiskās partijas VIII kongress. Protokoli un rezolūcijas. M,

1931, 311. lpp.
25

Latvijas Komunistiskā partija 1918.—1919. gada. Dokumenti un materiāli.

Rīga, 1958, 287. lpp.
26 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr, 1. 1, 431. lapa.
27 Turpat, 433. lapa.
28 «Cīņa», 1940, 21. novembrī.
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zēta VK(b)P CX un PSRS TKP Pārstāvniecība ar pilnvaroto
V. Derevjanski priekšgalā. Pārstāvniecība nāca talkā partijas, pa-
domju un saimnieciskajiem orgāniem, palīdzēja LKP CX risināt

svarīgus tautas saimniecības vadīšanas uzdevumus. 1940.—

1941. gadā VK(b)P CX, PSRS TKP un PSRS Valsts plāna komi-

teja pieņēma virkni svarīgu lēmumu, kuri skara Latvijas Komunis-
tiskās partijas darbību, kā arī Latvijas PSR ekonomikas un kul-

tūras jautājumus. VK(b)P CX jūtami izpalīdzēja LKP ar kadriem,
nosūtot darbā uz Latvijas PSR vairākus simtus pieredzējušu par-
tijas, padomju un saimniecisko un kultūras darbinieku. Viņu vidū

bija daudzi latviešu komunisti, kuri 20.—30. gados piedalījās
sociālisma celšanā PSRS (J. Ādamsons, Ā. Apinis, K. Cielavs,
A. Culītis, Fr. Dombrovskis, J. Jurgens, R. Ķīsis, V. Lēcis, J. Os-

trovs, P. Paegle, A. Pelše, K. Pugo, E. Soldnieks, A. Spalva,
X- Strazdiņš, F. Treimanis v. c).

Pēc LKP uzņemšanas VK(b)P sastāvā par vienu no centrāla-

jiem partijas darba uzdevumiem kļuva gatavošanās LKP IX kon-

gresam, kuram vajadzēja novērtēt sociālistiskās celtniecības pirma-
jos mēnešos gūto pieredzi un nospraust jaunus partijas uzdevumus.

1940. gada septembrī—novembrī visās LKP pirmorganizācijās
notika atskaites un pārvēlēšanas sapulces. Komunisti novērtēja
paveikto darbu un saskaņā ar VK(b)P statūtiem ievēlēja partijas
pirmorganizāciju birojus. Tā kā partijas biedru skaits nevienā

apriņķa un pilsētas organizācijā (izņemot Rīgu un Liepāju) nepār-
sniedza 150, tad LKP CX deva norādījumu partijas apriņķu komi-

tejām organizēt partijas komiteju ievēlēšanai nevis konferences,

bet gan apriņķu (pilsētu) partijas biedru un kandidātu kopsapul-
ces. Partijas biedru un kandidātu kopsapulces apriņķos un pilsētās
notika: 6. decembrī — Talsos, Aizputē, Abrenē, Jēkabpilī, 7. de-

cembrī — Kuldīgā, Jelgavā (pils.), Daugavpilī (apr.), 8. decem-

brī — Valmierā, Liepājā (pils. un apr.), Daugavpilī (pils.), Jel-

gavā (apr.), 9. decembrī — Madonā, Ventspilī, Ludzā, Ilūkstē,

11. decembrī — Rīgas apriņķī utt. Sajās sapulcēs piedalījās vadošie

LKP CX darbinieki. LKP apriņķu un pilsētu komitejas sniedza

tajās plašu pārskatu par paveikto darbu pagrīdē un pēc partijas

legalizēšanās. Apriņķu un pilsētu kopsapulces kļuva par lielu poli-
tiskās audzināšanas skolu visiem komunistiem, it sevišķi jaunajiem

partijas biedriem. Debatēs vien tajās uzstājās 308 cilvēki.

1940. gada 8. decembrī notikušajā LKP Liepājas pilsētas orga-

nizācijas konferencē piedalījās 162 delegāti ar lēmēja un 10 ar

padomdevēja balsstiesībām. 29 Konferencē bija klāt visi partijas

biedri, bet kandidātus pārstāvēja delegāti ar padomdevēja balss-

tiesībām. Pēc M. Būkas nolasītā LKP Liepājas pilsētas komitejas
atskaites ziņojuma notika debates, kurās runāja 12 delegāti, tika

ievēlēta LKP Liepājas pilsētas komiteja 9 cilvēku sastāvā, kā arī

delegāti uz LKP IX kongresu — 21 ar lēmēja un 6 ar padomdevēja

29 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 105. f, 1. apr, 1. 1, 2. lapa.
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balsstiesībām.30 Tā bija otrā lielākā delegācija kongresā (pēc Rīgas
delegācijas).

194Q. gada 11.—12. decembrī notika LKP Rīgas organizācijas
Centra un Pārdaugavas rajonu partijas biedru un kandidātu kop-
sapulces, kurās pārskata ziņojumus nolasīja rajonu sekretāri E. Ame-

riks un P. Valbaks, bet 11. decembrī — LKP Maskavas rajona
biedru un kandidātu kopsapulce (M. Jakovļevs) .31 Kopsapulcēs
ievēlēja partijas rajonu komitejas un arī delegātus uz LKP Rīgas
konferenci. Par partijas rajonu komiteju pirmajiem sekretāriem

ievēlēja I. Trinkleru (Centra raj.), P. Valbaku (Pārdaugavas raj.),
M. Jakovļevu (Maskavas raj.). Pēc tam kad Rīgā 1941. gada jan-
vārī nodibināja sešus rajonus (Ļeņina, Kirova, Maskavas, Prole-

tāriešu, Sarkanarmijas, Staļina), LKP Rīgas komiteja iecēla trīs

rajonos (Proletāriešu, Sarkanarmijas un Staļina) pagaidu orgbiro-
jus, kuri darbojās ar rajonu komiteju tiesībām. 1941. gada 29. martā

Sarkanarmijas un Staļina rajonā, bet 17. maijā arī Proletāriešu

rajonā notika partijas biedru un kandidātu kopsapulces, 32 kas ievē-

lēja rajonu komitejas; Kirova rajona komiteja pārņēma Centra, bet

Ļeņina rajona — Pārdaugavas rajona komitejas pilnvaras.
1940. gada 15. decembrī Rīgas Pionieru pilī, Amatu ielā 5,

notika LKP Rīgas organizācijas konference, kuras darbā piedalījās
126 delegāti ar lēmēja un 27 ar padomdevēja balsstiesībām, kas

pārstāvēja 1133 Rīgas komunistus (bez Sarkanās Armijas daļās
esošiem). Viņi bija apvienoti 147 partijas pirmorganizācijās. LKP

Rīgas komitejas atskaites ziņojumu nolasīja LKP Rīgas komitejas

pirmais sekretārs Ž. Spure.
33 LKP Rīgas organizācija bija visspēcī-

gākā un vissaliedētākā. Rīgas komunistiem bija izšķiroša loma

Ulmaņa fašistiskās diktatūras gāšanā. Viņi deva milzīgu ieguldī-
jumu arī sociālistisko pārveidojumu realizēšanā, aktīvi piedalījās

partijas un valsts vadošo orgānu lēmumu izskaidrošanā un cīņā

par to izpildi. LKP Rīgas organizācijā bija vislielākais strādnieku

īpatsvars (76,9% no visiem komunistiem Centra rajonā, 96,3%

Pārdaugavas un 86% Maskavas rajona komunistu bija strādnieki).
No konferences delegātiem 54 bija buržuāziskās Latvijas cietumu

un Kalnciema katorgas politieslodzītie. LKP Rīgas organizācijas
konference ievēlēja LKP Rīgas komiteju 31 cilvēka sastāvā un pie-
cus revīzijas komisijas locekļus. 34 1940. gada 21. decembrī ievēlēja
LKP Rīgas komitejas biroju septiņu locekļu un trīs kandidātu sa-

stāvā. Par LKP Rīgas komitejas pirmo sekretāru ievēlēja LKP CX

pirmo sekretāru J. Kalnbērziņu, par otro — K. Pugo, par trešo —

E. Ameriku.35 1941. gada 10. martā sakarā ar E. Amerika pāriešanu

30 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 105. f, 1. apr., 1. 1., 9.—15., 19. lapa.
31

«Cīņa», 1940, 13., 14, 15. un 18. decembrī.
32

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 2. apr, 377, 380, 381. 1.; «Cīņa», 1941,
1. aprīlī.
33

«Cīna», 1940, 17. decembrī.
34 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f, 1. apr, 2. 1, 4. lapa.
35

Turpat, 6. 1, 2.-3. lapa.
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darbā LKP CX viņu atbrīvoja no pilsētas partijas komitejas sekre-

tāra pienākumiem, viņa vietā kooptējot O. Vāveri. Tanī pašā dienā

LKP Rīgas komiteja papildināja sekretariātu ar sekretāru rūp-
niecības jautājumos (I. Trinkleru) un sekretāru transporta jautā-
jumos (P. Briedi).36

1940. gada decembrī notikušajās partijas konferencēs un komu-

nistu kopsapulcēs bija apspriesti jautājumi par agrārās reformas

rezultātiem, par rūpniecības, namīpašumu un tirdzniecības uzņē-
mumu nacionalizāciju, par partijas organizāciju iekšējo darbu, par

partijas kadriem un to audzināšanu, par partijas darbu ar bezpar-
tejisko aktīvu, par darbu ar komjaunatni utt. Katra apriņķa un pil-
sētas organizācija sniedza savu atskaiti par paveikto darbu, par

pirmajiem panākumiem un sasniegumiem, kā arī kritiski novērtēja
savu darbu. Tika ievēlētas 19 LKP apriņķu komitejas piecu līdz

deviņu cilvēku sastāvā, četru pilsētu (Rīgas, Liepājas, Daugavpils
un Jelgavas) partijas komitejas, kā arī revīzijas komisijas. No 225

ievēlētajiem apriņķu un pilsētu komiteju locekļiem 140 bija strād-

nieki, 30 — zemnieki, 55 — kalpotāji. 37
Novērtējot šo partijas kon-

ferenču un kopsapulču darbu, «Cīņa» savā ievadrakstā «LK(b)P
IX kongresam sanākot» atzīmēja, ka «konferences un kopsapulces
notika uz augsta politiskā līmeņa, tās komunistiem deva jaunu
spēku, jaunu sparu, jaunas zināšanas un jaunus norādījumus turp-
mākam darbam».38

1940. gada 12. —14. decembrī Rīgā notika arī Baltijas sevišķā
kara apgabala komunistu partijas konference, kurā piedalījās LKP

CX sekretāri J. Kalnbērziņš un 2. Spure. Armijas komunisti ap-

sprieda Baltijas sevišķā kara apgabala politiskās pārvaldes priekš-
nieka divīzijas komisāra F. Šamaņina referātu par partijas orgānu
un partijas pirmorganizāciju uzdevumiem sakarā ar izmaiņām

armijas militārās apmācības sistēmā. 39

LK(b)P IX kongress, kas notika Rīgā, Rīgas pilī, 1940. gada
17.—19. decembrī, kļuva par ievērojamu notikumu LKP un Lat-

vijas PSR dzīvē. Tas bija pirmais komunistu kongress, kas notika

legāli Latvijā pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma. LKP IX kon-

gress — sociālistiskās revolūcijas uzvarētāju kongress — rezumēja
to darbu, ko paveica LKP 1940. gada sociālistiskās revolūcijas die-

nās, kā arī pirmos sociālistiskos pārkārtojumus. Tas sanāca tajā
laikā, kad Latvijas PSR darbaļaudis aktīvi gatavojās ievēlēt PSRS

Augstākās Padomes deputātus, kad visi partijas biedri un partijas
aktīvs bija mobilizēti, lai panāktu komunistu un bezpartejisko
bloka kandidātu uzvaru.

Uz LKP IX kongresu ievelēja 165 delegātus ar lemeja un 53 ar

padomdevēja balsstiesībām. 40
Kongresa darbā piedalījās 161 dele-

36 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 102. f., 1. apr., 2. 1., 159. lapa
37

Turpat, 101. f., 2. apr., 528. 1., 2. lapa.
38 «Cīņa», 1940, 17. decembrī.
39

1940, 13—15

40 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 1. 1., 183. lapa.
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gāts ar lēmēja un 49 ar padomdevēja balsstiesībām, 41 kā arī viesi.

No kongresa delegātiem 98 bija bijušie buržuāziskās Latvijas polit-
ieslodzītie. Vairāk nekā septiņus gadus cietumos un katorgā bija
pavadījuši kongresa delegāti E. Ameriks, A. Zandmanis, P. Plē-

sums, R. Neilands, H. Rapoports, X- Plāters, I. Trinklers, I. Pal-

diņa v. c. Kongresa delegātu vidū bija tikai seši LKP VIII kongresa
delegāti. Sešiem delegātiem bija partijas stāžs no 1917. gada, 143

iestājās partijā pilsoņu kara un sociālistiskās celtniecības gados
un pagrīdē; tikai 12 delegāti bija ar partijas stāžu no 1940. gada.

42

No delegātiem ar lēmēja balsstiesībām 147 bija vīrieši un 14 — sie-

vietes. 48 kongresa delegāti bija Sarkanās Armijas komandieri vai

politdarbinieki. Kongresa delegāti pārstāvēja 2800 LKP biedrus un

kandidātus43
un Latvijas PSR izvietoto Sarkanās Armijas vienību

komunistus.

LK(b)P IX kongresa dienas kārtībā bija tikai divi jautājumi:
LK(b)P CX Pārskata ziņojums un LK(b)P CX vadošo orgānu vē-

lēšanas. Pārskata ziņojumu par Latvijas Komunistiskās partijas
CX darbību nolasīja LKP CX pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš.
Ziņojums aptvēra LKP darbību laikā no 1939. gada 11. februāra,
kad LKP XXVI konferencē ievēlēja jaunu CX sastāvu, līdz

1940. gada decembrim.44 Pārskata ziņojumā bija apkopoti visi gal-
venie LKP darbības virzieni 1940. gada sociālistiskās revolūcijas
un sociālistisko pārkārtojumu laikā.45 Galvenā uzmanība ziņojumā
bija veltīta agrārās reformas, rūpniecības un tirdzniecības nacio-

nalizācijas rezultātiem, rūpniecības un lauksaimniecības tālākās

attīstības jautājumiem. levērojama vieta bija arī ierādīta jautāju-
miem par partijas celtniecības darbu, par komjaunatnes un arod-

biedrību darbu un partijas preses uzdevumiem. Pārskata ziņojumā
bija norādīts uz galvenajiem partijas uzdevumiem — PSRS Aug-
stākās Padomes vēlēšanu sekmīgu veikšanu un šķiras ienaidnieku

pretestības salaušanu, partijas aparāta nostiprināšanu un jaunu
kadru izvirzīšanu, kā arī komunistiskās audzināšanas darba izvēr-

šanu cīņā pret nacionālistisko un sīkīpašniecisko ideoloģiju. Ziņo-
jumā bija teikts, ka nepieciešams pastiprināt šķiras modrību, attīstīt

kritiku un paškritiku partijas darbā, kā arī kritizēta to partijas
apriņķu un pilsētu komiteju darbība, kuras uzskatīja, ka partijā
drīkst uzņemt tikai tos cilvēkus, kas piedalījušies nelegālajā kustība

vai bija ar to saistīti.

LK(b)P CX Pārskata ziņojuma apspriešana kongresā norisinā-

jās ļoti lietišķi un aktīvi. Pavisam debatēs piedalījās vairāk nekā

40 delegātu. 46
Partijas vietējo organizāciju vadītāji P. Auniņš,

41 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 1. 1, 184. lapa.
42 Turpat.
43 Turpat, 432. lapa.
44

Turpat, 430. lapa.
45 Kalnbērziņš J. Ziņojums LK(b)P IX kongresā par partijas CX darbību.

1940. g. 17. decembrī. Rīga, 1940. 23 lpp.; «Cīņa», 1940, 21. decembrī.
46

LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 1. 1., 106, 217.—232. lapa.
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K. Šuba, I. Pliesmane, M. Birkenfelde, A. Matisons, G. Iļjins,
J. Grīnblats, P. Valbaks, A. Kalniņš, A. Zandmanis, O. Vāvere v. c.

savās runās parādīja, kādu darbu veikušas LKP apriņķu un rajonu
organizācijas pagrīdē un sociālistiskās revolūcijas dienās, kādi ir

partijas organizāciju sasniegumi sociālistisko pārveidojumu gaitā,
izvirzīja daudzus jautājumus, kurus LKP CX bija jārisina tuvākajā
laikā. Daudzi delegāti (Fr. Deglavs, V. Lācis, V. Derevjanskis,
A. Jablonskis, A. Noviks, E. Soldnieks v. c.) analizēja partijas

paveikto darbu tautas saimniecības plāna izstrādāšanā un padomju

aparāta izveidošanā. Delegāti runāja par partijas propagandas
darba sasniegumiem un trūkumiem (J. Avotiņš, 2. Spure v. c),
komjaunatnes organizāciju darbu (E. Liberts v. c). Vairāki dele-

gāti (X- Karlsons, X- Sies, J. Gustsons, J. Pupurs, J. Vanags v. c.)

norādīja uz Latvijas PSR tautas saimniecības atsevišķo nozaru

panākumiem un trūkumiem. Delegāti no Latvijas PSR teritorijā

dislocētajām Sarkanās Armijas daļām (I. Susaikovs v. c.) pastās-
tīja par armijas komunistu darbu un uzdevumiem. Liela uzmanība

kongresā bija veltīta darbam Sarkanās Armijas 24. teritoriālā strēl-

nieku korpusa (bij. Latvijas Tautas armija) daļās.
LKP IX kongresa darbam ar lielu uzmanību sekoja Latvijas

PSR darbaļaudis. Kongress saņēma simtiem apsveikumu no sabied-

riskajām organizācijām, strādnieku un zemnieku kolektīviem. Tā

delegātus apsveica strādnieku, stahanoviešu, pionieru, komjau-
niešu, Strādnieku gvardes, arodbiedrību delegācijas. Visas Latvi-

jas strādnieku šķiras vārdā viņi izteica gatavību visiem spēkiem
atbalstīt Latvijas Komunistiskās partijas cīņu par sociālisma uz-

varu republikā. LKP IX kongress nosūtīja apsveikumu Vissavie-

nības Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālajai Komitejai,
kurā visas LKP vārdā apliecināja partijas vadībai, ka «pratīsim
būt cienīgs avangards Latvijas darba tautai tās straujā, nenogur-
stošajā radīšanas darbā». Apsveikumā bija arī teikts: «Mēs skaidri

apzināmies savus lielos uzdevumus mūsu republikas sociālistiskās

jaunuzbūves darbā, lielo atbildību, kas mums uzlikta, un lielās grū-
tības, kuru pārvarēšana prasa vispirmā kārtā no mums, Latvijas

boļševikiem, visaugstāko savas enerģijas, savu spēku un zināšanu

pielikšanu.» 47

Noklausījies un apspriedis CX Pārskata ziņojumu, LKP

IX kongress pieņēma lēmumu atzīt Centrālās Komitejas politisko
līniju par pareizu un praktisko darbību — par apmierinošu. 4B Kon-

gress pieņēma tikai vienu dokumentu: rezolūciju «Par LK(b)P
Centrālās Komitejas darbību». Šajā dokumentā tika nosprausti sva-

rīgākie partijas uzdevumi tautas saimniecības un kultūras celtnie-

cībā, komunistiskās audzināšanas un partijas celtniecības jautā-
jumos. Par svarīgāko uzdevumu rūpniecības attīstībā kongress

47 «Cīņa», 1940, 18. decembri.
48

Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolū-

cijas un lēmumi, 1. d. Rīga, 1958, 626. lpp.
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atzina jau esošo rūpniecības uzņēmumu jaudas pilnīgu izmanto-

šanu, uzņēmumu rekonstrukciju un tālāko attīstību. Kongresa rezo-

lūcija norādīja uz nepieciešamību 1941. gadā pabeigt Ķeguma
spēkstacijas būvi un stāties pie republikas kūdras krājumu izman-

tošanas, kā arī veikt plašu kapitālās celtniecības programmu. LKP
IX kongresā pieņemtajā rezolūcijā bija uzlikts par pienākumu
visām partijas organizācijām «ik dienas un konkrēti sekot rūpnie-
cības uzņēmumu darbībai, cenšoties panākt, lai tie izpildītu un pār-

sniegtu savas ražošanas programmas, lai celtu darba ražību, uzla-

botu produkcijas kvalitāti un pazeminātu pašizmaksu». 49 Kongress
uzdeva LKP CX plaši sekmēt sīko ražotāju un amatnieku koope-
rēšanu. Tas norādīja uz lielo nozīmi, kāda ir jaunu saimniecisko

kadru izraudzīšanai un izvirzīšanai no strādnieku un sociālistiskās

sacensības aktīvo dalībnieku vidus. LKP nospraustajos pasākumos

rūpniecības laukā izpaudās partijas uzņemtais kurss uz Latvijas
PSR pārvēršanu no agrāras par industriālu republiku. So uzde-

vumu Latvijas Komunistiskā partija paredzēja veikt trīs četros

gados. Kongresa rezolūcijā bija formulēti uzdevumi Latvijas lauk-

saimniecības tālākajai attīstībai, galveno uzmanību veltot plašas

palīdzības sniegšanai jaunajiem zemes ieguvējiem, ražu kāpinā-
šanai, agrotehnisko pasākumu plāna realizēšanai. Kongress uz-

svēra nepieciešamību tuvākajā laikā organizēt republikā mašīnu un

traktoru staciju tīklu, kā arī attīstīt dažādās formās lauksaimnie-

cības kooperāciju. Tas bija kurss uz lauksaimniecības kolektivizā-

cijai nepieciešamo priekšnoteikumu radīšanu.

Kultūras un izglītības laukā kongresa lēmumi paredzēja, ka

«viens no partijas organizāciju vissvarīgākajiem uzdevumiem ir
radīt vienotu padomju skolu ar labi sagatavotu pedagoģisko perso-
nālu».50 Kongress īpaši uzsvēra nepieciešamību pastiprināt partijas
un komjaunatnes organizāciju darbību skolās. Par kultūras un

mākslas iestāžu un organizāciju centrālo uzdevumu kongress
noteica gatavošanos Latvijas mākslas dekādei Maskavā. Kongresa
rezolūcija it sevišķi uzsvēra nepieciešamību aktivizēt komunistiskās

audzināšanas darbu: «. . jāattīsta pastiprināta cīņa pret tiem spē-
kiem un tradīcijām, iedomām un paradumiem, kas mantoti no kapi-
tālisma.» Kongress norādīja, ka jāpastiprina partijas organizāciju
vadība pār arodbiedrībām un komjaunatni, ka jārūpējas par
padomju valsts aparāta tālāko nostiprināšanu, par Sarkanās Palī-

dzības un citu masu organizāciju sekmīgu darbu. Kongress uzdeva

visiem komunistiem veltīt lielāku vērību darbam darbaļaužu vidū,
it sevišķi sieviešu vidū, radīt ateistu kustības vienotu centru, norā-

dīja LKP CX uz nepieciešamību pastiprināt masu aizsardzības

darbu, organizējot attiecīgo organizāciju — Osoaviahimu, veikt

partijas aktīva militāro audzināšanu.

49 Latvijas Komunistiskas partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezo-

lūcijas un lēmumi, 1. d, 628. lpp.
50 Turpat, 629.—630. lpp.
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Liela uzmanība kongresa lēmumā bija veltīta partijas celtnie-

cības jautājumiem. 51 Par galveno uzdevumu šajā jomā kongress

atzīmēja partijas rindu nostiprināšanu un apzinīgāko strādnieku

uzņemšanu partijā, partijas pirmorganizāciju darba uzlabo-

šanu, partijas aparāta nostiprināšanu. Liela uzmanība kongresa
lēmumā bija veltīta 'partijas biedru konkrētajiem uzdevumiem

marksisma-ļeņinisma mācības apgūšanā, jauno komunistu un par-

tijas kandidātu idejiskajai audzināšanai, partijas preses darbībai;
tika nolemts organizēt pie LKP CX partijas un padomju skolu.

Kongresa lēmumā bija uzsvērts, ka «svarīgākais uzdevums partijas
organizāciju darbā ir pareizi izveidot partijas organizāciju kontroli

pār partijas un valdības lēmumu izpildi». Kongress vērsa partijas,
komjaunatnes un citu sabiedrisko organizāciju uzmanību uz nepie-
ciešamību kāpināt politisko modrību pret šķiras ienaidnieku pastip-
rinātu darbību, attīstīt kritiku un paškritiku.

LKP IX kongresa lēmumi kļuva par Latvijas komunistu, visu

republikas darbaļaužu konkrēto darba programmu cīņā par sociā-

listiskās celtniecības uzdevumu realizēšanu Latvijas PSR. Tos pēc
kongresa plaši apsprieda visās partijas organizācijās, kuras stājās
pie to īstenošanas.

LKP IX kongress ievēlēja LK(b)P CX 35 locekļu un 11 kandi-

dātu sastāvā, kā arī LK(b)P Revīzijas komisiju 5 locekļu sastāva.

Starp ievēlētajiem LKP CX locekļiem bija J. Kalnbērziņš, Z. Spure,
R. Neilands, V. Lācis, V. Derevjanskis, O. Auguste, J. Avotiņš,
Fr. Deglavs, Fr. Dombrovskis, K. Gailis, J. Gustsons, A. Jablonskis,

E. Liberts, A. Loktionovs, D. Ļestjevs, A. Noviks, A. Nurža, K. Ozo-

liņš, I. Paldiņa, A. Pelše, J. Piesis, K. Plāters, P. K. Pugo,
H. Rapoports, J. Sainis, E. Soldnieks, I. Susaikovs, F. Samaņins,
K. Sies, J. Vanags, O. Vāvere, A. Vorobjovs v. c. Par LKP CX

locekļa kandidātiem ievēlēja E. Ameriku, F. Frīdmani, A. Deglavu,
E. Kūsinu, P. Ļitvinovu, E. Miezi, N. Ponomarjovu, I. Vīnholdi v. c.

LKP Revīzijas komisijā ievēlēja A. Zandmani (priekšsēdētājs),
M. Birkenfeldi, M. Jakovļevu v. c.

52

Pirmajā jaunievēlētās LKP CX plēnumā 1940. gada 21. decem-

brī ievēlēja LK(b)P CX Biroju 9 locekļu (J. Kalnbērziņš, R. Nei-

lands, Z. Spure, 0. Auguste, V. Lācis, Fr. Deglavs, F. Samaņins,
A. Noviks, P. Plēsums) un 2 kandidātu (K. Pugo un D. Ļestjevs)
sastāvā. Par Latvijas Komunistiskās partijas CX pirmo sekretāru

ievēlēja J. Kalnbērziņu, par otro — R. Neilandu, par trešo —

Z. Spuri un par ceturto —O. Augusti.
53 Sādā sastāvā LKP CX

Sekretariāts darbojās līdz 1941. gada 1. martam, kad par LKP CX

sekretāru celtniecības jautājumos kļuva E. Ameriks, sekretāru pro-

51 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CX plēnumu rezolū-

cijas un lēmumi, 1. d., 632.—633. lpp.
52

«Cīna», 1940, 22. decembri.
53 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f., 1. apr., 5. 1, 3. lapa; «Cīņa», 1940,

29. decembrī.



pagandas jautājumos — A. Pelše un sekretāru transporta jautā-
jumos — P. Plēsums; 2. Spure bija atbrīvots no LKP CX sekretāra

pienākumiem aģitācijas un propagandas jautājumos un kļuva par
LKP CX sekretāru rūpniecības jautājumos.

54 R. Neilands bija LKP

CX sekretārs lauksaimniecības jautājumos, bet O. Auguste — kadru

jautājumos. LKP CX pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš vienlaikus

bija arī LKP Rīgas organizācijas pirmais sekretārs.

Laikā pēc LKP IX kongresa partija turpināja augt skaitliski.

1941. gada .1. jūnijā tās rindās bija 3059 biedri un 1998 biedra kan-

didāti, kopā 5057 komunisti, kas bija apvienoti 328 partijas organi-
zācijās un 91 kandidātu grupā.

55 Rīgas organizācijā bija 2285komu-

nisti (1563 biedri un 722 kandidāti), Liepājas — 384 (attiecīgi, 246

un 138), Daugavpils — 242 (149 un 93), Jelgavas — 126 (85 un

41). 56 No LKP apriņķu organizācijām lielākās bija Valmieras ap-

riņķa organizācija — 192 komunisti (57 biedri un 135 kandidāti)
un Daugavpils apriņķa organizācija — 174 komunisti (64 biedri un

110 kandidātu). 57
Latvijas komjaunatnes organizācijā 1941. gada

1. maijā bija 6215 komjauniešu, kas bija apvienoti 772 pirmorgani-
zācijās. Rīgas komjaunatnes organizācijā bija 1539 biedri, Dau-

gavpils organizācijā — 650, Liepājas — 237.58

Pēc Latvijas Komunistiskās partijas IX kongresa partija, īste-

nojot tā lēmumus, mobilizēja plašas darbaļaužu masas radošajam
darbam, lai panāktu pilnīgu sociālisma uzvaru Latvijas PSR. Šā

grandiozā darba sākumu iezīmēja 1940.—1941. gadā veiktie sociā-

listiskie pārveidojumi.

54 LKP CX PVI Partijas arhīvs, 101. f, 1. apr., 20. 1, 1. lapa
55

Turpat, 2. apr., 526. 1., 6. lapa.
56 Turpat, 11, 16, 22, 29. lapa.
57 Turpat, 82, 95. lapa.
58 Turpat, 309. 1, 23, 24. lapa.
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NOSLĒGUMS

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā

radīja nepieciešamos priekšnoteikumus sociālistisko pār-
veidojumu īstenošanai. 1940.—1941. gadā Latvijas PSR
notika rūpniecības, banku, tirdzniecības v. c. tautas saim-

niecības nozaru nacionalizācija, sekmīgi tika veikta

padomju zemes reforma. Republikas strādnieku šķira,
darba zemniecība, darba inteliģence aktīvi iekļāvās
sociālistiskās sabiedrības celtniecībā, rosīgi piedalījās
sociālistiskajā sacensībā. So lielo revolucionāro pārvei-

dojumu darbu vadīja Latvijas Komunistiskā partija.
Lielā Tēvijas kara priekšvakarā Padomju Latvijā vairāk

nekā 95% no visas rūpniecības produkcijas jau deva

-sociālistiskais sektors. Lauksaimniecībā, kur zemes refor-

ma bija devusi smagu triecienu lauku buržuāzijai, tika

radīts sociālistiskais sektors un ar to likti pamati Latvi-

jas lauku sociālistiskajai pārveidošanai.

Latvijas PSR sekmīgi iesākušos sociālistiskās celtnie-

cības procesu pārtrauca hitleriskās Vācijas nodevīgais
uzbrukums PSRS un republikas teritorijas okupācija.
Pēc tam kad varonīgā Padomju Armija 1944.—1945. ga-
dā atbrīvoja Latvijas PSR no iebrucējiem, sociālistiskās

sabiedrības celtniecības process republikā turpinājās,
izmantojot arī 1940.—1941. gadā gūtos pirmos rezultā-

tus, pieredzi un daļēji arī kadrus. 1950. gadā sociālistis-

kās sabiedrības pamati Padomju Latvijā bija uzcelti.

Attīstības gaitā tā no kādreizējā lielāko Eiropas impe-
riālistisko valstu agrārā piedēkļa ir pārvērtusies par
ziedošu industriāli agrāro padomju republiku. Latvi-

jas PSR rūpniecība pārsniegusi 1940. gada līmeni vairāk

nekā 35 reizes, tās sociālistiskā lauksaimniecība ir ba-

gātīgi apgādāta ar modernotehniku. Milzīgi sasniegumi
gūti latviešu nacionālās kultūras attīstībā, izglītībā,
zinātnē, veselības aizsardzībā.

PSKP CX ģenerālsekretārs L. Brežņevs sava runa

1972. gada 21. decembrī Padomju Sociālistisko Repub-



liku Savienības nodibināšanas 50. gadadienai veltītajā
PSKP CX, PSRS Augstākās Padomes un KPFSR Aug-
stākas Padomes kopīgajā sēdē teica zīmīgus vārdus:

«. . uzskatāms piemērs ir Baltijas republikas — Lietuva,

Latvija un Igaunija. Kā zināms, laikā, kad tās iekļāvās
Savienībā, tās nevarēja pieskaitīt pie atpalikušām nacio-

nālajām malienēm. Taču, nostājušās uz sociālistiskā ceļa,
tās uzrādījušas visstraujākos attīstības tempus Savie-

nībā. . . Gājusi kalnup to lauksaimniecība, uzplaukusi

kultūra, kas atbrīvojusies no provinciālisma pinekļiem
un nīkšanas kapitālistiskās Eiropas aizdurvē. Tādu pār-
steidzošu izaugsmi darījusi iespējamu tikai šo republiku

.apvienošanās ar citām Savienības republikām.» 1 Latvi-

jas PSR ekonomikas un kultūras lielie sasniegumi kļuva

iespējami tāpēc, ka tā saņēma un saņem brālīgo repub-
liku draudzīgo palīdzību un atbalstu. Tādēļ visi Padomju

Latvijas sasniegumi vienlaikus ir ,arī pārējo PSRS repub-
liku nopelns. Latvijas darbaļaudis, kas 1940. gadā izcī-

nīja sociālistisko revolūciju, kopā ar visām brālīgajām

padomju tautām strādā pie komunistiskās celtniecības

plānu īstenošanas.

1 Brežņevs L. Par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības

piecdesmito gadadienu. Referāts PSKP Centrālās Komitejas, PSRS

Augstākās Padomes un KPFSR Augstākās Padomes kopīgajā svi-

nīgajā sēdē Kremļa Kongresu pilī 1972. gada 21. decembrī. Rīga,

1973, 17. lpp.
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābele Andrejs — 29, 211

Āboliņš Aleksandrs — 198

Āboliņš Jānis — 186

Āboliņš Kārlis — 213

Abzalons Kārlis — 213

Adamsons Ēriks
—

204

Adamsons Jūlijs — 234

Afoņins M. — 14

Agafonovs Vasilijs — 220

Ahunbabajevs Juldašs — 58

Aksjonovs Sergejs — 213

Albats Hermanis — 217

Aleksandrovs Aleksandrs — 200

Aleksandrovs Grigorijs — 200

Alksnis Rūdolfs — 47

Ameriks Ernests — 231, 235, 237, 240

Ancans Jānis — 35, 53

Andersons Nikolajs — 98

Andrejevs Andrejs — 162

Ankupe-Ezere Ella — 30, 44

Ankups Armīns — 35, 213

Anševics Teodors — 216

Anšmits
— 146

Antons Jānis — 40

Apinis Ādolfs — 234

Apkalns Pēteris — 221

Apsitis Romāns — 19, 20

Artemjevs Jānis — 214

Asejevs Nikolajs — 197

Atamuks Solomons— 12

Auguste Olga — 30, 39, 53, 57, 224,
225, 231, 240, 241

Auniņš Pēteris — 231, 232

Austrums Augusts — 211

Autrups Roberts — 119

Avotiņš Jānis — 220, 232, 238, 240

Bagāts Pēteris-Tālivaldis — 220

Rahs Žanis — 220

Bakis O. — 136

Bālinš Pauls — 44, 186

Balodis Andrejs — 121, 197

Balodis Krišs — 71

Bambītis Pauls — 18

Barkovskis Josifs — 36, 214

Bastakovs Vladimirs — 21

Basēns Eduards — 152, 156

Bendžus Andrus — 12

Berce-Arajs Augusts — 197

Bergs Fricis — 120, 231

Berhins lija — 11

Berkovičs Boruhs — 44

Berķis Krišjānis — 218

Bērziņš Kārlis — 16, 63

Bīlmanis Alfrēds — 21, 216

Biļevičs Vasilijs — 225

Birģele Tnne — 57

Birkenfelde-Bundule Milda — 38, 40,

231, 238, 240

Birze A.
—

136

Birziņa Līna — 19, 20

Birznieks Alfrēds — 3o

Birznieks Jānis — 214

Birznieks-Upitis Ernests — 198

Bizē Zoržs — 199

Blaumanis Rūdolfs — 198, 199, 202,
204

Bļaus Pēteris — 26, 38, 57, 211, 224

Bļaus Rūdolfs — 26, 119, 120, 124,

126, 133, 134, 135, 137, 142, 147, 232

Blūmfelds Augusts — 186

Bobrovs Arons — 85

Bokmelders Alfrēds — 119, 120

Bolužs Donats — 40

Boroks Izaks — 44

Botanikers Matīss — 213

Brambergs Ansis — 119

Brežņevs Leonīds — 242, 243

Briedis Elmārs — 28, 30, 214

Briedis Pēteris — 40, 53, 224, 236

Briedis Rūdolfs — 213

Brigadere Anna — 202

Brjusovs Valerijs — 198

Brodele Anna — 19/
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Brovka Petruss — 197

Brūvelis Kārlis — 220

Būka Miķelis — 40, 231, 234

Bulavs Juozs
—

19

Bundulis Jēkabs-Alberts — 30, 214

Bundzis Frīdberts — 132

Buse Natālija — 44

Buševics Ansis — 47, 57, 223

Bušs Kārlis — 203

Butkute-RamelieneAntaņina — 12

Cepi R. un H. — 81

Cielavs Kārlis — 13, 163, 234

Cinis Jānis — 214

Cipe Ābrams — 213

Cizarevičs Jēkabs — 191

Cvirka Petrs —196

Čaikovskis Pēteris — 198

Caks Aleksandrs — 197, 204

Čakste Mārtiņš — 226

Čapigins Aleksejs — 195

Čaule Jānis — 30

Culītis Augusts — 225, 234

Dambītis Roberts — 26, 57, 218, 222,
224

Dankers Oskars — 132

Daņilovs Viktors — 11

Dargomižskis Aleksandrs — 198

Deglavs Arnolds — 47, 225, 240

Deglavs Fricis — 15, 53, 55, 85, 116,
120, 225, 233, 238, 240

Deglavs Viktors — 216

Derevjanskis Vladimirs — 226, 234,

238, 240

Dergačs Pavels — 57

Deržavins Vladimirs — 198

Dimperans Anatolijs — 21

Dolmatovskis Jevgeņijs — 197

Domaševičs Kestutis
—

19

Dombrovskis A. — 132

Dombrovskis Fricis — 189, 223, 234,
240

Domburs Alfrēds — 76

Dreziņš Ēriks — 137

Drīzulis Aleksandrs — 7, 10, 13, 16,

17, 94

Druva Vilis — 30

Duče Fricis — 30, 226

Dukāts Fricis — 211

Dumpe Linda — 18

Dundurs Jānis — 226

Duškina Marta — 180

Dzenis P.
—

132

Dzervitis Pēteris
— 214

Dzeržinskis Ivans — 200

Edžiņš Matīss — 35

Eglājs Ēvalds — 203

Eglītis J. — 136

Eisaks Aleksandrs — 57, 220

Eise Jānis
—

71

Eķis Ludvigs — 216, 217

Eliass Eduards — 231, 232

Endzelīns Jānis — 191

Engelss Fridrihs — 32, 174, 195
Ermsons Jekabs-Adolfs — 225

Ertelis Jānis — 122

Ezeriņš Jānis
—

222

Ezernieks Voldemārs — 85, 220

Ezers Nikolajs — 220

Fadejevs Aleksandrs — 195, 197

Fedulovs Mihails — 85

Feigelsons M. — 86

Feizaks Kārlis
—

29

Fimbers Kārlis — 35

Flaksa Zāra — 30

Fliers Jakovs — 200

Fomins Vasilijs — 220

Frankenšteins Fricis — 225

Frīdlande Tauba — 43

Frīdmanis Faivišs — 240

Fndrihsons Ernests — 220

Fndrihsons Fricis — 31, 35, 75

Frīdrihsons Jānis — 214

Gailis Kārlis — 47, 224, 240

Galenieks Paulis — 53, 57, 188, 191,
224, 226

Gapoņenko Luka — 11

Gavars Eduards — 214

Gavrilovs Aļeksejs — 35

Genkins Ābrams — 220

Gilelss Emīls — 200

Gladkovs Fjodors — 195

Gobzemis Kārlis — 226

Godkalns Krišs — 71

Golubevs Konstantīns — 163

Goļeva Jūlija —
15

Gorkijs Maksims — 195

Gorodeckis Jefims — 11

Grāmatnieks Pēteris — 71

Granīts Antons — 35, 75

Grants Jānis — 197

Grašmanis Krišs — 101, 184

Graužinis Staņislavs — 19, 20, 223

Grava Teofīls — 71, 231, 232

Grāvis Pēteris — 126

Gredzens Rihards — 225

Grigans Pēteris — 220

Grigulis Arvīds — 203

Griķītis Voldemārs — 71, 213

Griļevskis Vladislavs — 43

Gnnberga Melānija— 40, 43
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Grīnbergs Jānis — 223

Grīnbergs Oto — 180

Grīnblats Jānis — 38, 40, 231, 238

Grosvalds Oļģerts — 217

Gulbis Oskars — 47

Guļāns Pēteris — 16, 61, 63

Gurevičs Mihails — 40

Gustsons Jānis
— 25, 28, 30, 40, 77,

84, 225, 238, 240

Ģībietis Eduards
—

43

Hauks Aleksandrs — 204

Heinrihsons Kārlis — 213

Himelreihs Ludis — 10, 18, 230
Hofi (brāļi) —

82

Iļjins Galaktions — 40, 53, 57, 231,
238

Irošņikovs Mihails — 11

Ivanovs Vsevolods — 200

Ivanovskis Jānis — 180

Ivuļonoka Juzeīa — 213

Jablonska Lidija — 30, 120

Jablonskis Andrejs — 26, 30, 39, 53, 55,
215, 217, 223, 225, 231, 233, 238, 240

Jagars Jānis — 26, 225

Jakovcevskis Vasilijs — 11

Jakovlevs Makars — 40, 226, 231, 235,
240'

Jānītis A. — 136

Jankovskis Astafijs — 213

Jankovskis Igors — 12

Jansons Arturs
—

85

Jansons Jānis
— 43

Janulis Laimonis
—

220

Jaunzeme Līvija — 15

Jaunzems Aleksandrs — 212

Jefremenko Aleksandrs — 12, 166, 168,
171, 172

Jemeļjanovs Pēteris — 71

Jemeļjanovs Vasilijs — 216

Jermakovs Vladimirs — 11

Jermolajevs Aļeksejs — 204

Jeske Mārtiņš — 218

Jofe Mihails — 53, 55, 200

Jostsons Ernests — 19, 20

Juhno Mihails — 40, 231

Jurgens Jānis — 186, 191, 234

Kabanovs Pavels
—

11

Kadiķis Ansis — 28, 30

Kalme (Karčevskis) Antons — 233

Kalnāre Valdis — 207

Kalnbērziņš Jānis — 13, 14, 30, 39, 57

77, 89, 133, 135, 226, 229, 231, 233

235, 236, 240, 241

Kalniņa Dzintra — 15

Kalniņš Aleksandrs — 71

Kalniņš Alfrēds — 198, 203, 204

Kalniņš Arvīds (komunists) — 30, 40

163, 231, 238

Kalniņš Arvīds (zinātnieks) — 188

Kalniņš Bruno — 220

Kalniņš Eduards — 37

Kalniņš Jānis (ekonomists) — 16, 63

Kalniņš Jānis (komponists) — 200

Kalniņš Pauls — 25

Kalpiņš Voldemārs — 38

Kampe Andrejs — 215

Kanāle (Gudzuka) Veronika — 17

Kancevičs Vitauts — 12

Kandāte Milda — 44

Kans Anatolijs — 220

Kantors S. — 177

Karlivans Arturs — 35, 145

Karlsons Kārlis — 26, 66, 68, 69, 72, 73

76—79, 84, 91, 117, 225, 238

Katajevs Valentīns — 195

Katlaps Žanis — 198

Kaudzītes Matīss un Reinis — 202

Kauke Valfrīds — 120, 135

Kaupužs Jevgeņijs — 40, 231

Kautskis Kārlis — 169, 172

Kažemaks Ludvigs — 43, 57, 225

Kažociņa Berta — 40

Kere Elmārs — 213

Kims Maksims — 11

Kirhenšteins Augusts — 26, 28, 30, 46

54, 57, 69, 73, 117, 135, 188, 191, 196

215, 224, 226
Klarks Čārlzs — 191

Kļava Gustavs — 19, 20

Klavinš Roberts — 55, 218, 221, 222

224

Kociņš Fricis — 217

Koltāns Vladislavs — 226

Komisārs Dāvids
— 55

Kondakovskis Jāzeps — 215

Konstantinovskis G. — 14

Korņeičuks Aleksandrs — 197

Koževņikovs Jevgeņijs — 11

Krastinš Jānis — 14, 17

Krastiņš Oļģerts — 53, 220

Krauklis Arnolds — 44

Krieviņš Edgars — 216

Krievs Arnolds — 29

Krīgere Hermīne — 186

Krimbergs Roberts — 191
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