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VALSTISkuMS LATVIJā uN LATVIJAS VALSTS – 
IZCĪNĪTā uN ZAuDēTā
II SēJuMA PRIekšVāRDS

Pirmais pasaules karš noslēdzās ar tā izraisītāju – impēriju sabrukumu. uz to 
drupām dzima jaunas valstis. Ja skatāmies eiropas kartē, tad redzam, ka jaunās valstis 
veido joslu, kas sākas ar Somiju ziemeļos un beidzas ar Dienvidslāviju dienvidos. šī 
robeža ar nelielām variācijām gadsimtiem ilgi bijusi robežšķirtne starp Rietumu kristie-
šiem un pareizticīgajiem kristiešiem, bet eiropas dienvidos robežojusies ar musulmaņu 
pasauli. Hārvarda universitātes profesors Semjuels Hantingtons savā plaši pazīstamajā 
grāmatā “Civilizāciju sadursme” to iezīmē kā Rietumu kristīgās civilizācijas austrumu  
robežu. 1

Latvijas vieta šeit šķiet loģiska un pašsaprotama. Ja Latvijas nebūtu, Rietumu 
civilizācijas ziemeļaustrumu stūrī būtu neloģisks pārrāvums. Taču brīvība nekad 
nav bijusi balva, kas pienākas pēc taisnības un tāpēc tiek piešķirta. “Brīvība nav par 
brīvu” (Freedom is not Free), šāds uzraksts iekalts korejas kara memoriālā Vašingtonā, 
un tā autors ir ASV pulkvedis Valters Hičkoks. šie vārdi komentārus neprasa. Ir 
tikai daži ideāli, dažas vērtības, kuru dēļ cilvēki ir gatavi ziedot sevi, savu dzīvību. 
Savas valsts brīvība neapšaubāmi pieder pie vērtībām, kuru dēļ cilvēki gatavi maksāt  
visaugstāko cenu. 

Latvieši parasti ir piesardzīgi savu sasniegumu vērtējumā – biežāk tiek runāts par 
neveiksmēm, apcerēti zaudējumi. Mūsu kultūras traumas, un tādu tiešām nav bijis maz, 
dzīst lēni. un tomēr mums ir pamats būt lepniem. Latvieši, pat nebūdami saimnieki 
savā zemē, spēja iekļauties tajos pašos procesos, kurus piedzīvoja vairums eiropas 
tautu. Laikā līdz 16. gadsimtam atsevišķās maztautas saliedējās tautībā, kas 19. gad-
simtā piedzīvoja nacionālo atmodu un tās loģisku noslēgumu – 20. gadsimta pirmajā 
pusē izcīnītu brīvību. Tomēr Baltijas tautas, to skaitā latviešus, gaidīja daudz smagāki 
pārbaudījumi nekā vairumu citu eiropas tautu. Lai gan pēc otrā pasaules kara visām 
Austrumeiropas valstīm tika uzspiests komunistu režīms, tikai trīs Baltijas valstis uz 
piecdesmit gadiem tika nodzēstas no pasaules kartes, bet to nāciju nacionālā identitāte 
tika pakāpeniski nīdēta, veidojot vienoto padomju tautu. Tomēr Baltijas tautas spēja 
pašsaglabāties, saglabāt sapni par brīvību, to īstenot un atgriezties demokrātisko eiro-
pas valstu saimē. Nācijai, kuras pārstāvju skaits nekad nav pārsniedzis 2,5 miljonus, tas 
ir izcils sasniegums, ar kuru varam patiesi lepoties.

1 Hantingtons S. Civilizāciju sadursme. Pasaules kārtības pārveide. No angļu val. tulk. G. Dišlers. Rīga: Jumava, 
2012, 162. lpp., 7.1. karte.
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Akadēmisko rakstu “Latvieši un Latvija” otrais sējums “Valstiskums Latvijā un Lat-
vijas valsts – izcīnītā un zaudētā” ir veltīts valstiskuma iedīgļu attīstībai Latvijas teritorijā 
un Latvijas valstiskumam. Sējumā apkopotajos rakstos sniegts jaunākajās vēsturnieku 
atziņās bal stīts ieskats valstiskuma attīstībā Latvijā, pievēršot uzmanību notikumiem, 
kuru gaitā veidojās tauta, robežas un tās vērtības, kas tika liktas 1918. gadā proklamētās 
valsts pamatā. Sīkāk raksturota Latvijas valsts starpkaru periodā, aplūkoti notikumi, kas 
noveda pie Latvijas neatkarības zaudēšanas, atspoguļoti okupāciju varu, īpaši padomju 
režīma, centieni nostiprināt savas pozīcijas un tautas pretdarbība tiem.

Sējuma hronoloģiskās robežas aptver laika posmu no 9. gs. līdz 20. gs. 70.–80. ga-
diem, vai, citiem vārdiem, tas aptver laika posmu no pirmajām rakstītajām ziņām par 
iespējamu valstiskumu Latvijas teritorijā līdz cīņai par Latvijas neatkarības atgūšanu 
pēc PSRS okupācijas. 

Pēc neatkarības atjaunošanas un atbrīvošanās no PSRS laika cenzūras un vien-
pusīgā vēstures traktējuma no t.s. vēsturiskā materiālisma pozīcijām radās nepiecieša-
mība pēc jauna, mūsdienīga skatījuma uz visām Latvijas vēstures problēmām, un tāds 
neapšaubāmi bija nepieciešams arī jautājumā par Latvijas valstiskumu. Nedaudz vairāk 
kā divdesmit gados kopš neatkarības atgūšanas vēsturnieki pirmām kārtām meklējuši 
atbildes uz aktuālajiem 20. gs. vēstures jautājumiem – par okupāciju, okupācijas režī-
miem, to pastrādātajiem noziegumiem. To noteica kā sabiedrības pieprasījums, tā arī 
nepieciešamība lauzt daudzus padomju laikā iesakņojušos priekšstatus, kuri joprojām 
tika kultivēti atsevišķu vēsturnieku un politiķu aprindās gan krievijā, gan dažviet arī 
Rietumos. Vairāki vēsturnieki par to raksta arī šajā sējumā. Tomēr bez ievērības nav 
atstāti arī citi vēstures periodi. Sējuma autori piedāvā lasītājiem jaunākās atziņas par 
katru Latvijas vēstures periodu, kopumā veidojot jaunu priekšstatu par valstiskuma 
attīstību Latvijā.

krājumu ievada Dr. hist. Gunta Zemīša raksts, kas veltīts agrīnā valstiskuma veido-
šanās problēmai Latvijas teritorijā 9.–13. gadsimtā. Agrīnā valstiskuma tēma allaž bijusi 
aktuāla Latvijas historiogrāfijā, jo, atzīstot vietējo valstiskumu pirms vācu kristīgās mi-
sijas un feodālā valstiskuma izveides, nākas atzīt arī to, ka vācu misija nav uzlūkojama 
par tādu, kas pacēla vietējās tautas augstākā attīstības pakāpē, “ieveda civilizācijā”, bet 
gan vērtējama kā vardarbība, kas pārtrauca vietējo attīstību. Tēma savu politisko jūtī-
gumu saglabāja gan Latvijas Republikas laikā starpkaru periodā, gan padomju laikā. 
Pēc neatkarības atgūšanas izkristalizējušies divi viedokļi agrīnā valstiskuma jautājumā – 
viens visumā balstās uz historiogrāfijā jau iesakņojušos priekšstatu par to, ka vietējās 
maztautas 12. gs. beigās bija izveidojušas valstiskuma aizmetņus, otrs, kuru iedibinājis 
Dr. hist. Andris šnē, pauž uzskatu, ka vietējās tautas šajā laikā bija sasniegušas tādu 
sabiedrības organizācijas formu kā vadonība, kurā valstiskuma iezīmes vēl nav saska-
tāmas, bet vadoņa vara balstās uz personīgo autoritāti. G. Zemītis 9.–12. gs. notikumus 
raksturojis kā pārejas periodu no vadonības uz valstiski organizētu sabiedrību, kurā 
atsevišķas maztautas un pat atsevišķi vadoņi bija guvuši dažādas sekmes. 

Vairāku apstākļu dēļ līdz šim nepilnīgi izvērtēts ir viduslaiku jeb Livonijas periods. 
To traucējuši gan aizspriedumi pret vācisko starpkaru periodā, gan padomju laika 
ideoloģija, kad aizmirstībai tika nodoti vai nepamatoti kritizēti, piemēram, Leonīda 
Arbuzova, jun., Arveda švābes u.c. vēsturnieku darbi. 
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Latvijā aizkavējušās arī diskusijas par tādiem jēdzieniem kā regnum, Staat, kas vis-
intensīvāk risinājās tieši Vācijā gan pirms otrā pasaules kara, gan pēc tā. Vēsturnieks 
Andris Levāns rakstā “Politiskās organizācijas modeļi viduslaiku Livonijā 13.–16. gad-
simtā: manifestācijas un leģitimācijas formas” atjauno diskusiju par šo tēmu, aplūkojot 
Livonijas politisko organizāciju un tajā notikušos labākās varas organizācijas formulas 
meklējumus. 

Viduslaiku problemātikai veltīts Dr. hist. Ievas oses raksts “Pilis kā Livonijas laika 
varas centri Latvijas teritorijā 13.–16. gadsimtā”. Viduslaiku piļu materiāla izvērtējums 
iepriekšējos vēstures pētniecības periodos bijis salīdzinoši šaurs un vienpusīgs – starp-
karu periodā tam nepievērsa uzmanību, jo pilīs saskatīja galvenokārt vācu iekarotāju 
atbalsta punktus, padomju okupācijas periodā šī attieksme nemainījās, taču 20. gs. 
70.–80. gados atsevišķās pilīs – Turaidā, Cēsīs, Bauskā – tika veikti arheoloģiskie izra-
kumi un norisa daļēja restaurācija. Pēc neatkarības atjaunošanas piļu pētniecībai pie-
vērsta lielāka uzmanība, apzināti ārzemju arhīvi, pilis vairs netiek uzlūkotas kā naidīgas 
varas atstāts mantojums, kas svešs Latvijas kultūrvidei. I. ose aplūko 13.–16. gs. celtās 
pilis, kuru skaits ir ievērojams – vairāk nekā 100, viduslaiku valstiskuma kontekstā – kā 
Livonijas administratīvo vienību centrus.

Īpaša vieta Latvijas vēsturē vienmēr bijusi Rīgai. Historiogrāfijā kopš 19. gs. aktuāls 
bijis jautājums par Rīgas izcelsmi – vai tā radusies un pastāvējusi kā svešķermenis, 
kuru šeit izveidojuši iekarotāji, vai tomēr tās pirmsākumi meklējami jau pirms krusta-
karotāju ierašanās. Par Rīgas izcelsmi un tās izaugsmi raksta arheologs Dr. habil. hist. 
Andris Caune, kura vadībā Rīgas arheoloģiskā izpēte norisinājusies trīs gadu desmitus. 
No lībiešu ciema līdz vienai no ievērojamākajām Baltijas jūras reģiona pilsētām – tāda 
bijusi Rīgas izaugsme, sākot ar 11. gs. otro pusi.

Jaunu akcentu nepieciešamība bijusi jūtama arī jauno laiku vēstures pētniecībā. 
Līdz šim laikmeta problēmas aplūkotas galvenokārt saistībā ar karu nodarītajiem 
postījumiem, “poļu un zviedru kundzību”, dzimtbūtnieciskās atkarības pieaugumu. 
Dr. hist. Margarita Barzdeviča rakstā “Latvijas teritorija lielvaru cīņu krustcelēs 17. un 
18. gadsimtā”, aplūkojot tālaika notikumus, priekšplānā izvirza eiropas moderno valstu 
veidošanās aspektu. 

Lai gan kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture salīdzinoši plaši aplūkota gan 
vācbaltiešu, gan pilsoniskās Latvijas, gan padomju historiogrāfijā, kā arī Vācijā, daudzi 
aspekti palikuši bez ievērības vai traktēti vienpusīgi. kā vācbaltiešu, tā latviešu vēstur-
nieku darbos galvenā uzmanība līdz šim pievērsta hercoga Jēkaba darbībai, kas tradicio-
nāli tikusi izcelta uz pārējo hercogu fona. Padomju laikā atbilstoši toreizējai ideoloģijai 
uzmanības centrā tika izvirzīts jautājums par muižnieku varas pieaugumu hercogistē, 
to saistot ar dzimtbūtnieciskās atkarības pieaugumu. Dr. hist. Mārīte Jakovļeva savos 
pētījumos, kas balstīti uz plašu avotu bāzi, revidējusi daudzas historiogrāfiskās klišejas,  
sniedzot objektīvāku ieskatu kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē. kaut arī valsts 
varu realizēja kārta, pie kuras latvieši nepiederēja, hercogiste reprezentēja vietējo val-
stiskumu.

Laika posmā līdz 19. gadsimtam veidojās latviešu tauta, valstu robežas, izkristalizē-
jās un nostiprinājās eiropas kultūras vērtības, savukārt 19. gadsimtā sākās procesi, kuru 
gaitā latviešu tauta veidojās par nāciju. Sākās virzība uz Latvijas valsti. Nepieciešams 
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priekšnosacījums pilsoniskas sabiedrības izveidei bija personas brīvība, kuru latviešu 
absolūts vairākums ieguva līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu, kas Baltijā notika apmēram 
40 gadus agrāk nekā pārējā krievijas impērijā. Dzimtbūšanas atcelšana Baltijā tikusi 
dažādi vērtēta. Padomju historiogrāfijā tika akcentēts tikai viens brīvlaišanas aspekts – 
zemnieku atbrīvošana bez zemes, tomēr tas bija notikums ar tālejošām sekām. 

Profesors Jānis Lazdiņš, kura līdzšinējie pētījumi veltīti Baltijas zemnieku tiesis-
kajam stāvoklim 19. gadsimtā, rakstā “Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības 
organizācija un nacionāli valstiskas domāšanas pirmsākumi” vērtē brīvlaišanu eiropas 
civilizācijas apgaismības procesa ietvaros. No apgaismības idejas par personas brīvību 
izauga arī nācijas brīvības ideja.

Apgaismības ideju ietekmi Latvijā un modernās sabiedrības veidošanās gaitu Lat-
vijā 18. un 19. gadsimtā aplūko Dr. phil. Aija Priedīte-kleinhofa. Autore pievērsusies 
jautājumam par dziļo sociālo pārmaiņu intelektuālajiem priekšnoteikumiem, kuri 
sakņojās jauno laiku, jo īpaši apgaismības filozofiskajās idejās un Latvijas gadījumā 
arī brāļu draudžu kustības rosinātajā garīgajā atmodā, kura veicināja latviešu etniskās 
inteliģences rašanos. Latviešu emancipācijas procesu pārtvēra un turpināja jaunlatviešu 
kustība. Tā radīja latviešu valodā runājošu intelektuālo eliti, lika pamatus latviešu mo-
dernajai nacionālajai kultūrai un pašapziņai. 

20. gs. sākumā latviešu nācija bija gatava veidot savu valstiskumu. Pirmais pasaules 
karš un tam sekojošais impēriju sabrukums deva latviešu tautai vēsturisku iespēju, kuru 
tā arī izmantoja.

Profesors Valdis Blūzma aplūkojis iespējamās Latvijas valstiskuma alternatīvas – 
gan teorētiskās, gan tās, kuras piedzīvoja praktisku īstenošanu. Neatkarīgas valsts alter-
natīva guva uzvaru Latvijā sīvā cīņā ar vairākām citām valstiskuma alternatīvām, kuras 
paredzēja autonomu Latvijas valstiskumu pilsoniskās vai padomju krievijas sastāvā vai 
arī politisko saistīšanos ar Vāciju.

Lai gan Latvijas Republikā 20. gs. 20. un 30. gados par Brīvības cīņām tika rakstīts 
salīdzinoši plaši, nevarētu teikt, ka tēma būtu izsmelta – traucēja laika distance, par 
cīņām rakstīja galvenokārt paši to dalībnieki. Saprotams, ka šī bija viena no visvairāk 
noklusētajām tēmām Padomju Latvijas historiogrāfijā. Profesors ēriks Jēkabsons rakstā 
“Latvijas valstiskuma militārpolitiskā izveide un nostiprināšanās (1918–1920)”, balsto-
ties uz avotiem un jaunākajiem pētījumiem, aplūko Latvijas Neatkarības kara galvenos 
posmus no valstiskuma izveides un nostiprināšanas skatpunkta, uzmanību galvenokārt 
pievēršot militārajiem aspektiem. Autors secina, ka Latvijas teritorijā līdz 1919. gada 
jūnijam notiekošajai cīņai neapšaubāmi piemita pilsoņu karam raksturīgie elementi. 
Tāpat kā citviet eiropā, arī Latvijā bija vērojama visu sabiedrības slāņu iesaistīšanās mi-
litārajos procesos, ko noteica sabiedrības kopējais attīstības līmenis un to pārņēmušais 
nacionālais patriotisms. 

Latvijas starpkaru perioda izvērtējums ir nozīmīgs, lai labāk izprastu mūsdienu 
Latviju – mums ir tā pati Satversme, problēmas, kādas rodas, pārstrukturējot saimnie-
cisko dzīvi pēc atdalīšanās no milzīgas impērijas, demokrātisko tradīciju vājums un 
vairākas citas analogas problēmas.

Neatkarīgās Latvijas parlamentārajam periodam no 1918. gada 18. novembra līdz 
1934. gada 15. maija apvērsumam veltīts Dr. hist. ulda krēsliņa raksts “Latvija parla-
mentārisma periodā”. 
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Raksturīga parādība gan 20. gs. 30. gados, gan mūsdienās, ka personības, kas aktīvi 
piedalījušās valsts veidošanas procesā, pēc neatkarības izcīnīšanas pārvērtē procesu 
norisi un atsevišķu personu individuālos nopelnus. kā to darīja latviešu intelektuāļi 
nacionālisti pirmskara Latvijā, aplūkojusi Dr. hist. Ineta Lipša. 

Lai gan Latvijas parlamentārais periods bija relatīvi īss, vairāki Latvijas demokrāti-
jas sasniegumi ir ievērības cienīgi. Viena no demokrātiskajām vērtībām, ar kuru Latvija 
var patiesi lepoties, ir minoritāšu politika starpkaru periodā. Protams, sevišķi spilgti 
tā izpaudās parlamentārajā periodā, tomēr arī k. ulmaņa režīma laikā tā nepārauga 
agresīvā nacionālismā. Dr. hist. Leo Dribins rakstā “Latvijas valsts minoritāšu politika 
20. gadsimta 20.–30. gados un mūsdienās” izsekojis tās attīstībai no Latvijas Republikas 
dibināšanas līdz mūsdienām. 

Visumā pretrunīgi vērtētā kārļa ulmaņa autoritārā režīma (1934–1940) politikas, 
ideoloģijas un saimniecības vispusīgu raksturojumu devis profesors Aivars Stranga, 
uzsverot, ka valstij nedraudēja briesmas, kuras attaisnotu demokrātijas iznīcināšanu.  
k. ulmaņa politiskā sistēma tiek raksturota kā autoritāra, pat autokrātiska, ar tenden-
cēm uz sabiedrības totalitāru kontroli. 

Savukārt profesora Ineša Feldmaņa raksts “Molotova–Ribentropa pakts un Latvija” 
ievada okupācijas tēmai veltīto pētījumu kopu. kaut arī t.s. Molotova–Ribentropa 
paktam līdz šim jau veltīta plaša vēsturnieku uzmanība, šī politiskā darījuma nozīme 
Latvijas un eiropas vēsturei ir pārāk būtiska, lai par to neatgādinātu, vēl jo vairāk tādēļ, 
ka tendence, ja ne noliegt paša pakta esamību, tad vismaz mazināt tā nozīmi, atsevišķu 
krievijas vēsturnieku darbos saglabājas joprojām. 

Lai gan atšķirīgām tēmām – represijām un nacionālajai pretošanās kustībai – vel-
tīti, saturiski vienoti ir Dr. hist. Rudītes Vīksnes raksts “Represijas pret Latvijas eliti 
(1940–1941)” un Dr. hist. Dzintara ērgļa raksts “Nacionālā pretošanās kustība vācu 
okupācijas periodā”. 1940.–1941. gada represiju rezultātā Latvijas sabiedrība tika atstāta 
bez politiskās un intelektuālās vadības, tādējādi atņemot tai pašorganizēšanās spējas, 
kas iespaidoja arī pretošanās kustību nacistiskās Vācijas okupācijas laikā. 

Starpvaru (interregnum) periodiem, kādi izveidojās 1941. un 1944.–1945. gadā, 
Latvijas un ar Latvijas problemātiku saistītie vēsturnieki pievērsušies ar ievērojamu 
nokavēšanos. Tikai pēc neatkarības atgūšanas 1941. gada vasaras interregnum pe-
riods kļuva par vienu no Latvijas Vēsturnieku komisijas2 pētniecības jautājumiem, 
bet 1944.–1945. gada interregnum periods pirmo reizi plašāk tiek aplūkots tikai šajā 
krājumā ievietotajā vēsturnieka Jura Pavloviča rakstā. okupācija, intelektuālās, eko-
nomiskās un politiskās elites iznīcināšana, iesaistīšanās pretošanās kustībā, dažkārt arī 
kļūdaina izvēle sarežģītā situācijā, došanās trimdā Latvijai radīja smagus cilvēkkapitāla 
zaudējumus, kuru sekas ir izjūtamas vēl mūsdienās. Var pievienoties J. Pavlovičam, ka 

2 Latvijas Vēsturnieku komisija izveidota 1998. gada 13. novembrī pēc toreizējā Valsts prezidenta Gunta 
ulmaņa iniciatīvas. komisijas galvenais uzdevums sākotnējā darbības posmā bija apzināt un izpētīt problēmu 
“Noziegumi pret cilvēci divu okupāciju laikā, 1940–1956”, kā arī organizēt tās galaziņojuma izstrādi. Pašreizējā 
darbības posmā komisijas aktuālākais uzdevums ir nacisma un padomju režīma politikas detalizēta izpēte, 
holokausta izvērtēšana. Pēdējos gados komisija pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas attīstības problēmām 
Padomju Savienības sastāvā. objektīva vēstures pētīšana ir būtiski svarīga starpvalstu dialoga kontekstā starp 
Latviju un Izraēlu, krieviju un citām valstīm.

VALSTISkuMS LATVIJā uN LATVIJAS VALSTS – IZCĪNĪTā uN ZAuDēTā.   II sējuma priekšvārds
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varam tikai minēt, ko savas zemes labā spētu paveikt šie ļaudis, ja neatkarība netiktu 
iznīcināta. 

Tēma, kuras objektīvai izpētei vēsturnieki pievērsušies tikai laikā pēc neatkarības 
atgūšanas, ir Latvijas sovetizācija. Sovetizācija ir process, bez kura nav iespējams izprast 
komunistiskā režīma būtību, bet tā norises un sekas vēl ilgi būs ne tikai vēsturnieku iz-
pētes objekts. šajā sējumā to analizē Dr. hist. Daina Bleiere rakstā “Latvijas sovetizācija 
un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku”. Lai gan sovetizācija, kas notika galveno-
kārt ar represiju palīdzību, pēc autores atziņas, galvenajās līnijās noslēdzās jau 50. gadu 
pirmajā pusē, vairākās jomās tā turpinājās līdz pat PSRS sabrukumam. Sovetizācija 
kardināli ietekmēja Latvijas sabiedrību, tās rezultātā izmainījās etniskais sastāvs, sociālā 
un ekonomikas struktūra, cilvēku mentalitāte, un tās sekas būs vēl ilgi izjūtamas. Tieši 
tādēļ pētījumi par sovetizāciju ir ļoti nepieciešami gan tām valstīm, kuras tā skāra, lai 
izprastu sevi, gan tām, kuras bija no tās pasargātas, – lai apjaustu šī fenomena patiesos 
apjomus un slēptos draudus. 

Noteiktu evolūciju PSRS okupācijas periodā piedzīvoja arī paši represiju īsteno-
tāji – padomju drošības iestādes, kuru darbībai veltīts vēsturnieku Alda Bergmaņa un 
Induļa Zālītes raksts “Padomju Latvijas drošības iestādes un iedzīvotāju pretpadomju 
izpausmju apkarošana”. Autori izdala trīs padomju represīvās politikas periodus okupē-
tajā Latvijā – līdz Staļina nāvei 1953. gadā, kad dominēja masveida represijas, Hruščova 
atkušņa periodu, kad plašāk sāka izmantot individuālās represijas un preventīvos pasā-
kumus, un laiku pēc 1987. gada, kad varas iestādēm kontroli pār procesiem sabiedrībā 
vajadzēja nodrošinat ar nevardarbīgiem līdzekļiem. Raksts rosina dziļāk padomāt par 
to, kāda nozīme ir vēsturiskajai atmiņai. Tā kā Baltijas valstīm padomju režīms tika 
uzspiests vēlāk nekā t.s. vecajām PSRS republikām, to pamatiedzīvotāji vēl atcerējās 
neatkarības laiku, līdz ar to padomju varas īstenotāju acīs bija neuzticami un atradās 
pastiprinātā PSRS drošības orgānu kontrolē. 

Lai gan represiju, karadarbības un emigrācijas dēļ Latvija bija zaudējusi ne tikai 
intelektuālo eliti, bet arī lielu daļu aktīvāko sabiedrības locekļu, atradās cilvēki, kuri 
izrādīja pretestību padomju okupācijas režīmam. To savā rakstā “Bruņotā pretošanās 
padomju okupācijas režīmam 1944.–1956. gadā” parāda Dr. hist. Ritvars Jansons.

Pirmajos pēckara gados, pastāvot bruņotai pretestības kustībai, vēl saglabājās vājas 
cerības atjaunot Latvijas neatkarību, bet pakāpeniski tās mazinājās – cerētā Rietumu 
palīdzība izpalika. Smags trieciens latviešu tautai bija 1949. gada 25. marta deportācija. 
Sākot ar 50. gadiem, Padomju Savienības varenība šķita nesatricināma. Latvijas sabied-
rībai nācās piemēroties dzīvei padomju okupācijas apstākļos, kuros vispirms vajadzēja 
saglabāt nacionālo identitāti, vēsturisko atmiņu, savas tradīcijas un vērtības, bez kā 
nebūtu iespējama Trešā atmoda un neatkarības atjaunošana. Tautas vairākumam tas 
arī izdevās. 

II sējuma redaktori Tālavs Jundzis un Guntis Zemītis



Guntis Zemītis

AGRĪNā VALSTISkuMA VeIDošANāS 
PRoBLeMāTIkA LATVIJAS TeRIToRIJā 

Valstiskuma veidošanās Latvijā 9.–12. gadsimtā Latvijas historiogrāfijā ir plaši aplūkota. Latvijas un 
latviešu trimdas vēsturnieki uzskata, ka valstiskuma pirmsākumi meklējami kurzemē 9. gadsimtā, 
savukārt padomju vēsturnieku darbos tikusi uzsvērta Austrumlatvijas straujāka attīstība austrum-
slāvu valstiskuma (kijevas krievzemes) iespaidā. Mūsdienās galvenās diskusijas ir jautājumā par to, 
vai Latvijā līdz 13. gs. var runāt par agrajām valstīm ar izveidojušos publisko varu un varas man-
tošanu vai tomēr bija sasniegta tikai vadonības pakāpe. Raksta autors atšķirīgi vērtē kuršu, latgaļu, 
zemgaļu un lībiešu sabiedrības 9.–13. gadsimtā, uzsverot, ka pat viena etnosa robežās (lībiešu) var 
būt atšķirīgi reģioni (Daugavas un Gaujas lībieši). Tiek atzīts, ka valstiskuma veidošanās sākās kur-
zemē 9. gs., latgaļu zemēs vara bija kļuvusi mantojama vai atradās vienas dzimtas rokās (Tālavā), 
9.–13. gs. valstiskuma veidošanās bija dinamiskā procesā ar mainīgām sekmēm. Pēc autora domām, 
vienīgi Zemgalē 13. gs. praktiski visa etniskā teritorija atradās viena valdnieka kontrolē.
Livonijas periodā (13.–16. gs.) Latvijas maztautas konsolidējās vienotā latviešu tautā, kas, lai gan 
pārsvarā bija piederīga zemnieku kārtai, veidoja daļu no viduslaiku un jauno laiku Rietumu sabied-
rības ar tai raksturīgo plurālismu, kārtu tiesībām, likuma varu, reliģisko plurālismu, kas izveidojās 
pēc reformācijas.

The formation of statehood in Latvia (9th–13th centuries) has been widely discussed in Latvian his-
toriography. Latvians and Latvian exile historians believe that statehood has its roots in Courland in 
the 9th century, while Soviet historians emphasize that there had been rapid development in eastern 
Latvia under the influence of Russia (kiievan Rus). Most of the current debates include the issue of 
whether we can speak of Latvian early countries with established public power and the succession 
of power, or until the 13th century it had achieved only regnant degree. The author of the article 
evaluates Couronian, Latgallian, Semigallian Livonian society in the 9th–13th centuries pointing 
out that even the same ethnicity (Livs) there may be associated with different regions (Daugava and 
Gauja Livs). It is recognized that the formation of statehood began in kurzeme in the 9th century, 
Latgallian land power had become a heritage or was in the hands of one family (in Tālava). In the 
9th–13th centuries, formation of the statehood was a dynamic process, with variable success. The 
author believes that in the 13th century only the ethnic territory of Semigallia was controlled by 
one ruler.
In the Livonian period (13th–16th centuries), small Latvian ethnic groups consolidated in a single 
Latvian nation. The Latvian people, although mostly peasants, formed part of the Medieval and 
Modern Western society with its inherent pluralism cards right, the rule of law, religious pluralism, 
which followed the Reformation.

Atslēgvārdi: agrīnais valstiskums, valstiskums, vara, vadonība, kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši, Livonija, 
krusta karš Livonijā.

Keywords: early statehood, statehood, power, regnant, Couronians, Semigallians, Latgallians, Livs, 
Livonia, Crusade in Livonia.
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Ievads

Neatkarības iegūšana noslēdz vēsturiski ilgu procesu, kura gaitā izveidojas valsts 
pamatelementi – teritorija, tauta, formējas publiskā vara. Ne tauta, ne teritorija nerodas 
reizē ar proklamēšanas brīdi. Tauta, kura izsaka savu gribu būt patstāvīga, veidojas ilgā 
periodā, izejot cauri dažādiem stadiāliem tipiem – ģintij, ciltij, tautai, kultūras nācijai 
un, visbeidzot, politiskajai nācijai. Teritorija, kurā tauta realizē savas politiskās tiesības, 
tāpat formējas gadsimtu gaitā. Tautas tālo priekšteču pirmdzimtene ne vienmēr sakrīt 
ar to telpu, kurā izveidojas valsts. Valsts robežas rodas vēstures gaitā, karu, migrāciju, 
valdījumu robežu mainīgajā mijiedarbības procesā. Baltu tautas – latviešu apdzīvotās 
teritorijas robežas veidojušās vairāku gadu tūkstošu laikā baltu un Baltijas somu karu 
un migrāciju rezultātā. 13. gadsimta krusta karu laikā pamatos bija izveidojusies Latvi-
jas dienvidu robeža, kuru noteica līgumi, kas slēgti starp Livonijas ordeni, bīskapiem un 
Lietuvu. krusta karu periodā nosacīti par senlatviešiem dēvējamo maztautu teritorija 
nonāca vienā – Rietumu civilizācijas telpā, tajā pašā laikā tika pārtraukti valstiskuma 
veidošanās procesa iedīgļi vietējo maztautu vidū. Bija jāpaiet septiņiem gadu simtiem, 
lai Latvijas pamatiedzīvotāji spētu realizēt savas tiesības uz pašnoteikšanos. Vēsturiskās 
liecības par agrīno valstiskumu bija pamatā valsts radīšanas mītam. šī iemesla dēļ ag-
rīnā valstiskuma problēma bieži tikusi politizēta.

17. gs. vidū atbilstoši sava laika izpratnei ļoti tieši par latviešu vēsturi un tās nozīmi 
grāmatā “Historia Lettica”1 izteicies kurzemes mācītājs Pauls einhorns: “Izglītojot lat-
viešus, tie varot uzzināt, ka šī zeme reiz piederējusi viņiem, tie varētu sacelties, vāciešus 
nežēlīgi slepkavot un iznīcināt, padzenot no zemes.”2 P. einhorns pat nenojauta, ka 
viņa tiešais un no mūsdienu viedokļa naivais uzstādījums izrādīsies neparasti noturīgs. 
Laika gaitā mainījās zināšanu summa par Latvijas vēsturi, pieauga zināmo avotu skaits, 
mainījās izteiksmes veids, bet tās varas, kuras nebija ieinteresētas Latvijas neatkarībā, 
Latvijas vēsturi vai nu centās nodot aizmirstībai, vai pielāgoja savām ideoloģiskajām 
nostādnēm. Sevišķi jūtīgs bijis jautājums par valstiskuma pirmsākumiem Latvijā un 
valstiskuma tradīciju. 

Rakstā mēģināts apkopot galvenās tendences Latvijas historiogrāfijā, sniegts autora 
skatījums uz sociāli politiskajiem procesiem Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā 
(9.–12. gs.) un krusta karu periodā (13. gs.), kā arī izteiktas domas par Livoniju, kur-
zemes un Zemgales hercogisti u.c. jauno laiku valstiskajām organizācijām kā Latvijas 
valsts vēsturiskajiem priekštečiem.

Latvijas valstiskuma jautājums Latvijas historiogrāfijā

Vācbaltiešu historiogrāfisko tradīciju iedibināja jau pieminētais P. einhorns, 
1649. gadā rakstot, ka latvieši un igauņi agrāk dzīvojuši bez jebkādas politiskās iekārtas 
un organizācijas. Valsts veidošanās sākusies tikai ar vācu iekarojumiem 13. gadsimtā.3 

1 einhorn P. Historia Lettica. Dorpat, 1649.
2 Citēts pēc: Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 

174. lpp.
3 Zeids T. Feodālisms Livonijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 50. lpp. 
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Līdzīgi arī 19. un 20. gs. Baltijas vācu vēsturnieki centās attēlot, ka Latvija 12. gs. bijusi 
vēl pilnīgi mežonīga zeme. Astafs Tranzē-Rozeneks sprieda, ka latviešu kultūras pakāpe 
neesot bijusi augstāka kā Tacita aprakstītajiem ģermāņiem: gluži primitīva laukkopība, 
kas balstās uz līdumu saimniecību, un tikpat primitīva lopkopība, galvenā nodarboša-
nās – medības un zveja. Frīdrihs krūze pirmajā plašajā Baltijas arheoloģijai veltītajā 
grāmatā “Necrolivonica”4 pat nepieļāva domu, ka šeit atrastās senlietas – rotas un ie-
roči – reiz varētu būt piederējušas vietējiem iedzīvotājiem, kuri autoram acīmredzot 
asociējās vienīgi ar zemnieku kārtai piederīgiem; ieročus un rotas, viņaprāt, šeit varēja 
lietot tikai krievzemē mītošie skandināvi – “varjagi – russi”.

Tomēr būtu nepareizi iztēlot visu vācbaltiešu vēsturnieku devumu kā latviešiem 
naidīgu vai tādu, pret kuru vajadzēja vērsties ar principiālu kritiku. Saistībā ar Latvijas 
valstiskumu būtiska nozīme bija Augusta Bīlenšteina pētījumam,5 kurā rekonstruēta 
Latvijas vēsturiskā teritorija un iezīmētas Latvijas etnogrāfiskās robežas. 1918. gada 
18. novembrī Latvijas valsts tika proklamēta etnogrāfiskajās robežās6 – būtībā tajās, 
kuras bija konstatējis A. Bīlenšteins.

Jau pirmie profesionālie latviešu izcelsmes vēsturnieki mēģināja rast objektīvu šī 
jautājuma risinājumu. Jānis krodznieks (krīgers) rakstīja, ka mūsu senči atradās vēl tai 
laikmetā, kad dzimta nebija zaudējusi savu varu un nozīmi, kad valsts iestādes tikko 
sāka rasties un līdzināt sev ceļu uz jaunām politiskām formām, kādas pastāvēja Rietu-
mos un arī krieviem bija nodibinājušās.7 

Īpaša uzmanība agrīnajam valstiskumam tika pievērsta kārļa ulmaņa autoritārā 
režīma laikā, kad vēstures procesu attēloja kā spirāli: sākumā bija “brīvā Senlatvija” ar 
karaļiem un varoņiem, tad sekoja brīvības zaudēšana un tās atgūšana pēc neatkarības 
izcīnīšanas, bet jo īpaši “atdzimšana atjaunotā latviskā Latvijā” pēc 1934. gada 15. maija. 
Pēc šādas shēmas tika rakstītas mācību grāmatas,8 bet pamatojums tika iegūts akadē-
miskos rakstos. Raksturīga tendence bija Baltijas somu kultūras nozīmes pazemināšana, 
uzsverot senlatviešu “iekarojumus”, kā arī pārākumu valstiskās organizācijas ziņā.

Jurists un vēsturnieks Arveds švābe,9 arheologs Francis Balodis,10 sekojot laika 
garam, atzina valsts (karaļvalsts) pastāvēšanu ar mantojamu valdnieka varu latgaļu sa-
biedrībā. Par nozīmīgāko valsti uzskatīja Jersiku, savukārt Tālava un koknese tika traktē-
tas kā sava veida bufervalstis, ko izveidoja Jersikas valdnieks ar Polockas kņaza atbalstu.

Pēc padomju okupācijas 1940. gadā latviešu vēsturniekiem nācās pielāgot Latvi-
jas vēsturi marksisma-ļeņinisma dogmām, kas arī vēstures procesu tēloja kā spirāli. 
Saskaņā ar marksisma-ļeņinisma doktrīnu vēsture iesākas ar bezšķiru pirmatnējo  

 4 kruse F. k. H. Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands. Dorpat, 1842. 
 5 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 

13. Jahrhundert. St. Petersburg: kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892.
 6 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). D. A. Lēbera redakcijā. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 

153. lpp.
 7 krodznieks J. Iz Baltijas vēstures, I. Rīga: Rīgas Latviešu biedrība, 1912, 21. lpp. 
 8 Grīns A. Latvijas vēsture pamatskolām, papildskolām un pašmācībai. 2. iespiedums. Rīga: Zemnieka domas, 

1935. 
 9 švābe A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1936, 5.–31. lpp.
10 Balodis F. 9.–12. gadsimteņu Latvija. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1936, 5.–15. lpp.; Balodis F. Senās latviešu 

zemes. Vēstures atziņas un tēlojumi. Rīga: Izglītības ministrija, 1937, 19.–26. lpp. 
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kopienu un noslēdzas ar bezšķiru sabiedrību (komunismu). Valsts kalpo tikai kā ierocis 
šķiru apspiešanai un rodas līdz ar privātīpašuma rašanos.11 Visa vēstures gaita ir vērsta 
uz “atbrīvošanos no ekspluatatoru jūga” un privātīpašuma likvidāciju. Lai gan vārdos 
tika aizstāvētas “tautu tiesības”, vēsture būtībā tika aplūkota no krievu imperiālisma 
pozīcijām – tikai krievu tauta spēja “atbrīvot”, atnest “progresīvu kultūru” un pasargāja 
no “iekarotājiem”.12 krievu ietekme vienmēr tika tēlota kā pozitīva, pat ja tā saistījās ar 
uzspiestu meslu kundzību. 

Latvijas senākā vēsture tika aplūkota saistībā ar krievu tautu un senkrievu val-
sti.13 Rakstot par agro valstiskumu, bija svarīgi atrast kopīgu ienaidnieku – no Zie-
meļ- vai Rietumeiropas nākušus iekarotājus un to aizstāvjus – “reakcionāros baltvācu 
vēsturniekus”, kuri “kopš Paula einhorna uzskatīja, ka [..] austrumslāvi, būdami uz 
ļoti zemas attīstības pakāpes, nav spējuši izveidot savu valsti. To esot paveikuši pašu 
austrumslāvu ataicinātie vikingi – varjagi.”14 Jēdziens “karaļvalsts” tika aizstāts ar “val-
stiskie veidojumi” un to pirmsākumi saistīti ar Austrumlatviju: “Visagrākie valstiskie 
veidojumi radās Austrumlatvijas teritorijā, it sevišķi pie latgaļiem (senās krievu valsts 
parauga ietekmē).”15 Tika apgalvots, ka “Jersika bija organizēta pēc krievu kņazu val-
stu parauga”.16 Valstiskums ārpus krievu ietekmes zonas tika atzīts negribīgi. “Agrīnie 
valstiskie veidojumi Rietumlatvijā šķiet mazāk attīstīti nekā austrumu novados. [..] Var 
atzīmēt nelielu Skandināvijas valsts iekārtas parauga ietekmi kursā un lielāku Lietuvas 
parauga ietekmi Zemgalē.”17 

Latviešu trimdas vēsturnieki visumā saglabāja to pašu skatījumu, kāds bija Latvijas 
Republikā līdz neatkarības zaudēšanai.18 Indriķis šterns savos darbos atzina, ka maz-
tautas līdz 13. gs. varēja sasniegt valstiskumu savās etniskajās robežās.19 

Pēc neatkarības atjaunošanas par agrīnā valstiskuma problēmām rakstījis ēvalds 
Mugurēvičs un Jānis Apals,20 valstiskuma pirmsākumus meklējot kurzemē. Ir pārska-
tīta arī vēlā dzelzs laikmeta hronoloģija, iezīmējot to robežās no 9. līdz 12. gadsimtam, 
agrāk pieņemtā 10.–12. gadsimta vietā. Ar to tiek atzīta Latvijas teritorijas saistība ar 
procesiem Ziemeļeiropā vikingu laikmetā, kā arī nozīmīga loma ierādīta pirmajām 
liecībām par valstiskuma veidošanos kurzemē 9. gadsimtā, kas iezīmē jauna attīstības 

11 engelss F. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās: sakarā ar L. H. Morgana pētījumiem. Rīga: Liesma, 
1970.

12 Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss. 2., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drīzuļa redakcijā. Rīga: Zi-
nātne, 1967, 98. lpp.

13 Zutis J. Agrais feodālisms. Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss. 2., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drī-
zuļa redakcijā, 15. lpp.; Latvijas PSR vēsture: no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. A. Drīzuļa redakcijā. 
Rīga: Zinātne, 1986, 24.–37. lpp. 

14 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 50. lpp.
15 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1972, 14. lpp.
16 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 52. lpp. 
17 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 27. lpp.
18 Biļķins V. Viestards kā zemgaliešu valstsvīrs. New York: Latviešu kultūras institūts, 1953, 56. lpp.
19 šterns I. Senlatvijas sociālā un militārpolitiskā iekārta. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 27, 1985, 46.–66. lpp. 
20 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g. Latvijas senākā vēsture, 9. g.t. 

pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 290.–377. lpp.; Mugurēvičs ē. Novadu veidoša-
nās un robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 54.–90. lpp. 
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posma sākumu. ē. Mugurēvičs, tāpat kā I. šterns, atzīmējis, ka augstākais, ko maztauta 
varēja sasniegt, bija nodibināt savu vienotu valsti.21

Par agrīno valstiskumu rakstījuši arī tiesību vēsturnieki Valdis Blūzma un Jānis 
Lazdiņš.22 V. Blūzma laika posmā no 9. līdz 12. gs. saskata pat konstitucionālo tiesību 
elementus baltu tautu un lībiešu agrīno valstu iekārtā.23

Andrejs Vasks, Baiba Vaska un Rita Grāvere Latvijas aizvēsturei veltītā grāmatā 
atzīst, ka visas pazīmes liecina, ka vēlajā dzelzs laikmetā Latvijā bija radušies valstiskie 
veidojumi ar spēcīgām militārās demokrātijas tradīcijām. 12. gadsimtā tie sāka pār-
veidoties par feodālām valstiņām. Rietumlatvijas attīstība bijusi tuvāka Skandināvijas 
modelim, kur vēl feodālisma apstākļos 12. un 13. gadsimtā pastāvēja brīvie zemnieki – 
karavīri un tautas sapulces – tigi.24 Agrīnā valstiskuma pastāvēšanu ar mantotu varu 
latgaļu sabiedrībā atzinis arī Arnis Radiņš.25

Izmantojot jaunākās Rietumu arheologu un sociālantropologu atziņas, sociālās 
attiecības un valstiskuma problēmu Austrumlatvijā aplūkojis Andris šnē.26 Viņš secina, 
ka baltu tautas, tāpat kā Baltijas somu valodu grupai piederīgie lībieši, vēlajā dzelzs 
laikmetā bija sasniegušas tādu sabiedrības attīstības stadiju kā vadonība, kurā vēl nebija 
mantotas varas. A. šnē pētījums izvirzīja šī brīža polemikas galveno jautājumu agrā 
valstiskuma sakarā – vai Latvijas teritorijā līdz 13. gs. jau bija valstis ar valdniekiem, 
varas mantošanu, publisko varu, vai arī šī laika sabiedrība ir raksturojama kā “vado-
nība” (angļu chiefdom, vācu Herrschaft). V. Blūzma chiefdom tulkojis kā “virsaitiste”.27 
šo terminu ieviesa sociālantropologs elmans Rodžers Serviss, kurš izdala četras sa-
biedrības organizācijas pakāpes: lokālo grupu sabiedrību, dzimtas jeb cilšu sabiedrību, 
vadonības sabiedrību un valsti.28 Virsaitiste (vadonība) tiek raksturota kā “autonoma 
politiska apvienība, kas ietvēra sevī vairākus ciemus vai kopienas augstākā virsaiša pat-
stāvīgā kontrolē”.29 Vadonības spektrs var būt plašs – no tādas, kur vadītāja rīcībspēja 
balstās tikai uz viņa autoritāti (“līderis var vadīt, bet sekotāji drīkst nesekot”), līdz tādai, 
kur vadītāja rīcībā jau ir zināmi piespiedu līdzekļi.30 

21 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 58. lpp. 
22 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri, 

1. sēj. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti. 10. gs. – 16. gs. e. Meļķiša redakcijā. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 1998, 19. lpp. 

23 Blūzma V. konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 
Nr. 1, 2008, 67.–72. lpp.; Nr. 2, 2008, 5.–12. lpp.

24 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 
184. lpp. 

25 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 
politiskās vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 131.–153. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 5).

26 šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts, 2002. 
27 Blūzma V. konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam, 69. lpp. 
28 Service e. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective. New York: Random House, 1962. Citēts 

pēc: Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 61. lpp. 

29 Carneiro R. L. The chiefdom: precursor of the state. The Transition to Statehood in the New World. ed. by 
G. D. Jones and R. R. kautz. Cambridge, uk; New York, NY: Cambridge university Press, 1981, p. 45.

30 Levy J. e. Social and Religious Organization in Bronze Age Denmark: An Analysis of Ritual Hoard Finds. ox-
ford, 1982, p. 52 (BAR International Series, 124).
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Valsts izcelsme barbaru sabiedrībā

Valsts kā sociāli organizēta sabiedrība noregulē attiecības ar tās sastāvdaļu – indi-
vīdu.31 Valsti veido tās pilsoņi, tai ir noteikta teritorija un publiskā vara, kas nodrošina 
likumu izpildi. Agrās valsts raksturošanai tiek izvirzīti septiņi kritēriji: 1) pietiekams 
iedzīvotāju skaits nodrošina sociālo stratifikāciju un specializāciju; 2) piederību valstij 
nosaka piedzimšana vai dzīvošana tās teritorijā; 3) pārvalde ir centralizēta, un tai ir 
nepieciešamā vara, lai nodrošinātu likumu izpildi un uzturētu kārtību ar autoritātes, 
spēka vai draudu palīdzību; 4) valsts ir neatkarīga, vismaz de facto, un varas institūcijām 
ir pietiekami daudz spēka, lai novērstu separātismu un aizsargātu valsti pret ārējiem 
draudiem; 5) iedzīvotāju vidū pastāv pietiekams stratifikācijas līmenis, lai varētu izdalīt 
vismaz trīs kārtas; 6) ražošana nodrošina regulāru virsproduktu, kas tiek izlietots valsts 
institūciju uzturēšanai; 7) pastāv kolektīva ideoloģija, uz kuru balstās valdošās kārtas 
varas leģitimācija.32 

Mihaels Manns izdala četrus varas avotus: ideoloģisko, ekonomisko, militāro un 
politisko varu.33 Padomju okupācijas periodā ekonomiskās varas loma tika pārspīlēta. 
Tas arī saprotams, jo pēc marksistiskās vēstures doktrīnas valsts izcelšanās ir saistīta ar 
antagonisko šķiru – ekspluatatoru un ekspluatējamo rašanos.

Agrīnās valstis jeb barbaru valstis radās uz Romas impērijas drupām pēc lielās tautu 
staigāšanas 6. gs. sākumā, kad lielākā daļa ģermāņu tautu aizņēma konkrētas teritorijas. 
ģermāņu valsts tiesību veidošanos īpaši ietekmēja monarhija, kāda pastāvēja Romas 
impērijā. ģermāņi gan to saprata nedaudz citādi – viņu priekšstatos karalis pirmām 
kārtām bija karadraudzes vadonis. Tautai apmetoties noteiktā teritorijā, vara kļuva 
mantojama un gandrīz absolūta. ģermāņi valsti uzskatīja par karaļa ģimenes īpašumu. 
Burgundieši un franki pēc karaļa nāves sadalīja valsti tik daļās, cik vīriešu kārtas pēc-
nācēju bija valdniekam.34 eiropas ziemeļos ģermāņu tautas līdzīgu kārtību saglabāja vēl 
vikingu laikā (800.–1050. g.).

Franku valstī veidojās administratīvi teritoriālas vienības – pāgas (latīņu pagus), 
kas bija arī tiesas apgabals.35 Franku paražu tiesību kodifikācijā “Saliešu tiesa” paredzēta 
atbildība par neierašanos tiesā.36 Tas bija būtisks solis publiskās varas nostiprināšanā. 

Nākamais būtiskais notikums ir feodālo attiecību izveidošanās Franku valstī  
8. gadsimtā un to izplatīšanās visā Rietumeiropā. Lai gan feodālās attiecības dažādu 
skolu vēsturnieki definē atšķirīgi, eiropas medievistikā pieņemts feodālismu saistīt ar 

31 Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998, 220. lpp. 
32 Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses. The Early State. ed. by H. J. M. Claessen 

and P. Skalnik. The Hague: Mouton, 1978, pp. 586–589; šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Aus-
trumlatvijā aizvēstures beigās, 56. lpp. 

33 Mann M. The Sources of Social Power, vol. 1. A History of Power from the Beginnig to A.D. 1760. Cambridge: 
Cambridge university Press, 1986; šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures 
beigās, 341. lpp.

34 Альфан Л. Варвары от Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века. Санкт-
Петербург: Евразия, 2003, c. 45. 

35 Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam). Sast. V. Blūzma, S. osipova,  
G. Zemītis. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007, 154. lpp. 

36 Saliešu tiesa. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam), 1.–5.§.
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personisko attiecību sistēmu, kura hierarhiski apvienoja sabiedrības augšslāņu pārstāv-
jus. Lēņu sistēmu var raksturot ar lēņu attiecībām – divu brīvu vīru personiskām saitēm 
viņu dzīves laikā, vienam kļūstot par otra kungu, bet otram saņemot kādu labumu, pretī 
dodot noteiktus pakalpojumus, no kuriem parastākais bija militārais dienests. eiropas 
ziemeļos, kas neatradās Franku valsts sastāvā, tajā skaitā Latvijas teritorijā, feodālās 
attiecības šādā formā neizveidojās. 

Skandināvijas valstu valdnieki vikingu laikmetā un agrajos viduslaikos bija gan 
militārie līderi, gan garīgie vadoņi (kas izpaudās, piemēram, kristietības pieņemšanā). 
Valdnieku varas ekonomisko pamatu veidoja zemes īpašumi un nodokļi, kas tika  
ievākti no pilsētām un tirdznieciskajām aktivitātēm. Varas leģitimāciju noteica vald-
nieka piederība pie karaliskas dzimtas, kaut gan nebija izveidoti stingri varas nodošanas 
noteikumi.37

Savukārt Somijā vikingu laikmetā nav iespējams konstatēt valdniekus, sabiedrība, 
ko veidoja zemkopji, amatnieki, tirgotāji un karavīri, bija egalitāra, visiem sabiedrības 
locekļiem piedāvājot vienlīdzīgas iespējas un tiesības, ieskaitot iesaistīšanos pārvaldes 
institūcijās. Pirko Līsa Lehtosalo-Hilandere atzinusi, ka varas turētāji šajā laikā bija 
brīvie zemnieki un ka atsevišķu pētnieku paustie uzskati par valsts pastāvēšanu Somijas 
teritorijā nav pamatoti.38

Pēc igauņu arheologa Heiki Valka domām, Igaunijā aizvēsturē pastāvēja vairāk 
egalitāra, ne militāra sabiedrība.39 Viņaprāt, sievišķās vērtības igauņu sabiedrībā bija 
svarīgas un sievietes statuss bija augstāks nekā dienvidu kaimiņiem. Sabiedrībās, kuras 
orientētas uz militārām aktivitātēm, sievietes statuss ir zems. uz “somugru demokrā-
tisko satversmi” pretstatā baltu “monarhiskajai, kara vajadzībām piemērotākajai” norā-
dījis jau A. švābe.40

Baltu apdzīvotajā teritorijā valsts straujāka veidošanās notikusi prūšu sabiedrībā. 
Pēc Vladimira kulakova domām, kopš 7./8. gs. mijas vara prūšu sabiedrībā atradās 
priesteru kārtas rokās. Militārās un garīgās varas konflikts 11./12. gs. mijā beidzās ar 
priesteru kārtas nostiprināšanos un teokrātiskās varas izveidošanos.41

Feodālisma iezīmes prūšu sabiedrības sociālajā struktūrā tiek saskatītas jau 9. gad-
simtā. Daļa pētnieku tās attiecina uz 10. gadsimtu, bet 12. gs. prūšiem  notikusi pāreja 
uz agrās feodālās valsts sociālo organizāciju. 

Pēc Dusburgas Pētera hronikas liecībām, 13. gs. Prūsijā pastāvēja trīspakāpju zemes 
pārvaldes modelis: terra – territorium – castrum/villa (zeme – novads – ciems), kas 
ir iespējams tad, ja ir attiecīga trīspakāpju sabiedrības pārvaldes sistēma vai arī pašā 

37 From Viking to Crusader: Scandinavia and Europe 800–1200. ed. by e. Roesdahl and D. M. Wilson. Copenha-
gen: Nordic Concil of Ministers, 1992, pp. 38–39.

38 Lehtosalo-Hilander P. L. Luistari III. A Burial-Ground Reflecting. The Finnish Viking Age Society. Helsinki: 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 1982, p. 15; Lehtosalo-Hilander P. L. Finnland zur 
Wiking erzeit – Monarchie oder Gleichwertige Gesellschaft? Karhunhammas, vol. 15, 1993, S. 25–43; šnē A. 
Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 33. lpp. 

39 Valk H. estland im 11.–13. Jh. Neuere Aspekte aus Sicht der Archäologie. Forschungen zur baltischen 
Geschich te, Bd. 3, 2008, S. 67.

40 švābe A. Cīņa par Latvijas tiesībām. Latvju kultūra: rakstu krājums. A. švābes red. [eslingena]: A. klāvsona 
apgāds, 1948, 177. lpp. 

41 Кулаков В. Пруссы (V–XIII вв.). Москва: Геоэк, 1994, c. 159–160.
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sabiedrībā pastāv noteiktas institūcijas un tiesības vai paražu normas, kas uztur šādu 
pārvaldes modeli.42 Tomēr vēl 1260. gadā, lielās prūšu sacelšanās laikā, prūši “atkrita 
no ticības un atgriezās pie iepriekšējiem maldiem, bet par sava karaspēka vadoņiem 
un vecākajiem sembi ievēlēja [izcēlums mans. – G. Z.] Glandi, nātangi – erku Mantu, 
vārmieši – Glapi, pagudieši – Auktumi, bārti – Dīvanu”.43

Priekšnosacījumi valstiskuma attīstībai  
Latvijas teritorijā

Latvijas teritorijā jau bronzas laikmetā (2.–1. g.t. pr. kr.) izveidojās vadonības in-
stitūta pamats, par ko liecina agrīnie pilskalni un kapu uzkalniņi ar īpaši ierīkotām 
atsevišķām apbedījumu vietām.

Lielākā organizatoriskā pamatvienība šajā laikā ir vienā apmetnē dzīvojošā lielā 
saime – dzimta, kurā jau izdalās mazās saimes – ģimenes.44 Saskaņā ar A. švābes rak-
sturojumu dzimtu vienoja kopīga izcelšanās no īstiem vai iedomātiem senčiem, kopīga 
valoda (izloksne), ticība, nosaukums un radniecība, kopīgs novads un kopīgi svētki. 
Dzimtā neietilpa no tās par noziegumiem padzītie locekļi. Dzimtas vienība izpaudās 
vienlīdzībā (tiesībās un brīvībā), tajā pašā laikā turības pakāpe bija atšķirīga. Dzimtas 
spēku un varenību noteica ne tikai darbaspēks kopumā, bet pirmām kārtām cīņas spē-
jīgu vīriešu skaits. Spēcīgākās dzimtas varēja ar ieročiem gūt pārsvaru pār citām dzim-
tām, sagrābt labākās zemes. šo dzimtu pārstāvji parasti kļuva par ciemu vecākajiem un 
pils novadu vadoņiem.45 

A. šnē uzskata, ka vismaz Austrumlatvijas sabiedrības aizvēstures beigās (9.–12. gs.) 
bija balstītas uz dzimtas attiecībām, tās bija vadonības sabiedrības ar diezgan lielu vien-
līdzības līmeni, uz ko norāda gan telpas organizācija, gan apbedījumu un to piedevu 
analīze. Viņaprāt, lai gan aizvēstures beigās Austrumlatvijā iespējams izdalīt atsevišķus 
ekonomiskos centrus un centrālos reģionus, politiskās varas centri materiālajā kultūrā 
neatspoguļojas. Arheoloģiski pētītajās dzīvesvietās – gan pilskalnos, gan apmetnēs – vē-
rojama līdzīga vietas uzbūve un struktūra, neizdalās arī kādas īpašas celtnes, kuras va-
rētu saistīt ar sabiedrības politiskajiem līderiem. Sabiedrību priekšgalā atradās atsevišķi 
vadoņi vai to grupas, tomēr vara vēl nebija institucionalizēta, vadoņi bija tikai vieni no 
pārējās sabiedrības locekļiem.46 Arī pati sabiedrība līdz pat 12. gs. beigām nebija gatava 
atteikties no tradicionālajām varas attiecībām, kas balstījās uz egalitārisma kolektīvo 
ideoloģiju.47

42 Simsons R. Prūšu nobiles Dusburgas Pētera darbā Chronicon terrae Prusiae un to loma prūšu sabiedrībā. 
Latvijas Universitātes raksti, 764. sēj. Rīga: Latvijas universitāte, 2012, 87.–88. lpp.

43 Petri de Dusburg. Chronica terrae Prussiae, 88. (84.). Pieejams: http://rikoyota.oh.lv/?ct=petr (skatīts 02.12.2013.).
44 Graudonis J. Agro metālu periods, 1500.–1. g. pr. kr. Latvijas senākā vēsture, 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: 

Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 185. lpp.
45 švābe A. Latvijas kultūras vēsture, 1. sēj. Sabiedriskā kultūra. 1. daļa: Dzimts satversme. Rīga: kultūras balss, 

1921.
46 šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 369. lpp.
47 Turpat, 371. lpp.
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V. Blūzma un J. Lazdiņš šo valstiskās organizācijas pakāpi uzskata par militārās 
demokrātijas pakāpi, kad ap izcilākajām personām pulcējās pārējie kopienas locekļi. 
Viņu vara galvenokārt balstījās uz izcelšanos (aristokrātija) un personisko autoritāti, 
nevis uz valstiski organizētu piespiedu aparātu.48 

Pamats ekonomiskajai varai sāka veidoties jau 5.–8. gadsimtā, kad bija radušies 
ievērojami bagātību uzkrājumi un pārtikas rezerves, kas ievadīja sabiedrības noslāņo-
šanos. Ne mazsvarīga loma bija dārgmetālu – sudraba (kopš 5. gs.) un, lai gan nelielā 
daudzumā, arī zelta ieplūšanai Latvijas teritorijā kopš 6. gadsimta.49 Radās pamats 
bagātību pārdalei, kuru realizēja ar laupīšanas karagājieniem. 

uz sabiedrības sociālo noslāņošanos un virsslāņa izdalīšanos 8.–9. gadsimtā Zem-
galē norāda Dreņģeru–Čunkānu kapulauka 241. kaps – bagāta, 35–40 gadus veca (ve-
cumu noteica antropologs Guntis Gerhards) vīrieša apbedījums un tam perpendikulāri 
guldītais trūcīgas, apmēram 30 gadus vecas sievietes apbedījums (249. kaps).50 Sieviete 

48 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp. 
49 urtāns V. Sudraba un zelta apstrāde senajā Latvijā (līdz 13. gs.). Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR, III. Rīga: 

Zinātne, 1962, 69.–108. lpp.
50 Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. 

Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29.–38. lpp. 

1. att. Apbedījumu 
grupa Dreņģeru–
Čunkānu kapulaukā. 
249., 241., 246., 
294. kaps (Atgāzis M. 
Dreņģeru–Čunkānu 
241. kaps un šķēpu 
līdzdošanas tradīcija 
8.–9. gs. zemgaļu 
apbedījumos. Arheo-
loģija un etnogrāfija, 
17. laid., 1994,  
31. lpp., 2. att.)
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apbedīta vīrietim pie galvas, starp kapu rindām, ievērojami atkāpjoties no zemgaļiem 
raksturīgā apbedījumu virziena. Arheologs Māris Atgāzis pieņem, ka šī sieviete varētu 
būt 241. kapā apbedītā vīrieša blakussieva vai kalpone.51

Blakussievu turēšana varēja būt viens no varas simboliem. Domājams, vēlajā dzelzs 
laikmetā baltu maztautu ģimenes struktūra daudz neatšķīrās no Tacita aprakstītās, “kur 
katram pietiek ar vienu sievu, atskaitot ļoti nedaudzus, kas ne saldkāres dēļ precē vairā-
kas, bet savas dižciltības labad dabūdami daudz precību piedāvājumu”.52

Sākot ar vikingu laiku, atsevišķas dzimtas nostiprināja savas ekonomiskās pozīci-
jas, pateicoties tirdzniecībai un pieaugušajam dārgmetālu pieplūdumam. To apliecina 
sudraba depozītu skaita un apjoma pieaugums 11. un 12. gadsimtā. Spilgts piemērs ir 
Salgales Rijnieku depozīts, kas satur sudraba naudas stienīšus, kuri, izmantojot sudraba 
kaklariņķi, sasieti sainītī. Muzejā nonākušā sudraba svars ir 5749 g, bet tā sākotnējais 
svars bijis ap 11 kilogramu.53 

Nevar noliegt arī vispārēju saimniecības attīstību – zemkopības un amatniecības 
rīku pilnveidošanos, eksporta preču, tādu kā vasks, vērtības pieaugumu un citus fak-
torus, kas vairoja kopējo turības līmeni. Bagātību uzkrājumi neapšaubāmi veicināja 
mantošanas tiesību attīstību, kas noslēdzās ar tiesību mantošanu uz novadu un valsti.

Svarīga loma varas nostiprināšanā bija ideoloģijai. Vadošo dzimtu piederīgie, ka-
radraudžu locekļi un citi topošās elites pārstāvji izmantoja simbolus, kas norādīja uz 
augstu sociālo statusu. Dārgi, bieži importēti vai pēc importētiem paraugiem izgatavoti 
ieroči, t.s. karavīra aproces latgaļu vīriešiem, ar bronzas gredzentiņiem rotāti zilas krā-
sas (indigo krāsviela) svārki vīriešiem, līdzīgi krāsotas un rotātas villaines sievietēm, 
skandināvu saktas, atsevišķi piekariņi, tostarp t.s. Rjurikoviču cilts zīmes,54 norādīja 
uz nēsātāju īpašo stāvokli. Varas manifestēšana, iespējams, izpaudās arī uzkalniņkapu 
uzbēršanā latgaļiem un lībiešiem 10.–12. gadsimtā, mirušo kremācijā lībiešiem. 

11. gadsimtā, beidzoties vikingu aktivitātēm, atsevišķu indivīdu iespējas sevi aplie-
cināt un iegūt ievērību, godu un mantu pakāpeniski mazinājās.55 Tomēr 11. gs. otrajā 
pusē radās jaunas iespējas varas nostiprināšanai – šoreiz tieši saistītas ar ideoloģiju vai, 
precīzāk, iespēju to mainīt.

šajā laikā, pēc Brēmenes ādama ziņām, dāņi uzsāka Romas katoļu misiju kurzemē. 
otra kristietības strāva bizantiskās pareizticības veidā 11. gs. otrajā pusē ieplūda no 
krievzemes, bet 12. gs. vidū sākās Svētās Romas impērijas vācu misija.56 Lai gan kristie-
tība, vismaz tās pareizticīgajā variantā, bija saistīta ar meslu kundzību, vietējie vadoņi 
to varēja izmantot kā ieroci cīņā par varas nostiprināšanu. kristīgās pasaules aizsegs 

51 Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos, 
38. lpp. 

52 Tacits G. k. Ģermānija: par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. No latīņu valodas tulkojis J. endzelīns. 
Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011, 18. (107.) lpp. 

53 urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, Nr. 63, 180.–181. lpp.
54 Mugurēvičs ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 

1994, 76.–83. lpp.
55 šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 371. lpp.
56 Mugurēvičs ē. Priekšvārds. Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis ā. Feldhūns; ē. Mugurēviča priekš-

vārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, 7.–12. lpp.
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cīņai pret pagāniskajiem ciltsbrāļiem bija izšķirīgs faktors vadoņa varas nostiprināšanai 
gandrīz visās barbaru valstīs. 

13. gs. beigās rakstītajos avotos parādās zemes administratīva iedalījuma jauns 
apzīmējums – pagasts, ko uzskata par senkrievu meslu ievākšanas laika ievedumu.57 
Pagasts sākotnēji bija mielasta nodevas karalim un viņa ierēdņiem un šo nodevu 
maksāšanas termiņš.58 uzskata, ka vārds “pagasts” var būt cēlies no krievu valodas 
(погост) un laika gaitā pārvērties par teritoriāli administratīvu iedalījumu nodokļu 
ievākšanai.59 Tomēr valdnieka mielasta tiesības daļēji romiešu tiesību ietekmē izvei-
doja ģermāņu karaļi (vācu Gastunsrecht, latīņu servitium regis). Valdniekam un viņa 
pavadoņiem bija tiesības prasīt no pavalstniekiem uzņemšanu (latīņu procuratio) un 
naktsmājas visos amata ceļojumos. Visilgāk un vislabāk šīs ģermāņu karaļu tiesības 
saglabājās Skandināvijā, un, kā atzīst A. švābe, tās vikingu laikā – pa daļai tieši Rie-
tumlatvijā, pa daļai netieši (caur krievzemi) Austrumlatvijā – ieviesās arī šeit kā valsts, 
tā privātā dzīvē.60 Baltijas somu apdzīvotajās teritorijās sastopams vārds “vaka” ar  
līdzīgu nozīmi kā pagasts. Plašāka teritoriālā iedalījuma vienība bija pilsnovads. katrs 

57 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g., 366.–367. lpp.
58 švābe A. Pagasts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 15. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937, 30 326. sl. 
59 Zutis J. Agrais feodālisms, 22. lpp. 
60 švābe A. Pagasta mielasts. Latviešu konversācijas vārdnīca. 15. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937, 30 302. sl. 

2. att. Zemes Latvijas teritorijā 12. gs. beigās – 13. gs. (Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 
1974, 276. lpp., 176. att.)
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pilsnovads ietvēra vairākus pagastus un ciemus, kas bija pakļauti valdniekam pilī.61 
9.–13. gadsimtā Latvijā varēja būt 250–300 piļu, starp tām – valstu, zemju vai novadu 
centri.62 Dažas šīs zemes uz 13. gs. sliekšņa tika apvienotas sabiedrības augstākā so-
ciālās organizācijas formā – valstīs, protams, to agrīnajā formā,63 pēc I. šterna – ķēniņ- 
valstīs.64

Valdnieka apzīmējums latīņu valodā rakstītajos tekstos rex latviešu valodā tulkots 
dažādi. Romā laikā no 8. līdz 5. gs. pr. kr. pastāvēja valsts iekārta, kuras priekšgalā 
atradās vēlēts valdnieks – rex, ko latviski tulko kā “ķēniņš”. Romas impērijas periodā 
(27. g. pr. kr. – 476. g. pēc kr.) valdnieki sevi dēvēja par cēzariem (latīniski Caesar). 
Valdnieka tituls “karalis” radās pēc tam, kad franku valdnieks kārlis Lielais (768–814) 
kronējās Romā un kļuva par Rietumu kristiešu valdnieku. kārļa kristītais vārds (latī-
niski Carolus) kļuva par kristīgu valdnieku apzīmējumu, bet Svētās Romas impērijas 
imperatori saglabāja ķeizara (no Caesar) titulu. Viduslaiku autori pēc 9. gadsimta latīņu 
tekstos ar vārdu rex apzīmēja karali, līdz ar to Latvijas maztautu valdnieku apzīmējums 
rex būtu jātulko kā karalis. 

Pirmās ziņas par karaļiem Latvijas teritorijā atrodamas dažu skandināvu avotu 
teiksmainajās daļās.65 Pilnvērtīgākas ziņas par situāciju Latvijas teritorijā iegūstamas no 
12. gs. beigu – 13. gs. sākuma avotiem. kaut arī pēc rakstītām ziņām un arheoloģiska-
jām liecībām secināms, ka Latvijas maztautas, gan nosacīti par senlatviešiem atzīstamie 
balti – kurši, zemgaļi, latgaļi un sēļi, gan Baltijas somiem piederīgie lībieši un vendi, 
kopumā atradās uz apmēram vienas sabiedrības attīstības pakāpes, tomēr centienos 
izveidot valstiskas organizācijas to sekmes bija atšķirīgas.

kurši

Visa dzelzs laikmeta laikā gan saimnieciskās, gan sociālās attīstības procesi Rietum-
latvijā pastāvīgi apsteidza analogas parādības Latvijas austrumos.66 Tādēļ nav brīnums, 
ka arī pirmās ziņas par valstiskumu saistās ar kuršiem.

Saksis Gramatiķis Hadinga sāgā stāsta par dāņu vikinga Hadinga teiksmainiem 
sirojumiem uz Baltiju, kur kuršu tirāns (tyranno) Lokers saņēmis viņu gūstā.67 
Pēc Hadinga nāves par ķēniņu kļuvis Frodi, kurš devies uz kursu, bet kuršu kara-
lis (rex) Dorno, cerēdams ienaidnieku izmērdēt ar badu un sērgām, nopostījis pats 
savu zemi un atkāpies stipri nocietinātā pilsētā, ko Frodi ieņēmis ar viltību, iemā-
nīdams kuršus pilsētas priekšā izraktās vilku bedrēs.68 Arnolds kursis atzīst, ka  

61 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g., 366.–367. lpp.
62 Turpat, 367. lpp.
63 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus), 58. lpp. 
64 šterns I. Senlatvijas sociālā un militārpolitiskā iekārta, 46.–66. lpp. 
65 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn. (līdz 1237. gadam). Izd. A. švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937, 

5.–7. lpp.. 
66 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr., 180.–181. lpp. 
67 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 6.–7. lpp.
68 Turpat, 5.–6. lpp. 
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Dorno, Lokers un Hadings ir pasaku tēli ārpus laika un telpas, kurus pazīst vienīgi 
Saksis Gramatiķis.69

Pamatotākas ir 9. gs. Brēmenes arhibīskapa Rimberta ziņas par dāņu iebrukumu 
kursā70 ap 854.–855. gadu. Rimberts stāsta, ka kurši sakāvuši dāņu floti un ieguvuši 
lielu kara laupījumu, bet pēc tam kursā iebraucis (Birkas) zviedru karalis olavs, ieņē-
mis viņu pilsētu Jūrpili (Seeborg), kuru identificē ar Grobiņu, pēc tam, aplencis Apoli 
(Apulia), pieprasījis ķīlniekus un agrāko kunga tiesu, kā arī pusmārciņas sudraba no 
katra Apoles vīra. Pēc Rimberta ziņām, kuršu valsts (regnum) sastāvējusi no pieciem 
apgabaliem (civitates).

kā rāda arheoloģiskais materiāls, kuršu sabiedrība 12. gs. beigās un 13. gs. ir 
militarizēta – vīriešu apbedījumos dominē ieroči, Durbes Dīru un Lībagu Sāraju sen-
kapos atrastas arī bruņucepures. Tā varētu būt norāde uz vadonības sabiedrību, kurā 
tiek ievēroti militārās demokrātijas principi. Ziņas par sabiedrības sociālo struktūru 
iespējams iegūt no rakstītajiem avotiem, kas apliecina verdzības institūta pastāvē-
šanu kuršiem jau 10. gs. sākumā. Salīdzinoši sīki tas aprakstīts egila Skalagrimsona  
sāgā.71

10.–13. gs. arheoloģisko pieminekļu izvietojums rāda kuršu ekspansiju ziemeļu 
virzienā, atspiežot uz kurzemes ziemeļiem vai pat padzenot no tās Baltijas somu iedzī-
votājus.72 

Ziņas par to atrodamas arī Indriķa hronikā: “Vendi tolaik bija pazemīgi un trūcīgi. 
Padzīti no Ventas, kas ir upe kursā, viņi dzīvoja Senajā kalnā, kuram līdzās tagad uzcelta 
Rīgas pilsēta. No šejienes viņus atkal padzina kurši un daudzus no viņiem nogalināja; 
pārējie, aizbēguši pie letiem, dzīvoja kopā ar viņiem turpat un priecājās par priestera 
ierašanos.”73 kurši bieži devušies arī aizjūras sirojumos. šķiet, ka tieši kuršu piekoptais 
vikingiem raksturīgais dzīvesveids kavēja vienota valstiskuma veidošanos. Aizjūras 
sirojumi sekmēja vadonisma saglabāšanos – tie pavēra iespējas daudziem enerģiskiem 
vadoņiem izmēģināt veiksmi un ātri iegūt bagātību un slavu. 

Par kuršiem zināms, ka 1230. gada 28. decembrī viņiem bija valdnieks Lamekins, 
kuru dēvē par karali (Lammekinus rex).74 Ar viņu un Rietumkursas vecākajiem no  
14 vārdā nosauktiem kunga novadiem (kiligundām) abpus Ventas 1230. gada jūlijā uz 
Rīgu komandētais pāvesta vicelegāts Alnas Balduīns slēdza līgumu, ar kuru kurši sola 
kristīties, bet saglabā brīvību.75 

A. švābe76 un ē. Mugurēvičs77 šīs zemes lokalizē Ziemeļpiemarē un Rietumban-
davā. A. švābe norāda, ka 1230. gadā Lamekina valstī pilnīgi vai pa daļai ietilpa šādas 

69 kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem. 2. labotais un papildinātais izde-
vums. Stockholm: ARAR, 1998, 57. lpp. 

70 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 5, 3.–5. lpp.
71 Turpat, Nr. 10, 8.–10. lpp.
72 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 189. lpp.
73 Indriķa hronika, X, 14.
74 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 162. 
75 Turpat.
76 švābe A. Senā kursa. – švābe A. Straumes un avoti, I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 86. lpp.
77 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 63. lpp.
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kuršu teritorijas jeb “zemes”: Ventava, Rietumu Bandava un Piemare (Bihavelanc).78 
Viņš, tāpat kā I. šterns, secina, ka kursas lielākā daļa neatradās Lamekina varā.79

Lamekins neapšaubāmi pārstāvēja vairākus novadus, tomēr rīkojās nevis kā suve-
rēns valdnieks, bet pauda šo zemju vecāko intereses, t.i., bija izvirzīts kā ietekmīgākais 
to pārstāvis. šeit saskatāma līdzība ar prūšu rīcību 1260. gadā, izraugoties sacelšanās 
vadoņus no ietekmīgu vecāko vidus. 

Rietumlatvijas attīstība, šķiet, bija tuvāka Skandināvijas modelim. Skandināvijā vēl 
feodālisma apstākļos 12. un 13. gadsimtā pastāvēja brīvie zemnieki – karavīri un tautas 
sapulces – tigi.80

Lībieši

Lībiešu sabiedrība 10.–12. gadsimtā ir neviendabīga. Avoti nesniedz precīzas norā-
des par to, kas īsti ir kurzemē dzīvojošie Baltijas somi – vai tie ir lībieši, no kuriem daļa 
pārcēlusies uz Daugavas lejteci un nedaudz vēlāk uz Gaujas baseinu, vai tie uzskatāmi 
par vendiem.81 Zināms, ka kurzemes ziemeļos bija izveidojušās divas zemes ar somis-
kiem nosaukumiem – Vanema (Vecā zeme) un Ventava. 12. gs. beigu – 13. gs. sākuma 
rakstītie avoti plašākas ziņas sniedz par Daugavas un Gaujas apkārtnes lībiešiem. 

78 švābe A. Senā kursa, 86. lpp.
79 šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 109. lpp. 
80 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr., 184. lpp. 
81 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 

92.–101., 134.–135. lpp.

3. att. Veckuldīgas pilskalns. 20. gs. 20. gadu pastkarte
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Vairākas pazīmes liek Gaujas un Daugavas lībiešu sabiedrības vērtēt atšķirīgi. Tu-
raidas lībiešu teritorija 10. gs. – 13. gs. sākumā uzskatāma par etniski viendabīgu (iz-
ņēmums varētu būt daži vadoņi, piemēram, Sateseles (Sattesele)82 vecākais Dabrelis,83 
kurš, iespējams, ir baltiskas izcelsmes),84 turpretī Daugavas lejtece nav etniski monolīta. 
Doles salā Raušu ciemā, iespējams, nelielā skaitā dzīvojuši latgaļi,85 Salaspils Laukskolā 
konstatēti divi 10.–11. gs. skandināvu apbedījumi.86 uz intensīvākiem sakariem un 
pat ģimeņu kontaktiem ar skandināviem norāda lībiešu kultūrai raksturīgie daudzie 
skandināvu kultūras elementi. Īpaši izdalās teritorija no Mārtiņsalas līdz Aizkrauklei, 
kur koncentrējas gandrīz visas pie Daugavas ūdensceļa atrastās skandināvu sievietēm 
raksturīgās ovālās jeb bruņrupuču saktas.87 Salaspils Laukskolas kapulaukā 9.–10. gs. 
apbedījumos 9% rotaslietu ir skandināvu izcelsmes.88 

Rīgas ciemos 12. gadsimtā bez Daugavas lībiešiem dzīvojuši arī kurzemes lībieši, 
kas, iespējams, identificējami ar kuršu padzītajiem vendiem.89 Senlietu materiāls 
tāpat norāda uz zemgaļu klātbūtni Rīgā, vismaz sākot ar 13. gs.,90 iespējams, te mituši  
arī latgaļi un sēļi.91 kurzemes lībiešu jeb vendu klātbūtne konstatējama vēl citviet 
Piedaugavā. Aizkrauklē lībieši dzīvojuši kopā ar latgaļiem,92 savukārt Daugmalē vē-
rojama zemgaļu klātbūtne,93 un tur varētu būt uzturējušies arī skandināvu un krievu  
tirgotāji.94 

Laulību sakari ar ietekmīgām cittautiešu dzimtām, iespējams, bija veids, kā dažas 
dzimtas nostiprināja savu prestižu. uz to varētu norādīt piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts 
zīmi, kuras izcelsme meklējama Skandināvijā, bet pati zīme izveidojusies krievzemes  

82 Indriķa hronika, XVI, 3, 4.
83 Turpat, X, 10, 14; XIV, 10; XV, 7; XVI, 4, 5; XXV, 2.
84 Mīlenbahs k., endzelīns J. Latviešu valodas vārdnīca, 1. sēj. Rīga: Izglītības ministrija, 1923–1925, 429. lpp.; 

Blese e. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Rīga: A. Gulbis, 1929, 170. lpp. 
85 Daiga J. Izrakumi Raušu lībiešu ciemā 1971. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antro-

pologu un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972, 64. lpp.
86 Zariņa A. Die kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 

aus dem 10.–13. Jh. u.Z. Salaspils Laukskola. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen 
Mittelalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies at university of Stockholm, 1992, S. 173–174 (Acta univer-
sitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, 9).

87 Jansson I. Skandinavian oval brooches found in Latvia. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien 
im frühen Mittelalter, S. 61–78.

88 Zariņa A. Die kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 
aus dem 10.–13. Jh. u.Z. Salaspils Laukskola, S. 184.

89 Caune A. Jauni atklājumi Rīgas 12. gadsimta kapulaukā un to nozīme pilsētas pirmsākumu skaidrojumā. – 
Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 331.–341. lpp.

90 Celmiņš A. Sv. Paula baznīcas kapsēta Rīgā. Senā Rīga: Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture, 6. sēj. Rīga: 
Mantojums, 2009, 27. lpp.

91 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gadsimtā. – Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 48. lpp. 

92 urtāns V. Aizkraukles arheoloģiskās ekspedīcijas guvumi 1971. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli 
par arheologu un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972, 99.–103. lpp.

93 Zemītis G. Daugmales attiecības ar Rīgu un Zemgali 12./13. gadsimtā. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 
2000, 120. lpp.

94 urtāns V. Daugmales ekspedīcijas rezultāti 1966. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu 
un etnogrāfu pētījumu rezultātiem 1966. gadā. Rīga: Zinātne, 1967, 42. lpp.
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skandināvu centros. Lībiešu sabiedrībā tā 10.–13. gadsimtā varēja kalpot kā ietekmīgām 
dzimtām piederīgu sieviešu zīme.95 

Atšķirīgi ir arī reģionu izaugsmes impulsi. Daugavas reģiona izaugsmes sākums 
meklējams vikingu laikmetā – 10. gs. otrajā pusē – 11. gs. sākumā Daugavas krastos iz-
veidojās ievērojami amatniecības un tirdzniecības centri: Daugmale kreisajā krastā un 
Salaspils Laukskola labajā krastā. šajā laikā Daugavas ceļš ieguva būtisku lomu tranzīt-
tirdzniecībā starp Skandināviju, krievzemi un Bizantiju. Lielākā 10.–12. gs. monētu 
koncentrācija vērojama tieši gar Daugavas ūdensceļu, jo īpaši Daugavas lejtecē.96

Daugavas lībiešu teritorijā ir maz pilskalnu. Turklāt Daugmales senvietu komplekss 
ar pilskalnu, tam abās pusēs izvietotu senpilsētu un kapulaukiem, kā arī acīmredzamu 
saistību ar Daugavas pretējā krastā izvietotajiem Salaspils Laukskolas ciemiem vairāk 
atbilst agrās pilsētveida apmetnes – vīka nekā varas centra pazīmēm.97 

Labu ieskatu Daugavas lībiešu sabiedrības modelī sniedz Salaspils Laukskolas 
10.–13. gs. kapulauka izrakumu materiāls. kapulaukā izpētīti 610 kapi, starp vīriešu 
kapiem izdalāmi bagātu dižciltīgu vīriešu (16 pieaugušo un 1 zēna), turīgu vīriešu – 
karavīru (40 pieaugušo) un materiāli nodrošinātu dižciltīgo (19 pieaugušo un 4 zēnu) 
apbedījumi, savukārt starp sieviešu kapiem apmēram 56% ir bagātas piedevas, bet  
10 kapus var uzskatīt par dižciltīgu sieviešu apbedījumiem.98 Tas liecina par samērā 
lielu turīgās sabiedrības daļu un sieviešu augstu stāvokli sabiedrībā, kas raksturīgs ne-
militarizētām sabiedrībām. 

Alvīds Nikžentaitis raksta, ka nevar runāt par valdnieku slāni (Fürstenschicht)  
lībiešiem un latgaļiem. Visa vara šeit piederēja vecākajiem (Adel). Realizējot konkrētu 
militāro akciju, tika iecelts vadonis.99 šim viedoklim varētu piekrist attiecībā uz Dauga-
vas lībiešiem, bet to nevar attiecināt uz Turaidas lībiešiem un latgaļiem, kuru ietekmī-
gākajiem vadoņiem bija sava karadraudze – “radi un draugi”.

Vienīgais no Daugavas lībiešiem, kuru dēvē par “vadītāju un vecāko” (princeps ac 
senior) ir Ako.100 Lai gan Ako ir Salas vecākais, tomēr par plašas, pret vāciešiem vērstas 
militāras akcijas vadītāju 1206. gadā viņš acīmredzot kļūst savu personisko īpašību, 
nevis iepriekš nostiprināta varas stāvokļa dēļ. uz neizteiktu vadoņa varu un augstu 
indivīda brīvības pakāpi norāda arī tas, ka Daugavas lībiešu kristīšanās bieži notiek 
individuāli. Indriķa hronikā vairāki jaunkristītie saukti vārdos, piemēram, Ikšķilē vis-
pirms tika kristīti Ilo, kulevenes tēvs, un Vieco, Alo tēvs,101 nedaudz vēlāk Salā kristīti 
Viliendi, uldenago, Vade, Valdeko, Gerveders, Vieco,102 vai arī minēts, ka kristās liels 

 95 Mugurēvičs ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs., 76.–83. lpp.
 96 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках в Латвии IX–XII вв. Рига: Зинатне, 1988, c. 68.
 97 Zemītis G. 10th–12th century Daugmale – the earliest urban settlement along the lower Daugava and fore-

runner of Riga. Cultural Interaction between East and West. Archaeology, Artefacts and Contacts in Northern 
Europe. Stockholm, 2007, pp. 279–284 (Stockholm Studies in Archaeology, 44). 

 98 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 
317.–318. lpp.

 99 Nikžentaitis A. Zur Frage des Fürstenschicht in der baltischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts. Lübeck Style? 
Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. 
Riga: Nordik, 2001, p. 332.

100 Indriķa hronika, X, 8; XXV, 2.
101 Turpat, I, 4.
102 Turpat, I, 7.
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skaits ciemu iedzīvotāju,103 bet ne visi. Tas nozīmē, ka valdnieka autoritāte nav tik liela, 
lai ticības maiņa visā vietējā sabiedrībā notiktu līdz ar valdnieka kristīšanos. 

kopumā Daugavas lībiešu sabiedrība pēc sava sastāva ir tuvāka agro pilsētu sa-
biedrībai, kurai raksturīgs spēcīgs tirgotāju un amatnieku slānis, ar plašākām indivīda 
tiesībām un neizteiktu vadoņa varu. 

Turaidas jeb Gaujas lībiešu reģiona attīstība notikusi citādi. Gaujas baseinu lībieši 
apguvuši vēlāk nekā Daugavas. šeit salīdzinoši nelielā teritorijā izvietoti vairāki pils-
kalni, kuru apdzīvotība nav ilgstoša, tie ierīkoti neapgūtā teritorijā, acīmredzot kā varas 
centri. Gaujas lībiešu teritorijā vērojamas arī citas pazīmes, kas liecina par varas mani-
festāciju, – par tādu var uzskatīt kapu uzkalniņu veidošanu. 

Lai gan uzkalniņkapi veidoti arī Daugavas baseinā, Gaujas lībiešiem tie ir raksturī-
gāki. Ar varas manifestēšanu tāpat var saistīt ugunskapus, jo pats sadedzināšanas pro-
cess ir komplicētāks, emocijas raisošs. Lībiešiem atšķirībā no kuršiem, kuriem šajā laikā 
dominē ugunskapi, kremēta tiek tikai aptuveni trešā daļa mirušo, turklāt 70% kremēto 
ir vīrieši,104 kas var liecināt, ka šāds gods parādīts galvenokārt privileģētam karotāju slā-
nim. ka sadedzināti ietekmīgi vadoņi, norāda arī kaupo sadedzināšana 1217. gadā.105 

krimuldas Tālēnos, Liepenēs, Turaidas Pūteļos kapu uzkalniņos apbedīto vīriešu 
skaits ir lielāks par sieviešu, atsevišķos vīriešu kapos atrastas sieviešu rotas, savukārt 

103 Indriķa hronika, III, 7.
104 Latvijas PSR arheoloģija, 201. lpp.
105 Indriķa hronika, XXI, 4.

4. att. Lībiešu kapu uzkalniņi. Allažu Saknītes–Atvasītes. Gunta Zemīša foto 2013. gadā
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sieviešu – ieroči.106 Tas varētu liecināt, ka šeit apbedīti karadraudzes locekļi un viņu 
ģimenes locekļi. Dzimumu disproporcija izskaidrojama ar to, ka karadraudzē iesaistīto 
vīriešu mūžs varēja aprauties jau pirms ģimenes izveidošanas. Līdz ar to Gaujas lībiešu 
sabiedrība šķiet vairāk militarizēta, organizēta karam. To varētu skaidrot ar dzimtu sta-
tusa nostabilizēšanos un dzimtas locekļu pieaugušo pašapziņu. Militārās aristokrātijas 
vidū palielinājās pieprasījums pēc prestižiem ieročiem, tāpēc ļoti svarīgs kļuva ieroču 
imports.107 Ieroči pēc importētiem paraugiem tika izgatavoti arī uz vietas, pieprasī-
jums pēc tiem paaugstināja arī amatnieku prestižu un ienākumus. Ar to izskaidrojama 
amatnieku klātbūtne pilskalnos, kas pakāpeniski no kolektīvām dzīvesvietām pārtapa 
par viena valdnieka pilīm, respektīvi, varas centriem, kā, piemēram, Dabreļa pils  
Sateselē.108

Acīmredzot karš un sirojumi ir būtisks faktors šī reģiona attīstībā. kara un tirdz-
niecības ciešā saistība ir aizgājušā vikingu laikmeta (Ziemeļeiropā 800.–1050. g.)  
iezīme. Baltijā, īpaši kuršu un lībiešu sabiedrībā, tā saglabājās līdz 13. gs. sākumam. 
uz to norāda arī 1,4 kg smagā109 krimuldas Raganas depozīta sudraba rotaslietu un 
monētu sastāvs. Depozīta noguldīšanas laiks varētu būt 13. gs. sākums. Tā sastāvā ir 
176 sudraba senlietas, tostarp septiņi dirhēmi, desmit anglosakšu denāri, viens dāņu 
denārs, pieci skandināvu atdarinājumi un 122 vācu denāri,110 kā arī rotaslietas, kas 
norāda uz tirdzniecības sakariem ar Baltijas somu zemēm, Skandināviju un skandināvu 
centriem krievzemes teritorijā.111 Par Gaujas lībiešu sabiedrības militāro raksturu lie-
cina Turaidas lībiešu līdzdalība cīņās ar igauņiem. Gaujas lībiešu vecākie kaupo, Vesi-
ķis, arī Dabrelis un Ninnus ar saviem cilvēkiem regulāri piedalās 13. gs. pirmās un otrās 
desmitgades cīņās. 

kaupo ir vienīgais lībiešu valdnieks, kuru hronists pielīdzina karaļiem, tiesa, tikai 
nosacīti (quasi rex). “Pēc tam brālis Teoderihs [..] aizbrauca uz Vāciju un paņēma līdzi 
kādu līvu, vārdā kaupo, kas Turaidas līviem bija it kā valdnieks un vecākais.”112 Līdz ar 
kaupo kristīšanos acīmredzot skaitījās, ka kristietību pieņem viņa pavalstnieki, lai gan 
tas nenotika bez protestiem. kaupo pat tiek padzīts un tikai ar krustnešu un zemgaļu 
palīdzību spēj atkarot pats savu pili,113 tomēr Gaujas lībiešu jaunkristītie reti saukti vār-
dos, un šeit, lai gan pēc protestiem un pretdarbības, vadoņa ticības maiņu padotajiem 
nācās akceptēt.

kaupo tomēr nav vienīgais, ar kuru rēķinās vācieši. Bīskaps Alberts savas darbī-
bas sākumā 1200. gada vasarā prasa ķīlniekus “no kaupo un Anno un citiem zemes 

106 Tõnisson e. Die Gauja Liven und ihre materielle Kultur. Tallinn: eesti raamat, 1974, S. 71.
107 Turpat, 166. lpp.
108 Zemītis G. Rakstītie un arheoloģiskie avoti par Sateseles pili. Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: Latvi-

jas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 354.–355. lpp.
109 Jemeļjanovs e. krimuldas Raganas depozīts un Gaujas lībiešu vēsturiskā teritorija. Krimuldas Raganas depo-

zīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas, 10.–13. gadsimts: katalogs. Rīga: Zinātne, 2012, 8. lpp.
110 Berga T. krimuldas Raganas depozīta monētas. Krimuldas Raganas depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un 

monētas, 10.–13. gadsimts, 42.–90. lpp.
111 Zemītis G. krimuldas Raganas depozīta rotas. Krimuldas Raganas depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un 

monētas, 10.–13. gadsimts, 19. lpp.
112 Indriķa hronika, VII, 3.
113 Turpat, X, 10.
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vecākajiem”.114 Anno, tāpat kā kaupo, ir turaidietis, kura pārvaldīšanā atradās vismaz 
viens ciems.115 Savukārt kaupo kontrolē bijušas vismaz divas pilis.

Gaujas kreisajā krastā atrodas cita vecākā – Dabreļa “daļa” (pars Dobrelis)116 Sate-
seles pils. 

Tā kā 1206. gadā kaupo ar vāciešiem un zemgaļiem mēģina Sateseli ieņemt, nopro-
tams, ka abu vadoņu attiecības jau iepriekš bijušas naidīgas. 

Abu ietekmīgāko Gaujas lībiešu vecāko kontrolētā teritorija tomēr ir pārāk maza, 
lai atbilstu agrās valsts kritērijiem.117 1212. gada vasarā sakarā ar cīņām Sateselē, kur 
lībieši savienībā ar Rūsiņa vadītajiem Autīnes latgaļiem cīnās pret vāciešiem, pirmo 
reizi vārdā tiek nosaukts “Gaujas otra krasta” (Turaidas) lībiešu “vadītājs un vecākais” 
(princeps ac senior) Vesiķis.118 šajā laikā Turaidas lībiešu vadonis joprojām ir kaupo. 
Domājams, tāpat kā Ako, arī Vesiķis ticis ievēlēts par vadoni brīdī, kad lībieši atteicās no  

114 Indriķa hronika, IV, 4.
115 Turpat, XI, 5; Mugurēvičs ē. komentāri. Indriķa hronika, 343. lpp.
116 Indriķa hronika, X, 10; XVI, 3, 4.
117 Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses, pp. 586–589.
118 Indriķa hronika, XVI, 4.

5. att. krimuldas Raganas depozīts (Turaidas muzejrezervāta krājums).  
Alberta Linarta foto 2012. gadā
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sadarbības ar vāciešiem un kaupo. Viņu, tāpat kā Ako, hronikas autors dēvē par “va-
dītāju un vecāko”. Vesiķim, šķiet, bijusi karadraudze “savējie” (Vesike cum suis),119 bet 
viņa pils tiek meklēta Viešu kalna pilskalnā.120 

Izņemot karadraudzi, vadoņu rīcībā, šķiet, nav citu publiskās varas instrumentu. 
Tiesas spriešana lībiešiem jautājumos, kuros trūka skaidru pierādījumu vai kuri at-
tiecās uz kopienai būtiskajiem ticības maiņas, kara un miera, upurēšanas vai Dieva 
zaimošanas jautājumiem, atradās pagānisko priesteru rokās. Spilgts piemērs ir Dieva 
tiesa Turaidā 1186. gadā, ar likteņa zirga palīdzību izlemjot sludinātāja Teoderiha 
likteni.121 Savukārt jautājumus, kas bija saistīti ar nodevību, kā tas ir ar kristītajiem 
lībiešiem kirjānu un Lajānu, izskatīja un sodu piesprieda ar kolektīvu lēmumu. 
No teksta tomēr saprotams, ka lēmumu pieņēma zemes vecākie. “un tā notika, ka, 
viņiem pēc līvu kopīgā lēmuma ap kājām apsienot virves, abus pārplēsa vidū pušu. 
Viņus mocīja visbriesmīgākajām mocībām, izrāva iekšas un saplosīja kājas un  
rokas.”122

119 Indriķa hronika, XVI, 4.
120 Brastiņš e. Latvijas pilskalni: Vidzeme. Rīga: Pieminekļu valde, 1930, 69. lpp. 
121 Indriķa hronika, I, 10.
122 Turpat, X, 5.

6. att. Sateseles pilskalna valnis. Alberta Linarta foto 2006. gadā
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Varam secināt, ka atsevišķi lībiešu vecākie, īpaši Gaujas apkārtnē, pretendēja uz 
vienpersonisku varu, kuras iegūšanai izmantoja visus iespējamos līdzekļus, ieskaitot 
ticī bas maiņu, tomēr senās militārās demokrātijas tradīcijas vēl bija pietiekami spēcīgas. 
Spilgtāk tās izpaudās Daugavas lībiešiem.

Latgaļi

Atšķirībā no lībiešiem baltu maztautas – kurši, zemgaļi, latgaļi un sēļi – bija saistītas 
ar noteiktu teritoriju vairākus gadsimtus. 

Vidējā dzelzs laikmetā (5.–8. gs.) latgaļiem sāka veidoties vadonības sabied-
rība.123 Latgaļu sabiedrības sociālā noslāņošanās 9.–12. gs. tikusi analizēta vairākkārt. 
elvīra šnore, analizējot Nukšu kapulaukā apbedīto vīriešu sociālo stāvokli, izdalījusi 
četras grupas.124 Arnis Radiņš devis šādu latgaļu sabiedrības dalījumu 12. gs. beigās: 
tās augšgalā atradās valdnieks, zemāk – vecākie, brīvie, karadraudzes locekļi, nebrī-
vie (dreļļi).125 kāds dižciltīgo slānim piederīgā indivīda apbedījums atklāts Priekuļu 
ģūģeru kapulauka 30. kapā 1989. gadā Zigrīdas Apalas vadītajos izrakumos.126 šeit  
apbedītais vīrietis uzskatāms par vienu no tiem izcilajiem seno latgaļu 11. gs. sabiedrī-
bas virsslāņa pārstāvjiem, kurus vēlāk Indriķis Livonijas hronikā dēvē par seniores un 
no kuriem veidojās tālaika latgaļu militārā un administratīvā vadība – kopienu, ciemu, 
novadu un zemju vecākie.127

Par mantisko noslāņošanos latgaļu vidē liecina arī sudrablietu depozīti. Pagaidām 
gan te nav zināmi tāda apjoma depozīti kā Salgales Rijniekos Zemgalē, tomēr arī Cēsu 
apkārtnē atrastais 20 sudraba stienīšu depozīts, kas sver 3172 gramus, ir uzskatāms par 
ievērojamu bagātību uzkrājumu.128

Bez arheoloģiskajām liecībām par verdzības institūta pastāvēšanu latgaļiem varētu 
liecināt Rīgas arhibīskapa Johana VI Ambundi 1422. gadā izdotais “Landesordnung”, 
kas kristīga cilvēka drellību (verdzību) ierobežo līdz desmit gadiem.129 Domājams, šeit 
runa ir par latgaļu sabiedrību un verdzības institūts nav veidojies Livonijas laikā, bet 
gan mantots no iepriekšējā perioda. Pēc A. Radiņa domām, latgaļiem pāreja no vadonī-
bas uz valsts sabiedrību aizsākās 10. gadsimtā.130

123 Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 71. lpp. 

124 Latvijas PSR arheoloģija, 275. lpp.
125 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 

politiskās vēstures jautājumi, 135.–136. lpp.
126 Apala Z., Zariņa A. Dižciltīga latgaļa apbedījums ģūģeru kapulaukā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls,  

Nr. 1, 1991, 11.–29. lpp.
127 Turpat, 26. lpp. 
128 urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), Nr. 86, 200. lpp., 104. att. 
129 švābe A. Latvijas tiesību vēsture, 1. daļa. Pēc 1931./32. m. g. Lu lasītām lekcijām atreferējis stud. iur. A. šīrons. 

Rīga: Lu studentu padomes grāmatnīca, 1932. 
130 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 

politiskās vēstures jautājumi, 131. lpp. 
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No rakstītajiem avotiem zināmas latgaļu agrās valstis – Jersika, koknese, Tālava 
(Tolova), Imera, Atzele. 13. gs. sākumā šo zemju valdnieki bija pieņēmuši pareizticību. 
Jersikas un kokneses valstis bija saistītas ar Polockas kņazu, Tālava maksāja meslus 
Novgorodai un Pleskavai.

Latgaļu sasniegumiem valstiskās organizācijas ziņā uzmanība tika pievērsta jau 
20. gs. 30. gados, īpaši pēc F. Baloža arheoloģiskajiem izrakumiem Jersikas pilskalnā. 
Lai gan padomju okupācijas gados uzskats par Austrumlatvijas augstāku politiskās or-
ganizācijas pakāpi atbilda tālaika politiskajai konjunktūrai, nevar noliegt, ka atsevišķas 
valstiskās organizācijas formas latgaļiem ir pamanāmākas nekā kaimiņu tautām. Aus-
trumlatvijā, ņemot vērā tās meslu atkarību no Polockas, iespējams, bija izveidojusies 
ierēdniecība, kas nodrošināja nodevu ievākšanu, un bija izveidotas administratīvas 
vienības – pagasti. Tātad novada vadītāja stāvoklis vairs nav balstīts tikai uz autoritāti, 
bet tā ir pamatota ar zināmu publisku varu, kura galvenokārt izpaudās nodokļu ievāk-
šanā.131

Pēc V. Blūzmas atzinuma, tā kā Jersikā saskaņā ar Indriķa hronikas ziņām atradās 
baznīcas,132 izglītotie garīdznieki varēja kalpot par rakstvežiem un sekretāriem, bet 

131 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp. 
132 Indriķa hronika, XIII, 4.

7. att. Politiskā un reliģiskā situācija Latvijas teritorijā 12. gs. otrajā pusē  
(līdz Meinarda misijas sākumam). Dzintras Zemītes zīmējums

– apmetne   I – Koknese
– pilskalns  II – Tālava
– pilskalns ar senpilsētu III– Jersika

– zemju robežas (pēc Ē. Mugurēviča)

– kristīti pareizticībā (pēc rakstīto avotu ziņām)

– iespējams, kristīti pareizticībā 

– maksā meslus (pēc rakstīto avotu ziņām)
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valdnieka padomdevējinstitūciju veidoja atbilstoši senkrievu valsts iekārtai organizēta 
bajāru padome.133 Jautājums par bajāru slāņa pastāvēšanu latgaļiem ir diskutabls. 
Norādes par bajāriem atrodamas tautasdziesmās, piemēram: “Bajāram treji vārti, visi 
treji sudraboti.”134 Vārds “bajārs” sastopams arī Liborija Depkina (1652–1708) “Lat-
viešu vārdnīcā”, kur tā nozīme tiek skaidrota – “Bajahrs – pahns. Das letzte pahns ist ein 
littausches = wort ein kleiner Edelman”135 (bajārs – pans. Pēdējais ir lietuviešu vārds = 
maza dižciltīgā vārds. – G. Z.). Tomēr vārds “bajārs” ir svešs tieši tajā Latvijas daļā, kuru 
senatnē apdzīvoja latgaļi, – Vidzemē un Latgalē.136 Tas vairāk izplatīts kurzemē,137 kas 
liek domāt, ka bajāra vārds aizgūts ar lietuviešu starpniecību jaunākos laikos. 

133 Blūzma V. konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 
Nr. 1, 2008, 71. lpp. 

134 Barons k., Visendorfs H. Latvju dainas, 4. sēj. Pēterburga, 1910, Nr. 31179.
135 Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by T. G. Fennell, vol. 1. 

Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2005, 196. lpp.
136 Rozenbergs J. Bajāri latviešu klasiskajās tautasdziesmās. Valodas un literatūras institūta raksti. Rīga: Latvijas 

PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 122. lpp.
137 Turpat, 144. lpp.

8. att. Jersikas pilskalns. Gunta Zemīša foto 2013. gadā
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Noprotams, ka uz 13. gs. sliekšņa ietekmīgākajiem latgaļu vecākajiem bija kara-
draudze, kuru parasti apzīmē ar vārdiem “radi un draugi” (cognatis et amicis). Tādi 
ir Rūsiņam138 no Sateklas pils. No latgaļu vadoņiem, kuriem pakļautas ievērojamas 
teritorijas, atzīmējami Jersikas valdnieks Visvaldis un Tālavas valdnieks Tālibalds.

Visvaldis (13. gs. vēstures avotos Vissewalde, dokumentārajā pieminējumā Wisce-
wolodus) Indriķa hronikā dēvēts par rex (kņazs, karalis). Viņš bija lietuviešu dižciltīgā 
Daugerūta znots un Polockas kņaza Vladimira sabiedrotais cīņās pret vācu krust-
nešiem.139 Par Visvalža tautību daudz diskutēts, bet 20. gs. pēdējos gadu desmitos no-
stiprinājies viedoklis par viņa vietējo izcelsmi (Harijs Moora, Teodors Zeids, ēvalds Mu-
gurēvičs, Muntis Auns, Antonija Vilcāne).140 Visvalža pārvaldītās valsts (regnum) centrs 
atradās Jersikā, ko pierādīja Jersikas (šlosbergas) pilskalnā veiktie izrakumi 1939. gadā 
F. Baloža vadībā,141 izrakumi Jersikas kapulaukā tajā pašā gadā oskara kalēja vadībā,  
kā arī atjaunotie izrakumi 1990.–2003. gadā ē. Mugurēviča un A. Vilcānes vadībā.

Visvaldis bija kristīts pareizticībā, un Indriķa hronikā minēts, ka pili aizsargājuši 
“krievi”. Arheologi, kuri ilgus gadus veikuši pētījumus Jersikā, ir vienisprātis, ka pils 
iedzīvotāji bija latgaļi,142 bet hronikas ziņas par krieviem Jersikā skaidrojamas ar to, 
ka, “tāpat kā par latīņiem mēdza dēvēt katoļus, par krieviem šai laikā sauca pareiz-
ticīgos; pēc arheoloģiskajiem pētījumiem, pils iedzīvotāji – latgaļi – jau kopš 11. gs. bija 
kristīti”.143

F. Balodis pieņēma, ka gan Jersiku, gan koknesi pa daļai tirdznieciskos nolūkos ar 
latgaļiem, pa daļai Daugavas ceļa aizsardzībai nodibinājuši skandināvi – varjagi.144 šī 
doma nav atmetama, jo palīdz izskaidrot arī skandināvu ietekmi lībiešu kultūrā, tāpat 
vairāku lībiešu vietvārdu izcelsmi.145 

V. Blūzma, lai gan neizslēdz iespēju, ka Jersikas valsts izveidošanā izšķiroša loma 
varēja būt krievu elementam un Visvaldis varēja būt krievs (Vsevolods), iebilst pret ap-
galvojumu, ka Visvaldis bija atkarīgs no Polockas kņaza vai maksājis meslus Polockai. 
Tas tiek skaidrots ar to, ka 1209. gada Jersikas izlēņošanas līgumā nav norādes uz tās 
saistību ar Polocku, kas būtu loģiski, ja Jersika pirms tam bijusi Polockas vasaļvalsts.146 

Visvalža tiesības uz Jersiku ir viens no argumentiem, kas liecina, ka valdnieka vara 
atsevišķās zemēs jau 13. gs. sākumā bija mantojama un nebalstījās tikai uz autoritāti vai 
dzimtas spēku vien. Par to, ka Visvaldis varētu būt mantojis Jersiku, liecina vārdi, kurus 
hronikas autors pieraksta Visvaldim pēc Jersikas nopostīšanas 1209. gadā: “Ai, Jersika, 

138 Indriķa hronika, XV, 7.
139 Mugurēvičs ē. komentāri. Indriķa hronika, 357.–358. lpp.
140 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 79. lpp. 
141 Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi. Rīga: Pieminekļu valde, 1940, 84.–96. lpp.
142 kalējs o. Jersikas senkapi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1940, 11.–28. lpp.; Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā 

izdarītie izrakumi, 84.–96. lpp.; Vilcāne A. Senā Jersika, 115. lpp. u.c. 
143 Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi, 93. lpp.
144 Balodis F. Vēlais dzelzs laikmets: senās ciltis, viņu zemes un senvietas. Latvijas archaioloģija. Rīga: Valters un 

Rapa, 1926, 73. lpp. 
145 karulis k. Daugavas un Piedaugavas vietvārdi. Daugavas raksti: no Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 

150.–156. lpp.
146 Blūzma V. konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 69.–70. lpp.
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mīļotā pilsēta! Ai, manu tēvu mantojums!”147 Arī 1209. gada līgumā ar bīskapu Albertu 
Visvalža agrākās tiesības uz pili un novadu ir nosauktas par “mantojuma tiesībām”.148

Par mantošanas tiesībām rakstīts vairākos 13. gs. dokumentos. Ziņas par tām at-
rodamas arī Rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesībās un kuršu zemnieku tiesībās, kuras 
uzskata par 13. gs. kodificētām vietējo tautu tiesībām.149 Par mantošanas tiesību subjek-
tiem parasti tika uzskatīti tikai dēli.150

T. Zeids rakstīja, ka politiskā organizācijā latgaļu “valstiņām” Jersikai un Tālavai 
“piemīt zināmas feodālo valstu pazīmes”.151 Jautājums par to, kādas bija Visvalža at-
tiecības ar citu novadu vecākajiem un vai šīs attiecības var raksturot kā feodālas, t.i., 
senjora – vasaļa attiecības, ir diskutabls. Protams, līdz vācu iekarojumiem feodālās 
attiecības Rietumeiropas izpratnē ne Latvijas teritorijā, ne kaimiņu zemēs dienvidos, 
austrumos un ziemeļos (ar to saprotot Igaunijas teritoriju) nepastāvēja. Domājams, 
ka Polockas kņaza attiecības ar Jersikas un kokneses valdniekiem veidojās pēc tiem 
pašiem principiem kā latgaļu un arī pārējo baltu un lībiešu varenāko valdnieku at-
tiecības ar vecākajiem, kuri bija atkarīgi no viņiem. No spēcīgākā valdnieka atkarīgie 
vecākie galvenokārt uzņēmās militāras saistības, kā arī maksāja nodevas. šīs attiecības 
nebalstījās uz vasaļa zvērestu feodālajam senjoram, iegūta labuma – benefices (latīņu 
beneficium – labdarība), noregulētām lēņa mantošanas tiesībām. Feodālās attiecības arī 
neparedzēja nodevu maksāšanu senjoram. eiropas ziemeļaustrumos attiecības starp 
valdnieku un no viņa atkarīgajiem zemju vecākajiem balstījās uz spēku vai savstarpēju 
izdevīgumu un tādēļ bija nenoturīgas. 

Pēc līguma ar bīskapu Albertu, kas sekoja Jersikas nopostīšanai, Visvaldis saņēma 
Jersiku atpakaļ kā lēni ar trim karogiem. A. švābe secina, ka pēc toreizējās Rietum-
eiropas uzskatiem Jersikas karaļvalsts sastāvēja no kādām piecām teritorijām (“kunga 
novadiem”), turklāt 1209. gadā Visvaldis zaudēja divus karogus un paturēja trīs. Zaudē-
tie novadi bija Autīne un Cesvaine, kas līdz tam viņam maksāja meslus. Autīnes vecāko 
sauca par Varidotu,152 un jau 1208. gadā viņš bija atkritis no Visvalža un kopā ar Beve-
rīnas Tālibaldi un Sateklas Rūsiņu noslēdzis draudzības līgumu ar Cēsu zobenbrāļiem, 
tad pat arī pāriedams katoļu ticībā. Varidota politiska atkarība no Visvalža izpaudās 
meslu (tributum) jeb pagasta došanā.153

Vēl viens valdnieks, kurš Indriķa hronikā dēvēts par rex (karali) vai regulus (kura 
nozīme var būt “sīks valdnieks”, “valdnieciņš” vai “vietvaldis”), ir nelielās kokneses 
(Kukenoys) valdnieks Vesceke.154 kokneses valdnieka dēvēšana par karali pretstatā 
daudz ietekmīgākajam zemgaļu valdniekam Viestardam, kurš Indriķa hronikā par 
karali netiek saukts, vēsturniekiem likusi domāt, ka par karali hronists dēvējis tikai 
kristīgu valdnieku. 

147 Indriķa hronika, XIII, 4.
148 Sk.: Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr., 181. lpp. 
149 švābe A. Vecākās zemnieku tiesības. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927; Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu 

tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 22. lpp. 
150 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 22. lpp.
151 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 53. lpp. 
152 Indriķa hronika, XII, 6.
153 švābe A. Jersikas karaļvalsts, 5.–31. lpp. 
154 Indriķa hronika, IX, 10; XI, 2, 8, 9; XII, 1; XIII, 1; XXV, 2; XXVIII, 1, 2, 3, 5, 6. 
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Par Vescekes tautību vēsturiskajā literatūrā ir diskutēts. Novgorodas hronikā155 viņš 
saukts par kņazu Vjačko (no krievu Вячеслав). I. šterns uzskata Vesceki par vietējo,  
iespējams, lībieti, kuram, pieņemot pareizticību, dots vārds Vjačeslavs.156 šis pieņē-
mums tomēr nešķiet pārliecinošs, tāpat kā nav izdevies pārliecinoši pierādīt ne viņa 
izcelsmi no Polockas kņazu nama, ne arī vēlāko Livonijas Tīzenhauzenu dzimtas ģe-
nealoģisko saistību ar viņu kā priekšteci.157 

V. Blūzma domā, ka, tāpat kā Visvaldis, arī Vesceke nebija atkarīgs no Polockas 
kņaza. kā pierādījumu viņš min faktu, ka Vesceke patstāvīgi izlēma kļūt par bīskapa 
Alberta vasali, apsolot pusi savas zemes.158 

Suverenitāte ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu runāt par valsti.159 Lai gan  
13. gs. sākumā, vājinoties centrālajai varai (šajā gadījumā Polockas kņaza), gan Jersikas, 
gan, iespējams, arī kokneses valdnieku darbībā bija saskatāmas suverenitātes iezīmes, 
to saistība ar Polocku saglabājās. Atkarības pakāpi noteica konkrētā brīža spēku samērs 
un, domājams, arī valdnieka personība. 

Neatkarīgi no tā, vai Visvaldis bija latgalis vai krievs Vsevolods, vai Vesceke bija 
lībietis, latgalis vai krievs Vjačko, jāpiekrīt, ka krustnešu uzvara pār šiem valdniekiem 
atvirzīja Rietumu un pareizticīgo civilizāciju robežu tālāk uz austrumiem, tādējādi visu 
mūsdienu Latvijas teritoriju neatgriezeniski iekļaujot Rietumu civilizācijā. 

Latvijas ziemeļaustrumos bija izveidojusies Tālavas valsts. 13. gs. avoti Tālavā pie-
min vairāk nekā 20 apdzīvotu vietu. No šīm ziņām var spriest, ka zeme, ko saukuši par 
Tālavu (terra, que Tolowa dicitur), ietvērusi Gaujas baseina vidusdaļu un augšdaļu. Vi-
dējā dzelzs laikmetā šajā teritorijā dominēja Baltijas somu iedzīvotāji, un latgaļi apguva 
vēlāko Tālavas zemi tikai vēlajā dzelzs laikmetā.160 13. gs. sākumā Tālavas valdnieks 
ir Tālibalds.161 Atšķirībā no Visvalža un Vescekes Tālibalds avotos netiek saukts par 
karali (rex), bet par vecāko, provinces vecāko (seniorem illus provincie). kā Tālibalda 
dzīvesvieta minēts Trikātas novads,162 kur viena no viņa pilīm bijusi Beverīna, Indriķa 
hronikā viņš saukts “Tālibalds no Beverīnas”.163 

Tālibaldam bijuši trīs vai četri dēli, no tiem Ramēķis, Varibuls un Drivinalds mi-
nēti vārdā. I. šterns secina, ka Tālibalds “turēja savu valsti par dzimtu”,164 bet viņa dēli 
pārvaldīja atsevišķus novadus viņa valstī.165 Tālibalda dēli viņa kā Tālavas vecākā vārdā 
1214. gadā ieradās pie bīskapa Raceburgas Filipa un “pakļāvās bīskapa varai, apsolīdami 
no krieviem saņemto kristīgo ticību apmainīt pret latīņu rituālu”.166

155 Полное собрание русских летописей, т. 3. Москва: Изд. Восточной литературы, 1962, c. 39.
156 šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari, 182. lpp.
157 Mugurēvičs ē. komentāri. Indriķa hronika, 363. lpp.
158 Blūzma V. konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 71. lpp.
159 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 20. lpp. 
160 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 75. lpp. 
161 Indriķa hronika, XVIII, 3.
162 Turpat, XV, 7; XVII, 2; XIX, 3.
163 Turpat, XII, 6. 
164 šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari, 110. lpp. 
165 Indriķa hronika, XVII, 3.
166 Turpat, XVIII, 3.
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9. att. Raunas Tanīskalns. Pilskalns, Sateklas pils vieta. Gunta Zemīša foto 2013. gadā

10. att. kokneses pilskalns. Latgaļu pilskalns un Rīgas arhibīskapa pils. Agritas Lujānes foto 2013. gadā
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Tālibalda un viņa dēlu gadījumā redzam situāciju, kas līdzīga burgundiešu un 
franku valstīs novērotajai, kad karaļa dzimta pēc karaļa nāves sadalīja valsti tik daļās, 
cik vīriešu kārtas pēcnācēju bija valdniekam. Tālibalda dēli pārvalda katrs savu pils-
novadu, vēl tēvam dzīvam esot, bet Tālava tiek uztverta kā dzimtas īpašums, kuru var 
nodot mantojumā. Centralizācijas un decentralizācijas procesi šeit acīmredzot iet roku 
rokā. Var pieņemt, ka Tālibalda spēka gados Tālava bija pakļauta vienam valdniekam, 
bet, pieaugot dēliem, viņi, vēl tēvam dzīvam esot, saņem katrs savu daļu. Tādējādi valsts 
sadalās, bet paliek pie vienas dzimtas piederīgo pārvaldē. Jāņem vērā, ka latgaļiem 
atšķirībā no kuršiem nebija izveidojies majorāta princips – ka zemi nedalītu manto 
vecākais dēls. Latgaļiem, līdzīgi kā austrumslāviem, tēva zemes mantošanā priekšroka 
bija jaunākajam dēlam.167 Tomēr, ja bija vairāki mantinieki, zemi varēja arī dalīt: “Lai 
naidoja bāleliņi, tiem jādala tēva zeme.”168 

Tālibalda vara vairs nebalstījās uz iegūtu autoritāti vien. Mūža nogalē viņu vajāja 
neveiksmes, kas vienlaikus liecina, kāds ir bijis Tālibalda varas spēks un noturība. 
1211. gadā Tālibaldu aplaupīja igauņi,169 1213. gadā viņu un viņa dēlu Varibulu sagūs-
tīja lietuvieši,170 visbeidzot 1215. gadā Tālibaldu sagūstīja un nogalināja igauņi.171

Tālibaldu atriebj viņa dēli Ramēķis un Drivinalds: “un viņi iebruka ugaunijā, 
izlaupīja visus ciemus un pielika tiem uguni, un, atriebdami Tālibaldu, sadedzināja 
dzīvus visus vīriešus, ko varēja dabūt rokā, un nodedzināja visas igauņu pilis, lai tie 
nevarētu tajās patverties. un viņi sameklēja tos tumšajās mežu slēptuvēs, un tie nekur 
nevarēja no viņiem noslēpties; un viņi tos vilka laukā no mežiem un nogalināja; to 
sievas un bērnus viņi aizveda sev līdzi gūstā, aizdzina zirgus un lopus, sagrāba daudz 
kara laupījuma un atgriezās savā zemē.”172 Nežēlīgo atriebes akciju var skaidrot ar lat-
gaļu sabiedrībā pastāvošajām vaidu tiesībām, kad pie dzimtas piederīgo pienākums bija 
atriebt savu tuvinieku nāvi, tomēr tās apjoms nepārprotami norāda, ka tiek atriebta 
persona ar augstu statusu.

Zināma norāde uz varas mantošanu atrodama arī vairāku latgaļu personvārdos. 
Visvaldis, Varibuls (Waribule), Varidots (Waridote), Varigribs vai Varigerbs (Wari-
gribbe, Warigerbe), Drinivals vai Drunvalds (Drivinalde) – visi šie vārdi veidoti, ietverot 
sastāvdaļu -vald-, kas sastopama arī citām indoeiropiešu tautām un saprotama kā vald-
nieka apzīmējums, kas ar laiku ieguvis personvārda raksturu.173 Nevajadzētu šaubīties, 
ka šādus vārdus deva dēliem, kuriem bija paredzēts valdīt.  

Latgaļi kā lielākā senlatviešu tautība varēja pretendēt uz visu Latvijas maztautu 
apvienošanu, bet to kavēja periodiska pakļautība dažādām krievu kņazistēm – Novgo-
rodai, Pleskavai un Polockai.

167 Blūzma V., Lazdiņš J. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 24. lpp.
168 Barons k., Visendorfs H. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava, 1894, Nr. 3786.
169 Indriķa hronika, XV, 7.
170 Turpat, XVII, 2.
171 Turpat, XIX, 3.
172 Turpat.
173 Mugurēvičs ē. komentāri. Indriķa hronika, 358. lpp.
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Sēļi

Ziņas, kas liecinātu par valstiskumu sēļu apdzīvotajā teritorijā, ir ļoti skopas. Vēstu-
res avoti nav saglabājuši liecības par sēļu valdniekiem. Sabiedrības attīstības procesi sē-
ļiem acīmredzot notika līdzīgi kā latgaļiem. Sēļu un latgaļu materiālās kultūras līdzības 
dēļ tie uzskatīti par vienu cilti174 vai aplūkoti kopā.175 Mūsdienu pētnieki gan nešaubās 
par latgaļu un sēļu maztautu atšķirīgu ģenēzi.176 Sēļu īpatnība ir kolektīvo kapu uzkal-
niņu saglabāšanās vēlajā dzelzs laikmetā, ko var uzskatīt par atsevišķas ģimenes177 vai 
lielģimenes apbedījumu vietu. Par sabiedrības virsslāņa izveidošanos liecina ar 11. gs. 
datētais Sēlpils Lejasdopeļu 5. uzkalniņa 1. kaps, kur apbedītā vīrieša apģērba, rotu un 
ieroču klāsts nepārprotami norāda uz piederību sociālajai elitei.178

Sēļu galvenais politiskais un militārais centrs atradās Sēlpilī, kuru 1208. gadā  
ieņēma krustneši.179 Pēc Sēlpils krišanas sēļu pretdarbība vāciešiem apsīkst.

1392. gada dokumentā, kurā Livonijas ordeņa mestrs atsaucas uz t.s. Mindauga 
1255. gada dāvinājumu, teikts, ka sēļu apdzīvotā teritorija dalās vairākās zemēs (terra, 
quae Zelonia muncupatur, continet in se terrulas).180 1254. gada 23. maijā izdotajā pā-
vesta Inocenta IV bullā minētas sēļu zemes Allecten, Calve, Selen, Medene un Nitcze-
gale.181 Sēļu pils Dignājā un teritorija ap to acīmredzot ietilpa Jersikas valstī. 

Zemgaļi

Impulsi zemgaļu valstiskuma pirmsākumiem meklējami vikingu laikmetā. Nedaudz 
pārsteidzoši, bet zemgaļu vārds skandināvu rakstītajos avotos parādās neparasti bieži. 
Tā Ingvara Tālbraucēja sāga stāsta, ka zviedru karalis olavs sūtījis savu dēlu ānundu 
un Ingvaru ar trim kuģiem pie zemgaļiem (Seimgaler) pēc mesliem. Nonākuši pie zem-
gaļiem, tie sasauca sapulci, kurā pārliecinājuši virsaišus (höfpingjum) un ķēniņu (kong) 
maksāt meslus, taču trīs virsaiši tam nav piekrituši un pulcējuši karaspēku. kad to 
padzirdēja ķēniņš, viņš lūdza ānundu un Ingvaru pret tiem cīnīties un deva savu kara-
spēku. Tie cīnījās, un, iekams virsaiši metās bēgt, bija daudz kritušo. Noķēra un pakāra 
to virsaiti, kurš bija visvairāk pretojies meslu maksāšanai, bet divi aizbēga. ānunds un 
Ingvars ar zemgaļu zeltu, sudrabu un citām mantām devās atpakaļ pie karaļa olava.182 

Zviedru arheologs Birgers Nermans šos notikumus attiecina uz laiku ap 1035.–
1041. gadu un secina, ka Zemgale šajā laikā atradusies meslu atkarībā no zviedriem.183 

174 Balodis F. Senās latviešu zemes, 22. lpp.
175 Latvijas PSR arheoloģija, 217.–282. lpp.
176 Ciglis J. etnoģenēze. Sēļi un Sēlija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 31.–50. lpp.
177 Latvijas PSR arheoloģija, 226. lpp.
178 Turpat, 228.–229. lpp., 148. att. 
179 Indriķa hronika, XI, 6.
180 Sk.: Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 84. lpp.
181 Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn. (1238.–1256. g.). Izd. A. švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1940, 

Nr. 394.
182 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 11, 10. lpp.; kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno 

Latviju un latviešiem, 21. lpp. 
183 Sveriges första storhetstid. Stockholm: Skoglund, 1942, s. 215.
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Nav šaubu, ka sāga ietver 10. gs. vēsturiskos notikumus, tomēr nav citu avotu, kas ap-
liecinātu šī avota ticamību. Tāpat nav arī citu avotu, kas apstiprinātu, ka zemgaļi 10. gs. 
maksāja meslus zviedriem.184 

Mūs šīs ziņas interesē no valstiskās organizācijas principa. Tas, ka svarīgs lēmums 
tiek pieņemts zemes vecāko (virsaišu) sapulcē, ka daži lēmumam nepiekrīt un iesaistās 
pat bruņotā konfliktā, atbilst šī laika situācijai ne tikai Skandināvijā, bet, domājams, arī 
Zemgalē.

Zemgaļu sakari ar Skandināviju atspoguļojas arī arheoloģiskajā materiālā. Spilgtā-
kie piemēri ir Dreņģeru–Čunkānu kapulaukā atrastās divas skandināviskās trīsspārnu 
saktas, kas datējamas ar laiku ap 1000. gadu.185 Agrākie arābu dirhēmi, kas Latvijas 
teritorijā nonāk, acīmredzot pateicoties skandināvu tirgotāju aktivitātēm, zināmi 
Jaunsvirlaukas Ciemaldes un Jaunsvirlaukas Gaideļu–Viduču kapulaukos. No 10. gs. 
otrās puses zemgaļu kapos konstatējami tirgotāju svariņi.186 Ap šo laiku vairs netiek 
tik precīzi ievērots apbedījumu kārtojums rindās, vērojamas ne tikai lielākas novirzes 
apbedījumu virzienā, bet atsevišķos gadījumos apbedījumi arī pārklājas. To varētu 
skaidrot ar to, ka jaunais sociālais statuss, kas tika iegūts, izmantojot iespējas, ko pie-
dāvāja jaunā ekonomiskā situācija, veicināja atsevišķu ģimeņu nostiprināšanos, kas 
noveda pie to atsvešināšanās no kopienas, bet nostiprināja saikni starp vienas ģimenes 
piederīgajiem.187 

krievu avotos atrodamas ziņas, ka zemgaļi maksājuši meslus krieviem. Pat ja šīs 
ziņas ir patiesas, zemgaļu uzvara pār Polockas valdniekiem brāļiem Vseslavičiem 
1106. gadā, kad tie ar 10 000 vīru lielu karaspēku iebrukuši Zemgalē, bet zaudējuši 
kauju, turklāt tik smagi, ka mājās atgriezies tikai viens vīrs no desmit,188 pārtrauca gan 
meslu kundzību, gan pareizticības izplatību rietumu virzienā.

13. gs. Zemgalē zināmi septiņi lielāki novadi jeb zemes, kuras pēc apdzīvoto vietu 
koncentrācijas sāka iezīmēties jau iepriekšējā laikmetā. Tās bija Tērvete, Mežotne, 
Dobele, Dobene, Spārnene, Silene un upmale.189 Lai arī Zemgale 12.–13. gs. nebija vie-
nota, tomēr 13. gs. notikumu centrā ir Tērvetes valdnieki: gadsimta sākumā Viestards, 
gadsimta otrajā pusē – ap 1270.–1281. gadu – Nameisis.190 

Viestards vienīgais Indriķa hronikā nosaukts par augstdzimušo: “Pēc nedaudz 
dienām Rīgā steigšus ieradās kāds Zemgales augstdzimušais, vārdā Viestards (maior 
natu).”191 Viņš saukts arī par zemgaļu karavadoni,192 vadītāju,193 bet Atskaņu hro-

184 Sveriges första storhetstid, s. 22. 
185 Atgāzis M. First finds of three-armed (trefoil) brooches in Latvia. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und 

Skandinavien im frühen Mittelalter. Sockholm, 1992, S. 19–32. 
186 Radiņš A. Zemgaļu un skandināvu sakari 10.–12. gadsimtā. Tirdzniecības uzbūves daži aspekti. Pētījumi 

zemgaļu senatnē. Rīga, 2004, 79. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10).
187 Zemītis G. Vēlā dzelzs laikmeta ekonomisko un sociālo pārmaiņu atspoguļojums Gaideļu–Viduču kapulauka 

arheoloģiskajā materiālā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid., 2005, 218. lpp. 
188 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 13. lpp.
189 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture 8500. g. pr.Kr. – 1200. g. pēc Kr., 181. lpp.
190 švābe A. Nameisis. Latviešu konversācijas vārdnīca, 14. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1936, 28387. sl. 
191 Indriķa hronika, IX, 2.
192 Turpat, IX, 2; XII, 2.
193 Turpat, X, 10.
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nikā – par ķēniņu (konic Vesters).194 Viestards pārvaldīja Zemgales rietumu daļu, un 
viņa sēdeklis atradās Tērvetes pilī. Viestards vispirms sadarbojās ar vāciešiem, taču 
no 1219. gada195 aktīvi cīnījās pret krustnešiem. Viestards bijis zemgaļu vadonis vis-
maz 25 gadus – laikā no 1205. gada, kad viņš pirmo reizi minēts Indriķa hronikā, līdz 
1228.–1230. gadam, kad ziņas par viņa darbību atrodamas Atskaņu hronikā. 

Nameisis Atskaņu hronikā dēvēts par vadoni (houbetman,196 houbet197). 1312. gadā 
Franciska no Moliano izmeklēšanas protokolā šis valdnieks, vārdā Nameiks, nosaukts 
par Zemgales karali (rex Semigalie),198 par kādu karali jeb kungu no Zemgales (quendam  

194 Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V. Bisenieks; ē. Mugurēviča priekšvārds; ē. Mugurē-
viča un k. kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 1700. rinda. 

195 Indriķa hronika, XXIII, 4.
196 Atskaņu hronika, 8656. rinda.
197 Turpat, 9193. rinda.
198 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. gadsimta mijā. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis ē. Mugurēvičs. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, VII liecinieks, 33. paragrāfs, 415. lpp.

11. att. Tērvetes pilskalns. Gunta Zemīša foto 2013. gadā
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rex de Semigalia seu dominum)199 vai dižciltīgu vīru no Zemgales (vir nobilis de 
Semigalia).200 

Gan Viestards, gan Nameisis pārvalda lielu reģionu. Abiem pakļauts liels karaspēks. 
uzbrūkot kaupo pilij, Viestards varēja daļu sava karaspēka nodot kaupo. Svarīgi, ka 
gan Indriķa, gan Atskaņu hronika runā nevis par zemgaļu karaspēku, bet par Viestarda 
un Nameiša karaspēku. Atskaņu hronikā uzsvērts, ka Nameisis vāca karaspēku, nevis 
pretēji, ka karaspēks būtu izraudzījies Nameisi par vadoni:

“Bet pa to laiku šurpu nācis
bij karaspēks, ko Namejs vācis,
viņš zemgaļiem bij vadonis
un bij šos pulkus sūtījis.”201

Nameisis ar saviem sekotājiem pēc Zemgales pakļaušanas dodas uz Lietuvu. 
Nav apstrīdamas abu valdnieku pretenzijas uz varu visā Zemgalē, tomēr vienīgi Na-

meisis tiek titulēts par visas Zemgales karali (rex).202 Zemgaļi jau 12. gs. beigās pretojās 
vācu mēģinājumiem nostiprināties Ikšķilē un centās iznīcināt tur celto mūra pili.203 
Acīmredzot viņi tur saskatīja draudus savai ostai Daugmalē.204 Lai gan hronikā nav 
tiešu norāžu, var pieņemt, ka arī šī akcija notika Viestarda vadībā. 1219. gadā Viestardu 
satrauca vācu nostiprināšanās Mežotnes pilī – un viņš uzbruka tai.205 Zīmīgi, ka laikā, 
kad darbojās Viestards un Nameisis, citi zemgaļu vadoņi, izņemot Mežotnes zemgaļu 
vecākos Madi un Gaili,206 nav minēti. 

A. švābe atzīst, ka vismaz kara laikā Nameisim bija vara pār citu zemju vecākajiem 
(singali domini), bet par šo attiecību raksturu miera laikā ziņu trūkst.207 

Tas, ka Viestards dēvēts par augstdzimušu, kā arī fakts, ka veselu gadsimtu zemgaļu 
galvenais varas centrs atradās Tērvetē, var būt norāde uz dinastijas veidošanos zem-
gaļiem. A. Nikžentaitis pieņem, ka Nameisis ir Viestarda pēctecis un zemgaļiem var 
runāt par valdnieku slāni. Dinastijas veidošanās ir svarīgs arguments tam, ka Zemgalē 
bija izveidojusies valsts iekārta.208

Tomēr atsevišķos gadījumos, iespējams, zemgaļi vadoni ievēlēja. Par to varētu lieci-
nāt šābja ieteikums padzīt vācu fogtus un garīdzniekus 1258. gadā.209 Trūkst norāžu, ka 
šābis būtu zemgaļu valdnieks, viņš saukts tikai par varoni (vromer helt).210

199 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 
13.–14. gadsimta mijā, XXIII liecinieks, 33. paragrāfs, 415. lpp.

200 Turpat, XXII liecinieks, 183. paragrāfs, 415. lpp.
201 Atskaņu hronika, 8654.–8657. rinda. 
202 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 51. lpp. 
203 Indriķa hronika, I, 6.
204 Mugurēvičs ē. Priekšvārds. Atskaņu hronika, 17. lpp.
205 Indriķa hronika, XXIII, 4.
206 Turpat, XXIII, 8.
207 švābe A. Nameisis, 28387. sl. 
208 Nikžentaitis A. Zur Frage des Fürstenschicht in der baltischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts, S. 333–334.
209 Atskaņu hronika, 5247., 5255. rinda.
210 Turpat, 5246. rinda.
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Tāpat neatbildēts paliek jautājums, vai zemgaļiem bija publiskās varas instrumenti, 
kas nodrošināja valsts pārvaldi – nodevu ievākšanu, likumu izpildi. Ja zemgaļi tiešām, 
kaut īslaicīgi, maksājuši meslus zviedriem un krieviem, viņiem, tāpat kā latgaļiem, va-
jadzēja izveidoties nodevu ievākšanas vienībām – pagastiem. 

Līdzīgi kā latgaļiem un lībiešiem, arī zemgaļiem pastāvēja karadraudze. Divas 
epizodes, kas aprakstītas Atskaņu hronikā, liek domāt, ka valdnieka intereses sargāja 
arī tiesas vara. 1279. gadā pēc tam, kad Nameiša vadībā zemgaļi atkaro Tērveti, tiek 
spriesta tiesa kādam ordeņbrālim, kurš agrāk apvainojis zemgaļu vadoni, viņu publiski 
iepļaukājot.211

“Pēc dažām stundām sanāksmi
tad noturēja zemgaļi.
Tie izveidoja plašu loku,

211 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 
13.–14. gadsimta mijā, XXIV liecinieks, 17. paragrāfs.

12. att. Mežotnes pilskalns. Gunta Zemīša foto 2011. gadā
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tā vidū jācieš bij daudz moku
nu kādam brālim, kam tur iekšā
bij jāiet, jāstājas to priekšā:
līdz nāvei sakapāja to.”212

otra epizode attiecas uz Garozes kauju. šī kauja, kurā zemgaļi izcīnīja spožu 
uzvaru, notikusi 1287. gada 26. martā pie Lielupes pietekas Garozes (ad locum  
Grose).213 

“Bij bēdīgi ar zemgaļi,
jo vadoni bij zaudējuši.
uz brāļiem dusmās iesviluši,
ko sagūstīja cīniņā,
ar vienu darīja tie tā:
tie viņu sagrāba,
uz zirga uzsēja
un tad ar rungām nomētāja;
kā moceklis viņš bojā gāja.”214

Abos gadījumos sods, kas pienākas personai, kura apvainojusi vai nogalinājusi zem-
gaļu valdnieku, līdzīgs – vainīgo iedzen karavīru loka vidū, kur to sakapā ar ieročiem 
vai nomētā ar kaujas vālēm. Tas liecina gan par augstu valdnieka personas autoritāti, 
gan noteiktu tiesisku aizsardzību. 

Par zemgaļu valdnieku varas stāvokli var liecināt arī Tērvetes pilskalnā konstatētie 
labības uzkrājumi – šeit 160 m2 platībā atklāta 10–25 cm bieza graudu kārta, kas satu-
rēja ap 18 tonnu graudu. Spriežot pēc senlietu atradumiem, graudu slānis datējams ar 
12. gadsimtu. Pilskalnā atsegtas arī labības noliktavas vai klēts paliekas, pie noliktavas 
vienas sienas atklāja miežus, pie otras – rudzus un kviešus, bet pie trešās – zirņus.215 
Ievērojamie labības uzkrājumi varētu būt liecība nodevu ievākšanai. 

Zemgaļi tomēr ir vienīgie starp Latvijas maztautām, kur viena valdnieka kontrolē 
atradās praktiski visa etniskā teritorija.

Viduslaiku un jauno laiku valstiskums un tā loma Rietumu civilizācijas 
vērtību nostiprināšanā

krusta karš pret Austrumbaltijas tautām sākās 1195./1196. gadā ar pāvesta Celes-
tīna III (1191–1198) lēmumu un noslēdzās 1290. gadā, kad zemgaļi nodedzināja savas 
pilis un lielā skaitā devās uz Lietuvu.

212 Atskaņu hronika, 8749.–8755. rinda. 
213 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis  

ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 61., 191., 192., 194. lpp.
214 Atskaņu hronika, 10698.–10706. rinda. 
215 Latvijas PSR arheoloģija, 247. lpp.



47

Latvijas maztautu turpmāka attīstība un konsolidācija vienotā latviešu tautībā no-
tika Livonijas sastāvā, kuras politiskās struktūras izveide bija sākusies jau 12. gs. beigās, 
kad vācu misionāri uzsāka katolicisma sludināšanu Daugavas lībiešu zemēs. 

Livonija veidoja rietumu kultūras telpu eiropas ziemeļaustrumos, kur tās austrumu 
robeža bija robeža arī starp Rietumu un pareizticīgo kristiešu civilizācijām. Pēc Sem-
juela Hantingtona atziņas, tā joprojām ir divu civilizāciju robeža.216

Rietumi jau viduslaikos veidojās plurālistiski – kārtas, ordeņi, ģildes un cunftes 
veidoja Rietumu sabiedrības mozaīku. katras kārtas, katras cunftes pienākumi un tie-
sības bija strikti nodalītas. šeit meklējami pirmsākumi likuma varai, kas bija augstāka 
par varu, kas balstījās uz izcelšanos, bagātību un spēku. Arī Livonijā izveidojās kārtas 
pēc Rietumeiropas parauga – garīdzniecība, bruņniecība, 14. gs. noformējās zemnieku 
kārta. Livonijas kārtas ne tikai dzīvoja pēc atšķirīgām tiesībām, tās lietoja arī atšķirīgas 
valodas – garīdzniecības oficiālā valoda bija latīņu, bruņinieku – vācu, zemnieku kārta 
runāja vietējo maztautu – kuršu, latgaļu, sēļu, zemgaļu, lībiešu, igauņu valodā. Rietu-
mos veidojās pārstāvniecības orgāni – mantāgi, landtāgi, ģenerālštati, parlaments. Īpaši 
nodalījās pilsētu iedzīvotāji – birģeri, kuri, neskatoties uz atšķirīgu sociālo stāvokli, bija 
vienlīdzīgi likuma priekšā. Vienādas tiesības nabagajiem un bagātajiem ir Rietumu 
civilizācijas vērtība, kas lika pamatus vēlākajai pilsoniskajai brīvībai.217 

Livonijas kārtu pārstāvniecību – landtāgu izveidoja viens no spējīgākajiem Rīgas 
arhibīskapiem, teoloģijas profesors un jurists Johans VI Ambundi (1418–1424). 
1419. gadā tika sasaukts pirmais Livonijas landtāgs, bet, sākot ar 1422. gada Valkas 
landtāgu, tie sāka sanākt katru gadu.218 Livonijas landtāgs bija visas teritorijas zemes 
kungu un kārtu saeima, Vācijā tam atbilda reihstāgs.219 

1435. gadā landtāgs spēja juridiski formulēt Livonijas konfederācijas uzbūvi, kas 
gan bieži bija formāla. kopējas aizsardzības nolūkos visi apņēmās vienoti vērsties 
pret agresoru, kā arī atteicās no tiesībām uzsākt privātus karus ar ārzemēm bez citu 
savienības locekļu piekrišanas.220 Livonijas savienība pagarināja Livonijas patstāvību 
par vairāk nekā simts gadiem. šajā laikā notika tālāka baltu maztautu konsolidēšanās 
vienotā latviešu tautā. Livonijas pastāvēšana pasargāja latviešu tautu no draudošajiem 
asimilācijas procesiem, kas varēja sekot gadījumā, ja Livonija sabruktu pieaugušā Mas-
kavas valsts spiediena rezultātā. Paliekot Rietumeiropas tiesību sistēmā, latviešu tauta 
attīstījās vienā telpā ar pārējām šī reģiona tautām, neskatoties uz to, ka latvieši pārsvarā 
bija zemnieku kārtas piederīgie.

Livonija bija viena no zemēm, kuru 16. gs. pirmajā pusē skāra reformācija. Rīgā 
Lutera piekritēji nosacītu uzvaru guva jau 1522. gadā (salīdzinājumam – Lībekā 1530., 
Brandenburgā un Saksijā 1539., Dānijā un Norvēģijā 1536. gadā). Reformācijas un tai 
sekojošo reliģisko sadursmju laikmeta pozitīvais rezultāts ir priekšstata veidošanās par 
idejisko plurālismu un reliģisko toleranci, kas raksturīga vēlākai Rietumeiropas kultūrai.  

216 Hantingtons S. Civilizāciju sadursme. Pasaules kārtības pārveide. Rīga: Jumava, 2012, 162. lpp. 
217 Turpat, 67.–71. lpp. 
218 ābers Z. Landtāgs. Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1933–1934, 19 961.–19 972. sl. 
219 švābe A. Latvijas tiesību vēsture, 1. daļa. Pēc 1931./32. m. g. Lu lasītām lekcijām atreferējis stud. iur.  

A. šīrons, 138. lpp.
220 Lazdiņš J. Livonijas vēstures īss pārskats, 10. lpp. 
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13. att. Raunas pils. Rīgas arhibīskapa pils. Gunta Zemīša foto 2013. gadā

14. att. Cēsu pils. Livonijas ordeņa mestra pils. Gunta Zemīša foto 2013. gadā
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Agrāko reliģisko monismu nomaina reliģiskais plurālisms, turpmāk paverot vārtus 
apziņas brīvībai. Arī Baltijas sabiedrības attīstību spēcīgi iespaidoja luteriskā reformā-
cija un katoļu baznīcas kontrreformācija, un tās iedzīvotājiem dažādu kristīgo mācību 
sadursmē bija jāapgūst reliģiskās iecietības un plurālisma principi.221

Pēc Livonijas sabrukuma 1561. gadā Livonijas pēdējais ordeņmestrs Gothards 
ketlers (mestrs 1559–1562) un Livonijas kārtas, izņemot Rīgu, padevās Polijas karalim 
Sigismundam II Augustam (1548–1572). Gothards ketlers kļuva par Livonijas provin-
ces vietvaldi (1562–1566) un kurzemes un Zemgales hercogu (1562–1587). Latvijas 
rietumu daļā izveidojās hercogvalsts, kura, balansējot starp tālaika lielvarām – Poliju, 
Zviedriju, vēlāk arī krieviju, pastāvēja līdz 1795. gadam, kad tika iekļauta krievijas 
impērijā.

Polijas politika Livonijas provincē nepārprotami tika virzīta uz šīs provinces pakā-
penisku integrāciju Polijas sastāvā, tomēr pilnīgu integrāciju tā sasniedza tikai Inflantijā  

221 Blūzma V. Laikmeta vispārējs raksturojums. 16. gs. otrās puses un 17. gs. valstiskie veidojumi Latvijas teri-
torijā, to tiesiskais statuss un likvidācijas cēloņi 18. gs. ritējumā. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri,  
2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561–1795). Rīga: Juridiskā koledža, 2006, 13.–14. lpp.

15. att. kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pilī. Gunta Zemīša foto 2013. gadā
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(Latgalē) 17. gs. otrajā pusē. Maksa par Livonijas autonomiju bija saistīta ar vācu 
muižnieku privilēģiju nostiprināšanos (Sigismunda Augusta privilēģija 1561. g.), bet 
no tālākas vēsturiskās perspektīvas tā attaisnojās. Var teikt, ka Vidzemes zemnieki sa-
maksāja augstu cenu par savu piederību Rietumu civilizācijai. Zīmīgu liecību par to 
sniedz arī vēlākais Latgales statuss krievijas impērijā, jo Latgale vairs netika iekļauta 
Baltijas guberņu sastāvā, lai gan savulaik bija piederējusi pie Livonijas.222 Rezultātā 
izmainījās Latgales iedzīvotāju etniskais sastāvs, uz to tika attiecinātas krievijas civil - 
tiesības, zemnieki vēlāk tika atbrīvoti no dzimtbūšanas un tos neskāra 19. gs. vidus 
agrārā reforma. 

Nobeigums

9.–13. gadsimtā Latvijas teritorijā norisinājās dinamiski procesi. Atsevišķu līderu 
centieni nostiprināt savu varu lielākā teritorijā un neizlaist to no savas dzimtas rokām 
norisinājās ar mainīgām sekmēm. Senākās valstiskuma tradīcijas (kopš 9. gs.) vēroja-
mas kurzemē, tomēr 13. gadsimtā kursa palika sadrumstalota atsevišķās zemēs, bet 
lielāku apvienību vadoņi (Lamekins), šķiet, joprojām tika vēlēti. Vistuvāk varai pār 
visu etnisko teritoriju atradās zemgaļi. Latgaļi bija panākuši varas koncentrāciju vienas 
dzimtas rokās gan Tālavā, gan Jersikā, bet abas agrīnās valstis bija zaudējušas būtisku 
valstiskuma priekšnosacījumu – suverenitāti. Lībiešu teritorijā izdalāmi divi salīdzinoši 
atšķirīgi reģioni – Daugavas un Gaujas lībiešu zemes. Tomēr šeit acīmredzot vara vēl 
balstījās uz senajām militārās demokrātijas tradīcijām, bet atsevišķu vadoņu (kaupo) 
mēģinājumi to nostiprināt ar ticības maiņu un piesliešanos Rietumu kristiešiem no-
veda pat pie bruņotiem konfliktiem. Ziņas par valstiskuma procesiem sēļu sabiedrībā 
ir pārāk skopas.

13. gs. krusta karu rezultātā Latvijas teritorijā dzīvojošās maztautas tika iekļautas 
Rietumu kultūras aplocē. Feodālā valstiskuma pamati tika izveidoti bīskapa Alberta 
darbības laikā (1199–1229).

Vēsturiskās tiesības uz konkrētās teritorijas pārvaldīšanu kopš tālas pagātnes veido 
mītu, uz kura tiek balstīta valstiskuma ideja. katrai nācijai ir nepieciešams valsts radī-
šanas mīts un mitoloģiskais ciltstēvs – varonis.223 Latviešiem tādi bija rakstītajos avotos, 
vispirms jau Indriķa Livonijas hronikā saglabātie seno valdnieku vārdi. Savukārt kur-
zemes un Zemgales hercogistes vairāk nekā 200 gadu ilgā vēsture bija iedvesmojošs 
piemērs tam, ka, izmantojot gudru ārpolitiku, valsts, kura aizņēma tikai daļu Latvijas 
teritorijas, spēj ne tikai pastāvēt starp lielvarām, bet arī gūt labus saimnieciskos sasnie-
gumus.

Pilsoniskais nacionālisms arī ir Rietumu civilizācijas produkts, kas sakņojas grieķu 
demokrātijā, Romas republikāniskajā tradīcijā, viduslaiku pilsētu pilsoņu tiesībās.  
17. un 18. gs. dabisko tiesību skola radīja sabiedriskā līguma doktrīnu, ka dabiskā brī-

222 Blūzma V. Laikmeta vispārējs raksturojums. 16. gs. otrās puses un 17. gs. valstiskie veidojumi Latvijas terito-
rijā, to tiesiskais statuss un likvidācijas cēloņi 18. gs. ritējumā, 23. lpp.

223 osipova S. Vadonisma atdzimšana Latvijā. Jurista Vārds, Nr. 1, 2010, 4. lpp.
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vībā dzīvojošu cilvēku kopums dibina valsti, noslēdzot sabiedrisko līgumu, un nosaka 
sabiedrības iekārtu.224

Latvijas valsts tika proklamēta, īstenojot tautu pašnoteikšanās principu. Ideja 
par tautu tiesībām uz pašnoteikšanos dzima Rietumos, tā iezīmējās jau Lielbritānijas 
Ziemeļamerikas koloniju neatkarības cīņās un Franču revolūcijas laikā. Pirmā pasau-
les kara gados šī ideja tika plaši atzīta un laika gaitā kļuva par nozīmīgu starptautisko 
tiesību normu.225 Vēsturiskie procesi, caur kuriem bija izgājuši latvieši, bija sagatavojuši 
tautu šai misijai, kuru tā arī paveica. Iepriekšējo paaudžu mantojums nepazuda bez 
pēdām. Dziļi simboliski tas izpaužas arī Latvijas Valsts ģerbonī, kur atdzimušās Latvijas 
simbols – saule attēlota, uzaustot pār vēsturiskajiem Latvijas daļu simboliem.

224 Dišlērs k. Satversmes vara. Latviešu konversācijas vārdnīca, 19. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1939–1940, 37 772. sl.
225 Cassese A. Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal. Cambridge: Cambridge university Press, 1995, 

pp. 11–66.
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PoLITISkāS oRGANIZāCIJAS MoDeļI 
VIDuSLAIku LIVoNIJā 13.–16. GADSIMTā:
MANIFeSTāCIJAS uN LeģITIMāCIJAS FoRMAS

Viduslaiku Livonija, kuras aptuvenās robežas, kādās līdz 16. gadsimta pirmajai pusei pastāvēja Rīgas 
arhibīskapija un tai pakļautās kurzemes, Sāmsalas-Vīkas un Tērbatas bīskapijas, Lundas arhibīska-
pijai pakļautā Rēveles bīskapija un Vācu ordeņa Livonijā valdījumi, lielā mērā sakrīt ar Latvijas un 
Igaunijas valstu telpisko izvietojumu. Minētās teritorijas sāka veidoties 12. un 13. gadsimta mijā, kad 
Romas katoļu baznīcas vadītās kristīgās misijas un intensīvā migrācija no Vācijas ziemeļu pilsētām, 
Reinzemes, Vestfālenes, Frīzijas un citām Svētās Romas impērijas zemēm, kā arī no Skandināvijas 
ievadīja dziļas un paliekošas sociālas un telpiskas transformācijas Austrumbaltijā. To apdzīvojošās 
autohtonās sabiedrības, par spīti augstajam konfliktu potenciālam ar Rietumu kultūru pārstāvoša-
jiem ieceļotājiem, šajos transformācijas procesos tika integrētas līdz pat 16. gadsimta vidum dažādā 
intensitātē un formās. šīs attiecības veidoja viduslaiku Livonijai specifisko politisko kultūru, kas lielā 
mērā balstījās Rietumu viduslaiku pasaules kolektīvajos priekšstatos un pieredzē, kā arī sociālajās 
struktūrās un institūcijās. To klātbūtne Austrumbaltijā atspoguļoja specifisku zināšanu pārnesi starp 
kultūrām. Svarīga Livonijas politiskās kultūras sastāvdaļa bija sociālajos procesos iesaistīto un tos 
virzošo personu grupu veidotie politiskās organizācijas modeļi. Tie savukārt rāda ne tikai to, uz 
kādiem principiem balstoties tika veidotas šādas politiskās intereses apmierinošas sociālas kons-
trukcijas, bet atklāj arī šo seno Livonijas sabiedrību priekšstatus par politiku, par tās radīšanas un 
akumulācijas metodēm un leģitimitāti vai ileģitimitāti. Visbeidzot, tieši uz šiem modeļiem balstījās 
teritoriju veidošanās process Austrumbaltijā, kas 13.–16. gadsimtā bija novērojams lielākajā eiropas 
daļā.

Medieval Livonia, which consisted of Riga Archbishopric, its subjected bishoprics of Courland, 
Ösel-Wiek and Dorpat, the bishopric of Reval subjected to the archbishop of Lund, and the ter-
ritories of the Teutonic order, almost fully coincides with the borders of modern Latvia and es-
tonia. These territories were shaped on the brink of the 12th–13th centuries, after the beginning 
of a Christian mission inspired by Roman Catholic Church and by intensive flows of immigration 
from the Northern German cities, Rhineland, Westphalia, Frisia, other territories of the Holy Ger-
man empire and Scandinavia. These two processes – Christianization and immigration – initiated 
long-term spatial and social transformations in the eastern Baltic. until the 16th century, the indig-
enous societies were integrated in the processes of transformation in different forms and intensity, 
despite the high potential of conflicts with immigrants representing various forms of the Western 
european culture. These relationships formed a political culture characteristic to Livonia, based 
on collective experiences and perceptions of Western european societies, and also on their social 
structures and institutions. The presence of Western european social structures and institutions 
in the eastern Baltic reflects a specific transfer of knowledge between the cultures that had taken 
place. Important elements of the Livonian political culture were models of political organization 
created by the groups involved, shaping the social processes.  These models not only show the 
principles of these politically relevant social constructions, but also reveal how the Livonian so-
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cieties perceived politics, methods of their shaping and accumulation, and notions of legitimacy 
or illegitimacy. Finally, exactly on these models the process of territorial formation in the east-
ern Baltic was based, and similar processes took place between the 13th–16th centuries all over  
europe. 

Atslēgvārdi: politiskā vara, komunikācija, teritorija, leģitimitāte, lēnis, personu apvienības, bīskaps, 
Vācu ordenis, karalis. 

Keywords: political power, communication, territory, legitimacy, feud, communities, bishop, Teu-
tonic order, king.

Ievads

Vēsturiskie apstākļi un situācijas neatkarīgi no vietas un laika, kur tie veidojušies 
vai novēroti (un raksturo pagājušu realitāti), ir specifiski. Specifiski tie ir ne tikai dēļ 
vēsturiskumu noteicošām pamatkategorijām – vietas, laika un gribas jeb personu 
rīcī bas, kas rada un maina apstākļus un situācijas. Specifiku nosaka arī tas, ka sociālo 
formu jeb ordo,1 tātad struktūru un institūciju, rīcības un uzvedības konvenciju radīti 
nosacījumi ir tipiski tikai tiesisko pamatnosacījumu līmenī, bet atšķirīgi to konkrētajā 
attīstībā un izpausmēs.2

Pētot sabiedrībā vērojamās norises viduslaiku Livonijā, konstatējamas kā tipiskas 
sociālas situācijas, tā arī specifiskas sociālas pārmaiņas. šādi izpaužas šo norišu vēstu-
riskums.3 Politiskās attiecības arī šajā sabiedrībā ir atsevišķa sociālo attiecību izpausmju 
sfēra; šīs attiecības veidojot, tika risināti ar varu un ietekmi saistīti jautājumi. Sabied-
rības segments, kas spēja apliecināt politisku gribu, pārvaldīja dažādas tehnikas tās 
īstenošanai un akumulēja to kā varu, bija ļoti šaurs: Rietumeiropas viduslaiku pasaulē 
kopš 9. gadsimta šo segmentu veidoja karalis un ķeizars, viņiem uzticamie (fideles) un 
tuvie (familiares), pāvests un viņa curia Romana, bīskapi un arhibīskapi, laicīgie firsti 
(principes) un grāfi (comites), kā arī sevišķi aktīvas, korporatīvi un profesionāli organi-
zētas personu – tirgotāju un karotāju – apvienības. Tieši šis mazākums, pateicoties at-
tīstītām sociālām tehnikām, ieguva ietekmi tajos procesos, kas palīdzēja noregulēt varas 
attiecības gribētās vai vēlamās proporcijās iepretī citiem. Nosakot kārtību un normas, 
atbilstoši kurām jābūtības izteiksmē tiktu sakārtotas sociālās atbildības un pienākumu 
zonas, tika izraudzīti principi, saskaņā ar kuriem un atbilstoši sociālai pieredzei tika 
organizētas politiskās attiecības.

1 Terminu ordo, kam latīņu valodā ir ļoti plašs nozīmju spektrs, Sv. Augustīns (354–430) skaidro šādi: “līdzīgu 
un atšķirīgu lietu kārtība, kurā katrai piešķirta sava vieta” / ordo est parium et dispariumque rerum sua cuique 
loca tribuens dispositio; sk.: Augustinus. De civitate Dei. ed. B. Dombart et A. kalb. Turnhout, 1955, XIX: 13:  
De pace universali. (Corpus Christianorum. Series Latina, t. 47/14, p. 1–2). Par ordo sociālvēsturisko di-
mensiju sk.: Duby G. Die drei Ordnungen: Das Weltbild des Feudalismus (Les trois ordres ou l’imaginaire du 
féodalisme, 1978). Frankfurt a. M., 1986, S. 9–23.

2 Plašāku skatījumu uz jautājumu par ordo, ko bieži vienkāršoti “tulko” kā ‘kārta’, piedāvā klasiskais Johana 
Huizingas darbs Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts 
in Frankreich und in den Niederlanden. 11. Aufl. Stuttgart, 1975, S. 73–84, it sevišķi 74.–75. lpp.

3 Ginzburg C. Distanz und Perspektive. Zwei Metaphern. – Ginzburg C. Holzaugen: Über Nähe und Distanz. 
Berlin, 1999, S. 212–240, šeit 218. lpp.
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Vēsturiskās medievistikas ietvaros par pētniecības priekšmetu izvēloties kādas 
senas sabiedrības politiskās organizācijas modeļus, mūsu pirmais svarīgākais uzdevums 
ir tos identificēt, lai varētu detalizēti pētīt. šāda pētnieciska iedziļināšanās nozīmē sa-
skarsmi ar virkni jautājumu par viduslaiku sabiedrības formēšanās un attīstības dažā-
diem posmiem un paredz pievēršanos, piemēram, politisko attiecību ģenēzei plašākā 
aplūkojumā. Viduslaiku Livonijas gadījumā vērā ņemams – un tātad specifisks – ir 
tas, ka Austrumbaltijas sociālajā telpā, kur vide bija etniski un politiski segmentēta, 
12. gs. pēdējos divos gadu desmitos ienāca Rietumu kristietības ideju multiplikatori – 
galvenokārt kristīgās misijas uzdevuma suģestēti garīdznieki no Ziemeļvācijas.4 Līdz 
ar viņu nepastarpinātu klātbūtni aizsākās autohtono sociālo struktūru, mentalitāšu un 
vides transformācijas process.5 šīs attīstības gaitā samērā agri, sākot ar 12. un 13. gs. 
miju, jaunradītās sociālo attiecību formas, institucionālās struktūras, kā arī autohtono 
citādību konfrontējošie, leges christianas6 sakņotie priekšstati7 ļauj runāt par viduslaiku 
pasaules klātbūtni arī Austrumbaltijā.8 Tāpēc mainījās ne tikai politiskās varas sociā-
lie un telpiskie, bet arī dispozitīvie jeb iesaistīto aktīvo dalībnieku klātbūtnes radītie 
nosacījumi. Līdz ar tiem aktuāli kļuva jautājumi par politiskās varas iegūšanas ceļiem 
un stratēģijām, kā arī šādas varas leģitimitātes un manifestācijas formām, kas konkrē-
tajā laikā atbilstu kolektīviem priekšstatiem par politiku. Pētnieciska interese mudina 
noskaidrot un saprast, kā un kāpēc viduslaiku Livonijas politiskajā kultūrā sastopamas 
tieši tādas konkrētas varas attiecību formas un uzvedības stratēģijas, kuras atspoguļotas 
rakstiskās jeb tekstuālās un ikonogrāfiskās vēsturiskās fiksācijās.

4 elm k. Christi cultores et novelle ecclesie plantatores. Gli inizi del Cristianesimo in Livonia-Lettonia. Atti 
del colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in occasione dell’VIII centenario della Chiesa in Livonia 
(1186–1986). Roma, 24–25 Giugno 1986. Hg. von M. Hellmann. Città del Vaticano, 1989, p. 127–170 (Ponti-
ficio comitato di scienze storiche: Atti e documenti, vol. 1).

5 Sk., piem.: šnē A. Stammesfürstentum und egalität: Die sozialen Beziehungen auf dem Territorium Lettlands 
am ende der prähistorischen Zeit (10.–12. Jh.). Forschungen zur baltischen Geschichte, 3, 2008, S. 33–56; 
Valk H. estland im 11.–13. Jahrhundert: Neuere Aspekte aus Sicht der Archäologie. Forschungen zur balti-
schen Geschichte, 3, 2008, S. 57–86; šnē A. Archaeological evidence of social relations and power in the late 
prehistoric societies of the Livs. Rituals and Relations: Studies on the Society and Material Culture of the Baltic 
Finns. ed. by S. Mäntylä. Saarijärvi, 2005, pp. 169–185 (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia / Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora, vol. 336).

6 Jēdziens aizgūts no: Heinrici Chronicon Livoniae / Heinrichs Livländische Chronik. Bearb. von L. Arbusow 
und A. Bauer. 2. Aufl. Hannover, 1955, XXIII: 3 (par 1219. gadu), S. 156 (Scriptores rerum Germanicarum 
in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi, [Bd. 31]). Atbilstoši laikabiedru 
izpratnei to varētu tulkot kā “kristietību praktizējošs dzīvesveids”, kuru determinēja – burtiskā uztverē – at-
tiecīgi “likumi” (leges). šim terminam pēc nozīmes atbilst arī fidem et leges christianas, sk. arī: ibid., XXIII: 6 
(1219. gads), S. 159.

7 Sk., piem.: Nielsen T. k. Mission and submission: Societal change in the Baltic in the thirteenth century. 
Medieval History Writing and Crusading Ideology. ed. by T. M. S. Lehtonen and k. V. Jensen. Helsinki, 2005, 
pp. 216–231; kala T. The incorporation of the Northern Baltic lands into the Western Christian world. Cru-
sade and Conversion on the Baltic Frontier 1150–1500. ed. by A. V. Murray. Aldershot; Burlington, 2001,  
pp. 3–20.

8 Misāns I. Tradicionālie viduslaiku periodizācijas kritēriji un to pielietošanas iespējas Livonijas vēstures pe-
riodizācijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2011, 140.–144. lpp.; sk. arī viedokļus par šo problemā-
tiku: Diskusija par viduslaiku un agro jauno laiku vēstures periodizācijas problēmām [2011. gada 9. februārī 
Lu Vēstures un filozofijas fakultātē]. Pierakstījusi I. Lipša. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2011, 
148.–159. lpp. 
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Jēdziens “politiskās organizācijas modelis” ir akadēmiska konstrukcija, kuras 
atbilstība vai neatbilstība tādu viduslaiku sociālās un politiskās realitātes fenomenu 
kā politiskas varas iniciatīva, gribas un spēju apliecinājums, pārākuma un paklausības 
demonstrācija un varas leģitimācija apzīmēšanai ir diskutabla. Tomēr, tā kā mums ir 
pieņemama akadēmiski verificētā atziņa, ka cilvēku kopienas, kuras konsolidē grupas 
identitātes apziņa un kopēju interešu motivēta griba un kurām piemīt spēja iepretī 
citām līdzīgām personu apvienībām apliecināt savas politiskās vajadzības un strukturēt 
kā sociālo, tā fizisko telpu (vietu un vidi), tad uzdrošināmies apgalvot, ka tas ir politiskas 
organizācijas process.9 Jēdziens “modelis” (no lat. modus ‘veids’) palīdz uzskatāmi no-
rādīt uz konkrētiem iekšējas struktūras un veselumu veidojošu komponentu klātbūtni, 
kas konstituē ikvienu politisku organizāciju kā sociālu norisi jeb komunikācijas aktu, kā 
arī atpazīt tā funkcionālās īpatnības.10

Zinātniska pētījuma ietvaros pievēršoties politiskās organizācijas modeļu for-
mēšanās un darbības īpatnībām Livonijā, mēs pietuvināmies struktūru vēstures11 
perspektīvai skatījumā uz “zemes varas” veidošanās procesu kā daudzlīmeņu norišu 
kompleksu. Tādējādi pētnieciskā interese fokusējas, piemēram, uz institūciju un in-
terešu grupu korporatīvās identitātes konstituēšanās norisi un saikni ar ietekmes un 
varas mehānismiem viduslaiku sabiedrībās. šāda akcentu pārbīde nenovēršami saistās 
ar attālināšanos no tradicionāliem, pozitīvisma garā ieturētiem un galvenokārt uz faktu 
pārstāstu orientētiem traktējumiem par “zemes varas” rašanās skaidrojumiem eiropas 
vēsturiskajos reģionos – arī Livonijā.

Politiskās varas organizācijas modeļi: struktūra un elementi

Retrospekcijā pārskatot viduslaiku Livonijas politisko vēsturi no 13. gadsimta līdz 
16. gadsimta sākumam, redzams, ka eksistējuši vismaz trīs politiskās varas organizā-
cijas modeļi, kuru uzbūves principi un elementi apmēram 300 gadu laikā mainījušies 
pavisam nedaudz: pirmajā modelī politiskā vara strukturējas un organizējas ap bīs-
kapu, otrajā modelī – ap karali, un tie abi katrs savā konkrētā vietā jeb sociālā telpā 
un laikā iniciēja un vadīja aktīvu un motivētu personu grupu piesaisti un piemērotu 
institūciju dibināšanu. Trešais modelis veidojās ap Vācu ordeņa Livonijā mestru  
(magister terre). 

9 šo atziņu, kas balstīta empīriskos pētījumos par vēsturiskām un modernām sabiedrībām, pauž arī sociālo 
sistēmu teorijas radītājs sociologs Niklass Lūmans (1927–1998), sk.: Luhmann N. Soziale Systeme: Grund-
riss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M., 1987; sk. arī: Adorno Th. W. Individuum und organisation 
[1953]. – Adorno Th. W. Soziologische Schriften, I. Hg. von R. Tiedemann. Frankfurt a. M., 1979, S. 440–456.

10 Sk.: Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, 
Bd. 4. Frankfurt a. M., 1995, S. 102–112; Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1: Hand-
lungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a. M., 1988, S. 127–143, 369–388; Bd. 2: 
Zur kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a. M., 1988, S. 229–241.

11 Struktūru vēstures perspektīva ir socioloģiski determinēts skatījums, tā uztveramu raksturojumu devis, 
piemēram, Pomian k. Die Geschichte der Strukturen. Die Rückeroberung des historischen Denkens: Grund-
lagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Hg. von J. Le Goff, R. Chartier und J. Revel. Frankfurt a. M., 1990, 
S. 166–200.
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Abi pirmie modeļi sāka formēties agri: lai realizētu institucionālu, proti, Hambur-
gas-Brēmenes arhibīskapa reprezentētu politisku gribu, Brēmenes domkungs Alberts – 
neilgi pēc iesvētīšanas par “Līvu bīskapu”, episcopus Livonum12 1199. gadā – centās iegūt 
politisku varu un iedibināt to atbalstošas struktūras diecēzē, kuras patiesais stāvoklis 
viņam, ļoti iespējams, pat nebija zināms. Savukārt Valdemārs II, kurš 1202. gadā kļuva 
par “dāņu karali” (rex Danorum), pēc atsevišķiem īsiem uznācieniem in Osilie / Sāremā 
salā13 ap 1206. gadu kā iedvesmots krusta karotājs atjaunotās kristīgās misijas telpā ar 
pavisam noteikti apzinātu mērķi – paplašināt savas politiskās varas lauku – 1219. gada 
vasarā, Rīgas bīskapa lūgts,14 atgriezās in Revele / pie Rēveles.15 

Bīskapa Alberta iedibinātais politiskās varas modelis, kas, no vienas puses, bal-
stījās uz stabilām institucionālām struktūrām – tādām kā Rīgas Sv. Marijas baznīcas 
domkapituls un pilsētas fogts (advocatus), bet, no otras puses, uz ne mazāk stabilām, 
kaut mainīgām, lēņa attiecībās sakņotām personiskām savienībām, saglabājās līdz pat 
16. gadsimtam.16 karaļa Valdemāra II radītais politiskās varas modelis Igaunijā formāli 
eksistēja līdz 1346.–1347. gadam, kad Vācu ordenis Livonijā, kas kopš 13. gadsimta 
pirmās puses uzturēja valdījumus Igaunijas dienvidu daļā, ieguva Dānijas kronim pie-
derējušās Harjumā un Virumā zemes Igaunijas ziemeļos un tādējādi varēja kļūt tajās 
par leģitīmu zemes kungu.17 Taču minēto darījumu pavadīja nosacījumi, kas neļāva 
dekonstruēt šajās teritorijās Dānijas karaļu iedibinātās institucionālās attiecības un lika 
tās uztvert kā regnum Dacie arvien vēl piesaistītu veselā daļu: ordenim faktiski bija jāsa-

12 Diemžēl nav zināms, ar kādu titulatūru Alberts tika apstiprināts bīskapa amatā, jo šādas autentiskas liecības 
nav saglabājušās. Senākajos dokumentos, kuros bīskaps Alberts minēts un kuri tapuši pāvesta kūrijā Romā, 
tika lietots episcopus Livonensis, tātad “Līvu (zemes) bīskaps” kā amata apzīmējums tikai ap 1200. gadu; sk. 
pāvesta Inocenta III aicinājumu Cum in partibus cisterciešu ordeņa abatiem un mūkiem atbalstīt episcopum 
Livonensem kristīgās misijas darbā [Roma, ap 1200]: Arbusow L. Römischer Arbeitsbericht, I. Latvijas Ūni-
versitates raksti, 17, 1928, S. 285–422, šeit Nr. 2, 321.–322. lpp. Titulatūra episcopus Livonum ir senākais (ap 
1211. g.), paša Alberta lietotais amata apzīmējums blakus episcopus Rigensis; par to sīkāk sk.: Levāns A. Cum 
litterarum testimonio. Dokumentu producēšanas prakse Rīgas bīskapijā 13. gadsimta sākumā: piezīmes par 
medievistikas un diplomātikas attiecībām. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2012, 14., 20.–21. lpp. un 
46. atsauce.

13 Heinrici Chronicon Livoniae, X: 13 (ap 1206), S. 43. Dāņu Annales Ryenses (Rū klostera annālēs – klosteris 
atradās šlēzvigā un minētās annāles rakstītas 13. gs. beigās un aptver laiku no 834. līdz 1288. gadam) pie 
1206. gada, līdzīgi kā citās dāņu annālēs un hronikās, tiek stāstīts, ka karapulku uz Rēveli (sic!) vadīja Lundas 
arhibīskaps Andre(a)ss Sunesens – Andreas archiepiscopus duxit exercitum in Rivalia. Noklusēts šajā ierakstā 
ir karalis Valdemārs. šo ierakstu sk. edīcijā: Annales Ryenses. ed. I[ohannes] M[artin] Lappenberg. Hannover, 
1859. Monumenta Germaniae Historici. Scriptores. Bd. 16 (Ndr. Stuttgart; New York, 1963), S. 386–410, 
avota teksts 396.–410. lpp., šeit 405. lpp.; jaunākā izdevumā: Annales Danici medii aevi. ed. by e. Jørgensen. 
københavn, 1920, p. 97. Citētajā ierakstā jākonstatē vēsturiskās informācijas pretrunīgums, gan nosaucot 
Rēveli par dāņu karagājiena mērķi, gan “aizmirstot” pieminēt Valdemāru, taču šeit to neskaidrosim. Tomēr, 
par spīti it kā acīm redzamajam iemeslam šaubīties par dāņu karaļa klātbūtni tieši šajā ekspedīcijā un tieši 
Sāmsalā, nav šaubu par to, ka šis bija viņa iniciatīvas radīts pasākums. Sk., piem.: Lind J. H., Jensen C. S., 
Jensen k. V., Bysted A. L. Danske korstog – krig og mission i Østersøen. københavn, 2004, s. 215.

14 šis lūgums datējams ar 1218. gada vasaru, sk.: Heinrici Chronicon Livoniae, XXII: 1, S. 147.
15 Ibid., XXIII: 2, S. 154.
16 Mühlen H. v. z. Livland von der Christianisierung bis zum ende seiner Selbständigkeit (etwa 1180–1561). 

Baltische Länder. Hg. von G. v. Pistohlkors. Berlin, 1994, S. 26–172, šeit 111.–119. lpp. (Deutsche Geschichte 
im osten europas).

17 Lind J. H. et al. Danske korstog.., s. 328–331. 
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glabā pastāvējušo institūciju darbība, kā arī jānodrošina Dānijas karaļa piešķirto tiesību 
pēctecība – it sevišķi baznīcām, klosteriem un bruņniecībai.18 

Par spīti šķietami pieaugošajai ietekmei, Vācu ordenim vairāku iemeslu dēļ tomēr 
neizdevās šajās teritorijās Igaunijas dienvidos nodibināt stabilu politisko varu: bijušie 
Dānijas karaļa vasaļi, kurus raksturo spēcīga korporatīva identitāte, savos lēņos sagla-
bāja gandrīz nemainīgu ietekmi, tātad arī tiesu varu, kā arī demonstrēja politisku gribu 
un gatavību to apliecināt.19 Turklāt Dānijas karaļnams kopš 15. gadsimta sākuma, it 
sevišķi laikposmā no 1410. līdz 1423. gadam, aizvien noteiktāk centās atgūt Harjumā 
un Virumā, atsaucoties uz kanoniskajās tiesībās atrodamo premisu par t.s. corona Regni 
principu: zeme, kas reiz piederējusi karalim, tāda saglabājas mūžīgi, tāpēc šīs zemes – 
pat tad, ja tās ir pārdotas, – arvien vēl uztveramas kā dāņu corona Regni teritorijas.20 

Vācu ordeņa Livonijas atzara mestram 1330. gadā izcīnītā militārā uzvara pār Rīgas 
pilsētu deva iespēju nodibināt politisku varu Rīgas arhibīskapa varas telpā, piemēram, 
pārvietot mestra rezidenci uz Rīgu, arhibīskapam tajā laikā patveroties Aviņonā. Taču, 
līdzīgi kā septiņpadsmit gadus vēlāk rezignējušā Dānijas valdnieka varas telpā, Vācu 
ordenim šā mērķa sasniegšanai Rīgas arhibīskapijā bija vajadzīgi apmēram 120 gadi – 
tikai noslēdzot t.s. kerkholmas / Salaspils līgumu 1452. gadā kļuva iespējams izveidot 
nestabilo arhibīskapa un Livonijas mestra savienību.

šie modeļi atbilst teksta turpinājumā ieskicētajiem to analogiem Imperium Roma-
num ar atsevišķām tipiskām tālākas attīstības iezīmēm, sākot no 14.–15. gs., kad jaunās 
attiecību formas turpināja konstituēt t.s. “teritoriju varu” jeb Territorialherrschaft.21 
Politiskās varas organizācijas modeļus citu no cita nošķirt palīdz to morfoloģiskās 
īpatnības, proti: varas arhitektūrā dominējošās un piesaistītās personas, grupas un 
institūcijas, kolektīvā pieredzē balstītas situatīvas rīcības un uzvedības shēmas un dek-
larētie politiskie mērķi, kā arī specifiska retorika, rituāli un simboli. šie modeļi būtiski 
ietekmēja sociālās un arī varas attiecības tieši un pastarpināti, kaut paši bija konkrētas 
sociālas “sistēmas” daļa, kas, atrodoties mijiedarbē ar citiem “sistēmā” notiekošiem 
(auto refleksīviem) procesiem, bija pakļauti pārmaiņām.22

18 olesen J. e. Nordosteuropa in der Zeit der kalmarer union. Dänische Versuche zur Revindikation estlands. 
Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des III. Internationalen Symposiums zur deutschen Kultur und 
Geschichte im europäischen Nordosten vom 20.–22. September 2001 in Tallinn (Estland). Hg. von J. Hackmann 
und R. Schweitzer. Helsinki; Lübeck, 2006, S. 224, 227 (Veröffentlichungen der Aue-Stiftung, Bd. 17); Mühlen 
H. v. z. Livland.., S. 77–78, 117.

19 Jähnig B. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. Berlin, 2011, 
S. 171, 180, 239 (Schriften der Baltischen Historischen kommission, Bd. 16); Mühlen H. v. z. Livland..,  
S. 126–128.

20 olesen J. e. Nordosteuropa in der Zeit der kalmarer union, S. 226–227; Hansen M. k. Die kalmarer union 
und der Deutsche orden 1410–1423: Die estlandfrage. Forschungen zur baltischen Geschichte, 4, 2009,  
S. 11–39.

21 Moraw P. Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 1250 bis 1490. 
Frankfurt a. M.; Berlin, 1989, S. 183–186.

22 Luhmann N. Soziale Systeme, S. 31–34, 57–61. Par šādu “autorefleksīvu” procesu “sistēmā” – tātad tur, kur 
notiek komunikācija, resp., jebkura veida apmaiņa (piem., Rīgas arhibīskapijā), – var uzskatīt rakstības un 
dokumentēšanas prakses ieviešanu un attīstību. 
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universālā un lokālā vara eiropas “augsto viduslaiku” izskaņā.  
Vispārējas iezīmes

Politiskās varas fenomens kā ideju un kolektīvās pieredzes sakausējums arī vidus-
laiku eiropas sabiedrībās tika uztverts pretrunīgi. Refleksijas par šo pretrunīgumu 
atklāja izaicinājumus galvenokārt par dogmām un principiem, pēc kuriem šī vara 
tika organizēta. Izšķiršanās par veidu, kā organizēt politisku varu, kas tika apjēgta kā 
publiskas ietekmes un līdz ar to jebkuras publiskās sfēras jeb res publicae23 pārveides 
instruments, bija organiski saistīta ar sociālajiem procesiem un atsevišķu indivīdu 
grupu interesēm. Vairāki spēcīgi faktori – Rietumu kristietība, romiešu tiesībās sakņota 
tiesiskuma izpratne un lēņa “sistēma” – ietekmēja publisku rīcību, kas ļāva kādai per-
sonu grupai kā mazākumam izvirzīties un ieņemt elitāru jeb ekskluzīvu pozīciju iepretī 
vairākumam. Minētie faktori ietekmēja kolektīvo priekšstatu par autoritāti, leģitimitāti 
un pareizas jeb labas izvēles (rīcības) formēšanos.

universālās varas līmenī – atbilstoši teoloģiskai doktrīnai par vienas dievišķās gri-
bas radītu kārtību virs zemes – garīgās un pasaulīgās sfēras bija savstarpēji nošķirtas. 
šo nošķīrumu iemiesoja pāvests (papa, arī pontifex optimus) un ķeizars (imperator, arī 
rex augustus), un tas liecināja, ka varai ir duāla daba: pāvestam kā biblisko apustuļu 
Paulus et Petrus pēctecim24 bija nodoti kanoniski tiesiskās un eklēsiālās (dogmatika un 
kults) varas rīcības instrumenti jeb spiritualia, bet imperatoram kā taisnīgam, spēcīgam 
kristīgam rex romanorum un imperatora konstantīna (325–337) sekotājam25 – laicīgās 
(fiziskās) varas rīki jeb temporalia. Abus rīkus apvienojot, varēja nodrošināt saskaņu 
un taisnīgumu.26 šim priekšstatam – kā īstenībā izrādījās – piemīt sociālutopisks 
raksturs, jo konsekventi ievērot doktrināli definēto tiesību un kompetenču sfēru no-
šķīrumu neizdevās. Pretruna acīmredzot bija ietverta pašu vareno (potentes) radītajā 
lomu sadalījumā, kur imperators – ne vairāk un ne mazāk – pārzinātu publisko tiesību 
jautājumus, bet tomēr pildītu arī advocatus (arī defensor) sancte ecclesie – tātad baznīcas 
aizstāvja – funkcijas;27 pāvests savukārt kā vienīgā instance uzraudzītu gan kanonisko 
tiesību jomu, gan laicīgo valdnieku investitūras rituāla liturģisko daļu,28 bez kuras 
absolvēšanas amata pretendents nav pilnvērtīgs un kristīgajā pasaulē atzīstams. Tādēļ 

23 Par šā termina nozīmi antīkās, resp., Senās Romas politiskajā leksikā sk., piem.: Ga[lsterer] H. (Art.) Res 
publica. Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike, Bd. 10. Hg. von H. Cancik und H. Schneider. Stuttgart; 
Weimar, 2001, Sp. 927–929; savukārt par šī domāšanas konstrukta uztveri viduslaiku sabiedrībās sk., piem.: 
ehrenberg J. The history of civil society ideas. The Oxford Handbook of Civil Society. ed. by M. edwards. ox-
ford; New York, 2011, p. 17; sk. arī: Geltner G. Coping in medieval prisons. Continuity and Change, Vol. 23, 
No. 1, 2008, pp. 151–172.

24 uz šo divkāršo apustulisko pāvesta amata sākotni norāda, piem., svina zīmogi (bullas), ar kuriem tika apstip-
rināti pāvestu dokumenti viduslaikos un kuri vizualizēja šo priekšstatu; sk. Pielikumā 3. attēla komentāru.

25 Schulze H. k. Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Bd. 3: kaiser und Reich. Stuttgart; Berlin; köln, 
1998, S. 140–144, 266–267.

26 ottmann H. Geschichte des politischen Denkens: Das Mittelalter, Bd. II, 2. Stuttgart; Weimar, 2004, S. 7–9.
27 Ibid., S. 270.
28 Rogge J. Die deutschen Könige im Mittelalter: Wahl und Krönung. Darmstadt, 2006, S. 91–93, 102–103; sk. arī: 

elze R. einleitung. Die Ordines für die Weihe und Krönung des Kaisers und der Kaiserin / Ordines coronationis 
imperialis. Hg. von R. elze. Hannover, 1960, S. xxiii–xxvi (Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum, 
ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi, Bd. 9).
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strīdi, atklātas un slēptas konfrontācijas par subordinācijas un kompetenču robežām 
bija pastāvīgs abu universālās varas nesēju attiecību elements visu eiropas viduslaiku  
garumā.29

Neskatoties uz šīm pretrunām, lokālās autoritātes un tām pietuvinātās personu 
grupas viduslaiku Livonijā apzinājās, cik svarīgi bija iegūt tādas universālās varas 
subjektu aktīvu atbalstu, kuru uztvēra kā normatīvi regulējošu un arbitrāžas in-
stanci.30 Interesanta līnija Livonijas politiskajā tradīcijā ir, piemēram, Rīgas bīskapu un 
arhi bīskapu, kā arī Zobenbrāļu (vēlāk – Vācu) ordeņa attiecības ar Vācijas karali un 
Impērijas ķeizaru:31 šīs attiecības varēja izpausties trijos līmeņos – (a) kā universālas 
varas demonstrēta ietekme (paraugs taisnīgai varai, taisnīguma un miera atjaunošana 
kā augstākam šķīrējtiesnesim), (b) kā padotība personai, dodot / saņemot lēni, un 
(c) tiesiskas rīcības un leģitimitātes avots (dodot atsevišķas tiesības – iura vai īpašas 
tiesības – privilegia). Gūstot šādus ķeizara uzmanības un žēlastības apliecinājumus, to 
saņēmējs, kas parasti reprezentēja konkrētu personu grupu vai institūciju, varēja (taču 
tas nebija obligāti) tikt tieši integrēts Impērijas varas telpā kā atsevišķa tās daļa. kopš 
13. gadsimta sākuma Rīgas un Sāmsalas bīskapi, kā arī fratres milicie Christi de Livonia 
ieguva no Vācu karaļa32 vai imperatora atsevišķus dokumentus (diplomus)33, kas pie-
rādīja, ka tiem piešķirtas gan tiesības un privilēģijas, gan apstiprināti turētie valdījumi 
kā terre / zemes vai bona feodalia / lēnim līdzvērtīgi īpašumi. Taču neviens no šiem 

29 Sk., piem.: Fried J. Politik der ottonen im Spiegel der krönungsordnungen. Krönungen: Könige in Aachen – 
Geschichte und Mythos: Katalog der Ausstellung, Bd. 1. Hg. von M. kramp. Mainz, 2000, S. 252–264.

30 Willoweit D. Livland, das Reich und das Rechtsdenken des Mittelalters. Juristen werdent herren ûf erden. 
Recht – Geschichte – Philologie: Kolloquium zum 60. Geburtstag von Friedrich Ebel. Hg. von A. Fijal et al. 
Göttingen, 2006, S. 186–187. 

31 kopš 13. gadsimta sākuma šie amati jeb statusi rex theutonicum, arī rex romanorum kopš 12. gadsimta 
otrās puses, un imperator jeb rex augustus bija jādala atsevišķām personām, kā uz to konsekventi pastā-
vēja pāvests Inocents III, lai novērstu pārāk lielu ietekmes spēka koncentrēšanos vienās rokās. kanceleju 
praksē bija pierasts, ka Vācu karaļa titulatūra sākās ar rex romanorum, proti, romiešu karalis, lai tādējādi 
uzsvērtu, ka tieši šis karalis ir leģitīms pretendents uz imperatora kroni. eiropas politiskajā tradīcijā par 
ķeizaru tātad varēja kļūt tas, kurš tika ievēlēts par Vācijas karali. Sk.: Schulze H. k. Grundstrukturen der 
Verfassung im Mittelalter, S. 108–109; engels o. Die Staufer. Stuttgart; Berlin; köln; Mainz, 1972, S. 109–113,  
118–121.

32 Piem., senākā zināmā šāda dokumentārā liecība ir Vācu karaļa Heinriha (VII) diploms, kas tika dots Rīgas 
bīskapam Albertam un ar kuru apliecināts: karalis nolemj bīskapiju ar piederošām zemēm Livonijā, Letgalē, 
Lealē un Vīkā atzīt par “marku” / marchiam unam un apstiprina dotās tiesības “kā citiem firstiem” / iure 
aliorum principum. Nirnbergas tuvumā, 01.12.1225. Senās Latvijas vēstures avoti (turpmāk – SLVA), 1. burtn. 
Izd. A. švābe. Rīga, 1937, Nr. 116, 89. lpp. (Latvijas vēstures avoti, 2. sēj.); arī Liv-, Esth- und Curländisches 
Urkundenbuch. Nebst Regesten (turpmāk – LUB), Abt. I, Bd. 1. Hg. von F. G. v. Bunge. Reval, 1853, Nr. 67, 
Sp. 71–72 (šeit ar kļūdainu datējumu – “1224”). šis dokuments vēstures literatūrā kopš 19. gs. ir dažādi inter-
pretēts, tā saturs rosinājis uzdot daudz ļoti pretrunīgu jautājumu, sk. 55. atsauci.

33 Piem., Frīdrihs II, Romas ķeizars, apstiprina Zobenbrāļu ordeņa īpašumus un piešķir tam šajos īpašumos at-
rasto metālu izmantošanas tiesības / privilegium. katanjā (Sicīlijā), 1227. g. janvārī; sk.: LUB, Abt. I, Bd. 3. Hg. 
von F. G. v. Bunge. Reval, 1857, Nr. 93 b, Sp. 16: Atbildot “brāļu steidzamam lūgumam (ad supplicationem), 
(..) mums uzticamiem, apstiprinām uz visiem laikiem (in perpetuum), visus īpašumus un tiesības, ko viņi 
taisnīgi (iuste) ieguvuši no Livonijas un Leales (Lealensi) bīskapiem šajās zemes daļās, un nākotnē [apliecinot 
savu] patieso slavu spēs iegūt” (quod nos ad supplicationem venerabilis magistri .. et fratrum eius, nostrorum 
fidelium, omnes possessiones et iura, que a Livonensi et Lealensi episcopis in partibus illis iuste possident, et in 
futurum iusto titulo poterunt adipisci, ipsis in perpetuum confirmamus).
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dokumentiem, pretēji apgalvojumiem literatūrā,34 nedod pamatu pieņēmumam, ka 
Livonija vai atsevišķas tās daļas viduslaikos būtu bijušas Sacrum Imperium Romanum 
sastāvā.35 Līdz pat 15. gadsimta beigām un 16. gadsimta sākumam, kad tika atjau-
noti šādi Rīgas arhibīskapu vai Livonijas mestru privileģējoši diplomi,36 nav zināma 
neviena liecība, kas ļautu pamatot apgalvojumu par šo personu kā ķeizara vasaļu un 
atsevišķu Livonijas zemju ciešāku integrāciju Impērijas sastāvā. šie dokumenti faktiski 
nemainīja zemes varas statusu Livonijā, taču tos varēja veiksmīgi izmantot vietējā 
politiskā polemikā kā “ticamu” argumentu, ja nācās pierādīt tiesības uz varu vai kom-
petenci, ja tās tika publiski apšaubītas.37 Tātad šiem pierādījumiem, kā rāda analīze,38 
bija nozīme tikai politiskajā retorikā, taču nebija izšķirošas ietekmes praktiskajā  
zemes politikā.

Tajā pašā laikā Livonijas tiesību telpā atrodamas norādes, kas ļauj konstatēt Im-
pērijas likumu klātbūtni vai atsevišķu normu recepciju un darbību: Vilhelms, pāvesta 
Gregora IX (1227–1241) biktstēvs / poenitentiarius un legāts Livonijā, 1237. gadā, 
balstoties uz viņam piešķirto apustulisko autoritāti, atcēla noteikumus (statuta), kas 
Rīgas un Rēveles bīskapijās aizliedza dot un dāvināt baznīcām īpašumus.39 Savu lē-
mumu legāts pamatoja ar to, ka šāds aizliegums ir pretrunā ar imperatora Frīdriha II 
(1220–1250) likumu, kas noteica – atceļami ir visi statuta, kas skar baznīcas tiesības, 
taču ir pretrunā ar tām. Divu mēnešu laikā to saturs ir jāmaina. Tāpēc, lai šim likumam 
pakļautos un apzinātos sankcijas, piemērojot sodu – ekskomunikāciju – par pretēju 
rīcību, “mēs minēto likumu Rīgā un Rēvelē publiski, visai (kristiešu) kopībai klātesot, 
darām zināmu”.40 šis ir senākais zināmais Impērijas likuma recepcijas gadījums, un tas 
norāda uz mēģinājumu paplašināt Livonijas tiesisko telpu un izpratni par tiesiskumu, 
kā arī atspoguļo praksi, kādā notika tiesību ideju pārnese.

34 šis politiski motivētais, bet ne vēsturiski pamatojamais priekšstats veidojās 19.–20. gadsimta vācbaltiešu 
vēstures pētnieciskajā literatūrā un publicistikā, no kurienes tas nekritiski recipēts latviešu historiogrāfijā, sk., 
piem.: šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500. [B. v.], 1997, 343.–344. lpp. (Latvijas vēsture, 11. sēj.).

35 Hellmann M. Livland und das Reich: Das Problem ihrer gegenseitigen Beziehungen. München, 1989,  
S. 9–11 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische klasse, 
H. 6); Jähnig B. Der Deutsche orden und die livländischen Bischöfe im Spannungsfeld von kaiser und Papst. 
Nordost-Archiv. N. F., Bd. 7, Nr. 1, 1998, S. 50–53.

36 Jähnig B. Der Deutsche orden und die livländischen Bischöfe.., S. 60–63.
37 Mühlen H. v. z. Livland.., S. 78–79.
38 Levans A. Die lebendigen Toten. Memoria in der kanzlei der erzbischöfe von Riga im Spätmittelalter. Kol-

lektivität und Individualität: Der Mensch im östlichen Europa: Festschrift für Norbert Angermann zum 65. 
Geburtstag. Hg. von k. Brüggemann, Th. M. Bohn, k. Maier. Hamburg, 2001, S. 21–31 (Studien zur Ge-
schichtsforschung der Neuzeit, Bd. 23).

39 Vilhelms, bijušais Modenas bīskaps (Mutinensis) un pāvesta Gregora IX legāts, publisko lēmumu, ar 
kuru atceļ Livonijā un Igaunijā spēkā bijušus noteikumus, kas aizliedza “vāciešiem un neofītiem” /  
Thetonici et neofiti šajās zemēs novēlēt baznīcām savus nekustamos īpašumus. Rēvelē, 1237. gadā; 
sk.: LUB, Abt. I, Bd. 1, Nr. 148, Sp. 190: šīs sankcijas formulējums noteikumos hereditatis conferre  
ecclesiis.

40 Ibid., Sp. 190: Quia scriptum est in lege domini Frederici imperatoris, canonizata per dominum papam, quod 
nullum fiat statutum (..) aliqua contra ecclesiasticam libertatem (..) nos predictam legem in Riga et Rewelia 
coram universo populo fecimus publicari (..).
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Zemes vara un zemes kungs: karalis vai bīskaps?

Livonijā kopš 13. gadsimta sākuma tieši jautājums par subordināciju un paklausību 
zemes kungam (dominus terre) izrādījās politiskā ziņā ļoti jutīgs, un no tā bija atkarīga 
sociālo attiecību bieži vien iluzorā stabilitāte. Raksturojumam der atgādinājums, ka 
13. gadsimta pirmajās divās desmitgadēs, kad “zemes vara” vēl tikai formējās, Rīgas 
bīskapa rīcību neierobežoja kāda grāfa aktīva klātbūtne, jo tie comes, kurus Alberts bija 
aicinājis kā “apzīmētos ar krustu” / crucesignati un kuri nebija nekas vairāk kā viņa 
bīskapijā kalpojoši, svešumā aizgājuši un grēku nožēlu alkstoši svētceļnieki (peregrini). 
Bīskapa vara bija vāja, lai atļautu savā tuvumā ilgstoši palikt kādam no šiem grāfiem 
svētceļniekiem, ja tas viņu neatzītu par savu kungu. Lēņa attiecības bija vienīgais veids, 
kā šādu pazemības apliecinājumu iegūt: ap 1201. gadu lēni no Alberta saņēma kāds 
Daniel vir nobilis, tā bija “Lielvārdes pils” (castrum Lenewarde), un Conradus de Meyen-
dorpe, kuram nodota Ikšķiles “pils” (castrum Ycescola).41 Iespējams, ka abu lēņa vīru 
statuss, tos apzīmējot par nobiles, atbilst grāfam. un tomēr – varam konstatēt atsevišķas 
interesantas, kaut arī tikai hipotētiskas, norises, kuru iniciators bija kāds Alberta līdz-
gaitnieks kopš 1211. gada un cisterciešu mūks, taču, kaut aizgājis no pasaulīgās dzīves, 
arvien vēl grāfs, proti, Bernhards no Lipes. 

Avotu teksti ļauj nojaust šā cilvēka ambīcijas un milzīgo enerģiju, un viņš ļoti drīz 
lika Albertam izjust savu vājumu: 1211. gadā kļūdams par Sv. Nikolaja kalna / Mons 
sancti Nicolai klostera Daugavgrīvā abatu un nedaudz vēlāk, 1218. gadā, par episcopus 
Selonensis / Sēlijas bīskapu,42 viņš virzīja savu vecāko dēlu Hermani – krusta karotāju 
Livonijā – pretī augstākam mērķim. Ap 1214. gadu Hermanis esot “apstiprināts par visu 
Livonijas kristiešu laicīgo valdnieku”.43 Izņemot šo ierakstu kādā ap 13. gadsimta vidu 
anonīma autora no Lonas (klostera) sarakstītā hronikā – Chronicon universale anonymi 
Laudunensis, citu ziņu par šo “karjeru” nav. Pat ja nezināmā hronista rakstītais būtu 
pārpratums vai pārspīlējums, arī tad (ja pieļaujam varas dueta “bīskaps – grāfs” attie-
cību klātbūtni Livonijā un iedomājamies tām konkrētu vietu pārējo sociālo attiecību 
kopumā) ir pamatots apgalvojums, ka zemes varas un teritoriju formēšanās Austrum-
baltijā atradās vienā ritmā ar līdzīgām norisēm citur Rietumeiropā un Viduseiropā. 
13. gadsimtam sākoties, kristīgās eiropas t.s. rietumu tipa “zemes vara” iegāja jaunā 
tiesiskā un institucionālā brieduma stadijā,44 jo tika apgūts jaunu uzvedības stratēģiju 
arsenāls, kurā bija apkopota kolektīvajos priekšstatos balstītā pieredze par politisko 
varu un varas līdzekļiem. Tāpēc arī Alberts, gribēdams citu risinājumu drošākai savie-
nībai, apzināti meklēja tuvināšanos ar topošo Rīgas communitas civium, tobrīd vēl tikai 

41 Heinrici Chronicon Livoniae, V: 1, S. 15–16.
42 Ibid., XV: 4, S. 92.
43 Hucker B. u. Der Plan eines christlichen königreiches in Livland. Gli inizi del Cristianesimo in Livonia-

Lettonia. Atti del colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in occasione dell’VIII centenario della Chiesa in 
Livonia (1186–1986). Roma, 24–25 Giugno 1986. Hg. von M. Hellmann. Città del Vaticano, 1989, p. 104–108 
(Pontificio comitato di scienze storiche: Atti e documenti, vol. 1); turpat arī citāts: princeps tocius christianita-
tis Livonie constitutus est.

44 Sk., piem.: kroeschell k. Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1. 12. Aufl. köln; Weimar; Wien, 2005, S. 245; arī 
Moraw P. Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung, S. 183–186.

Andris Levāns    PoLITISkāS oRGANIZāCIJAS MoDeļI VIDuSLAIku LIVoNIJā 13.–16. GADSIMTā



62 LATVIešI uN LATVIJA   II sējums   VALSTISkuMS LATVIJā uN LATVIJAS VALSTS 

tirgotājiem (mercatores), kuriem viņš – iespējams, ap 1211. gadu – deva tiesības (ius et 
privilegia), jo viņi, “netaupot pūles, mums arvien palīdzējuši”.45 Pretī bīskaps saņēma 
paklausības un pazemības solījumu atzīt viņu par kungu (dominus).

Pusgadsimtu vēlāk, 1267. gada decembrī, Rīgas arhibīskaps Alberts Zūrbērs /  
Suerbeer, kurš sevi pazemīgi sauca par “kristus krusta kalpu” / minister crucis Christi, 
gribēdams izvairīties no “pazemīga lūguma” Vācu ordeņa mestram Livonijā un saņēmis 
domkapitula atbalstu, cerībā rast “glābiņu visai zemei” / in salutem patrie nominēja 
“visslavenāko un spožāko” Guncelīnu, šverīnas grāfu par “aizbildni un aizstāvi, pār-
valdnieku un vadoni mūsu baznīcai pret barbariem”, kas apdraud un izvazā “mūsu 
baznīcas zemes”.46 šī izvēle nebija brīvprātīga, bet, jādomā, labākā, lai saglabātu arhi-
bīskapa personas un amata autoritāti, – arhibīskaps reprezentēja konkrētu politiskās 
varas organizācijas struktūru, proti, vara veidojas ap arhibīskapu, un viņš nosaka, kurš 
un kādā formā šajā varā drīkst piedalīties: grāfam Guncelīnam tika nodoti laicīgās un 
fiziskās varas “instrumenti”.

Sociālās tehnikas un pieredze. Lokālo politisko struktūru  
formēšanās

Te vietā būtu piezīme, ka politiskās organizācijas pamatstruktūras viduslaiku kul-
tūrā ir atpazīstamas tām piemītošo tipisko īpatnību dēļ, jo šīs pamatstruktūras veido 
konkrēti sociālo attiecību dalībnieki, kuri katrs atsevišķi atbilstoši rangam ir garīgās 
vai fiziskās sfēras reprezentanti. Tādēļ nepārsteidz, ka šo sfēru pārstāvji ieraugāmi 
specifiskās vai tipiskās vēsturiskās situācijās un darbībā “pa pāriem”, tādējādi vismaz 
formāli apliecinot varas duālo dabu: pāvests (pontifex optimus) – karalis vai ķeizars 
(rex augustus), bīskaps / arhibīskaps – karalis / firsts / grāfs. katrs sociāls ordo rada 
hierarhiskas attiecības.47 Hierarhiskas tās ir šo politiskās organizācijas modeļu ietva-
ros. šādas attiecības, par spīti atšķirīgu interešu klātbūtnei, regulē vienošanās, lai pušu 
atbildības jomas konkrētā fiziskā un sociālā telpā, kā arī laikā būtu zināmas. Atbildība 
tika publiski apliecināta tiesību rituālos, tāpat arī griba un motivācija, ka rīcības pamatā 
ir kopēja izpratne par mieru (pax), saskaņu (tranquilitas) un vispārēju labumu (utilitas 
communis). Tāpēc tikai viens no dalībniekiem šajā hierarhijā ieņēma augstāko pozīciju 
kā neapstrīdētās tiesībās balstīta autoritāte (auctoritas) tieši amata dēļ.48 Jautājums par 

45 Alberts, Rīgas bīskaps, dod tiesības tiem tirgotājiem, “kuri bieži apmeklē Dūnu / Daugavu un citas ostas 
Livonijā”, nosaucot atsevišķās šo tiesisko attiecību sfēras. [Rīgā, 1211. gada pavasarī / vasaras beigās?]. LUB, 
Abt. I, Bd. 1, Nr. 20, Sp. 25–28; sk. arī: SLVA, 1. burtn., Nr. 58, 43.–44. lpp.

46 Alberts, Rīgas arhibīskaps, ieceļ Guncelīnu, šverīnas grāfu, par Rīgas baznīcas, resp., arhidiecēzes aizbildni un 
pārvaldnieku. Rīgā, 21.12.1267. LUB, Abt. I, Bd. 1, Nr. 406, Sp. 510: (..) quod nos, de consilio nostri capituli et 
consensu, illustrissimum comitem Gunzelinum Zwerinensem (..) in tutorem et defensorem, syndicum et actorem 
ecclesiae nostrae contra barbaros (..) elegimus et constituimus.

47 Sk.: Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik, S. 12.
48 Par bīskapam piemītošo garīgo jeb dievišķo autoritāti, kas tam nodrošina augstāku pozīciju par karali un 

jebkuru laicīgo firstu, sk.: Schulze H. k. Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd. 3, S. 273. Par 
autoritāti, kas sevi “rada”, pārvaldot zināšanas, kā socioloģisku fenomenu senās un modernās sabiedrībās sk.: 
Luhmann N. Die Wissenschaft und Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1990, S. 629–632.
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to, kurš – karalis vai bīskaps – akumulēs politisko varu savās rokās, tika risināts kon-
fliktu un izlīgumu ceļā, tādējādi apliecinot autoritāti un ietekmi. šāds stāvoklis tātad 
nebija pretrunā ar laikabiedru izpratni par ordo. Varai tāpēc ir divi izcelsmes avoti, 
uz kuriem viduslaiku sabiedrībā arvien tika eksplicīti norādīts: gan rituālos, gan arī 
tos pavadošajos tekstos sastopamas norādes uz kādas personas kvalifikāciju publis-
kam amatam, kurā tā nonāk, pateicoties Dei gratia, kas nozīmē burtisku “atrašanos” 
dievišķā žēlastībā, un cilvēciskajām kvalitātēm kā vir devotus et humilis. šie vērtējumi 
bija sava veida “garantija”, ka augstāk pozicionēta autoritāte, piemēram, baznīcas 
struktūrā izdarīs labas un pareizas rīcības izvēli, resp., tādu izvēli, kas atbilst kanonis-
kajām tiesībām un ļauj pāvestam kā “apustuliskai autoritātei”49 izrādīt žēlastību iepretī  
zemākam.

Ja tikko izklāstītajā veidā raugāmies uz tādu kompleksu sociālu norisi kā politis-
kās varas izveides process, kuru, kā mums saskaņā ar vēsturiskā naratīva tradīciju50 
šķiet, no 1199. gada vadīja Rīgas bīskaps Alberts, tad nav šaubu, ka virkne viņa un 
citu personu apvienību iniciētu darbību, lietotu sociālo tehniku un ierosinātu varas 
participācijas pieteikumu atbilst šāda politiskas organizācijas veida specifikai jeb mo-
delim, kurā politiskā vara strukturējas ap bīskapu. Pētot rakstītos, laikposmā starp 
1211. un 1250. gadu radītos avotu tekstus, varam konstatēt, ka pirmā Rīgas bīskapa 
(1199–1229) rīcības izvēles un lietotās sociālās tehnikas ir piesaistītas konkrētām 
universāla rakstura uzvedības stratēģijām un kolektīviem priekšstatiem par tām. 
Bīskapa amata gadījumā, teorētiski raugoties, tie bija ideāli, taču tāpēc ne mazākā 
mērā konkrēti lielumi: viņa personu ar diecēzē izveidojušos vai vēl (piln-)veidojamo 
draudzi saista divi sociālās komunikācijas bāzes elementi – Romas katoļu baznīcas 
liturģijas (ritu) korekta prakse, kas savieno ikdienu ar kristīgās pasaules laika vienotu 
ritmu, un paklausības solījums (oboedientia) iepretī savam pater et pastor ecclesie.51 
Tātad amata autoritāti formēja spēja pildīt konkrētus pastorālus pienākumus un 
tikpat konkrētas vietas apliecināšana universālās baznīcas hierarhijā. Diecēzes ietva-
ros bīskaps bija konfrontēts ne tikai ar eklēsiāliem, bet arī ar administratīviem un 
politiskiem uzdevumiem.52 Bīskapa statuss līdz ar to bija ļoti lielā mērā atkarīgs no 
spējas risināt tieši pēdējo divu sfēru jautājumus. Alberta gadījumā situācija izskatās 
ļoti sarežģīta – bīskapijas pastāvēšana ap 1199. gadu bija tikai teorētiska, tās darbību 
vajadzēja atjaunot, savukārt tiesiskā bāze, uz kuru varētu atsaukties, faktiski nebija 
tverama. Pāvests Inocents III (1198–1216) šo stāvokli raksturo ar bibliskas metaforas 
palīdzību: 1199. gada 5. oktobra apustuliskajā vēstulē / littera apostolica viņš aicināja 

49 Pāvesta kūrijā producēto dokumentu leksikā tika lietota atbilstoša formula ex apostolice auctoritate.
50 šeit jānorāda uz 19. gs. pirmajā pusē vācbaltiešu iedibinātu vēsturiskā naratīva tradīciju, kuras svarīgākā 

iezīme ir vēstures stāsta struktūras paradigmatiskais raksturs; tas nozīmē, ka šo struktūru veido specifisku 
epizožu atlase un šī atlase ir principā nemainīga. Latviešu nacionālā historiogrāfija pamatā pārņēma šo vēstu-
riskā naratīva tradīciju.

51 Sk., piem.: Bartlett R. Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt: Eroberung, Kolonisierung und kultureller 
Wandel von 950 bis 1350. München, 1996, S. 295.

52 Borgolte M. Die mittelalterliche Kirche. München, 1992, S. 76–77 (enzyklopädie deutscher Geschichte, 
Bd. 17); sk. arī arvien vēl aktuālo darbu: Werminghoff A. Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im 
Mittelalter. 2. Aufl. Leipzig; Berlin, 1913, S. 139–141 (Grundriss der Geschichtswissenschaft, II. Reihe.  
Abt. 6).
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aizsargāt vajātos kristiešus misijas vietās provinci(e) Livonens(is), kur “kristieša vārds 
no atmiņas izdzē(sts)”.53

Pieredzē pārbaudīta un laikabiedru neapšaubīta kārtība, kā šādā vai līdzīgā si-
tuācijā rīkoties, domājams, Albertam bija zināma. Viņš saņēma Ikšķiles diecēzi, kas 
bija vēl jauna, nevarīga vai daļēji zudusi nova ecclesia. Lai atjaunotu faktiski darboties 
pārstājušu bīskapiju, kur izvēršama aktīva kristīgā misija, blakus amata tiesībām bija 
jāiegūst rīcības tiesības ar kādas autoritātes dotu atļauju (licencia). Taču, lai iegūtu šādas 
tiesības, misionāram kā fides minister / ticības kalpam, kuram tika uzticēts misijas 
darbs, savs nolūks bija jādara publiski zināms. Citos gadījumos (un arī konkrētajā gadī-
jumā) kopš 9. gadsimta tika ievērots šis “publicitātes” nosacījums, lai misija kā publisks 
notikums konkrētā vietā un bīskapa amata autoritāte būtu visu eventuāli ieinteresēto 
dalības partneru atzīta un lai novērstu jebkuru svešu pretenziju pieteikumu uz “zemi” 
vai misiju:54 tieši tāpēc Alberts ļoti drīz pēc apstiprināšanas amatā, proti, jau 1199. gada 
rudenī un ziemā, apmeklēja Dānijas karali knudu VI (1182–1202), viņa brāli un 
Lundas arhibīskapu Absalonu (1179–1201), kā arī Vācijas karali Filipu no švābijas  
(1198–1208).55

Garīdzniecība – galvenokārt cisterciešu, augustīniešu un premonstriešu brāļi 
(fratres) –, kas kalpoja kā misionāri, praktizēja monastisku spiritualitāti un atbilstošas 
dzīves formas un no kuriem tika rekrutēts jaunveidojamo baznīcas struktūru per-
sonāls, – institucionāli bija piesaistīta tieši Rīgas bīskapa personai.56 It sevišķi Rīgas 
diecēzes izveides agrīnajā posmā – 13. gadsimta pirmajās divās desmitgadēs – šie 
mūku ordeņu pārstāvji bija misijas bīskapa Alberta, kurš labprāt redzēja sevi atbilstoši 
misijas bīskapa ētosam kā “pazemīgais pagānu vadītājs ticībā”,57 svarīgākie atbalstītāji 
(cooperatores in evangelio) un būtiskākais sociālo vidi organizējošais faktors. Tieši viņi 
nodrošināja konkrētas sociālās un politiskās pieredzes ceļā iegūto zināšanu pārnesi 
par “rietumu” tipa sabiedrības uzbūves un funkcionēšanas principiem. šīs pieredzes 
komunikācijai bija nepieciešama zināma attiecību institucionalizācijas pakāpe bīskapa 
un viņa palīgu in evangelio starpā, ko varēja sasniegt un nostiprināt ar domkapitula 
(capitulum) izveidi.

Pāvests Inocents III ap 1205. gadu apliecināja Rīgas bīskapam Albertam un viņa 
“brālim Rotmaram no Zēgebergas [augustīniešu] klostera”, ka atļauj kādam “no brā-

53 Pāvesta Inocenta / Innocencius III apustuliskā vēstule ar aicinājumu kristiešiem in Saxonia et Westphalia aiz-
sargāt Livonijas baznīcu / Livonensem ecclesiam et christianos. Laterānā / Romā, 05.10.1199. SLVA, 1. burtn., 
Nr. 29, 20. lpp.: (..) de partibus illis christiani nominis memoriam abolere.

54 Par šādiem piemēriem viduslaiku Skandināvijas zemēs sk.: kaufhold M. Europas Norden im Mittelalter: Die 
Integration Skandinaviens in das christliche Europa (9.–13. Jh.). Darmstadt, 2001.

55 Heinrici Chronicon Livoniae, III: 2, S. 12. 
56 elm k. Christi cultores.., S. 129, 132–134, 157, 162–163.
57 Pirmo reizi šo sevis apzīmējumu humilis gentium in fide minister bīskaps Alberts lietoja pierādījuma 

(privātajā) dokumentā, ar kuru apliecina, ka “karalis Viscevolods [Visvaldis]” / Wiscewolod(us) re(x) 
Jersiku ar zemēm, kas tam piederēja, likumīgi dāvinājis Rīgas Sv. Marijas baznīcai. Actum / Noticis 
Rīgā, 1209. gada [rudenī]. Livländische Güterurkunden (turpmāk – LGU), Bd. 1. Hg. von H. v. Brui-
ningk und N. Busch. Riga, 1908, Nr. 2, S. 2; sk. arī: SLVA, 1. burtn., Nr. 51, 38. lpp. šis dokuments, kā 
var spriest pēc tā analīzes rezultātiem, ir tapis 1211. gadā; sk.: Levāns A. Cum litterarum testimonio,  
20. lpp.
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ļiem” (de fratribus) pamest monastisko kopienu un viņiem sekot.58 šīs, protams, bija 
ekskluzīvas tiesības, kādas drīkstēja dot tikai auctoritate piissim(a) apostolic(a) / “žēlsir-
dīgā apustuliskā autoritāte”. 

Dalītas varas izveides izšķirošs elements minētajā laikā un apstākļos bija Rīgas 
bīskapijas domkapituls, kam Alberts ne tikai nodeva diecēzes teritoriju, bet arī Sv. 
Marijai veltīto katedrālbaznīcu un tiesības ievēlēt bīskapa amata pēcteci.59 kopš 1210.–
1211. gada domkapituls veidojās kā specifiska institucionāla grupa ar savu identitāti 
un faktiski nodrošināja Rīgas bīskapa autoritātes un varas leģitimitāti.60 Savas sociālās 
identitātes manifestācijai domkapituls lietoja, piemēram, zīmogu – ne tikai lai aplieci-
nātu juridisko statusu (zīmoga lietošanas tiesības), bet arī iezīmētu sociālajā telpā sev 
piederīgās kompetenču sfēras un norādītu ar publiskai uztverei zināmām zīmēm uz šo 
sfēru neapstrīdamu ekskluzivitāti. 

Zīmogs kā publiska “sociālās objektivācijas” forma61 ļāva ar simbolu un metonī-
miju palīdzību vizualizēt šīs tiesību telpas “robežas”: piemēram, to, ka sancta Maria 
virginis uztverama kā ecclesia, bet domkapitula loma savienībā ar dievišķo virgo – kā 
ministri ecclesie / baznīcas pārvaldnieki, kuru kompetenču sfērā bija gan liturģijas, gan 
īpašumu pārvaldes jautājumi. Zīmogs vizualizēja šīs institūcijas sociālās ietekmes dzi-
ļumu un sevis redzējumu kādas sabiedrības vēsturiskā un tagadnes kontekstā. Senākā, 
ar 1226. gadu datējamā Rīgas Sv. Marijas baznīcas jeb domkapitula zīmoga laukuma 
lielāko daļu aizpilda kompozīcija “Tronī sēdošā Madonna” (sk. 1. att.),62 kas tipoloģiski 
atbilst kristīgās ikonogrāfijas motīvam Maria lactans; tajā “ar krūti barojošā Marija” 
pauž pazemību; šis zīmogs lietots, iespējams, lai ap 1226. gadu norādītu tikai uz lieto-
tāja korporatīvo identitāti un tiesiskām kompetencēm Rīgas bīskapijā. 

Taču jau ap 1230. gadu zīmogs tika mainīts,63 jo domkapitula konvents gribēja tajā 
redzēt citu, detaļām bagātāku kompozīciju lielākā laukumā (sk. 2. att.): Maria lactans 
motīva vietā nāca Maestà / “Majestātiskā” ikonogrāfiskais motīvs ar tēla raksturu mai-
nošu atribūtiku – kroni, zizli un frontālu ķermeņa pozīciju, kas liecina, ka šī Marija 
ir regina celestis jeb Debesu valdniece.64 Pazemīgās, mazuli ar krūti barojošās Marijas 
vietā pretī raugās valdonīga sieviete, kuras aizbildnībā nodota Debesu Jeruzaleme. 

šāds majestātes zīmoga tips, nedaudz to variējot ar detaļām, tika saglabāts līdz pat 
15. gadsimta beigām. Ja indivīdu grupas institucionālā identitāte tika (paš-)apzināta kā 

58 Heinrici Chronicon Livoniae, IX: 6 (ap 1205. gadu), S. 28–29.
59 Alberts, Rīgas bīskaps, apstiprina, ka nodod Sv. Marijai veltīto katedrālbaznīcu un visas Rīgas baznīcas īpašu-

mus domkapitulam, kā arī dod svarīgas kanoniskās tiesības. kapenbergas premonstriešu klosterī (cenobium 
Capenbergensis, Minsteres diecēzē, Vestfālenē), [1210. gada decembrī]. SLVA, 1. burtn., Nr. 56, 42. lpp.

60 Par šo sīkāk sk. Levāns A. Cum litterarum testimonio, 18.–23. lpp.
61 Bartlett R. Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt, S. 344–345.
62 Sk. Pielikumā 1. attēla komentāru.
63 šis zīmogs atrodas pie domkapitula konventa, kristus bruņinieku brāļu Livonijā un Rīgas pilsoņu kopības 

(ratmanni ceterique burgenses) kopīgi producēta privāta (pierādījuma) dokumenta, kas datēts ar Actum 
publice in Riga 1230. gadu. Pergamenta oriģināls latīņu valodā. Asociētās puses apliecina, ka panākušas iz-
līgumu ar kuršiem (cum Curonibus .. facimus compositionem), kas apstiprināts ar trim zīmogiem. Zīmogs, 
pirmais no kreisās puses, saglabājies sliktā stāvoklī, nodilumi un fragmentu izdrupumi; tā diametrs apm. 
6,3 cm. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 8. f., 3. apr., a kapsula, 20. l.

64 Sk. Pielikumā 2. attēla komentāru.
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projekcija uz konkrētiem zīmogā redzamajiem simboliem, tad izlasām šo simbolu un 
kompozīcijas maiņu kā domkapitula ietekmes un pretenziju pieauguma manifestāciju. 
Tas saprotams tā, ka domkapituls ne tikai pārzināja dokumentu izgatavošanu Rīgas 
bīskapijā, bet arī būtiski ietekmēja rakstu kultūras izveidošanos visā Livonijas telpā, kā 
arī pārraudzīja baznīcas finanses un bīskapa / arhibīskapa personai piesaistīto atsevišķu 
indivīdu un grupu (piemēram, vasaļu un pilsoņu) attiecību stabilitāti. Domkapituls tam 
piešķirto kanonisko tiesību ietvaros varēja nodrošināt bīskapa amata pēctecību atbilstoši 
savām korporatīvām interesēm, kā arī bīskapa personas autoritāti, kas bija politiskas 
varas organizācijas pamats. Ja šīs tiesības un varas “menedžments” būtu citās – Dānijas 
karaļa vai Vācu ordeņa – rokās, kā tas bija Rēveles bīskapijā līdz 1277. gadam,65 kur 
bīskapu iecēla karalis, nevis ievēlēja domkapituls, tad arī politiskās varas instrumenti 
atrastos ārpus Rīgas arhidiecēzes. kopš 13. gadsimta beigām, it sevišķi 14. gadsimta 
otrajā pusē, Vācu ordenim raksturīga ļoti mērķtiecīga rīcība – “izņemt” šīs ekskluzī-
vās tiesības no Rīgas domkungu kompetenču loka un mainīt, piemēram, personāla 
politiku: to varēja panākt, ja mainītu domkapitula “satversmi” jeb liktu domkungiem 
kļūt par Vācu ordeņa brāļiem un uzvilkt baltu habitu ar melnu krustu, kas pirmo reizi 
ordenim izdevās 1393. gadā.66

Politiskās organizācijas modeļa specifika viduslaiku sabiedrībās – nule izklāstītajā 
izpratnē – ir tā, ka varas plašākā izpausmē turētājs nav viena persona, bet gan personu 

65 Margarēta, Dānijas karaliene, apstiprina, ka atcēlusi Dānijas karaļu tiesības iecelt Rēveles diecēzes bīskapu 
un nodevusi šīs tiesības – ievēlēt un iesvētīt bīskapu – domkapitulam. Wordingburg, 21.08.1277. LUB, Abt. I, 
Bd. 1, Nr. 455, Sp. 573: (..) ius eligendi et presentandi electum ad dictam ecclesiam Revaliensem (..) revocamus 
(..) eadem electiones et provisiones dilectis nostris canonicis Revaliensibus indulgemus (..).

66 Hellmann M. Der Deutsche orden im politischen Gefüge Altlivlands. Zeitschrift für Ostforschung, 40 (4), 
1991, S. 494–495.

1. att. Rīgas Sv. Marijas baznīcas 
jeb domkapitula zīmogs, piekārts 
pie dokumenta, ko producējis Vil-
helms, pāvesta legāts un Modenas 
bīskaps un kas datēts ar Datum in 
Riga 1226. gada 15. martu (LVVA, 
8. f., 2. apr., B kapsula, 41. l. Foto 
LVVA, 2012)

2. att. Rīgas domkapitula 
zīmogs, piekārts pie privāta 
(pierādījuma) dokumenta, 
kuru kopīgi producējuši Rīgas 
arhibīskaps Alberts un Vācu 
ordeņa Livonijā mestrs oto un 
kurš datēts ar Datum in civitati 
Rigensi 1268. gada decembri 
(LVVA, 8. f., 3. apr., a kapsula, 
58. l. Foto LVVA, 2012)
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grupa, un šīs personas ir personiski savstarpēji saistītas dažādās formās. Lēnis (feudum) 
un vasalitātes jeb kalpošanas solījums (homagium) ir tikai viens šādu attiecību veids.67 
Tajā pašā laikā piesaistītās personas apzinājās kalpošanu kā sava kunga / dominus “žē-
lastības” / gratia apliecinājumu.68

otra ļoti būtiska šāda modeļa struktūras iezīme: ka visi vienošanās dalībnieki, 
kas raksturojami kā domini un reprezentēja viņiem uzticamos un tuvos, kopīgi iz-
lēma jautājumus, kas attiecās uz “varu pār zemi” (dominium, jeb vācu Herr schaft). 
Interesants un diezgan agrīns piemērs tam atrodams arī Livonijas politiskajā tra-
dīcijā: konrāds no Mandernas, Vācu ordeņa Livonijā mestrs (1263–1266), kādā 
dokumentā 1268. gada pavasarī vērsās (jau kā bijušais mestrs) pie Lībekas pil-
soņiem ar lūgumu, kura motivāciju un saturu pamatoja ar norādi uz to, ka viņš 
rīkojas saskaņā ar “visu Livonijas zemes kungu lēmumu”;69 kaut arī šie “zemes 
kungi” netiek konkrēti nosaukti, nav šaubu, ka domāti tiek Rīgas arhibīskaps, kur-
zemes un Sāmsalas bīskapi, kā arī mestrs, kuri kopā reprezentē dominium minētajā  
izpratnē. 

Tajā pašā laikā participācijas iespējas šajā varā tika dotas arī citām, elitārās pozīcijās 
nonākušām sociālām grupām, piemēram, vietējas izcelsmes seniores terre un tāltirgotā-
jiem. No pirmajiem prasīja konvertēšanos Romas katoļu kristietībā, bet no otrajiem – 
palikšanu jaunizveidotajā bīskapijā. Lai kāds dominus varētu piesaistīt savai personai 
autohtonu grupu, kuru avotu terminoloģijā – un tas tā bija ne tikai Livonijā – apzīmēja 
par seniores terre (zemes vecākie), tad, dodot tiesības viņu pārstāvētajai etniskajai grupai, 
šie “zemes vecākie”, ar kuriem saskaņojot šis akts notika, kļuva par piešķiramo tiesību  
medijiem. Tā 1255. gada augustā “brālis Anno”, Vācu ordeņa Livonijā mestrs (1254–
1256), atjaunoja un papildināja sāmsaliešiem (Osiliani) senāk dotās tiesības, kuru do-
kumentēšanas laikā liecinieka statusā klāt tika pieaicināti Ylle, Culle, Enne, Murtedene, 
Tappete, Valde, Melete, Coke,70 tādējādi integrējot viņus konkrētās atbildības struk-
tūrās (tiesu vara) kā kontroles mehānisma daļu, kuras citādi bija paša tiesību devēja  
kompetence. 

šāda integrācija zemes varas “sistēmā” varēja būt saistīta ar konkrētiem nosacīju-
miem, kā tas redzams citā situācijā: eberhards, ordeņa mestrs Livonijā (1328–1340), 
1333. gada lēņa dokumentā (Lehnsurkunde) apstiprina, ka dod lēni nesen kristītajam 
Tontegudem kurzemē, par kura autohtonu izcelsmi – kursis (vai līvs?) – šaubu, šķiet, 
nav un kura statuss varētu atbilst senior terre; ņemot vērā pieredzi, tiek paredzēti  

67 Spieß k.-H. Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter. 2. Aufl. Stuttgart, 2009, S. 20–21; 
kaminsky H. The noble feud in the Later Middle Ages. Past and Present, Vol. 177, No. 1, 2002, pp. 55–83; arī 
Schulze H. k. Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Bd. 1: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehns-
wesen, Grundherrschaft. 2. Aufl. Stuttgart; Berlin; köln, 1990, S. 74–75.

68 Althoff G. Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 1997,  
S. 199–203. 

69 konrāds no Mandernas, apliecina, ka panākta vienošanās starp viņu, Dānijas karali, karēlijas un Tērbatas 
bīskapu, kā arī visiem Livonijas zemes kungiem, no vienas puses, un Lībekas pilsoņiem, no otras, par to, ka ar 
Novgorodas rutēņiem (krieviem) slēdzams miers. Lībekā, 30.05.1268. LUB, Abt. I, Bd. 1, Nr. 408, Sp. 512: (..) 
nec non pleno consensu omnium dominorum terre Livonie (..). 

70 Anno no Zangerhauzenas, Vācu ordeņa Livonijā mestrs, papildina sava priekšteča Andreasa no Felbenas 
dotās tiesības sāmsaliešiem (Osiliani). Sāmsalā, 27.08.1255. LUB, Abt. I, Bd. 1, Nr. 285, Sp. 369–371.
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atvieglojumi, lai iedibinātās attiecības neapdraudētu: “mēs dodam lēni (..) brīvi un 
neapgrūtinot ar nodevu maksājumiem un darbiem kā pārējiem kurzemes neofītiem 
saskaņā ar paraduma tiesībām”.71 šajā tiesību aktā konkrētais senior terre ieguva no sava 
“zemes kunga” līdzdalības jeb participācijas tiesības zemes varas formēšanās procesā, 
kas norisinājās noteiktā varas telpas daļā.

šo fenomenu, kad “varā pār zemi” – it sevišķi kopš 13. gadsimta sākuma – piedalījās 
kāda politiska organizācijas modeļa dalībnieki, medievistikā apzīmē par “konsensuālu 
varu”.72 Taču šāda “konsensuālā varā” balstīta modeļa struktūra varēja mainīties atka-
rībā no tā, cik ilgi pastāvēja kooperācijā ieinteresēto pušu motivācija un griba. Līdzda-
lība “varā pār zemi”, ko var apzīmēt kā konsensuālu un kura rodas tad, kad to realizē 
attiecībā uz katru tās dalībnieku atsevišķi, nav politiska vara: dominium nozīmē,73 ka 
participācija attiecas tikai uz konkrētu kompetences līmeni un jomu, turklāt tā izpaužas 
galvenokārt kā izpildītāja vara, piemēram, tiesu vara.74 konsensuāla vara, kas līdz pat 
15.–16. gadsimtam Rietumeiropas politiskajā kultūrā nav institucionalizēta, darbojas 
tikai konkrētā fiziskā telpā jeb “zemē” (terra), un tādējādi dalītas un lietotas varas / 
dominium klātbūtnē vēl nestrukturēta telpa konstituējās par territorium, tātad par 
konkrētu tiesiski kontrolētu un pārvaldītu telpu. Tajā tika instalēts attiecīgs vēsturiski 
mainīgs politiskās organizācijas modelis, kura dalībniekus raksturo motivācija institu-
cionalizēt pušu varas attiecības, iedibinot kolektīvās atbildības principus: saskaņotas 
rīcības rašanas un kontroles mehānismu kopumam bija konkrēta forma – piemēram, 
landtāgs Livonijā kopš 15. gadsimta sākuma.75 Līdzdalība konsensuālā varā kvalificēja 
tās participantus vēl kādai ļoti svarīgai funkcijai – deva tiesības lietot kontrolētu fizisku 
spēku.76 Taču šajās attiecībās politiska vara piederēja tikai modeli iniciējušai autoritātei, 

71 eberhards no Monheimas / Monheim, Vācu ordeņa Livonijā mestrs, apliecina, ka devis lēni Tontegudem /  
Tontegudden kurzemē. Segewold / Siguldā, 13.05.1333. Datenbank Kurländische Güterurkunden. edi-
tion in kooperation mit k. Neitmann, bearb. von D. Schadewaldt. Herder-Institut Marburg, 1998–2003,  
Nr. Bauer065: (..) contulimus in pheudum (..) absque census solutione et laboris factione libere et quiete, sicut 
coeteri neophiti Curoniae bona sua feodalia sunt soliti possidere. Pieejams: http://www.herder-institut.de/index.
php?id=424&nr=138 (skatīts 28.07.2012.). šī dokumentu datubāze piedāvā jaunus precizētus tekstu lasījumus.

72 Schneidmüller B. konsensuale Herrschaft: ein essay über Formen und konzepte politischer ordnung im 
Mittelalter. Reich, Regionen und Europa im Mittelalter und Neuzeit: Festschrift für Peter Moraw. Hg. von 
P.-J. Heinig u. a. Berlin, 2000, S. 53–87 (Historische Forschungen, Bd. 67). konstruktīvu kritiku par šo “kon-
sensuālas varas” konceptu sk.: Lubich G. Wie die ehre erblich wurde. kursorische Bemerkungen zu honor 
und “konsensualer Herrschaft” zwischen Amt und ehre, Institution und Person. Genealogisches Bewusstsein 
als Legitimation. Inter- und intragenerationelle Auseinandersetzungen sowie die Bedeutung von Verwandtschaft 
bei Amtswechsel. Hg. von H. Brandt, k. köhler, u. Sievert. Bamberg, 2009, S. 17–19 (Bamberger historische 
Studien, Bd. 4).

73 Par termina dominium izpratnes un lietojumu viduslaikos sk.: Schulze H. k. Grundstrukturen der Verfassung 
im Mittelalter, Bd. 1, S. 153–155; Schubert e. (Art.) Landesherrschaft und -hoheit. Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 5. München; Zürich, 1991, Sp. 1653–1656; sk. arī: Schubert e. Fürstliche Herrschaft und Territorium im 
späten Mittelalter. München, 1996, S. 62–67 (enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 35).

74 Schneidmüller B. konsensuale Herrschaft, S. 55, 60; Schubert e. Fürstliche Herrschaft und Territorium im 
späten Mittelalter, S. 67–70.

75 Misāns I. organisation und Ablauf der livländischen Land- und Städtetage. Jahrbuch für die Geschichte Mit-
tel- und Ostdeutschlands, 51, 2005, S. 50–54.

76 Sk., piem.: Turner B. Überlappende Gewalträume. Christlich-islamische Gewaltwahrnehmung zwischen 
Polemik und Alltagsrationalität. Gewalt im Mittelalter. Realitäten – Imaginationen. Hg. von M. Braun und  
C. Herberichs. München, 2005, S. 235.
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piemēram, bīskapam vai karalim. Interesanti, ka šādi strukturētu un funkcionējošu 
modeļu klātbūtni rakstīto avotu materiāls ļauj konstatēt arī viduslaiku Livonijā, un to 
apliecina iepriekš minētie piemēri.77

Politiskās varas leģitimitāte viduslaikos

Analizējot un skaidrojot politiskās organizācijas modeļus viduslaiku Livonijā 
kā sociālu fenomenu, jānorāda uz centrālo pētāmo problēmu, kas apskatāmajā laika 
periodā – no 12.–13. gadsimta mijas līdz 15. gadsimta izskaņai – bija viena no aktu-
ālākajām laikabiedru skatījumā. Runa ir par politiskās varas leģitimitātes problēmu. 
Atbilstoši tiesiskiem priekšstatiem viduslaikos leģitīma vara bija tāda vara, kas iegūta 
saskaņā ar konkrētu, tiesībās sakņotu un uzvedības rituālos un simbolos (tradīcijās) 
atspoguļotu un publiski apliecinātu kārtību. Varas turētājam bija jāprezentē pierādī-
jumi, kas apliecinātu, ka šī kārtība patiesi tikusi ievērota. Livonijā kopš 13. gadsimta 
20. gadiem šādas situācijas atkārtojās bieži, kad, izšķirot savstarpējus strīdus, tika pra-
sīti varas vai kompetenču leģitimitātes pierādījumi agrāk iegūtu ius et privilegia formā. 
Ja šādu pierādījumu nebija vai to autentiskums tika apšaubīts, tad šādas varas leģitīmais 
raksturs tika apstrīdēts.

Interesants piemērs – Silvestra Stodevešera iecelšana par Rīgas arhibīskapu 
1448. gadā – rāda, ka situācija, kurā šis cilvēks atradās, veidosies atkarībā no viņa pras-
mes apliecināt savu autoritāti un pamatot tiesības uz to. 

Silvestru, kurš pats bija Vācu ordeņa brālis priesteris, šajā amatā virzīja virsmestrs, 
lai kompensētu ietekmes un pozīciju zaudējumus Livonijā, kurus tam Bāzeles koncila 
laikā radīja un arī turpmāk varētu radīt Rīgas domkapituls. Virsmestram izdevās pa-
nākt, ka pāvests, izmantojot īpašas viņam rezervētas t.s. provīzijas tiesības (ius provisio-
nis), ieceļ Rīgas arhibīskapa amatā ordenim vēlamo kandidātu.78 Saprotot, ka šis solis 
neatbilst domkapitula, arhibīskapa vasaļu un Rīgas pilsoņu gribai un interesēm, bija 
jārod veidi, kā panākt, lai minētās grupas atzīst Silvestra autoritāti. Tāpēc pāvests Ni-
kolajs V, nepārprotami rēķinādamies ar domkapitula un Rīgas pilsoņu neapmierinātību 
vai pat protestu, lika kūrijas kancelejā sagatavot divas vēstules: tās abas datētas ar vienu 
dienu – 1448. gada 9. oktobri. 

Pirmās vēstules adresāts bija Silvestrs, kurš saņēma oficiālu apstiprinājumu viņa 
iecelšanai amatā un tika iepazīstināts ar nosacījumiem, kas ir saistoši attiecībās ar dom-
kapitulu.79 otrās vēstules adresātam – “Rīgas pilsētai un arhibīskapijas iedzīvotājiem 
tika nosūtīts paziņojums”,80 ka par nesen (1448. gada 5. aprīlī) mirušā arhibīskapa 

77 Thumser M. Das Baltikum im Mittelalter. Strukturen einer europäischen Geschichtsregion. Jahrbuch des 
baltischen Deutschtums 2011. Lüneburg, 2010, S. 24–26.

78 Pāvesta Nikolaja V apustuliskā vēstule elektam Silvestram Stodevešeram, kurā tiek paziņots, ka viņš iecelts 
Rīgas arhibīskapa amatā kā nesen mirušā arhibīskapa Henninga pēctecis. Roma, 09.10.1448. LUB, Abt. I, 
Bd. 10. Hg. von H. Hildebrand und Ph. Schwartz. Riga; Moskau, 1896, Nr. 497, S. 348–349.

79 Ibid., S. 349.
80 Pāvesta Nikolaja V apustuliskā vēstule Rīgas pilsoņiem / populo civitatis et diocesis Rigensis (kā 3. attēla ap-

rakstā). Roma, 09.10.1448. LUB, Abt. I, Bd. 10, Nr. 498, S. 350. 
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Henninga šarpenberga pēcteci amatā iecelts “uzticamais un padevīgais dēls” / dilect(us) 
fili(us) Silvestrs, apdāvināts literāts un citām cēlām īpašībām apveltīts vīrs (sk. 3. att.).81 
Pāvests savā littera apostolica / apustuliskajā vēstulē lika rīdziniekiem nodot sevi jaunā 
arhibīskapa “veiksmi nesošajai varai un aizbildnībai”.82

Ne tikai pāvests, līdzīgi pašam Silvestram, bet arī Rīgas pilsoņi zināja, ka nesen 
amatā iecelts (electus) arhibīskaps par pilntiesīgu patrum et pastorem animarum var 
kļūt tikai tad, kad diecēzes garīdzniecība un “tauta” / populus viņu publiskā zvēresta 
nodošanas un intronizācijas rituālā atzīst par savu dominus. Bez šiem rituāliem electus 
leģitimitāte tiktu apšaubīta un apstiprināšana amatā nebūtu iespējama. Persona bez 
statusa leģitimācijas nevarēja radīt autoritāti, arī politiskai varai šādā gadījumā nebūtu 
radīti svarīgākie nosacījumi. Bez tiem Silvestram būtu atlicis vien tirāna ceļš. 1449. gada 
jūnijā (pirmo reizi) svinīgi, taču ar lielu piesardzību un nedrošības mākts ieradies Rīgā, 
viņš tika sagatavots šiem rituāliem. 

Tikai viena no epizodēm ļauj apjaust, cik lielu nozīmi katra puse piešķīra gaidā-
majiem notikumiem. Silvestrs ļoti atklātā vēstulē virsmestram konrādam (1441–1450) 
rakstīja: “(..) pēc maltītes”, kas notika tūlīt pēc intronizācijas Doma baznīcā, “es nosūtīju 
(savu sūtni) pie Rīgas pilsētas pilsoņiem un rātes un liku tiem paziņot, ka ar mani iera-
dušies daudzi nicinātie / veele echter (parādnieki)”, kurus “viņiem vajadzētu izrakstīt no 
savām (parādu) grāmatām un atbrīvot (no parādiem) saskaņā ar senu paradumu”;83 
pilsoņi un rātskungi esot atbildējuši, “ka viņi to darīšot labprāt”, un tā arī esot noti-
cis – no pilsētas parādu “grāmatām” izsvītroti parādnieki, “no torņa un pagraba” at-
brīvoti ieslodzītie un nosūtītas dārgas dāvanas Silvestram.84 Ar šo, izpildot lūgumu un 
pasniedzot dārgas dāvanas, pilsoņi apliecināja labas gribas rīcību un pazemību, un tika 
absolvēts svarīgs rituāls: abas puses sagatavojās tam, ka burgere, līdzīgi domkungiem, 
nodod uzticības zvērestu elektam un atzīst viņu par savu here / dominus, bet šie rituāli 
leģitimētu viņa statusa maiņu no elekta uz arhibīskapu, un tagad varētu notikt iesvētī-
šana / weiunge amatā. 

Statusa un autoritātes leģitimācijas process noslēdzās pēc iesvētīšanas, kad Stode-
vešers veica pēdējo šā tiesisko darbību cikla elementu – jaunais pilntiesīgais arhibīs-
kaps izpildīja burgere doto solījumu: 1450. gada sv. Jēkaba dienā jūlijā viņš atjaunoja 
un apstiprināja “mūsu mīļajiem birģermeistariem, rātskungiem un visai Rīgas pilsoņu 
kopībai” visas viņa amata priekšteču dotās tiesības – privilegia, rechte unde vryheyde, 
kuras tie ieguvuši “kopš šīs pilsētas Rīgas pirmās iesakņošanās / ersten bewortelinghe 
līdz pat nesenai tagadnei”, tādējādi rīkodamies savu “mirušo priekšteču piemiņas” dēļ  

81 Sk. Pielikumā 3. attēla komentāru.
82 Pāvesta Nikolaja V apustuliskā vēstule Rīgas pilsoņiem. Roma, 09.10.1448., S. 350: sub (..) felici re- 

gimine.
83 Silvestrs Stodevešers, Rīgas arhibīskapa amata elekts, vēstulē Vācu ordeņa virsmestram konrādam no erlihs-

hauzenas  ziņo par ceļu uz Rīgu un par sagaidīšanu šajā pilsētā, kā arī par Rīgas domkapitula un arhibīskapa 
vasaļu neapmierināto noskaņojumu ar ordeni. Ixkule / Ikšķilē, 05.07.1449. LUB, Abt. I, Bd. 10, Nr. 628,  
S. 469.

84 Turpat.
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(sk. 4. att.).85 un Silvestrs zināja, ka tiesības, kuras tiek atjaunotas un turpinātas, kalpo 
Rīgas pilsētas “kopīgam labumam”, kura veidošanu un uzturēšanu viņš nodeva burgere 
rokās. Dokuments, ar kuru kā pierādījumu tika apstiprināts šis tiesību akts, bija arhibīs-
kapa autoritātes izpausmes zīme – radīt lietu “ar rakstu”, kas liecina par viņa spēju ietek-
mēt laiku, mūžību un pārvarēt aizmiršanu tor ewigen tuchnisse. Zīmogs, ar kuru Silvestrs 
šo orkunde apstiprināja (sk. 5. att.),86 ļāva birģermeistariem un pilsoņiem redzēt otru 
amata autoritātes zīmi un nešaubīties par tajā attēlotā sakrālā vēstījuma patiesīgumu 
attiecībā uz arhibīskapa personu. Taču brīdī, kad pilsoņi ieguva un glabāja šīs zīmes, 
kas kā starpnieki atgādināja par Silvestra klātbūtni, viņu rokās nonāca daļa arhibīskapa 
autoritātes, kuru tie varēja noliegt, ja publiski iznīcinātu viņa doto orkunde un zīmogu.

85 Silvestrs Stodevešers, Rīgas arhibīskaps, apliecina, ka atjaunojis un apstiprinājis visas viņa amata priekš-
teču dotās tiesības Rīgas pilsoņu kopībai. Kokenhusen / koknesē, 25.07.1450. LUB, Abt. I, Bd. 11. Hg. von  
H. Hildebrand, Ph. Schwartz und L. Arbusow. Riga; Moskau, 1905, Nr. 46, S. 35–36. Sk. Pielikumā 4. attēla 
komentāru.

86 Sk. Pielikumā 5. attēla komentāru.

3. att. Pāvesta Nikolaja V littera apostolica, datēta ar Datum Rome  
1448. gada 9. oktobri (LVVA, 8. f., 3. apr., c kapsula, 28. l. Foto LVVA, 2012)
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Simboli, rituāli87 un arī rakstība88 bija instrumenti, ar kuru palīdzību viduslaiku 
sociālo attiecību kultūrā tika nodrošināta ietekme un apliecināta politiskā griba. šo 
līdzekļu “publiskie pārvaldnieki” bija tie paši, kas meklēja veidus leģitīmas un atzītas 
politiskas varas konstruktu radīšanai.

Politiskās “varas leģitimitātes pamats” – kā rāda minētais piemērs – bija trīs neda-
lāmu elementu kopums: tiesības (ius et libertas), tiesiska rīcība un kolektīva vai publiski 
apliecināta ticība šīs rīcības tiesiskumam,89 un par šī kopuma esamību – patiesu vai 
fiktīvu – atbildīgs bija varas turētājs. Spēja turēt un saglabāt varu bija karaļa vai bīskapa 
pienākums un reizē arī eksistenciāls uzdevums. Varas stabilitāte bija atkarīga no pār-
domātas un ekonomiskas pārvaldes struktūras, kad konkrētas tiesiskas, saimnieciskas 
vai fiskālas un represīvas funkcijas tika deleģētas atsevišķām personām vai grupām un 
institūcijām. Noteiktu kompetenču nodošana citiem nenozīmēja, ka zemes kungs zaudē 
attiecīgu daļu savas varas, jo bija atteicies no tās: šādi rīkojoties, viņš stabilizēja politisko 
varu, strukturēdams jeb organizēdams to. šis bija vienīgais racionālais un leģitīmais 
ceļš, kā izveidot iespējami optimālu zemes pārvaldi,90 iesaistot tajā konkrētas personu 
grupas un deleģējot tām tiesības un atbildību. Pragmatiska šāda rīcība bija tādēļ, ka 
karalis vai bīskaps ļoti labi apzinājās izrietošās sekas – tādējādi palielinājās viņa atkarība 
(kas reizēm varēja būt pat vēlama) no personām, kuras, lai kalpotu, pirms tam deva 
uzticības un paklausības solījumu (fides, arī fidelitas).91 Tiesiski formāli raugoties, abas 
puses bija personiski saistītas uz visu viņu dzīves laiku.

Nobeigums

Politiskās organizācijas specifika viduslaiku sabiedrībās arī Livonijā balstī-
jās galvenokārt izpratnē par dalītu ietekmi un varu, tāpēc tika veidotas atbilstošas 
struktūras, ar kuru palīdzību šādus varas veidošanas un stabilizēšanas principus 
varētu īstenot. Viduslaiku pasaulē varas tiesiskā un faktiskā stabilitāte tika saglabāta, 
veidojot samērā elastīgas personu grupu apvienības. Rīgas bīskapu, arhibīskapu un 
domkapitula iemiesotais politisko attiecību modelis ļauj konstatēt šādu attīstību. 
Vācu ordenis Livonijā zināmā mērā atdarināja – tiesa, īpatnējā veidā – sava “mūžīgā 
pretspēlētāja” politiskās gribas realizācijas stratēģijas. Tāpēc šīm attiecībām un dažādo 

87 Sk., piem.: Petersohn J. Die Reichsinsignien im krönungsbrauch und Herrscherzeremoniell des Mittelalters. 
Krönungen: Könige in Aachen – Geschichte und Mythos: Katalog der Ausstellung, Bd. 1. Hg. von M. kramp. 
Mainz, 2000, S. 151–160. 

88 Par rakstību kā svarīgu varas radīšanas instrumentu 8.–9. gs. un arī 13.–14. gs. sk., piem.: Mckitterick R. 
The Carolingians and the Written Word. Cambridge, 1989, pp. 272–273; Patze H. Neue Typen des Geschäfts-
schriftgutes im 14. Jahrhundert. Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert. Hg. von H. Patze. Sigmarin-
gen, 1970, S. 9–64 (Vorträge und Forschungen, Bd. 13).

89 Weber M. Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922). – Weber M. Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre. Hg. von J. Winckelmann. 7. Aufl. Tübingen, 1988, S. 475. 

90 Althoff G. Spielregeln der Politik im Mittelalter, S. 101–112, 201–208.
91 Sk., piem.: Schulze H. k. Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd. 1, S. 74; sk. arī: Fichtenau H. 

Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts: Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich.  
2. Aufl. München, 1994, S. 209–211.
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4. att. Rīgas arhibīskapa Silvestra Stodevešera producēts privātais 
(pierādījuma) dokuments (breff), datēts ar gegeven is in unszir 
kerken hwsze Kokenhusen 1450. gada 25. jūliju (LVVA, 8. f.,  
3. apr., c kapsula, 29. l. Foto LVVA, 2012)

5. att. Rīgas arhibīskapa Silvestra Stodevešera 
zīmogs, piekārts pie viņa producēta privāta  
(pierādījuma) dokumenta, kas datēts ar gegeven  
is in unszir kerken hwsze Kokenhusen 1450. gada  
25. jūliju (LVVA, 8. f., 3. apr., c kapsula, 29. l. 
Foto LVVA, 2012)
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modeļu partneru pārvaldītajām teritorijām piemita izteikta attīstības dinamika un 
mainīgums. Livonijā no 13. līdz 15./16. gadsimtam nav konstatējama situācija, kad 
politiskā vara atrastos vienas personas rokās. Tā būtu bijusi neiespējama situācija. Ne-
pārprotami ir tas, ka viduslaiku periodā Livonijā formējās savdabīga politiskā kultūra, 
kuras galvenā īpatnība bija patstāvīgi meklējumi pēc “labākās” varas organizācijas  
formulas.

Vērojumi noved pie atzinuma, ka minētajās vēsturiskajās norisēs un izpausmēs nav 
tiešas institucionālas pēctecības ar šodienas sociālajām un politiskās varas struktūrām 
Latvijā. Taču šajos gadsimtos tika konstituētas šodienas Latvijas un Igaunijas valstu te-
ritorijas, kā arī akumulējās varas un varas attiecību pieredze, kas dažādās formās turpi-
nāja ietekmēt bijušās viduslaiku Livonijas telpā attīstījušās sociālās kustības un dažādu 
grupu, tai skaitā nāciju, kolektīvās apziņas veidošanos līdz 19.–20. gadsimtam.

Pielikums. Attēlu komentāri

1. attēls. Rīgas Sv. Marijas baznīcas jeb domkapitula zīmogs, piekārts pie dokumenta, ko pro-
ducējis Vilhelms, pāvesta legāts un Modenas bīskaps un kas datēts ar Datum in Riga 1226. gada 
15. martu. Pergamenta oriģināls latīņu valodā. Legāta spriedums par panākto izlīgumu (composi-
tio) par robežstrīda izbeigšanu tika apstiprināts ar pušu zīmogiem (kopā to bija pieci; visi piekārti 
ar pergamenta strēmeli (pressula), kas izvērta caur diviem iegriezumiem, kuri izdarīti augšup 
atlocītas pergamenta loksnes apakšējā malā (plica). Zīmogs, trešais pēc legāta un Rīgas bīskapa 
Alberta zīmogiem, saglabājies teicamā stāvoklī un visi tajā attēlotie elementi labi saskatāmi: gar 
ārējo malu uzraksts “+ SIGILLVM . eCCLeSIe S(AN)C(T)e . MARIe IN RIGA”; centrā attēlotā 
Sv. Marija sēž tronī ar klēpī paņemtu mazuli Jēzu kreisajā pusē; abu galvas apņem dievišķās gais-
mas jeb nimba loki, mātes galva un ķermenis noliekti pie bērna uz kreiso pusi; viņas tērps garš, 
apņem visu ķermeni, ceļi sakļauti. Attēlojuma kompozīcija atbilst “Tronī sēdošās Madonnas” 
izkārtojumam, taču ķermeņa poza tipoloģiski līdzinās Maria lactans / ar krūti barojošās Marijas 
ikonogrāfiskajam motīvam. Sēdošajam pārim katrā pusē pa vienai zvaigznei ar astoņiem stariem. 
Troņa jeb krēsla forma vienkārša, vīti konstrukciju nesošie balsta spraišļi, redzama atzveltne. Zī-
mogam ir diska forma, tā diametrs – 5,2 cm. Vasks krāsots, sarkanbrūns tonējums; tas iespiests 
nekrāsota vaska kapsulā. Glabāšanas vieta sākotnēji Rīgas pilsētas iekšējā arhīvā, mūsdienās –  
LVVA. 

2. attēls. Rīgas domkapitula zīmogs, piekārts pie (pierādījuma) dokumenta, kuru kopīgi pro-
ducējuši Alberts [Zūrbērs], Rīgas arhibīskaps, un oto [no Lauterbergas], Vācu ordeņa Livonijā 
mestrs, un kas datēts ar Datum in civitati Rigensi 1268. gada decembri. Pergamenta oriģināls latīņu 
valodā. Alberts un oto apliecina, ka izbeigts strīds un panākts izlīgums starp Rīgas Sv. Marijas 
baznīcas domkapitulu un Rīgas pilsoņu kopumu (consules ac cives), turklāt puses apņēmušās, 
ka nākotnē radušās pretrunas un domstarpības risinās kopīgi vienojoties vai ar tiesneša starp- 
niecību. 

Dokuments apstiprināts ar trim zīmogiem. katrs no tiem piekārts ar pergamenta strēmeli 
(pressula), kas izvērta caur diviem iegriezumiem, kuri izdarīti augšup atlocītas pergamenta lok-
snes apakšējā malā (plica). Domkapitula zīmogs, trešais no kreisās puses, saglabājies labā stāvoklī, 
atsevišķi nelieli fragmenti restaurēti, visi tajā attēlotie elementi labi saskatāmi: gar ārējo malu 
uzraksts “+ : SIGILLVM : CAPITVLI : RIGeNSIS : eCCLeSIe :”; zīmogā figurālo attēlojumu jeb 
kompozīciju veido vairāki elementi – tā centrā novietota tronī sēdoša Sv. Marija ar klēpī paņemtu  
mazuli Jēzu kreisajā pusē; abu galvas apņem dievišķās gaismas jeb nimba loki; mātes figūra pret-
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skatā, augumu apņem garš brīvi krītošs tērps – tunika, ceļi izvērsti, galvā zvaigžņu jeb deviņu staru 
kronis, saliektajā labajā rokā zizlis, kura gals veidots kā stilizēts lilijas zieds. klēpī sēdošais mazais 
Jēzus izstiepis labo roku taisnu – it kā kaut ko rādītu. Attēlojuma kompozīcija tipoloģiski atbilst 
“Tronī sēdošās Madonnas” un arī Maestà ikonogrāfiskajam motīvam. Taču atribūti – kronis, zizlis 
un frontālā ķermeņa pozīcija – liecina, ka šī Marija ir regina celestis, proti, Debesu valdniece. Tronī 
sēdošajam pārim katrā pusē pa trim astoņstaru zvaigznēm. 

Cits svarīgs kompozīcijas elements – mūrēta aizsargsiena ar diviem divpakāpju torņiem, starp 
kuriem redzama tronī sēdošā Sv. Marija. Mūra sienas centrā vārti vai durvis cilvēka augumā, vārtiem 
katrā pusē niša, aiz tām mazāki slēgti vārti vai durvis. Sienas priekšā trīs vīriešu – mūku – figūras: 
centrālā atrodas iepretī vārtiem, abas malējās – katra savā nišā. Visi trīs ar tonzurētām galvām, tērpti 
tunikās, bet priekšā sakrustotajās rokās – grāmata, evaņģēlija simbols. šī figurālā grupa atrodas tieši 
zem tronī sēdošās Sv. Marijas. Mūra siena uztverama kā Jherusalem celestis / Debesu Jeruzaleme. 
Zīmogam, kura malas nedaudz apdrupušas, ir diska forma, tā diametrs – aptuveni 6,1 cm. Vasks nav 
krāsots. šis ir otrs senākais zināmais Rīgas domkapitula zīmogs. Glabāšanas vieta sākotnēji Rīgas 
pilsētas iekšējā arhīvā, mūsdienās – LVVA. 

3. attēls. Pāvesta Nikolaja V littera apostolica / apustuliskā vēstule, datēta ar Datum Rome 
1448. gada 9. oktobri. Pergamenta oriģināls latīņu valodā, loksnes izmēri 54,3 × 31,5 × 8,3 cm; vēs-
tule apstiprināta ar kaņepju auklā piekārtu svina zīmogu jeb bullu; zīmogam neregulāra diska forma 
ar diametru 4,2–4,8 cm; tā priekšpusē jeb aversā attēlotas divas, viena pret otru viegli pavērstas 
bārdainu vīru sejas, katru seju ietver punktu jeb pērlīšu virtenes, arī gar zīmoga malu šādu punktu 
veidota līnija; starp sejām slaida, vertikāli izstiepta krusta zīme, virs sejām abreviatūra “SPASPe”, kas 
norāda uz abu apustuļu vārdiem, tās lasījums atbilst SPA – kā “S(ANCTuS) PA(VLuS)”, bet SPe – 
kā “S(ANCTuS) Pe(TRuS)”; aizmugurē jeb reversā uzraksts “+ . NICo / LAVS / . P(A)P(A) . V”.  
Rakstam lietots zīmogiem tipisks raksta veids capitalis quadrata, izmantotais attēlojuma motīvs  
tipisks pāvestu zīmogiem kopš 11.–12. gadsimta. Dokumenta veids – littera cum filio canapis, ar 
kuru adresātam tika paziņota pāvesta pavēle kādā jautājumā: pāvests apliecina, ka par Rīgas arhibīs-
kapu iecelts (electus) Silvestrs Stodevešers, Vācu ordeņa priesteris, un dod rīkojumu Rīgas pilsoņu 
kopībai, ka jaunais arhibīskaps turpmāk jāklausa un jāatbalsta. Glabāšanas vieta sākotnēji Rīgas 
pilsētas iekšējā arhīvā, mūsdienās – LVVA.

4. attēls. Rīgas arhibīskapa Silvestra Stodevešera producēts privātais (pierādījuma) dokuments 
(breff), datēts ar gegeven is in unszir kerken hwsze Kokenhusen 1450. gada 25. jūliju. Pergamenta 
oriģināls viduslejasvācu valodā, loksnes izmēri 32,2 × 16,3 × 4,1 cm, apstiprināts ar vienu zīmogu, 
kas piekārts ar 1,5 cm platu pergamenta strēmeli (pressula), tā izvērta caur diviem iegriezumiem, 
kas izdarīti augšup atlocītas pergamenta loksnes apakšējā malā (plica). Ar šo dokumentu Silvestrs 
apliecina, ka atjaunojis un apstiprinājis visas viņa amata priekšteču dotās tiesības (privilegia, rechte 
unde vryheyde) Rīgas pilsoņu kopībai. Glabāšanas vieta sākotnēji Rīgas pilsētas iekšējā arhīvā, mūs-
dienās – LVVA.

5. attēls. Rīgas arhibīskapa Silvestra Stodevešera zīmogs, piekārts pie viņa producēta privāta 
(pierādījuma) dokumenta, kas datēts ar gegeven is in unszir kerken hwsze Kokenhusen 1450. gada 
25. jūliju. Pergamenta oriģināls viduslejasvācu valodā, apstiprināts ar vienu zīmogu, kas piekārts 
ar pergamenta strēmeli (pressula), tā izvērta caur diviem iegriezumiem, kas izdarīti augšup atlo-
cītas pergamenta loksnes apakšējā malā (plica). Zīmogs saglabājies teicamā stāvoklī, tāpēc visi tajā 
attēlotie elementi labi saskatāmi: gar ārējo malu uzraksts “Sigillvm o sylvestri o dei o gracia o sancte 
o rigensis o ecc(lesi)e arche(pisco)pi ord(in)is theo(tonici) o”; rakstam lietotā grafiskā izpildījuma 
forma – tekstūra. 

Figurālo attēlojumu jeb kompozīciju zīmogā veido vairāki elementi: cilvēku un eņģeļu grupas 
izvietotas stilizētā mūrētā tornī, kura telpa sadalīta vairākās daļās, virs katras baldahīni jeb smaili 
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jumtiņi, tāpēc redzamais rada iespaidu par vairākiem (diviem) norišu jeb dievišķās un cilvēciskās 
eksistences līmeņiem. kompozīcijas pamatā divas figurālās grupas: augšā centrā Dievs / kristus kā 
rex celestis / Debesu valdnieks, kreisajā pusē Viņš kopā ar Sv. Mariju, abi sēdošā pozā – Dievs pacēlis 
labo roku, lai uzliktu Marijai galvā kroni, kreisajā valdnieka insignijas “pasaules ābols” (pomum), 
bet galvā kronis; figūra tērpta brīvi krītošā tunikā. Marijas galva noliekta uz kreiso pusi pret Dievu, 
plaukstas sakļautas lūgšanas žestā, pie tunikas sirds augstumā katrā pusē pa vienai sešstaru zvaigznei, 
galvā zvaigžņu kronis; abiem galvas apņem svētās gaismas – nimbu – loki. Attēlotais atbilst Marijas 
kronēšanas par regina celestis / Debesu valdnieci ikonogrāfiskajam motīvam. Virs debesu valdnieku 
pāra galvām baldahīns / jumts, kas simbolizē Debesu valstību. šo grupu papildina katrā pusē pa 
vienai eņģeļa (?) figūrai pretskatā – katrai plaukstas saliktas lūgšanas žestā, kreisajā pusē esošajai 
eņģeļa figūrai galva noliekta pazemībā, abas figūras atrodas atsevišķā nišā ar smailu jumtiņu. 

Apakšējais jeb otrais līmenis uztverams kā pasaule / mundus jeb seculum, tā centrā visā augumā 
redzams bīskaps / arhibīskaps pilnā ornātā – galvā bīskapa mitra, var izšķirt atsevišķas tērpa daļas, 
kreisajā rokā bīskapa spieķis ar krustu galā (ferula), labā roka pacelta svētīšanas žestā; fonā rombi 
ar krustiņu vidū. katrā pusē, it kā balkonos, pa vienam eņģelim pusprofilā – tie nometušies uz ce-
ļiem lūgšanas pozā. Arhitektoniskais kompozīcijas elements ar vertikāli orientētiem baldahīniem /  
smailajiem jumtiņiem, savītajiem spraišļiem un stilizētiem lilijas ziediem, kas atbilst 15. gs. vidus go-
tiskās katedrāles mākslinieciskajiem un celtniecības principiem, uztverams par Jherusalem celestis /  
Debesu Jeruzalemi. Zem bīskapa figūras divi vairogi – labajā vairogā divi sakrustoti bīskapa spieķi – 
viens ar noliekto galu (pedum), otrs ar krustu (ferula); šis ir Rīgas bīskapu / arhibīskapu amata ģer-
bonis. kreisās puses vairogā (tā lauks vidū pārdalīts ar vertikālu līniju) trīs sešstaru zvaigznes – pa 
vienai katrā lauka pusē un viena uz vertikālās ass lejā. šis varētu būt Silvestra dzimtas ģerbonis. 
Laukumā starp vairogiem stilizēts lilijas zieds. 

Zīmogam ir ovāla forma ar smailiem galiem, tā izmēri – 8,0 x 5,0 cm. Vasks krāsots, tumši 
sarkans tonējums; tas iespiests brūni iekrāsota vaska kapsulā, kuras sieniņu biezums 0,5–0,8 cm. 
šis ir t.s. majestātes zīmoga tips. Izcils filigrāns darbs. Zīmogs ļoti labā stāvoklī. Glabāšanas vieta 
sākotnēji Rīgas pilsētas iekšējā arhīvā, mūsdienās – LVVA.
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Ieva Ose

PILIS kā LIVoNIJAS LAIkA VARAS CeNTRI 
LATVIJAS TeRIToRIJā 13.–16. GADSIMTā

13. gs. gaitā Vācu ordeņa un bīskapu varai tika pakļauta gan tagadējā Latvijas, gan Igaunijas teri-
torija, izveidojot Livonijas konfederāciju. Lai realizētu savu politisko un ekonomisko varu, jaunie  
valdnieki pakāpeniski sadalīja jauniegūtās zemes administratīvās vienībās, katrai centrā uzceļot 
nocietinātu pili. Laikā no 12. gs. beigām līdz 16. gs. sākumam Latvijas teritorijā uzbūvēts vairāk 
nekā 100 mūra piļu. ordeņa augstāko amatpersonu, Rīgas arhibīskapa, kā arī bīskapu rezidences 
bija valsts politiskās varas centri. Bez tam pils bija ne tikai zemes valdnieka, vasaļa vai attiecīgās 
teritoriālās vienības pārvaldnieka dzīvesvieta, bet arī administratīvās varas un saimnieciskās dzīves 
centrs. Līdzās pilīm ekonomiskās dzīves centri bija pilsētas, kurās koncentrējās amatniecība un 
tirdzniecība. Izņemot Rīgu, citviet Latvijas teritorijā bija nelielas pilsētiņas vai pilsapmetnes, kas 
veidojās pie bīskapu vai ordeņa pilīm un nodrošināja to apgādi un aizsardzību. Tā kā Rīgai šajā 
krājumā veltīts atsevišķs raksts, te tā netiks apskatīta. 
Livonijas konfederāciju likvidēja Livonijas kara laikā 16. gs. otrajā pusē. Daļa no Livonijas viduslaiku 
pilīm tika saglabāta arī vēlāk un turpināja kalpot kā administratīvie un saimnieciskie centri.

The territory of modern Latvia and estonia was progressively brought under the rule of the Teutonic 
order and the Church (Bishoprics) during the 13th century. The new rulers implemented their po-
litical and economic governance by gradually subdividing newly acquired land into administrative 
regions, each endowed with a fortified castle. More than 100 stone-walled castles were erected over 
the late 12th century and early 16th century. The residences of senior members of the Teutonic 
order, Archibishop of Riga and Bishoprics were centres of political power. In addition to their 
function as residences of rulers, vassals and regional administrators, castles were economic and 
administrative centres. Cities were also centres of economic activity where craftsmen and traders 
tended to congregate. With the exception of Riga, cities on the territory of Latvia were actually small 
towns or settlements adjacent to castles, they were essential in provisioning castles and thus were 
part of castle defence. Since Riga is extensively described in a dedicated article in this volume, it has 
not been included here. 
The Livonian Confederation was terminated during the Livonian War in the second half of the 
16th century. A number of medieval castles in Livonia were saved and later continued to function as 
administrative and economic centres.

Atslēgvārdi: Livonijas konfederācija, Vācu ordeņa Livonijas atzara valsts, Rīgas arhibīskapija, kurze-
mes bīskapija, viduslaiku pilis, varas centri. 

Keywords: the Livonian Confederation, the Livonian Branch of the Teutonic order, Archbishopric 
of Riga, the Courland Bishopric, medieval castles, centres of power.
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Avoti un historiogrāfija

Dokumentāras ziņas par ordeņa valsts un bīskapiju izveidošanos un administratīvo 
iedalījumu, kā arī nozīmīgākajiem centriem atrodamas Livonijas senāko rakstīto avotu 
krājumos.1 Bez tam informāciju papildina nedaudzās saglabājušās viduslaiku hroni-
kas.2 Tomēr šīs ziņas ir diezgan skopas un nepilnīgas, tās atspoguļo tikai ierobežotu 
problēmu loku un nedod pilnīgu priekšstatu ne par vienu konkrētu centru. Tāpēc, lai 
iegūtu iespējami vairāk informācijas, jāizmanto laika ziņā atšķirīgi un teritoriāli ne-
saistīti piemēri. otru svarīgu avotu grupu veido arheoloģiskās liecības, kas, piemēram, 
ļauj daļai no Latvijas teritorijā pētītajām viduslaiku vācu pilīm atrast apdzīvotības 
kontinuitāti kopš dzelzs laikmeta un līdz ar to spriest par iepriekšējā administratīvi 
teritoriālā iedalījuma daļēju pārņemšanu viduslaikos.3 kā trešā avotu grupa jāmin sa-
glabātie piļu un pilsdrupu mūri, kuru vizuālās izpētes un arhitektūras studiju laikā var 
iegūt ziņas par attiecīgā nocietinājuma celtniecības un pārbūvju datējumu un spriest 
par tā nozīmi noteiktā laika posmā. šim mērķim daļēji kalpo arī 17.–19. gs. zīmējumi 
un plāni, kuros redzamas tās viduslaiku piļu daļas, kas līdz mūsdienām nav sagla-
bājušās vai atrodas zem gruvešiem. Lielākā daļa minēto avotu ir izmantota dažādās  
publikācijās.

Par Livonijas laika administratīvo iedalījumu, kā arī politiskās un ekonomis-
kās varas centriem – viduslaiku pilīm un pilsētām – publikācijas iznākušas jau kopš 
18. gs., bet tikai pēc senāko dokumentu krājumu izdošanas vēsturnieki pakāpeniski 
varēja papildināt un precizēt agrāk iespiesto aptuveno informāciju. Tāpēc lielākajai 
daļai senāko apkopojošo darbu tagad ir tikai historiogrāfiska nozīme. Toties par 
konkrētām viduslaiku pilīm kopš 19. gs. beigām sarakstītās publikācijas ar senāko 
pētījumu un atradumu apskatu vēl arvien dod vērtīgu informāciju. Pie svarīgākajiem 
20. gs. pirmajā pusē iznākušajiem darbiem par viduslaiku pilīm jāpieskaita vācbaltiešu 
piļu pētnieka karla fon Lēvisa of Menāra publikācijas, par kurām norādes dod Senās 
Livonijas piļu leksikons,4 un igauņu mākslas vēsturnieka Armīna Tūlses disertācija 
par Igaunijas un Latvijas viduslaiku pilīm.5 No jaunākajiem vispārēja rakstura pētīju-
miem par viduslaiku Latvijas vēsturi jāmin Indriķa šterna divas monogrāfijas,6 vācu  

1 Livländische Güterurkunden (turpmāk – LGU). Hg. von H. v. Bruiningk, N. Busch, Bd. 1–2. Riga, 1908–1923; 
Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten (turpmāk – LUB). Hg. von F. G. v. Bunge, Abt. 1, 
Bd. 1–12; Abt. 2, Bd. 1–3. Reval; Riga; Moskau, 1853–1914; Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. A. švābe,  
1.–2. burtn. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937–1940 (Latvijas vēstures avoti, 2).

2 Indriķa hronika. ā. Feldhūna tulkojums; ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993; 
Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; ē. Mugurēviča priekšvārds; 
ē. Mugurēviča un k. kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998; Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. No 
latīņu val. tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta  
apgāds, 2005.

3 Mugurēvičs ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi. Arheoloģija un etno-
grāfija, 14. laid., 1983, 3.–13. lpp.

4 Löwis of Menar k. Burgenlexikon für Alt-Livland. Riga: Walters und Rapa, 1922.
5 Tuulse A. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat: estnischer Verlag, 1942.
6 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500. Rīga: Daugava, 1997; šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari. 

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002.
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vēsturnieka klausa Milicera sarakstītā Vācu ordeņa vēsture, kurā uzmanība pievērsta 
arī Livonijai,7 bet par zemes valdnieku nocietinātajām dzīvesvietām – Latvijas vidus-
laiku piļu leksikons.8 Visi nosauktie darbi ir apkopojošas publikācijas, kurās sniegto 
informāciju papildina pētījumi par konkrētiem objektiem. 

Livonijas konfederācijas izveidošanās

12. gadsimtā Latvijas teritorijā dzīvoja vietējās maztautas – kurši, zemgaļi, sēļi, 
latgaļi un lībieši. katras maztautas apdzīvotā teritorija bija sadalīta vairākās zemēs 
(“valstiņās”), savukārt tās sastāvēja no daudziem pilsnovadiem jeb militārpolitiskām 
savienībām – karadraudzēm ar administratīvo centru – pilskalnu vidū.9 

13. gs. rakstītajos avotos minēti Latvijas teritorijā dzīvojušo maztautu, kā arī 
viņu apdzīvoto zemju un novadu nosaukumi, no kuriem liela daļa pārņemta un lie-
tota arī vēlākos gadsimtos.10 Senos novadus lokalizējot, identificējot tos ar mūsdienu 
vietvārdiem, kā arī salīdzinot ar dzelzs laikmeta pilskalnu un kapulauku izplatību, 
arheologs un vēsturiskās ģeogrāfijas pētnieks ēvalds Mugurēvičs parādījis pilsnovadu 
veidošanos, to robežas un galvenos centrus no 12. gs. līdz 16. gs. vidum.11 Latvijas te-
ritorijā bijušie 250–300 dzelzs laikmeta pilskalni kara vai ienaidnieku sirojumu laikā 
izmantoti par patvēruma vietu pilsnovadu iedzīvotājiem, bet daļa no tiem bijuši arī 
administratīvie un politiskie centri. Seno administratīvo iedalījumu un daļu vietējo 
varas centru pēc zemes kolonizēšanas pārņēma ordenis un bīskapi, ceļot pilskalnos  
vācu pilis.12 

Sākot ar 12. gs. 80. gadiem, Latvijas teritorijā pakāpeniski iespiedās vācieši – līdz ar 
tirgotājiem Daugavas lejtecē ieradās misionāri un pirmie bīskapi, lai dibinātu atbalsta 
punktus un izplatītu kristietību. Pirmais Livonijas bīskaps Meinards (1186–1196) izvei-
doja Ikšķiles bīskapiju un lībiešu ciemos Ikšķilē un Salā (Holme) cēla pirmās vācu pilis 
un katoļu baznīcas. Taču intensīvāka kolonizācija izvērsās tikai trešā bīskapa Alberta 
valdīšanas laikā (1199–1229). 

Rīgas bīskaps Alberts bija Vācijas karaļa vasalis un no karaļa saņēma iekarotos 
un kristītos lībiešu novadus kā lēni. kristietības izplatīšanai un bīskapijas teritorijas 
paplašināšanai Alberts izveidoja Zobenbrāļu ordeni, noslēdzot vienošanos par iekaroto 
zemju sadali un paredzot, ka divas trešdaļas iegūs bīskaps, bet vienu trešdaļu – orde-
nis.13 Tā attiecīgi sadalīja zemes Daugavas labajā krastā. Bet 13. gs. otrajā pusē, sadalot 

 7 Milicers k. Vācu ordeņa vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
 8 Caune A., ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2004 (Latvijas viduslaiku pilis, IV). 
 9 šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari, 111. lpp.
10 Dopkewitsch H. Die Burgsuchungen in kurland und Livland vom 13.–16. Jahrhundert. Mitteilungen aus der 

livländischen Geschichte, Bd. 25. Riga, 1933–1937, S. 1–108.
11 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju 

robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 54.–90. lpp.
12 Mugurēvičs ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi, 3.–13. lpp.
13 Indriķa hronika, XI, 3.
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kuršu un zemgaļu zemes, ordenis panāca pāvesta atļauju iegūt divas trešdaļas iekarotās  
teritorijas.14 

13. gs. gaitā radās un cita citu nomainīja vairākas varas struktūras. Pēc sakāves 
Saules kaujā 1236. gadā Zobenbrāļu ordeņa paliekas tika pievienotas Vācu ordenim kā 
tā Livonijas atzars. 13. gs. pirmajā pusē neilgi pastāvēja Sēlijas un Zemgales bīskapija. 

14 LUB, Abt. 1, Bd. 1, Nr. 182.

1. att. Viduslaiku vācu pilis Latvijas teritorijā: 1 – ordeņa pilis; 2 – bīskapu pilis; 3 – vasaļu pilis; 4 – ordeņa  
komtureju un fogteju robežas; 6 – kurzemes bīskapija; 7 – Rīgas arhibīskapija. karti sastādījusi Ieva ose
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Rīgas bīskapiju 1255. gadā paaugstināja 
par arhibīskapiju. 

Līdz 13. gs. 90. gadiem zemes ko-
lonizācija bija pabeigta un izveidota 
Livonijas konfederācija. Tajā ietilpa 
Rīgas arhibīskapija un kurzemes bīs-
kapija (tag. Latvijas teritorijā), Tērbatas 
un Sāmsalas–Vīkas bīskapija (tag. 
Igaunijas teritorijā), kā arī cauri visai 
zemei no klaipēdas dienvidrietumos 
līdz Narvai ziemeļaustrumos izstieptā 
Vācu ordeņa Livonijas atzara valsts. 
katrai no minētajām bīskapijām bija 
savs administratīvais aparāts un savi 
centri, bet par visas Livonijas centru un 
lielāko pilsētu izveidojās Rīga. Tajā ar 
pārtraukumiem rezidēja ordeņmestrs 
un arhibīskaps, bet pilsētu pārvaldīja 
rāte, un ārpus pilsētas mūriem pletās 
Rīgas lauku novads jeb patrimoniālais  
apgabals.

ordeņvalsts augstākais pavēlnieks 
Livonijā bija mestrs – galvenais lēmējs 
par militāriem, civiliem un jurisdikcijas 
jautājumiem. ordeņvalsts sastāvēja no 
mestra apgabala, landmaršala apga-
bala, kā arī militāri administratīvām 
vienībām – komturejām un fogtejām. 
To skaits bija nepastāvīgs, un rak-
stīto avotu trūkuma dēļ visu komtu-
reju un fogteju precīzs pastāvēšanas  
ilgums nav zināms. Lai rastos aptu-
vens priekšstats, var minēt, ka Latvi jas 
teritorijā bijušajā ordeņa daļā vēs-
tur nieks Leonīds Arbuzovs minējis 
15. gs. pastāvējušus 30–40 pils novadus, 
bet 16. gs. sākumā saskaitījis 9 kom-

turejas un 11 fogtejas.15 Toties, pēc vēsturnieka I. šterna publicētajiem datiem, 
15. gs. vidū bijušas 10 komturejas un 8 fogtejas, kas sadalītas apmēram 30 pils- 
novados.16 

15 Arbuzovs L. Livonijas ordeņa valsts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 12. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1935,  
23 898. sl.

16 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 67., 104. lpp.

1. att. Viduslaiku vācu pilis Latvijas teritorijā: 1 – ordeņa pilis; 2 – bīskapu pilis; 3 – vasaļu pilis; 4 – ordeņa  
komtureju un fogteju robežas; 6 – kurzemes bīskapija; 7 – Rīgas arhibīskapija. karti sastādījusi Ieva ose
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Tā kā apdzīvotības blīvums bija atšķirīgs, arī pilsnovadu izmēri bija dažādi. katrā 
pilsnovadā bija vismaz viena pils – pārvaldes centrs. Visvairāk piļu bija Vidzemē, kurai 
cauri veda nozīmīgākie zemesceļi un ūdensceļi un kurā bija lielāks apdzīvotības blī-
vums, mazāk – kurzemē un Zemgalē, kur pletās lieli mežu masīvi, bet pavisam reti 
pilis bija celtas Latgalē, pa kuru pārvietoties traucēja daudz dabisku šķēršļu – biezokņi, 
purvi un ezeri. Līdz 15. gs. ordenim bija maz vasaļu un viņiem piederēja samērā nelieli 
zemes gabali, kuros nocietinātas pilis necēla. Galvenie ordeņa varas centri bija mestra 
rezidences17 Rīgā un Cēsīs, kā arī komturu un fogtu pilis. Citas pilis pildīja saimnieciskā 
centra funkcijas. 

Rīgas arhibīskapija sastāvēja no divām teritoriāli nesaistītām daļām – Lībiešu 
gala un Latviešu gala. Tikai daļu arhibīskapijas teritorijas aizņēma paša arhibīskapa 
un domkapitula galda zemes, toties ievērojamas platības bija izlēņotas vasaļiem kā 
viņu lēņu novadi. Arhibīskapija, tāpat kā ordeņvalsts, bija sadalīta sīkākās adminis-
tratīvās vienībās – pilsnovados. To teritorija lielākoties sakrita ar attiecīgo garīgās 
varas struktūru jeb draudzes novadu, kuru skaits arhibīskapijā līdz 15. gs. sasniedza 
vismaz 23.18 Arhibīskapam bija vairākas rezidences – Rīga, Limbaži, Rauna, kok-
nese. Nocietinātas pilis – dzīvesvietas un pārvaldes centri bija arī domkapitulam un  
vasaļiem.

kurzemes bīskapija sastāvēja no trim teritoriāli nesaistītiem apgabaliem. Tās zie-
meļu daļā Piltenē atradās bīskapa rezidence, bet dienvidos Aizputē valdīja domkapituls. 
kurzemes bīskapijā 15. gs. bija 9 draudžu novadi.19 Vienlaikus tie bija pilsnovadi, kuros 
atradās vietējās varas centri – pilis. 

Latvijas teritorijā vācu celto viduslaiku piļu izskats un būvtipi laika gaitā  
būtiski mainījās. kaut arī daži pirmie atbalsta punkti, piemēram, Ikšķile un Holme 
Mārtiņsalā jau 12. gs. beigās un 13. gs. sākumā celti no mūra, tomēr zemes ieka-
rošanas laikā 13. gs. vācieši nereti būvēja arī pagaidu koka pilis.20 Daļu no tām 
vēlāk pameta, bet citas pārbūvēja par mūra aizsargceltnēm. Sākumā pils galve-
nais aizsargs bija augsts nocietinājumu mūris, kura iekšpusē varēja būt gan koka, 
gan mūra ēkas. Pakāpeniski pilīs nozīmīgākās celtnes aizstāja ar mūra ēkām. 
13. gs. beigās no Prūsijas nākušās Vācu ordeņa arhitektūras ietekmes rezultātā arī  
Livonijā sāka ieviest monumentālu, plānā kvadrātisku četru korpusu piļu būv tipu.21 
šādu celtņu pirmajā stāvā bija izvietotas saimniecības telpas, otrais – visgreznāk izbū-
vētais bija galvenais dzīvojamais stāvs, kur atradās lielās zāles, ordeņbrāļu kopdzīves 

17 Neitmann k. Die Residenzen des livländischen ordensmeisters in Riga und Wenden im 15. Jahrhundert. 
Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen 
Reich. Hg. von u. Arnold. Marburg: N. G. elwert Verlag, 1993, S. 59–93 (Quellen und Studien zur Geschichte 
des Deutschen ordens, Bd. 44). Par rezidences jēdzienu un tā izpētes iespējām Latvijā sk. arī: Misāns I. Cēsis 
Vācu ordeņa un Hanzas vēsturē. Cēsīm 800: Quo vadis, Cēsis?: Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīs-
tībai: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Cēsis, 2006. gada 6.–7. aprīlis. Atb. red. V. Rozentāle. 
Cēsis, 2007, 103.–120. lpp. 

18 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 27. lpp.
19 Turpat, 146. lpp.
20 Caune A. Vācu piļu celtniecība Zemgalē 13.–15. gadsimtā. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006,  

59. lpp.
21 Tuulse A. Die Burgen in Estland und Lettland, S. 354 ff. 
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2. att. Rīgas pils. 20. gs. 20. gadu aerofoto – pastkarte 

3. att. Cēsu pilsdrupas. Andra Caunes foto 2006. gadā



84 LATVIešI uN LATVIJA   II sējums   VALSTISkuMS LATVIJā uN LATVIJAS VALSTS 

telpas un kapela, bet trešais bija ie-
roču stāvs, kuram visapkārt sienās 
bija šaujamlūkas. šādas aizsarg-
būves cēla līdz 14. gs. beigām, kad 
izmantoja aukstos šaujamieročus 
un dominēja vertikālā aizsardzība. 
Līdzīga būvtipa pilis cēla arī Livo-
nijas bīskapi.22 

15. gs. gaitā arvien nozīmīgāku 
vietu karadarbībā ieņēma pulvera 
ieroči – un pilis pakāpeniski piemē-
roja horizontālai aizsardzībai. Laikā 
no 15. gs. vidus līdz 16. gs. vidum 
zemes aizsardzībā nozīmīgākajām 
pilīm – vismaz vienai trešdaļai no 
kopskaita – piebūvēja lielgabalu 
torņus ar biezām sienām, palielināja 
ārējo mūru aizsargspējas, veidojot 
zemes uzbērumus, ierīkoja jaunas 
priekšpilis, lai nocietinājumi kļūtu 
pretoties spējīgi un mazinātu piļu 
izpostīšanu, ko varēja izraisīt uzbrū-
košā ienaidnieka spēcīgie uguns-
ieroči.23 

Livonijas karš (1558–1583) iezī-
mēja gan Livonijas konfederācijas 
bojāeju, gan viduslaiku piļu norietu. 
Daļa piļu tika izpostīta, citas pameta, 
jo mainījās valstu robežas un apdzī-
votības centri, bet daļu līdz Lielajam 
Ziemeļu karam 18. gs. sākumā tur-

pināja izmantot kā administratīvos centrus. kā politiskās varas centri 16. gs. otrajā pusē 
turpināja pastāvēt dažas viduslaiku pilis, kas bija izvēlētas par kurzemes un Zemgales 
hercogu rezidencēm, – Jelgava, kuldīga, kādu laiku arī Bauska, kā arī poļu pārvaldītās 
Pārdaugavas hercogistes administratoru mītne Rīgas pils. Sākot ar 16. gs. beidzamajiem 
gadu desmitiem, daļu no viduslaiku pilīm pārbūvēja un nostiprināja ar jauniem zemes 
nocietinājumiem. 

22 ose I. Rīgas arhibīskapijas pilis. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm. Rīga: Latvijas vēstures institūta ap-
gāds, 1999, 33. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, I).

23 ose I. Latvijas viduslaiku piļu pārbūves pēc uguns šaujamo ieroču ieviešanās: 15. gs. vidus – 16. gs. vidus. 
Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 16. lpp. (Latvijas 
viduslaiku pilis, VI).

4. att. Piltenes pilsdrupas. Andra Caunes foto 2000. gadā
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Pilij piederošais īpašums un vara

Viduslaikos par nozīmīgu varas centru kļuva pils, kurā koncentrējās tai pakļau-
tās teritorijas pārvaldīšanai nepieciešamās institūcijas un kura veica ar varu saistītas 
funkcijas. Livonijā īpaši izceļamas ordeņa un bīskapu nozīmīgākās pilis. Tas uzskatāmi 
atklājas senrakstos par ordeņa vairākkārt veikto arhibīskapa piļu okupēšanu. kad 
zemes kungu savstarpējo ķildu rezultātā ordenis 1359. gadā okupēja arhibīskapijas pilis 
Turaidu, koknesi, Limbažus, Vainižus, Smilteni, Lielvārdi un krustpili, tajās tika izvie-
toti ordeņa iecelti pārvaldnieki – un arhibīskapam Fromholdam no Fifhūzenes nebija 
iespējas iekasēt ienākumus 6830 Rīgas mārku un 66 000 zelta guldeņu apmērā.24 Tātad, 
kam piederēja pils, tas bija zemes valdnieks, kurš varēja rīkoties ar visiem īpašumiem 
un uzlikt nodevas pilsnovada iedzīvotājiem.

Bez ordeņa un bīskapiem pilis varēja būvēt arī vasaļi, kam valdnieks piešķīra lēni un 
deva atļauju nocietinājuma izveidošanai. kā jau minēts, ordeņvalsts teritorijā adminis-
tratīvo pārvaldi un militāro aizsardzību organizēja ordeņa amatpersonas un karaspēku 
veidoja ordeņbrāļi, tāpēc ordenim 13.–14. gs. vasaļu bija maz, viņu lēņi bija nelieli un 
tajos pilis necēla. Toties Rīgas bīskaps un vēlāk arhibīskaps militāru konfliktu gadījumā 
galveno atbalstu guva no vasaļiem, tāpēc ievērojama teritorija tika izlēņota kā atlīdzība 
par militāro dienestu. Tā, piemēram, bīskaps Alberts jau 1201. gadā piešķīra dižciltī-
gajam vīram Danielam un konrādam no Meiendorpas lēņos divas pilis – Lielvārdi un 
Ikšķili.25 Arī vēlāk lielie arhibīskapa vasaļi cēla savas pilis.

Lai pili varētu uzcelt un tajā dzīvot, bija nepieciešama ekonomiskā bāze – zemes 
īpašums. Tāpēc pils piešķiršana vasalim nozīmēja ne tikai atļauju dzīvot jau pastāvošā 
nocietinājumā vai celt jaunu aizsargbūvi, bet arī saņemt ienākumu avotu ar tiesībām 
pārvaldīt noteiktu teritoriju un ievākt nodevas paša un ģimenes uzturēšanai. kā lasāms 
Indriķa hronikā, iepriekš minētais Lielvārdes Daniels pārzināja ne vien pili, bet arī fog-
teju, tas ir, visu pilsnovadu.26 

14.–15. gs. izdotajos izlēņošanas dokumentos vasalim piešķirtās pils un līdz ar to  
iegūtās varas attiecības raksturotas precīzāk. Jāatgādina, ka izlēņošanu veica, pēc no-
teikta parauga sagatavojot dokumentu ar vasalim piešķirto īpašumu un tiesību aprak-
stu.27 Pils piešķiršana nozīmēja, ka vienlaikus vasalis kļuva par kungu lauksaimniecības 
zemei un saimniecībām jeb muižām, ciemiem ar zemnieku sētām, mežiem un apkār-
tējās dabas bagātībām, kā arī ieguva dažādas tiesības. Vasalis varēja vākt nodevas na-
turālijās vai naudā, kā arī gūt ieņēmumus no paša saimniecības, piemēram, izmantojot 
monopoltiesības uz miltu malšanu, tirgojot medījumus vai pārdodot kokus. Izlēņoša-
nas dokumentos vasalim līdz ar pili piešķirtos īpašumus un tiesības parasti sauc latīņu 
vārdā pertinentia28 vai lejasvācu valodā tobehoringen29 jeb herlicheitt30. Tā summāri 

24 LUB, Abt. 1, Bd. 2, Nr. 968; šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 47. lpp.
25 Indriķa hronika, V, 1.
26 Turpat, XVI, 3.
27 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 427. lpp.
28 LGU, Bd. 1, Nr. 151.
29 LGU, Bd. 1, Nr. 128.
30 LGU, Bd. 1, Nr. 455.
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apzīmēja visu pilij piederošo jeb lēņa saņēmējam doto varu pār zemi un cilvēkiem.31 
To gan tieši, gan netieši rāda Livonijas senraksti. kad bruņinieks Hermanis 1388. gadā 
ieķīlāja ordenim savu Ikšķiles pili ar “visiem ierobežojumiem un visu tai piederošo”, 
viņš par to saņēma 4000 Rīgas mārku.32 šāda summa ir par lielu, ja būtu ieķīlāta tikai 
pati ēka, bet pilij kopā ar zemes īpašumu tā ir atbilstoša vērtība. 

15. gs. izlēņošanas dokumentos visi pilij piederošie īpašumi un tiesības parasti ir 
sīki uzskaitīti. Tā 1452. gadā, kad Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers savam vasalim 
engelbrehtam no Tīzenhauzenes izlēņoja ērgļu pili, atzīmēti ne tikai tai piederošo pa-
gastu, ciemu un muižu nosaukumi, bet arī uzsvērts, ka īpašumā ietilpst zeme, ūdeņi un 
cilvēki, iekopti tīrumi un vēl neiekopti lauki, līdumi un vēl nenolīsta zeme, siena pļavas 
un bišu dravas, meži, birzis un krūmāji, purvi un ezeri, meža zvēru un putnu medību 
un zivju zvejas tiesības, kā arī citas tuvāk nenosauktas “ērtības” (bequemigkeiten).33 
kad 1437. gadā brāļi kudeceli par 12 tūkstošiem Rīgas mārku pārdeva Rozbeķu pili 
ar 90 arkliem zemes, tāpat uzskaitīti visi tai piederošie ciemi un ezeri, minētas mui-
žas un dzirnavas, ūdeņi un zvejas vietas, kā arī visas tiesības ar piebildi – “it neko  
neizņemot”.34 

kā jau minēts, salīdzinājumā ar arhibīskapa izdotajiem lēņiem ordeņa vasaļi 
saņēma mazākus zemes gabalus un tiesības saimniekot, bet parasti viņiem nebija ne 
pils, ne atļaujas tādu celt. Tā, piemēram, 1429. gadā ordeņmestrs Cise no Rutenbergas 
izlēņoja Lambrehtam no Alenes Brāļa Bertolda dzirnavas un blakus esošo muižu ar 
tai piederošo zemi, krūmājus un mežus, tīrumus un līdumus, vēl neuzplēstu teritoriju, 
siena pļavas, ganības, putnu medību un zvejas vietas, bišu kokus un dravas.35 Toties 
1492. gadā ordeņmestrs Johans Freitāgs no Loringhofas izlēņoja Ambrozijam Hei-
tekenam pavisam mazu saimniecību – tikai pusotra arkla zemes pie Burtnieku pils.36 
šāda neliela lēņa īpašniekam ne vien zemes, bet arī tiesību bija daudz mazāk. Tikai 
ordeņa pastāvēšanas beigu posmā daži vasaļi ieguva vai uzbūvēja mūra celtni savas 
muižas centrā – salīdzinoši nelielu dzīvojamo ēku. Starp ordeņa vasaļu nocietināta-
jām mūra ēkām var minēt 15. gs. beigās būvēto Rundāli, Stendi, Sviteni, šlokenbeku,37 
kas ne izmēros, ne aizsargsistēmas ziņā nelīdzinājās arhibīskapa vasaļu varenajām  
pilīm. 

No dokumentos dotā īpašumu uzskaitījuma redzams, ka arhibīskapa vasaļi kļuva 
ne tikai par pils – dzīvesvietas un aizsargceltnes, bet arī par ievērojamas teritorijas 
īpašniekiem, kuriem bija tiesības izmantot visu minēto zemi ar kustamo un nekus-
tamo mantu savas ģimenes uzturam un bagātības vairošanai. Pēc tam kad 14. gs. gaitā  

31 Pertinentia, tobehoringen (tag. vācu val. Zubehörungen), Herrlichkeit vai Herrschaft nozīmē pilij piederošo 
īpašumu un tiesību kompleksu, sk.: Meyer W. Burg und Herrschaft – beherrschter Raum und Herrschafts-
anspruch. Die Burg: Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen “Burg und Herrschaft” und  
“Mythos Burg”. Hg. von G. u. Großmann und H. ottomeyer. Berlin; Nürnberg; Dresden: Sandstein Verlag, 
2010, S. 18.

32 myn slot tu Xkulen mit alle sienen scheiden und tobehoringen – LGU, Bd. 1, Nr. 128.
33 LGU, Bd. 1, Nr. 353.
34 nichtes nicht ut ghenomen – LGU, Bd. 1, Nr. 289.
35 LGU, Bd. 1, Nr. 247.
36 LGU, Bd. 1, Nr. 613.
37 Caune A., ose I. Latvijas 12. gs. beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons, 430., 481., 490., 493. lpp.
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Livonijā bija nostiprinājusies zemes pārvaldes sistēma un izveidojies piļu tīkls, jaunas 
aizsargceltnes gandrīz vairs nebūvēja. Tomēr vasaļu pilīm piederošo īpašumu lielums 
laika gaitā varēja mainīties. Pili vai tās daļu varēja pārdot, ieķīlāt, sadalīt mantiniekiem 
vai gluži otrādi – palielināt īpašumu, piepērkot klāt kādu zemes gabalu. katru šādu 
darbību formāli apstiprināja lēņa kungs. Pilij piederošā īpašuma lieluma izmaiņas uz-
skatāmi atklājas dokumentos.

kad 1399. gadā arhibīskaps Johans V izlēņoja Johanam Vildenbergam Rozbeķu pili, 
uzskaitīti visi tai piederošie īpašumi.38 Pēc pāris gadu desmitiem – 1419. gadā nākamais 
arhibīskaps Johans VI atkal izlēņoja Rozbeķus, bet tagad jau citam vasalim – Bertra-
mam no Ikšķiles. šoreiz līdz ar pili tika izlēņotas arī vairākas muižas, kuras vasalis pats 
nopircis.39 Tātad Rozbeķu pilij piederošo īpašumu apjoms bija palielinājies.

Pretējais process – pils sadalīšana notika, ja vasalis nonāca naudas grūtībās un daļu 
īpašuma pārdeva vai arī tam bija vairāki mantinieki. Tā daži senraksti liecina, kā pilis un 
īpašumus dalījuši Tīzenhauzenu dzimtas pārstāvji. 1469. gadā Hermanis pārdeva brā-
lēnam Fromholdam pusi Bērzaunes pils “ar visām tiesībām, brīvībām un īpašumiem”,40 
laikā pēc 1479. gada engelbrehta dēli Detlofs, Reinholds un kristofers sadalīja trīs daļās 
ērgļu pili un tai piederošās muižas,41 bet 1522. gadā mantojumu dalīja Reinholda trīs 
dēli un mazdēls.42 kā lasāms dokumentos, reizēm ne tikai pilij piederošo īpašumu, bet 
arī pašu celtni sadalīja diviem kungiem, savukārt citreiz viens mantinieks palika pilī, 
bet otrs ieguva kādu muižu. 

Pils un tās kunga ciešā saistība reizēm atspoguļojās arī vasaļa vārdā – viņu varēja 
dēvēt pēc piederošās pils nosaukuma. Latīniski rakstītajos dokumentos šo saistību 
norāda pievārds de, bet vāciski – von, piemēram, Doles īpašnieks ir Johans no Doles 
(Johannes de Dolen),43 bet Ikšķiles pils pieder Hermanim no Ikšķiles (Herman von 
Xkule).44 Viduslaiku pils nosaukums – vietvārds līdz ar to saplūda ar vasaļa vārdu. Tā-
dējādi varēja konkretizēt personu, piemēram, dokumenta liecinieku, bet vienlaikus tas 
norādīja uz attiecīgā vasaļa sociālo stāvokli un varu pār noteiktu novadu. Viduslaiku 
beigās kādreizējais pils nosaukums – dzimtas izcelsmes vietas vārds kļuva par dižciltī-
gās ģimenes uzvārdu.

Livonijā izdotajos izlēņošanas dokumentos viduslaiku pilis kopā ar to īpašumu 
un tiesībām aprakstītas līdzīgi kā citās Rietumeiropas zemēs, no kurienes pārņemta 
lēņu piešķiršanas sistēma. Nelielas atšķirības vērojamas tikai katrai vietai raksturīgo 
saimniecības nozaru dēļ, piemēram, Livonijā tā ir dravniecība, tāpēc līdz ar piešķirto 
pili bieži minēti bišu koki un dravas, bet šveices kalnos – kalnrūpniecība, kas deva pils 
īpašniekam iespēju izmantot viņa zemē esošās rūdas raktuves un tiesības iegūt derī-
gos izrakteņus.45 Tā kā feodālisma iekārta bija vienāda visā Rietumeiropā, tad arī uz 

38 LGU, Bd. 1, Nr. 151.
39 LGU, Bd. 1, Nr. 205.
40 mit aller rechticheit, vryheytt und herlicheitt – LGU, Bd. 1, Nr. 455.
41 LGU, Bd. 1, Nr. 538.
42 LGU, Bd. 2, Nr. 366a.
43 LGU, Bd. 1, Nr. 35.
44 LGU, Bd. 1, Nr. 128.
45 Meyer W. Burg und Herrschaft – beherrschter Raum und Herrschaftsanspruch, S. 18. 
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mūsu teritoriju var attiecināt ievērojamā šveices piļu pētnieka Vernera Meiera spilgto 
un lakonisko secinājumu – viduslaiku pils bija nagla, ar kuru vara un kundzība tika 
piestiprināta noteiktam reģionam.46

Pils kā politiskās un militārās varas centrs

Livonijas varenāko zemes kungu – ordeņmestra un arhibīskapa rezidences kļuva 
par nozīmīgiem politiskās varas centriem, kas bija ne tikai valdnieku dzīvesvietas, bet 
tajās notika augstāko amatpersonu sanāksmes un tika pieņemti ārpolitiski un iekšpoli-
tiski lēmumi. Tāpēc valdnieku nozīmīgākās pilis parasti celtas zemes ģeopolitiskos cen-
tros, kas bija izvietoti lielo satiksmes ceļu krustpunktos. kā jau minēts, Livonijas zemes 
mestra rezidence ilgu laiku atradās Rīgā, lielā Daugavas ūdensceļa malā un zemesceļu 
krustpunktā, bet kopš 15. gs. beigām – Cēsīs pie Gaujas ūdensceļa un zemesceļa no 
Pleskavas uz Rīgu. Toties arhibīskaps kopš 14. gs. beigām galvenokārt uzturējās savās 
rezidencēs koknesē, Limbažos un Raunā. 

Liela daļa politisko jautājumu tika risināta un izlemta arhibīskapa vai ordeņmestra 
rezidencēs, kur notika sanāksmes, uzņēma sūtņus, izdeva pavēles, rakstīja vēstules utt. 
Tā kā sazināšanās iespējas bija ierobežotas un daudzus jautājumus vajadzēja kārtot 
pašām amatpersonām, viduslaiku valdnieku vara balstījās uz personīgo klātbūtni. Līdz 
ar to augstākās varas pārstāvji pastāvīgi ceļoja, pārvietojoties no vienas pils uz citu un 
no vienas valsts uz citu.47 Jau Indriķa hronikā lasāms, kā bīskaps Alberts tūlīt pēc iesvē-
tīšanas 1199. gadā no Brēmenes devās uz Gotlandi, tad uz Dāniju un atpakaļ uz Vāciju, 
bet nākamajā gadā uz Livoniju un atkal uz Vāciju, lai organizētu krusta karotājus.48 Arī 
vēlākie Livonijas valdnieki un viņu pārstāvji bieži ceļoja. Tā, piemēram, Rīgā rezidējošo 
Livonijas mestru 1441. gada martā aicināja piedalīties Vācu ordeņa virsmestra vēlēša-
nās Marienburgā,49 bet 1442. gadā virsmestrs no Prūsijas uz Livoniju sūtīja ordeņpiļu 
vizitatorus, kuru maršrutā bija iekļauta vesela rinda piļu – Ventspils, kuldīga, kandava, 
Tukums, Dobele, Jelgava, Rīga, Salaspils, Aizkraukle, Rēzekne, Daugavpils, Mālpils, 
Sigulda, Cēsis, Valmiera, Burtnieki, Rūjiena, kā arī ordeņa nocietinājumi Igaunijā līdz 
pat Narvai.50

kaut arī Livonijas rakstītajos avotos nav saglabājušies neviena valdnieka ceļojumu 
maršruti, par viņu uzturēšanās vietām liecina pilīs izdotie dokumenti. Tā, piemēram, 
caurlūkojot Livonijas muižu senrakstu krājumu, var konstatēt, ka arhibīskaps Mihaels 
Hildebrands 1504. gada 26. martā bijis Limbažos, 5. augustā Cesvainē, 7. augustā atkal 

46 Atzbach R., Lüken S., ottomeyer H. Vorwort. Burg und Herrschaft: Ausstellungskatalog des Deutschen Histo-
rischen Museums, Berlin. Hg. von R. Atzbach, S. Lüken und H. ottomeyer. Dresden: Sandstein Verlag, 2010, 
S. 12. 

47 kerber D. Die Burg als Herrschaftszentrum. Burgen in Mitteleuropa: ein Handbuch. Hg. von der Deutschen 
Burgenvereinigung e. V. durch H. W. Böhme u.a., Bd. 2. Stuttgart, 1999, S. 82; Atzbach R. Reiseherrschaft: Das 
Itinerar kaisers karls IV. (1346–1378). Burg und Herrschaft: Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen 
Museums, Berlin, S. 97.

48 Indriķa hronika, III, IV.
49 LUB, Abt. 1, Bd. 9, Nr. 684.
50 LUB, Abt. 1, Bd. 9, Nr. 846.
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5. att. Limbažu pilsdrupas. 
20. gs. sākuma pastkarte

6. att. Raunas pilsdrupas. 
Andra Caunes foto 
1999. gadā

Limbažos, 9. septembrī Raunā, 1505. gada 1. janvārī Suntažos, bet 25. janvārī – Rīgā.51 
kā jau minēts, Limbažos, Raunā un Rīgā bija arhibīskapa rezidences, bet Suntažos at-
radās domkapitula pils. Līdzīgus ceļojumus var konstatēt pēc ordeņmestru izdotajiem 
dokumentiem. Tā, piemēram, Hermanis fon Brigenejs, kura rezidence bija Cēsīs, tur 
uzturējies 1544. gada pirmajos mēnešos, bet no 24. maija līdz 12. jūnijam bijis Trikātā, 
17. jūnijā – ēveles muižā, jūlija beigās atkal Trikātā, 8. augustā ērģemē, 18. augustā 
Cēsīs, 3. septembrī Rūjienā, no 25. septembra līdz 5. oktobrim atkal ēvelē, tad no 
13. oktobra gandrīz divus mēnešus dzīvojis Cēsīs, bet no 7. līdz 17. decembrim 

51 LGU, Bd. 2, Nr. 26, 31, 32, 34, 38, 39.
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7. att. Cēsu pilsētas un 
pils plāns. 17. gs.  
90. gados zīmējis  
Johans Palmstruks 
(oriģināls karaliskajā 
kara arhīvā  
Stokholmā)

atkal izdeva dokumentus Trikātā.52 Izņemot ēveli, visās pārējās vietās bija stipras  
ordeņa pilis. 

Livonijas politiskie notikumi ir daudz aprakstīti vēstures literatūrā, tāpēc lēmumu 
saistību ar noteiktu pili tuvāk neminēsim. Toties īsi var pieskarties piļu nozīmei tādā 
svarīgā ārpolitikas jautājumā kā Livonijas attiecības ar kaimiņvalstīm un robežu no-
stiprināšana. 

15. gs. Livonijas zemes kungu galvenā uzmanība bija vērsta austrumu virzienā, 
un pilis atkal minētas kā svarīgi militāri un aizsardzības nodrošināšanas centri. Par 
ordeņvalsts augstākās vadības rīkojumiem Livonijas aizsardzībai un robežu stiprināša-
nai liecina Vācu ordeņa virsmestra regulārā sarakste ar Livonijas mestru. kā piemēru 
var minēt dažus 15. gs. dokumentus. 1441. gadā virsmestra izdotajos noteikumos Li-
vonijas augstākajām amatpersonām pavēlēts nodrošināt pilīm labu apgādi, sevišķi ar 

52 LGU, Bd. 2, Nr. 963–1087.
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lielgabaliem, bisēm, šaujampulveri un bultām, kā arī labot jumtus un nocietinājumus.53 
1495. gada instrukcijā virsmestrs ieteicis rūpēties par krievu pierobežai tuvumā esošo 
piļu aizsargspēju uzlabošanu.54 kā redzams, tieši pilis uzskatītas par nozīmīgākajiem 
aizsardzības punktiem un apgādes bāzēm kara gadījumā.

kā notikusi šo pavēļu pildīšana, uzzinām no vairākiem avotiem. Bartolomeja Gre-
fentāla hronika stāsta par 15. gs. beigās un 16. gs. pirmajos gadu desmitos ordeņmestra 
Voltera no Pletenbergas veiktajiem Daugavgrīvas un Cēsu pils nocietinājumu uzlabo-
jumiem, kā arī arhibīskapa Jaspera Lindes laikā notikušo robežpils Viļakas celtniecību, 
citu arhibīskapijas piļu nocietinājumu uzlabošanu un apgādāšanu ar lielgabaliem.55 Par 
tolaik notikušiem intensīviem celtniecības darbiem liecības sniedz arī vairāku lielga-
balu torņu pamati, kas atsegti pilsdrupu arheoloģiskajos izrakumos Salaspilī, Turaidā, 
Bauskā. Pašreiz pieejamie avoti liecina, ka gandrīz trešdaļai no Latvijas teritorijā bi-
jušām apmēram 100 mūra pilīm laikā no 15. gs. vidus līdz Livonijas karam piebūvēti 
jauni torņi, tādējādi pastiprinot to aizsargspējas.56 Tātad ievērojams daudzums piļu bija 
sagatavots ienaidnieka atvairīšanai. 

Tomēr arsenālu inventārs un to lielums visās pilīs nebija vienāds. Frīdrihs Ben-
ninghofens atzīmē, ka 1451. gada Livonijas ordeņpiļu vizitācijas protokolā uzskaitīto 
rezerves bruņu sadalījums liecina par 75 procentu apbruņojuma uzglabāšanu mestra 
rezidencēs Cēsu un Rīgas pilī, un tas netieši norāda uz krājumu veidošanu algotņu 
piesaistīšanai.57 Tātad Livonijā viduslaiku beigās tikai atsevišķas lielas pilis bija galvenie 
atbalsta punkti un apgādes bāzes kara gadījumā, kas varēja nodrošināt politiskās varas 
saglabāšanu.

Pils kā administratīvais un saimnieciskās dzīves centrs

Iepriekš apskatītie izlēņošanas dokumenti un piļu pārdošanas līgumi bija likumīgs 
pamats īpašuma iegūšanai un jauna kunga varas nodibināšanai. Tagad mēģināsim no-
skaidrot, kādi bija varas realizēšanas veidi un pārvaldīšanas prakse. 

katrai pārvaldītajai teritorijai bija noteikts lielums un robežas. Vasalim piešķirtās 
pils nosaukums un tiesības bija minētas izlēņošanas dokumentā, kam 13. gs. bija vai-
rāki liecinieki, kas varēja apstiprināt lēņa saņēmēja personību un īpašuma lielumu.58 
Tomēr sākotnēji senrakstos sastopamie vispārējie zemju apraksti noveda pie dau-
dziem robežstrīdiem. Tāpēc vēlāk dokumentos īpašumi un robežas aprakstītas arvien 
precīzāk. 15. gs. izlēņošanas dokumentos bieži vien ne tikai uzskaitīti pilij piederošo 

53 LUB, Abt. 1, Bd. 9, Nr. 716, 10§, 24§.
54 LUB, Abt. 2, Bd. 1, Nr. 181. 
55 Bartholomäus Grefenthal’s Livländische Chronik. Hg. von F. G. Bunge. Monumenta Livoniae antiquae, Bd. 5. 

Riga; Leipzig: e. Frantzen, 1847, S. 43, 46.
56 ose I. Latvijas viduslaiku piļu pārbūves pēc uguns šaujamo ieroču ieviešanās: 15. gs. vidus – 16. gs. vidus, 

16. lpp. 
57 Benninghoven F. Die Burgen als Grundpfeiler des spätmittelalterlichen Wehrwesens im preussisch – livlän-

dischen Deutschordensstaat. Die Burgen im deutschen Sprachraum: Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche 
Bedeutung. Hg. von H. Patze. Sigmaringen, 1976, S. 593.

58 Sk., piem.: LGU, Bd. 1, Nr. 4.
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ciemu un muižu nosaukumi, bet arī aprakstītas vasalim piešķirto zemju robežas un 
atzīmēts, ka tās nospraustas dabā ar akmeņiem pildītām bedrēm vai iezīmētas ar lieliem 
kokiem – liepām vai ozoliem un robežakmeņiem, kuros iecirsti krusti vai ģerboņi.59 
Jāpiebilst, ka speciālas robežzīmes bija ne tikai zemei, bet arī sadalītajām ēkām. Tā 
1522. gadā, sadalot Bērzaunes pili, līgumā uzskaitītas gan katram mantiniekam pie-
nākošās telpas un īpašumi, gan arī minēts, ka dalījums iezīmēts pils mūros ar iestip-
rinātiem dzelzs krustiem.60 šādas robežzīmes uzskatāmi norādīja katra kunga pārval-
dīto teritoriju un, ja bija izmantots ģerbonis, arī nepārprotami liecināja par konkrētu  
valdnieku. 

kad kādai teritorijai notika kungu maiņa, bija nepieciešams paziņot padotajiem par 
jauno īpašnieku un viņa tiesībām. Minētā robežu nospraušana atstāja vizuālas zīmes, 
bet noteikti vajadzēja arī rakstiski vai mutiski informēt saimniecību pārvaldniekus un 
pakļautos zemniekus. No Dienvidvācijas zināmi vairāki viduslaiku dokumenti par pub-
lisku ziņojumu nolasīšanu, informējot par jauno īpašnieku, viņa tiesībām un pretenzi-
jām, kurus padotie akceptējuši un parakstījuši, bez tam par nodevu nodošanu ziņots 
baznīcā un nabadzīgajiem ļaudīm bijis jāzvēr jaunajiem kungiem uzticība.61 Jādomā, ka 
Livonijā bija līdzīga kārtība, bet nav zināmi konkrēti dokumenti, kā tad notikusi vald-
nieku un padoto komunikācija, kā panākta paklausība regulāri pildīt klaušas un dot 
naturālās nodevas. kā secināms no Indriķa hronikas, 13. gs. zemes iekarošanas laikā 
piešķirto īpašumu izmantošanas tiesību ievērošana vasalim bija jāpanāk pašam, solot 
kādus labumus. Tā, piemēram, Danielam Lielvārdes pili lēnī piešķīra jau 1201. gadā,  
bet lībieši tikai pēc pieciem gadiem – 1206. gadā apsolīja viņam ik gadu dot pusbirkava 
rudzu no arkla, lai tiktu pārtraukta viņu zemes postīšana un kungs nodrošinātu aizsar-
dzību pret iebrukumiem.62 

Ar pili saistītā administratīvā vara ikdienā izpaudās kā organizēta nodevu ievākšana 
un klaušu izpildes nodrošināšana, pils ienākumu un izdevumu uzskaite, nocietinājumu 
celšana un pilnveidošana, ceļu un tiltu labošana utt. Diemžēl Livonijas viduslaiku piļu 
saimniecības grāmatas un rēķini nav saglabājušies, tāpēc par minētajiem pasākumiem 
var spriest tikai no dažiem citiem avotiem.

Piemēram var minēt no 1492. gada zināmos Bauskas fogtejas noteikumus par 
zemnieku klaušām un nodevām.63 Tajos ietvertos paragrāfus, ka zemniekiem jāpieda-
lās ordeņa lauku apstrādāšanā, I. šterns pieņem kā norādi par 15. gs. notikušu ordeņa 
muižu paplašināšanos.64 Pilīm piederošajās muižās audzēta labība un lopi, bet avotu 
trūkuma dēļ nav nosakāms, kādu daļu no piļu noliktavās glabātajiem pārtikas krāju-
miem veidoja pašu muižu produkcija un cik ieguva no zemnieku nodevām. Bez tam 

59 LGU, Bd. 1, Nr. 290, 547.
60 LGU, Bd. 2, Nr. 366a.
61 Mersiowsky M. Burg und Herrschaft – ein Blick in die spätmittelalterliche Praxis. Die Burg: Wissenschaftli-

cher Begleitband zu den Ausstellungen “Burg und Herrschaft” und “Mythos Burg”. Hg. von G. u. Großmann 
und H. ottomeyer. Berlin; Nürnberg; Dresden: Sandstein Verlag, 2010, S. 127.

62 Indriķa hronika, X, 13.
63 Arbusow L. Die altlivländischen Bauerrechte; Mit einem Anhang von urkunden. Mitteilungen aus der 

livländischen Geschichte, Bd. 23. Riga, 1924–1926, S. 105 ff.; švābe A. Latvijas vēstures avotu chrestomātija 
(1300–1500). Rīga: A. Gulbis, 1939, 121.–124. lpp.

64 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 131. lpp.



93Ieva Ose    PILIS kā LIVoNIJAS LAIkA VARAS CeNTRI LATVIJAS TeRIToRIJā 13.–16. GADSIMTā

arī pašā pilī, pareizāk, priekšpilī, kur atradās staļļi, audzēja zirgus. Tā 1488. gada ordeņa 
vizitācijā atzīmēts, ka Dobeles pilī bijuši 20 ērzeļi un 2 rikšotāji.65 Tie nebija darba zirgi, 
bet gan jājamie jeb kara zirgi, kurus, jādomā, izmantoja gan komturs un ordeņbrāļi, 
gan ziņneši.

Par Livonijas ordeņpiļu saimniecību atsevišķas ziņas iegūstamas no 1451. gadā 
veiktās vizitācijas materiāliem, kas literatūrā ir vairākkārt analizēti. Tāpēc šeit atzīmē-
sim tikai dažus vēsturnieku secinājumus. 

kā lasāms 1451. gada protokolā, kopumā pilis bija labi apgādātas ar pārtiku, bet 
noteiktu produktu daudzums katrā vietā atšķīrās.66 Pils noliktavās uzkrāja pārtiku 
gan ordeņbrāļu un kalpotāju ikdienas uzturam, gan viesu pabarošanai, gan kareivju 
ēdināšanai kara gadījumā, gan pārdošanai. To labi parādījis vēsturnieks F. Benningho-
fens, analizējot minētajā vizitācijā atzīmētos labības un sāls krājumus.67 Viņš uzsver, ka 
15. gs. Vācu ordeņa valsts teritorija skaitījās labības eksporta apgabals, bet Livonijas pilīs 
glabātie graudu un miltu krājumi bija daudz mazāki nekā Prūsijā. Saskaitot 1451. gada 
protokolā minētos skaitļus, var uzzināt, ka Livonijas ordeņpilīs togad kopumā uzglabāti 
1208 lasti labības un 162 lasti miltu. Tas pietiktu apmēram 8000 vīru apgādāšanai viena 
gada garumā, bet ordeņa karaspēkam šāds daudzums esot bijis vairāk nekā pietiekams. 
Lielu pārtikas daudzumu glabāšanu Cēsīs F. Benninghofens skaidro ar uzkrājumiem 
varbūtēja kara gadījumam, kad būtu nepieciešams uzturs algotņiem. Tas vienlaikus 
nozīmējot varas koncentrāciju augstākās pārvaldes tuvumā, jo Cēsis bija viena no 
Livonijas ordeņmestra rezidencēm. Tālāk F. Benninghofens analizē sāls krājumus, 
uzsverot, ka viena no trim lielākajām ordeņa sāls noliktavām Livonijā bija Rīgas pilī, 
bet otra – Cēsīs, kas abas bija mestra rezidences un atradās pie lielajiem tirdzniecības 
un kara ceļiem, pa kuriem Rīgas ostā ievestās preces nogādāja uz krievzemi. šis ceļš 
gāja caur Alūksni pie krievu robežas, un tur atradās Livonijas vislielākā sāls noliktava. 
Milzīgu sāls krājumu uzglabāšanu pie Prūsijas un Livonijas robežām F. Benninghofens 
skaidro kā preču koncentrāciju tirdzniecībai ar kaimiņiem vai uzkrājumu varbūtējam 
karaspēka koncentrēšanas gadījumam.68 

Minētie piemēri liecina, ka no zemniekiem ievāktās naturālās nodevas uzglabāja 
pilīs, kur bija ievērojamas pārtikas noliktavas. Pils pārvaldnieks organizēja arī tirdz-
niecības darījumus – pārdeva pārpalikušos produktus, ko nepatērēja pils iemītnieku 
uzturam, kā arī pirka preces, ko uz vietas neražoja, piemēram, sāli. 

Par Rīgas arhibīskapijas ieņēmumiem un izdevumiem nav zināmi precīzi doku-
menti, jo tās arhīvs saglabājies fragmentāri. Tomēr vēsturnieks I. šterns secinājis, ka 
pēc arhibīskapa Johana III no šverīnas minētajiem zaudējumiem 1294.–1300. gadā, 
kad viņš turēts ordeņa gūstā, aprēķināmi 412 kg sudraba gada ienākumi, kurus droši 
vien veidojis minētās summas ekvivalents naturālajās nodevās.69 Vēstures avotos ir arī 

65 Biskups M. Vācu ordeņpiļu vizitācija Livonijā 1488. gadā. Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2002, 381. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, III).

66 LUB, Abt. 1, Bd. 11, Nr. 160.
67 Benninghoven F. Die Burgen als Grundpfeiler des spätmittelalterlichen Wehrwesens im preussisch – livlän-

dischen Deutschordensstaat, S. 585.
68 Turpat, 589. lpp.
69 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 47. lpp.
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ziņas, ka 1418. gadā arhibīskapam bijis kuģis, kas no Rīgas uz Dancigu veda iesalu un 
kviešus.70 Tā ir norāde par Livonijā saražoto produktu pārdošanu un arhibīskapa ieņē-
mumu vairošanu.

Piļu pārvaldniekiem bija jārūpējas arī par nocietinājumiem un ieroču noliktavu. 
Daļu no naudas, ko ieņēma par pārdotajām precēm, vajadzēja ieguldīt pils celtņu uztu-
rēšanai un uzlabošanai, kā arī ieroču un munīcijas iegādei. Par regulāriem būvdarbiem 
liecina gan iepriekš minētās rakstītās ziņas par lielgabalu torņu celšanu, gan arheoloģis-
kie atradumi, piemēram, jumtu segumu un apkures ierīču maiņas laikā radušies dak-
stiņu un krāsns podiņu slāņi Bauskas pils mūru pakājē.71 kaut arī kopš 14. gs. beigām 
ir atsevišķas ziņas par pulvera ieroču iegādi Livonijas piļu arsenālu papildināšanai,72 
tomēr vēl 15. gs. vidū vienlaikus tika izmantoti arī aukstie šaujamieroči. Abu veidu 
ieroči uzskaitīti gandrīz katrā ordeņpilī 1451. gada revīzijā, kur minēta arī Alūksnes pils 
arbaletu labošana.73 No tā secināms, ka katras pils pārvaldnieks rūpējās gan par arse-
nāla apgādi ar munīciju un ieročiem, gan to labošanu, gan pakāpenisku apbruņojuma 
modernizēšanu. 

Pils tika izmantota arī kā cietums. Zināms, ka ordenis vairākkārt okupēja arhibīs-
kapijas pilis un tajās turēja ieslodzītus pašus arhibīskapus.74 Nereti par apcietinājuma 
vietu izmantoti torņu dziļie pagrabi, kuros varēja iekļūt tikai pa nolaižamām kāpnēm, 
kā tas bija, piemēram, Cēsu pils dienvidu tornī.75 

kas bija piļu administratīvās varas realizētāji un saimniecības jautājumu risinātāji? 
Tā kā Livonijā ordeņpiļu iemītnieku saraksti saglabājušies tikai no atsevišķiem gadiem 
un ne vienmēr tie ir pilnīgi, tad arī amatu nosaukumi visās pilīs nav nemaz atrodami. 
Jādomā, ka Livonijā vajadzēja būt līdzīgiem amatiem kā ordeņa pilīs Prūsijā. Livonijas 
rakstīto avotu trūkuma dēļ tikai dažās pilīs minēts pilskomturs – galvenā pavēlnieka 
komtura vai fogta vietnieks, kas risināja saimnieciskos jautājumus un nodarbojās ar pils 
apgādi,76 šefers – tirdzniecības organizētājs, maršals – zirgu pārzinis, šenks – dzērienu 
pārzinis, zivju meistars, maizes meistars u.c.77 Nav zināms, cik plašas bija viņu piln-
varas. Jādomā, ka šeferam bija kontakti vismaz ar tuvāko pilsētu tirgotājiem, bet zivju 
un maizes meistars laikam pārzināja tikai saimniecības jautājumus pašā pilī. 

Par viduslaiku piļu saimniecību daudz liecību iegūts arheoloģiskajos izrakumos – 
mazāk šādu atradumu ir dzīvojamos korpusos jeb t.s. galvenajā pilī, bet vairāk priekš-
pilīs un pilsapmetnēs. Par zemkopību liecina atrastie labības krājumi un darbarīki zemes 

70 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 47. lpp.
71 Caune A. einige während der Ausgrabungen 1976–1990 erworbene erkenntnisse über die ordensburg 

Bauske in Lettland. Castella Maris Baltici, I. ed. by k. Drake. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
1993, S. 23 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, I).

72 ose I. ugunsieroču nozīme Viduseiropas piļu arhitektūras attīstībā un tās ietekme Livonijā 15.–16. gadsimtā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1997, 52. lpp.

73 LUB, Abt. 1, Bd. 2, Nr. 160.
74 šterns I. Latvijas vēsture, 1290–1500, 351. lpp.
75 Apala Z. Izrakumi Cēsu viduslaiku pilī. Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. gadā. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2000, 146. lpp.
76 Milicers k. Vācu ordeņa vēsture, 187. lpp.
77 Tā, piem., Livonijas ordeņpilīs laikā no 1436. līdz 1443. gadam dokumentāri minētie amati atrodami pēc 

reģistra: LUB, Abt. 1, Bd. 9, S. 715–716. 
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apstrādei, par lopkopību, medniecību un zvejniecību – zivju un dzīvnieku kauli, par 
tirdzniecību – monētas un importa priekšmeti, bet uz amatniecību norāda kalēju, rot-
kaļu, kurpnieku, audumu un apģērba darinātāju, kokapstrādes meistaru u.c. amatnieku 
darbarīki, izejmateriālu krājumi, pusfabrikāti un brāķi. Diemžēl jāatzīst, ka līdz šim 
vienīgā arheoloģisko materiālu apkopojošā publikācija par 13.–17. gs. saimniecību ir 
neliela nodaļa 1974. gadā iznākušajā darbā “Latvijas PSR arheoloģija”.78 Vēlāk atradumi 
izvērtēti tikai atsevišķās pilīs. Tā, piemēram, izrakumu materiāls par 13. gs. zemkopību, 
lopkopību, medībām un amatniecību apkopots no arheoloģiski pilnīgi izpētītās Mārtiņ-
salas pils,79 bet arheoloģiskās liecības par 14.–17. gs. saimniecības nozarēm apskatītas 
grāmatā par Sēlpils pili.80

Pils kā spēka un varas simbols

Viduslaiku pils bija celtne, kuras būvmateriāli – akmens vai ķieģeļi – un būvju iz-
mēri būtiski atšķīrās no nelielajām zemnieku vienstāva koka ēkām. Valdnieku nozīmī-
gākās pilis turklāt izcēla speciāli izvēlēts topogrāfiskais novietojums un arhitektūra, kas 
ik pa laikam tika pārveidota un modernizēta. Līdz ar to laikposmā no 13. gs. līdz 16. gs. 
sākumam pils no vienkāršas aizsargceltnes pārveidojās par reprezentatīvu mūra celtņu 
kompleksu. Pilis parasti cēla uz reljefa paaugstinājuma, izvirzītas zemesmēles vai lielas 
ūdenskrātuves malā. kalna virsotnē būvēta pils no aizsardzības viedokļa bija grūtāk pie-
ejama, bet vienlaikus tās mūri un torņi bija arī labi ieraugāmi no liela attāluma. Tādējādi 
pils izcēlās kā apkārtnes dominante, kļūstot par zemes valdnieka varas simbolu. Milzī-
gais vairākstāvu mūra pils celtņu komplekss jau vizuāli iedvesa pazemību, demonstrēja 
spēku un nepieejamību. Augsts bergfrīds un citi torņi, kā arī spēcīgi vārti galvenās ieejas 
priekšā demonstrēja varu, bet šaujamlūkas, dzeguļi un paceļamais tilts bija aizsargspēju 
simboli.81 Pils arhitektūras uzdevums bija simbolizēt bagātību, varenību, nepieejamību. 

ka laikabiedru apziņā mūra pilis bija vēl lielākas un varenākas nekā īstenībā, liecina 
arī 17.–18. gs. Livonijas piļu zīmējumi. Tajos augstienes piļu apmēri attēloti subjektīvi – 
pārspīlēti lieli, nevis atbilstoši dabiskajām proporcijām. Tā, piemēram, krimuldas pili 
zviedru inženieri zīmējuši uz milzīga kalna, kura stāvās nogāzes tolaik bija attīrītas no 
kokiem, labi pārredzamas un izskatījās ienaidniekam grūti pieejamas.82 Arī kokneses 
pils 17. gs. beigu zīmējumā skatāma kalna virsotnē, ar varenajiem mūriem un augsta-
jiem torņiem dominējot pār apkārtni, bet Daugavas pakājē attēlotās zemnieku koka 
mājas rādītas neproporcionāli mazas.83 kokneses pils varenie torņi Daugavmalā nepār-
protami bija arhibīskapa varas apliecinājums, jo ienaidniekam daudz ērtāka piekļuve 
pilij bija no zemes puses. 

78 Mugurēvičs ē. Viduslaiku arheoloģija. Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 309.–312. lpp.
79 Mugurēvičs ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 

161.–166. lpp.
80 šnore e., Zariņa A. Senā Sēlpils. Rīga: Zinātne, 1980, 165.–175. lpp.
81 Zeune J. Burgen – Symbole der Macht: Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg. Regensburg: Pustet, 1999, S. 42.
82 Attēlu sk.: Caune A., ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons, 265. lpp.
83 Attēlu sk.: Blese J. Koknese ar atskatu tālākā pagātnē. B. v., 1998, 37. lpp.
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Līdzīgi pārspīlējumi reizēm atrodami laikabiedru aprakstos. Tā, piemēram, 
1555. gada Livonijas piļu sarakstā uzsvērts, ka Bauskas pils celta starp divām upēm 
uz kalna.84 Patiesībā Mūsas un Mēmeles krasti tikai kādus desmit–piecpadsmit metrus 
paceļas virs ūdens līmeņa un starp tām uz šaurās pussalas būvētā pils atrodas uz relatīvi 
neliela paaugstinājuma. kā varas simbolus varēja uztvert arī līdzenuma pilis, kuras 
apņēma vareni ūdensšķēršļi. kā apkārtnes dominantes izcēlās varenās pilis Daugavas 
krastos, kā arī uz Alūksnes un Viļakas ezera salām. Tāpat nocietinājumu apņemošs 
dziļš dzirnavdīķa uzstādinājums, kā, piemēram, Jaunpilī, radīja iespaidu par varenību 
un nepieejamību. 

Pilis kā varas simbols un reprezentatīva celtne bija arhitektoniski labi izplā-
nota būve, kurā nozīmīga vieta tika atvēlēta greznībai. šeit kā piemēru var minēt 
Cēsu pils krāšņās zvaigžņu velves,85 dienvidu torņa jeb Garā Hermaņa augšmalu 
papildinošās dekoratīvās arkādes, kā arī kādreiz bijušos sienu gleznojumus – ordeņ-
mestru portretu galeriju, par kuru ziņas sniedz 16. gs. sarakstītā Johana Rennera  

84 Bauschtcenburg, arx excellens cum oppido inter fluvios Maus et Mummel in monte sita – Napiersky C. e. Ver-
zeichnis der Schlösser und Güter in Livland zu ende der ordenszeit. Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und 
Curlands. Hg. von F. G. v. Bunge und C. I. A. Pauker, Bd. VI. Reval, 1851, S. 145.

85 Dirveiks I. Jauni atklājumi par Cēsu ordeņpils rietumu torņa mestra istabu. Pētījumi un avoti par Livonijas 
ordeņpilīm. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 383.–413. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, VII).

8. att. kokneses pils. 18. gs. akvarelis (oriģināls karaliskajā kara arhīvā Stokholmā)



97Ieva Ose    PILIS kā LIVoNIJAS LAIkA VARAS CeNTRI LATVIJAS TeRIToRIJā 13.–16. GADSIMTā

hronika.86 Savukārt bīskapu varas reprezentantu attēli bija sastopami viņu nozīmīgāka-
jās pilīs. No 1431. gada dokumenta zināms, ka uz Piltenes pils lielās zāles sienām bija 
uzgleznoti visi kurzemes bīskapi,87 bet Raunas pils kapitulzāles sienas greznoja arhibīs-
kapu attēli un viņu darbu apraksti īsās epigrammās, kas sacerētas ap 1561. gadu.88 kad 
krāšņajās zālēs pieņēma svešzemju sūtņus, tos iespaidoja ne tikai valdnieka bagātība 
un greznība, bet uz valsts ilgo pastāvēšanu un varenību netieši norādīja arī priekš gājēju 
portretu galerija.

Svarīgākie secinājumi

Laikā no 13. gs. līdz 16. gs. vidum, kad Latvijas teritorija ietilpa Livonijas valstu 
konfederācijas sastāvā, nozīmīgākie varas centri bija viduslaiku pilis. Tie bija vareni 
mūra celtņu kompleksi, kur atradās valdnieku dzīvesvietas un pilsnovadu admi-
nistratīvie centri. Pilis nodrošināja valsts militāro aizsardzību. Galvenie politiskās 
varas centri bija lielo zemes valdnieku rezidences – ordeņmestru pilis Rīgā un Cēsīs, 
Rīgas arhibīskapa pilis koknesē, Limbažos un Raunā, kā arī kurzemes bīskapa pils 
Piltenē. Citas pilis bija administratīvās varas un saimnieciskās dzīves centri, pārtikas 
rezervju un ieroču noliktavas. Pils kā varas centrs varēja pastāvēt tikai tad, ja tai bija 
atbilstošs īpašums – pilsnovads, kas nodrošināja ne tikai pārvaldnieka dzīvi, bet arī 
nodevas zemes kungiem un radīja bāzi valsts aizsardzībai. Vācu piļu tīkla izveidošana 
Latvijas teritorijā izpaudās ne tikai kā zemes okupēšana, bet arī kā eiropas vērtību 
izplatīšana. kopš 12. gs. beigām pamazām iesakņojās Rietumu kristietība – katoli-
cisms, radās jauni tirdzniecības un kultūras kontakti ar Rietumeiropu. Ieviesās mūra 
celtniecība, tika attīstīti jauni būvtipi, kļuva pieejami labāki darbarīki, kvalitatīvāki 
sadzīves priekšmeti un jauni ieroču veidi. kaut gan viduslaiku pils galvenā nozīme 
bija kā aizsargceltnei, tomēr vienlaikus tā demonstrēja spēku un kļuva par varas  
simbolu.

Pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma 16. gs. otrajā pusē aizsākās viduslaiku 
piļu bojāeja un varas centru nomaiņa. Izveidojās jaunas valstis ar citādām robežām, 
tāpēc bija nepieciešami jauni centri. Milzīgās ordeņa un bīskapu pilis 16. gs. otrajā pusē 
vairs nespēja nodrošināt zemes aizsardzību, jo bija mainījusies militārā tehnika. Biezie 
mūri ar nelieliem atvērumiem, tumšās un drūmās zāles jaunajos laikos nebija ērtas 
apdzīvošanai, un vecās pilis pakāpeniski tika pamestas. Tās pārvērtās pilsdrupās, kas 
mūsdienās ir nozīmīgi vēstures liecinieki – viduslaiku pieminekļi, kas daudzviet veido 
kultūrvēsturiskās ainavas dominanti.

86 Spārītis o. Die Illustrationen in Johann Renners Chronik “Livländische Historien” und Porträte der or-
densmeister. Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur baltischen 
Kunstgeschichte: 11th Conference on Baltic Studies in Scandinavia und 12. Homburger Gespräch, Stockholm 
13.–16. Juni 1991. Stockholm, 1993, S. 59–76.

87 LUB, Abt. 1, Bd. 8, Nr. 440.
88 Malvess R. Raunas epigrammas. Tautas vēsturei: Veltījums profesoram Arvedam Švābem 25. V 1888. – 25. V 

1938. Red. B. ābers, T. Zeids, T. Zemzaris. Rīga: A. Gulbis, 1938, 146. lpp.
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šajā rakstā mēģināts apkopot rakstīto avotu, arheoloģisko liecību, kā arī arhitekto-
niskās izpētes un seno attēlu sniegtās ziņas par mūsu valsts viduslaiku pilīm, uzsverot 
to kā varas centru nozīmi. Raksta nelielā apjoma dēļ bija jāierobežo ar apskatāmo tēmu 
saistītais problēmu loks, izvēloties tikai būtiskākos un līdz šim labāk apzinātos jautā-
jumus. Diemžēl jāatzīst, ka laikā pēc otrā pasaules kara Latvijas viduslaiku vēstures 
izpētei nav pievērsts daudz uzmanības, ir salīdzinoši maz zinātnisku publikāciju, nav 
izstrādāta vienota terminoloģija un periodizācija. Jācer, ka nākotnē mūsu medievisti in-
tensificēs un padziļinās pētījumus, atradīs un publicēs jaunus avotus, dos pamatojumu 
modernās ārvalstu nozares literatūras terminu latviskiem ekvivalentiem un līdz ar to 
vienādos Latvijas un vadošo eiropas valstu viduslaiku vēstures izpētes līmeni.

Par autori

Ieva Ose (dz. 1961) – mākslas vēsturniece un arheoloģe, Dr. hist. (1992). Lu 
Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, LZA īstenā locekle (2004), Vācu piļu 
apvienības (Deutsche Burgenvereinigung) Zinātniskās padomes locekle (2010). 
Zinātniski pētnieciskā darbība saistīta ar Latvijas viduslaiku un agro jauno 
laiku arheoloģiju un mākslas vēsturi, viduslaiku pilīm, pilsētām, baznīcām, 
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akadēmijas Veicināšanas balva – t.s. Fēliksa balva (2001), Latvijas kultūras 
fonda Spīdolas balva (2004), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
kultūras mantojuma balva (2005), Rīgas balva (2007).



Andris Caune

RĪGAS IZCeLSMe uN TāS VIeTA LATVIJā

Izmantojot rakstīto vēstures avotu un arheoloģiskajos izrakumos iegūto materiālu liecības, skaidrota 
Rīgas izcelsme. Parādīts arī, kādi uzskati par šo jautājumu bijuši iepriek šējo paaudžu pētniekiem. 
Rīgas vietas apdzīvotība sākusies 11. gadsimtā. 12. gadsimtā šeit jau bijuši divi lībiešu ciemi, pie 
kuriem gadsimta beigās izveidojās tirgus vieta un tirgotāju jūras kuģu osta. 1201. gadā bīskapam 
Albertam pārnesot no Ikšķiles uz Rīgu savu sēdekli un pēc tam arī domkungu mītni, ar vācu agrās 
Hanzas tirgoņu atbalstu sāka veidoties viduslaiku pilsēta. Viena gadsimta laikā Rīga izauga par  
ievērojamu Baltijas jūras tranzīttirdzniecības centru un trešo lielāko pilsētu šīs jūras krastos. Rīgas 
attīstība un izaugsme turpinās līdz pat 21. gadsimtam.

The origin of Riga has been ascertained basing on evidences obtained from written historical 
sources and archaeological excavations. Also, opinions of researchers of previous generations have 
been discussed.
Population of the site of Riga started in the 11th century. In the 12th century, there were two Liv 
villages in this place, and at the end of the century the market place and a trading ship port were 
established nearby. In 1201, as Bishop Albert moved his place of residence, as well as councillors’ 
residence, from Ikšķile to Riga, the formation of a medieval town was started, with the support of 
German and early Hanseatic traders. During a century, Riga grew into an important transit trade 
centre near the Baltic Sea and the third largest city on this sea coast. Riga’s development and growth 
continued up until the 21st century.

Atslēgvārdi: Rīga, lībiešu ciemi Rīgā, pilsētas izcelsme, bīskaps Alberts, Hanzas savienība.

Keywords: Riga, Liv villages in Riga, city’s origin, Bishop Albert, Hanseatic League.

Vēstures avoti par Rīgas izcelsmi

Par Rīgas pirmsākumiem ziņas sniedz pieci rakstītie stāstītāji vēstures avoti – hro-
nikas. Divas no tām sarakstītas tuvu notikumu vietai Livonijā, bet pārējās trīs Ziemeļ-
vācijā un Francijā. Beidzamo trīs hroniku autori paši Livonijā nav bijuši, bet ziņas par 
notikumiem Daugavas lejtecē ieguvuši no trešajām personām.

Plašākās ziņas atrodamas Indriķa Livonijas hronikā.1 Tās autors katoļu priesteris 
Indriķis uz pastāvīgu dzīvi Līvzemē ieradies ne agrāk par 1203. gadu, bet darbu sace-
rējis 1225.–1227. gadā.2 Hronika stāsta par notikumiem laika posmā no 12. gs. 80. ga-

1 Indriķa hronika. No latīņu val. tulkojis ā. Feldhūns; ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 
1993.

2 Mugurēvičs ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par Rīgu 13. gs. pirmajā pusē. Senā Rīga. Atb. red. 
A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 177. lpp.
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diem līdz 1226. gadam. Aprakstot bīskapa Alberta darbības trešo – 1201. gadu, hronists 
piemin, ka “tajā pašā vasarā uz plaša lauka, kuram līdzās varēja būt kuģu osta, tika celta 
Rīgas pilsēta”.3 Rīgas vārds un notikumi tajā hronikā pieminēti vairāk nekā 100 reižu, 
taču par pirmsvācu Rīgu laikā pirms 1201. gada atradīsim tikai dažas netiešas ziņas. 
Bīskaps Bertolds 1198. gadā, ierodoties Līvzemē, apmetas Rīgas vietā (ciemā), pie Rīgas 
kalna notiek kauja ar lībiešiem, kurā bīskaps iet bojā.4 Tiek pieminēts, ka vendi, kuršu 
apspiesti, devušies prom no kurzemes un apmetušies Rīgā, pie Senā kalna.5 Rīgas lībieši 
1200. gada vasarā pēc ķīlnieku došanas vāciešiem ir spiesti “ierādīt (parādīt) tās pilsētas 
vietu, ko arī sauc par Rīgu”.6

13. gs. 90. gados sarakstīta t.s. Atskaņu hronika.7 Spriežot pēc satura, tās autors 
bijis Vācu ordeņa brālis, kas lielākoties ceļojis, pavadot ordeņmestrus.8 Hronika stāsta 
par notikumiem Livonijā līdz 13. gs. beigām. Rīgas vārds hronikā minēts vairāk nekā 
100 reižu, taču konkrētu ziņu par pašu pilsētu ir visai maz. Atšķirībā no Indriķa At-
skaņu hronikas autors uzskata, ka bīskaps Bertolds bijis tas vīrs, kas uzsācis Rīgas celt-
niecību.9

Senākās rakstīto avotu ziņas par Rīgu atrodamas Lībekas Arnolda hronikā. Tā 
sarakstīta 13. gs. pirmajā gadu desmitā. Aprakstot ar Līvzemes kristīšanu saistītos noti-
kumus, hronikas V grāmatas 30. § atzīmēti visi trīs pirmie Livonijas bīskapi. Meinarda 
iecelšanu par bīskapu hronikas autors attiecina uz 1186. gadu un piemin, ka jaunās 
bīskapijas sēdeklis jau no sākuma esot bijis vietā (ciemā?), ko sauc par Rīgu.10 kad 
Lībekas Arnolds rakstīja savu hroniku, par Līvzemes bīskapijas centru jau bija kļuvusi 
Rīga, tāpēc kā vietējo apstākļu nezinātājam viņam mazsvarīga varēja likties Ikšķile, kas 
šai laikā jau bija zaudējusi savu nozīmi.

Par Rīgas vēstures sākumposmu 13. gs. rakstījuši vēl divi hronisti, kuri centušies 
attēlot sava laika notikumus viņiem zināmās pasaules mērogā. Cisterciešu ordeņa 
mūks Alberiks Francijā savā hronikā īsi piemin arī pirmos trīs Livonijas bīskapus. Pie 
1201. gada notikumiem atzīmēts, ka bīskaps Alberts sācis celt jaunu pilsētu, ko saucot 
par Rīgu.11 Savukārt Stādes Alberts savā hronikā īsi piemin svarīgākos notikumus līdz 
1256. gadam. Stāstot par 1203. gadu, atzīmēts, ka Livonijā bīskaps Alberts cēla Rīgas 
pilsētu.12

šie senākie rakstīto vēstures avotu dati par Rīgas pilsētas izcelsmi viennozīmīgi 
skaidru atbildi nedod. No mūsdienu vēstures avotu kritikas viedokļa par ticamākajām 
ziņām tiek uzskatītas tās, kuras sniedz autors, kas pēc laika un vietas ir bijis vistuvāk 

3 Indriķa hronika, V, 1.
4 Turpat, II, 6. 
5 Turpat, X, 14. 
6 Turpat, IV, 5. 
7 Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu val. atdzejojis V. Bisenieks; ē. Mugurēviča priekšvārds; ē. Mugurēviča un 

k. kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998.
8 Mugurēvičs ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par Rīgu 13. gs. pirmajā pusē, 184. lpp.
9 Atskaņu hronika, 523.–524. rinda.
10 Mugurēvičs ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par Rīgu 13. gs. pirmajā pusē, 178. lpp.
11 Turpat, 183. lpp.
12 Arbusow L. Zeitgenössische Parallelberichte zum Chronicon Livoniae Heinrichs von Lettland. Litterarum 

societas Esthonica, 1838–1938. Liber saecularis. Tartu: Õpetatud eesti selts, 1938, S. 40–47.
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aprakstītajiem notikumiem. Tāpēc par nozīmīgāko rakstītās vēstures avotu Rīgas izcel-
smes skaidrojumā tiek uzskatīta Indriķa hronika. Jāatzīmē, ka šajā hronikā atstāstītie 
fakti visnotaļ saskan ar tālaika dokumentos atrodamiem. Tomēr arī par atsevišķu viņa 
atstāstīto ar Rīgas izcelsmi saistīto faktu un notikumu norises ticamību ir izteiktas 
zināmas šaubas un pārdomas, jo hronikas autors pats nav bijis šo notikumu acu-
liecinieks.13

otra vēstures avotu grupa, kas sniedz liecības par Rīgas pirmsākumiem, ir arheo-
loģiskais materiāls, kas iegūts gan Rīgas vecpilsētā, gan arī Daugavas lejtecē pilsētas 
tuvākā apkārtnē.

Atsevišķas arheoloģiskās senlietas no pirmsvācu perioda atrastas celtniecības dar-
bos Rīgā jau 19. gs. un nodotas Rīgas Doma muzejam. Pilsētas izcelsmes skaidrojumā 
tās netika izmantotas līdz pat 20. gs. 30. gadu beigām, kad Rīgā sākās sistemātiski 
arheoloģiskie izrakumi, kurus organizēja toreizējais Rīgas pilsētas vēsturiskais muzejs 
arheologa Raula šnores vadībā.

Ar pārtraukumiem kara laikā izrakumi turpinājās vēl 21. gadsimtā. Septiņdesmit 
gadu laikā tie notikuši vairāk nekā 90 objektos, kas aptver visu vecpilsētas teritoriju. Jau 
pirmajos izrakumos tika atrastas atsevišķas senlietas, kuras varēja datēt ar 10.–11. gad-
simtu. Tās pierādīja, ka Rīgas vieta bijusi apdzīvota jau šajā laikā. Taču turpmākajos 
gados plašajos izrakumos tik agras senlietas vairs netika atrastas un nekur netika 
konstatēts ar 11. gs. datējams kultūrslāņa horizonts. Lielākā skaitā ir atrastas ar 12. gs. 
datējamas senlietas. Tās ļauj noteikt vecpilsētas vietas, kur atradušās vietējo iedzīvotāju 
apmetnes. Iespējams ticami rekonstruēt seno Rīgas koka apbūvi un vispusīgāk atainot 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi.14 Vecpilsētas teritorijā izrakumos atklātas arī divas vietējo 
iedzīvotāju 12. gs. apbedījumu vietas. Izmantojot arheoloģiskās liecības pilsētas pirm-
sākumu skaidrojumā, jāņem vērā, ka atrastās senlietas, izņemot monētas, ir datējamas 
gadsimta vai pusgadsimta robežās. Tā kā Rīgā vietējo iedzīvotāju apmetnes vietā vācu 
tāljūras tirgotāji un krustneši sāka celt savu pilsētu pašā 13. gs. sākumā un tajā dzīvoja 
arī vietējie iedzīvotāji, tad it kā 12. gs. vietējām maztautām raksturīgās senlietas neva-
rētu droši liecināt par pirmsvācu apmetnes pastāvēšanu pirms 13. gadsimta.

Drošs pierādījums pirmsvācu Rīgas pastāvēšanai jau 12. gs. ir radioaktīvā oglekļa 
datējumi koka un ogļu paraugiem no izrakumiem pie Doma baznīcas 1986.–1989. gadā, 
ko veikusi Igaunijas Zinātņu akadēmijas Zooloģijas un botānikas institūta Ķīmisko 
analīžu un matemātikas statistikas laboratorija Tartu.15 Turpmāk tekstā norādīts 
analīžu šifrs (TA) un reģistrācijas numurs. Paraugu analīzes sniegušas šādus datēju-
mus – 1100±40 gadi (TA-2103), 1120±40 gadi (TA-1949), 1100±80 gadi (TA-1980). Ja 
pieņemam iespējamo kļūdu ±40–80 gadi, arī tad visi izrakumos ņemtie koka un ogļu 
paraugi datējami ar 12. gadsimtu. 

Rīgas kapulaukos atsegtie 12. gs. apbedījumi sniedz drošas liecības arī par 
pirmsvācu perioda iedzīvotāju etnisko piederību. Arheoloģiskais materiāls ne vien 

13 Tentelis A. Latviešu Indriķa chronikas IV nodaļa. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1932, 483.–
504. lpp.

14 Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007.
15 Turpat, 102., 104., 106. lpp.; Caune A. Archäologische Zeugnisse über die älteste Siedlung am ort der heuti-

gen Domkirche zu Riga. Zeitschrift für Ostforschung, Jg. 42, Heft 4. Marburg/Lahn, 1993, S. 481–506.
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sniedz izsmeļošas ziņas par pirmsvācu Rīgu, bet arī papildina rakstīto vēstures avotu 
trūcīgās ziņas par Rīgas pilsētas veidošanos un izaugsmi 13. gadsimtā. Līdz pat 20. gs. 
80. gadiem Rīgas pirmsākumu skaidrojumā tika izmantots vienīgi Vecrīgas izrakumos 
atrastais senlietu materiāls. Taču, lai skaidrotu Rīgas izaugsmi un tās lomu 12./13. gs. 
mijā plašākā reģionā, nepieciešams iepazīties un salīdzināt Vecrīgā iegūtās arheolo-
ģiskās liecības ar visas Daugavas lejteces šī laika senvietu arheoloģisko materiālu. Lai 
pareizi izvērtētu Rīgas lomu pirms 13. gs., jānoskaidro ne tikai apdzīvotības sākums 
Rīgas vietā, bet jānosaka arī galvenie dzīves centri 10.–12. gadsimtā Daugavas lejtecē. 
Tikai vispusīgi izvērtējot vairākus kaimiņos esošus dzīves centrus – pilskalnus, apmet-
nes, varētu noteikt, kāda loma to vidū attiecīgā laikposmā bijusi Rīgai.

Rīgas izcelsmes historiogrāfijas īss apskats

Rīgas izcelsmes skaidrojumam ir gara vēsture, kas iesniedzas tālu viduslaikos. 
Tas ir gan politizēts, gan izmantots kā vienas tautības iedzīvotāju privilēģiju un kul-
tūras pārākuma pamatojums, gan kalpojis attiecīgā laika atšķirīgu sabiedrības kārtu 
domāšanas ietekmēšanai.16 Dažādas vēstures skolas paudušas gluži pretējus uzskatus, 
apstrīdot un noliedzot savu pretinieku izteikto domu un argumentu pamatojumu. Līdz 
pat 19. gs. beigām jautājums par Rīgas izcelsmi aprobežojās ar tās dibinātāja vārda 
nosaukšanu. Livonijas ordeņa historiogrāfi līdz 16. gs. beigām turējās pie atzinuma 
par bīskapu Bertoldu kā Rīgas dibinātāju. No 16. gs. otrās puses hronikās parādās 
uzskats arī par bīskapu Albertu kā Rīgas dibinātāju. kad 1740. gadā pirmo reizi tika 
iespiesta Indriķa hronika, Baltijas vācu vēsturnieki turpmāk vienprātīgi par Rīgas 
pilsētas dibinātāju dēvēja bīskapu Albertu un Rīgas pilsētas vēsturi sāka skaitīt no  
1201. gada.

Pirmās atziņas par Rīgas vietas apdzīvotību jau pirms 13. gs. parādās tikai 
19./20. gs. mijā. Augusts Bīlenšteins (1892. g.) izdala Rīgas lībiešus kā Daugavas lībiešu 
atsevišķu daļu,17 Vilhelms Neimans (1912. g.) savā Rīgas 13. gs. sākuma plānojuma re-
konstrukcijā parāda arī divus lībiešu ciemus.18 Latviešu vēstures zinātnes nodibinātājs 
Jānis krodznieks (1896. g.) piemin, ka Rīgā jau pirms Alberta dibinājuma ir bijis lībiešu 
ciems.19 šos pirmos pieminējumus par pirmsvācu Rīgas pastāvēšanu jau 12. gs. asi no-
raida Augusts Bulmerinks (1921. g.), uzsverot, ka Rīgas pilsētas dibināšanas laikā Rīgas 
novads esot bijis neapdzīvots līdz pat Doles salai, ka šeit pastāvējusi tukša, nevienam 
nepiederoša zeme.20

16 Zeids T. Rīgas pilsētas dibināšanas problēmas historiogrāfijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 10, 
1974, 47.–57. lpp.

17 Bielenstein A. Die Grenzen der lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im  
13. Jahrhundert. St. Petersburg: kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 32–42.

18 Neumann W. Der Dom zu St. Marien in Riga. Riga, 1912, S. 2.
19 J. krodznieka raksts “katoļu baznīca Livonijā” sākotnēji iespiests žurnālā “Austrums” (1896. g.), šeit citēts pēc 

J. krodznieka rakstu krājuma “Iz Baltijas vēstures”, II (Rīga, 1913, 175. lpp.).
20 Bulmerincq A. Die Besiedlung der Mark der Stadt Riga 1201–1600. Mitteilungen aus der livländischen Ge-

schichte, Bd. 21. Riga, 1921, S. 4.
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20. gs. 30. gadu vidū atbilstoši tālaika vispārējam nacionālajam noskaņojumam un 
15. maija autoritārās valsts vadības prasībām arī vēstures zinātnē sākās vēršanās pret 
visu vācisko. Rīgu šai laikā latviešu zinātnieki centās parādīt kā sensenu latviešu pilsētu. 
Par to rakstīja gan prof. Augusts Tentelis, gan prof. Arveds švābe, Benno ābers, Jānis 
Straubergs u.c.21 Tika minēts, ka Rīgā pirms bīskapa Alberta jau pastāvēja divi lībiešu 
ciemi, ka šeit bijusi arī tirgotāju apmetne, varbūt pat no vikingu laikiem. Baltijas vācu 
vēsturnieku nostāja pret latviešu vēsturnieku darbos paustajiem uzskatiem par Rīgas 
pirmsākumiem kopumā palika noraidoša. Tomēr A. Bulmerinka publicētās domas par 
Rīgas celšanu tukšā, neapdzīvotā vietā vairs netika tālāk attīstītas. Vairs netika noliegta 
iespēja, ka Rīgas vietā atradies kāds lībiešu ciems, taču kategoriski tika noraidīta doma, 
ka Rīgā pirms 13. gs. pastāvējusi tirgus vieta, ka lībiešu Rīgai būtu kāds turpinājums 
bīskapa Alberta dibinātajā vācu Rīgā. Rezumējums visai šai polemikai ir 1939. gadā 
Leipcigā izdotais rakstu krājums “Baltische Lande”. Tas bija paredzēts Baltijas vācu vēs-
turnieku polemikai ar latviešu un igauņu vēsturniekiem un tradicionālo Baltijas vācu 
historiogrāfijas uzskatu aizstāvēšanai. šajā krājumā Rīgas dibināšanas vēsturei veltīts 
Igaunijas vācu vēsturnieka Heinriha Lākmaņa raksts.22 Visas šīs Rīgas pirmsākumu 
skaidrojumam veltītās publikācijas balstījās vienīgi uz rakstītajiem vēstures avotiem, 
pamatā skaidrojot Indriķa hronikas ziņas par Rīgu. 

Trīsdesmito gadu beigās parādījās pirmās arheologu publikācijas par Rīgu, kas tās 
izcelsmes skaidrojumā sāka izmantot arheoloģisko senlietu materiālu.23 Dažādās vietās 
Rīgas vecpilsētā bija atrastas vēlā dzelzs laikmeta otrā posma (11.–12. gs.) senlietas, 
kas piederēja gan kuršiem, latgaļiem, sēļiem, gan mazākā skaitā lībiešiem. Vienīgais 
senākais priekšmets – kuršu bronzas krustadata bija datējama ar 10.–11. gadsimtu. 
Pamatots bija uzskats, ka Rīgas vietā apdzīvotība varētu būt sākusies 10.–11. gadsimtā 
un ka šeit jau 12. gadsimtā pastāvējusi vietējo iedzīvotāju apmetne, taču tieši šai laikā 
nacionālisma uzplūdos radās pirmie pārspīlētie, ar vēstures avotiem nepamatotie ap-
galvojumi, ka jau 12. gadsimtā Rīga bijusi pilsēta.24

Pēckara periods Latvijā sākās ar otrreizējo padomju okupāciju. Tālaika vēstures 
pētniecība iezīmējās ar visa vāciskā noliegumu un t.s. latviešu buržuāzisko nacionā-
listu vēsturnieku veiktā darba noklusēšanu. Taču 30. gadu beigās izskanējušie latviešu 
vēsturnieku izteikumi par Rīgu kā ievērojamu pirmsvācu laika tirdzniecības centru – 
pilsētu saskanēja ar jaunajām komunistiskās partijas izvirzītajām prasībām padomju 
vēsturniekiem, ka jāpierāda un jāpamato tēze par visu Austrumbaltijas pilsētu ģenēzi kā 
vietējo tautu sociāli ekonomiskās attīstības rezultātu, ka vāciešiem nav nekādu nopelnu 
šo pilsētu celšanā un turpmākā attīstībā. Protams, nekur netika pieminēts, ka šādus 
uzskatus izteikuši daži latviešu vēsturnieki jau pirms 1940. gada. Piemēram, Jānis Zutis 

21 Sīkāk par minēto autoru paustajām atziņām sk.: Caune A. kā radās un veidojās priekšstats par pirmsvācu 
Rīgu. Senā Rīga. Atb. red. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 79.–80. lpp.

22 Laakmann H. Die Gründungsgeschichte Rigas. Baltische Lande, Bd. I. ostbaltische Frühzeit. Leipzig, 1939,  
S. 350–354.

23 šnore R. Rīgas senvēstures pieminekļi. Pašvaldības Darbinieks, Nr. 3, 1938, 174.–179. lpp.; šnore R. Rīgas 
arheoloģija. Latviešu konversācijas vārdnīca, 18. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1938–1939, 35807.–35835. sl.

24 ābers B. Rīgas dibināšanas vēsture. Latvijas pilsētas valsts 20 gados. Sakopojis H. Asars. Rīga: Latvijas Pilsētu 
savienība, 1938, 55.–61. lpp.
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pirmsvācu Rīgu dēvē par vienu no lielākajiem tirdzniecības centriem tālaika Latvijas 
teritorijā.25 Pirmā nozīmīgākā arheologu publikācija, kurā mēģināts apkopot arī pirms-
kara izrakumu rezultātus un izvērtēt Rīgas izcelsmes gaitu, pieder Melitai Vilsonei.26 
Viņa ar arheoloģisko materiālu cenšas pamatot tālaika vēstures autoritātes J. Zuša paus-
tos uzskatus par Rīgu kā ievērojamu pirmsvācu perioda tirdzniecības centru. Tomēr 
viņas rakstā atrodami daudzi nepamatoti pieņēmumi, kurus neapstiprina atrasto sen-
lietu datējums.27 1959.–1964. gadā M. Vilsones vadībā notika izrakumi Vecrīgā, Alberta 
laukumā. Pirmo reizi izrakumos tika atklātas pirmsvācu Rīgas apbūves paliekas un 
iegūts lielāks skaits šī perioda senlietu. M. Vilsone kopsavilkumā par Alberta laukuma 
izrakumiem secina, ka Rīgas tirgus vieta pastāv no 11. gadsimta un ka 12. gadsimtā tā 
pārtop par tirgotāju un amatnieku pilsētveida apmetni, kuru apdzīvo lībieši un kurši.28 
šis arheoloģes dotais Rīgas apzīmējums – tirgotāju un amatnieku pilsētveida apmetne – 
nostiprinās vēstures literatūrā.29 Arī šī raksta autors savās pirmajās publikācijās, sekojot 
tālaika vēstures zinātnes autoritāšu paustajam viedoklim, lieto pirmsvācu Rīgai minēto 
apzīmējumu – pilsētas tipa apmetne,30 bet vēlāk, atmetot nosaukumu pilsēta, to sauc 
tikai par amatnieku un tirgotāju apmetni.31 Apkopojot visu Rīgas arheoloģisko mate-
riālu un salīdzinot to ar arheologu pētījumu rezultātiem Daugavas lejtecē, bija jāsecina, 
ka Rīga 12. gs. beigās varēja būt tikai sezonāla tirgus vieta blakus vietējiem lībiešu cie-
miem.32

Iepazīstoties ar latviešu arheologu publikācijām par Rīgas izrakumu rezultātiem, 
arī Vācijas vēsturnieki pakāpeniski savos darbos par Rīgas izcelsmi sāka pieminēt šai 
vietā bijušās vietējo iedzīvotāju apmetnes, tomēr balstoties galvenokārt uz skopajām 
rakstīto avotu liecībām.33

Rīgas vietas sākotnējā apdzīvotība

Senākā apdzīvotība Rīgas apkārtnē konstatējama jau vidējā dzelzs laikmetā. Par to 
liecina Daugavas kreisajā krastā Rīgas pievārtē bijušajā katlakalna pagastā esošais pla-
šais zemgaļu Pļavniekkalna kapulauks. šis lielais zemgaļu dzīves centrs atradās nepilnu 

25 Зутис Я. Возникновение и развитие Риги в эпоху феодализма. Известия АН ЛатвССР, № 12, 1957,  
с. 1819–1829; Zutis J. Agrie viduslaiki Latvijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1948.

26 Вилсоне М. Археологические раскопки в городе Риге. Краткие сообщения Института истории 
материальной культуры АН СССР, Вып. XLII. Москва, 1952, с. 123–137.

27 Caune A. kā radās un veidojās priekšstats par pirmsvācu Rīgu, 85. lpp.
28 Vilsone M. Muzeja arheoloģiskie izrakumi Rīgā un to nozīme pilsētas vēstures izpētē. Rīgas vēstures un kuģ-

niecības muzejs, 1773–1973. Rīga: Zvaigzne, 1973, 163. lpp.
29 Feodālā Rīga. Atb. red. T. Zeids. Rīga: Zinātne, 1978, 25. lpp.
30 Caune A. Arheoloģiskie materiāli kā liecības par Rīgas pirmsākumiem. Rīgas vēstures avotu un historiogrāfijas 

problēmas. Rīga: Zinātne, 1972, 11. lpp.
31 Цауне А. Жилища Риги XII–XIV вв. Рига: Зинатне, 1984, с. 142.
32 Caune A. Die Siedlungszentren des 10.–12. Jahrhunderts im Gebiet des Daugava-unterlaufs und ihre Be-

ziehungen zu skandinavischen Ländern. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen 
Mittelalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies at university of Stockholm, 1992, S. 47 (Acta universitatis 
Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, 9).

33 Sīkāk minētie darbi analizēti grāmatā: Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā, 86.–88. lpp.
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10 km attālumā no Rīgas upītes ietekas Daugavā, tās pretējā krastā. Arheoloģiskie pie-
minekļi un valodniecības dati apliecina zemgaļus šai laikā arī Rietumvidzemē. Mums 
nav tiešu arheoloģisku liecību par kādu šī laikmeta zemgaļu apmetni Daugavas labajā 
krastā Vecrīgas tuvumā. Taču Pārdaugavā, Zeļļu ielas apkaimē, atrastā 5.–6. gadsimtam 
raksturīgā zemgaļu sudraba skaldņotā kaklariņķa puse liecina par iespējamu šo cilšu 
apdzīvotību tagadējās Vecrīgas tiešā tuvumā upes pretējā krastā. Daudzus gadsimtus 
zemgaļiem dzīvojot Rīgas tuvākajā apkārtnē, varēja arī rasties viņu valodā dotais upītes 
nosaukums – Ringā, kas nozīmēja – līkumainā upīte, ločupīte.34 kā norāda valodnieki, 
laika gaitā nosaukums Ringā pārveidojies par Rīga.35 

Vecrīgā uzietie senākie atradumi – kuršu 10.–11. gs. bronzas krustadata,36 daži 
stikla izstrādājumi,37 kā arī 10. gs. sudraba dirhēmu depozīts, kas 1950. gadā iegūts 
Rīgā kādas jaunceltnes būvbedrē38 (diemžēl precīza tā atrašanās vieta nav zināma), 
Rīgas vietas sākotnējo apdzīvotību ļauj datēt ar 10.–11. gadsimtu. Drošs 11. gs. kul-
tūrslāņa horizonts ar celtniecības liecībām nav konstatēts nevienā Rīgas izrakumu 
vietā. Atsevišķās ar 10.–11. gs. datējamās senlietas liecina tikai par iespējamo Rīgas 
apdzīvotības sākumu, nevis par nepārtrauktu apdzīvotību šai vietā no 10. līdz 13. gad-
simtam. Jāatzīmē, ka arī šīs pašas senākās Rīgā atrastās senlietas nav raksturīgas  
lībiešiem.

Hronists Indriķis, aprakstot Cēsu vendu kristīšanu 1206. gadā, starp citu piemin,39 
ka vendi tikuši “padzīti no Ventas, kas ir upe kursā, viņi dzīvoja Senajā kalnā (Mons 
Antiquus), kuram līdzās tagad uzcelta Rīgas pilsēta”. No šejienes viņus atkal padzinuši 
kurši, un vendi aizgājuši pie letiem uz Cēsīm. Tā kā vendu kapulauks pie Cēsu dzelz-
ceļa stacijas pēc atrastajām senlietām tiek datēts ar 12. gadsimtu, tad vendi Rīgā varēja 
uzturēties 12. gadsimta pirmajā pusē vai pat agrāk. Vecrīgā, kas atrodas lēzenā pussalā 
starp Rīgas upi un Daugavu un sākotnēji pacēlās tikai 2–3 metrus virs apkārtējām pļa-
vām, Seno kalnu nevajadzētu meklēt. Vairākums Rīgas vēstures pētnieku Seno kalnu 
saista ar 17.–18. gadsimtā norakto kubes kalnu, kas atradies smilšu kāpu rindas galā uz 
paaugstinātā Daugavas senkrasta apmēram nepilna kilometra attālumā no izrakumos 
atklātajām ciemu vietām. Iespējams, ka Senais kalns vendu dzīves laikā bijis nocietināts 
pilskalns, taču, spriežot pēc Indriķa hronikas ziņām, 12. gadsimta beigās tas vairs nav 
bijis apdzīvots.

Diemžēl arheoloģiski pārbaudīt šo vietu dabā mūsdienās vairs nav iespējams. Izbū-
vējot 17. gs. – 18. gs. sākumā pilsētas zemes nocietinājumus, kubes kalns, kas atradās 
tagadējās esplanādes teritorijā, ticis norakts. 

34 Caune A. Rīgas vārda izcelsmes skaidrojumi un to atbilstība arheoloģiskajām liecībām. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 6, 1992, 35.–41. lpp.

35 Dambe V. Par Rīgas vārda izcelsmi. Onomastica Lettica. Rīga: Zinātne, 1990, 13. lpp.
36 šnore R. Rīgas arheoloģija, 35814. sl.
37 Caune A. 1974. gada izrakumi Vecrīgā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 

1974. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1975, 13. lpp., 3. att.: 1. 
38 urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, 170. lpp.
39 Indriķa hronika, X, 14. 
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Rīgas ciemi 12. gadsimtā

kā jau iepriekš minēts, agro, ar 10.–11. gs. datējamo senlietu skaits ir niecīgs, 
turpretī daudz bagātāks ir Rīgas izrakumos atrastais 12. gs. senlietu klāsts. šo senlietu 
atradumu vietas koncentrējas noteiktos vecpilsētas kvartālos, tāpēc ir iespējams lo-
kalizēt 12. gadsimtā apdzīvotās apmetnes atrašanās vietu un tās iespējamās robežas. 
Pēc arheoloģisko izrakumu liecībām Rīgas apmetnes vispārējo novietojumu un plā-
nojumu 12. gadsimtā iespējams rekonstruēt šādu. Nepilnus 30 ha lielajā pussalā, ko 
pie ietekas Daugavā veidoja nelielā Rīgas upīte, atradās divi ciemi – viens pie dabiskās 
ostas Rīgas upes grīvas paplašinājumā, otrs Daugavas krastmalā40 (1. att.). Izraku-
mos atklāti arī divi kapulauki: viens blakus Daugavas piekrastes ciemam pie tagadējā 
Rātslaukuma,41 otrs pussalas vidū tagadējās Doma baznīcas austrumu pusē,42 kuram 
blakus uz zemes paaugstinājuma atradusies sena kulta vieta.43 Paplašinājums Rīgas 
upītes grīvā – sena Daugavas atteka bijusi ērta dabiska osta – līdz 5 m dziļa un ap  
50 metrus plata.

katra minētā ciema platība nav pārsniegusi 3 hektārus. Pirmais ciems Daugavas 
krastā aizņēmis apmēram 300 m garu un ap 100 m platu joslu, sākot ar Rīgas upes 
ieteku Daugavā pie tagadējās Mārstaļu ielas, un robežojies ar Rātslaukumu. otrais 
ciems atradies pretējā pussalas pusē Rīgas upītes krastā apmēram 200 × 150 m lielā 
teritorijā tagadējā Alberta un Vecpilsētas laukuma apkārtnē. Starp ciemiem pletusies 
ap 200 m plata neapbūvēta josla. Abās ciemu vietās ir atsegti ielu koka klāsti, node-
gušu koka dzīvojamo un saimniecības ēku paliekas, ziedojumi zem celtņu pamatiem, 
liecības par dzelzs, koka, dzintara un kaula apstrādi, zvejniecību, dravniecību un lop-
kopību. Starp atradumiem ir arī importa priekšmeti no Senās krievzemes un Rietum- 
eiropas. 

Rīgas apmetnes iedzīvotāju etniskais sastāvs bijis jaukts. kā liecina ciemu vietās 
un kapulaukos atrastās rotaslietas un apbedīšanas tradīcijas, šie pirmie rīdzinieki bi-
juši ienācēji no Ziemeļkurzemes un Daugavas lejteces pamatiedzīvotāji lībieši (2. att.). 
Rīgas lībiešu kapulauks atradies pie tagadējā Rātslaukuma. Lai gan to stipri postījusi 
vēlākā pilsētas apbūve, kad, rokot ēku pagrabus, iznīcināti daudzi senie apbedījumi, 
taču nedaudzās zemē saglabājušās kapu bedres parāda, ka mirušie guldīti lībiešiem 
raksturīgajā orientācijā ar galvu uz ziemeļiem. Tāpat kapulauka novietojums blakus 
ciemam ir konstatēts arī pie citām šī laika Daugavas lībiešu apmetnēm. No Ziemeļkur-
zemes ieceļojušo kuronizēto lībiešu apbedījumi konstatēti Doma baznīcas austrumu 
pusē (3. att.) (12. gadsimta) un pie Pētera baznīcas (13. gs. sākuma). šajās apbedījuma 
vietās mirušie guldīti rietumu–austrumu virzienā, kapā līdzi dotās rotas ir kuršiem  

40 Caune A. Rīgas plānojums pirms 13. gs. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 
1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1976, 24.–29. lpp.

41 Caune A. Rīgas lībiešu 12. gs. kapulauks. Senā Rīga, 3. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 
13.–28. lpp.

42 Caune A. Jauni atklājumi Rīgas 12. gs. kapulaukā un to nozīme pilsētas pirmsākumu skaidrojumā. Latvijas 
PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 10, 1988, 104.–112. lpp.

43 Caune A. Arheoloģiskās liecības par senāko apdzīvotību Rīgas Doma baznīcas apkārtnē. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1992, 21.–38. lpp.
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raksturīgās lentveida aproces, pakavsaktas, vairoggredzeni. kuronizēto lībiešu mate-
riālā kultūra ir līdzīga kuršiem (4. att.), bet atšķirīgs ir apbedīšanas veids. kurši savus 
mirušos sadedzināja, bet kuronizētie lībieši apbedīja nesadedzinātus līdzenā kapulaukā. 
Mēs šodien nezinām, kādā valodā runāja šie pārceļotāji no kurzemes – vai tas bija kaut 
kas līdzīgs tāmnieku dialektam vai arī tā vēl bija lībiešu valoda. Ņemot vērā, ka atnācēji 
no kurzemes apmetās blakus vietējiem Daugavas lībiešiem, abu šo ļaužu grupu valo-
dām vajadzēja būt radniecīgām.

Rīgas apmetnes iedzīvotāju jauktais etniskais sastāvs izskaidro faktu, kāpēc nelielajā 
pussalā vienlaikus pastāvējuši divi ciemi. Lielākā skaitā tieši Ziemeļkurzemei raksturī-
gās senlietas atrastas ciema vietā Daugavas krastā. šeit varētu būt bijusi kuronizēto lī-
biešu dzīvesvieta. otru ciemu pie Rīgas upes, domājams, apdzīvojuši Daugavas lejteces 
lībieši. Tomēr jāatzīmē, ka atsevišķas lībiskas senlietas atrastas gan Daugavas piekrastes 
ciemā, gan kursiskā ciemā pie Rīgas upes. Arī kapulaukā pie Doma baznīcas atrastā 
lībiešiem raksturīgā bruņrupuča sakta norāda, ka pamazām notikusi abu šo etnisko 
grupu saplūšana. Sākotnēji varbūt tās dzīvoja atsevišķi, bet pakāpeniski apvienojās un 
saplūda kopējā Rīgas lībiešu kopienā.

Arheoloģiskie atradumi sniedz liecības arī par apmetnes iedzīvotāju nodarbošanos. 
Visās izrakumu vietās lielā skaitā sastopami zvejniecības piederumi – tīklu pludiņi, pa-
gatavoti no priežu mizas, svina vai akmens gremdi, bronzas un dzelzs makšķerāķi, laivu 
detaļas, murdu un tīklu paliekas. Tie parāda zvejniecības nozīmi ikdienas dzīvē. Bagā-
tais mājdzīvnieku kaulu klāsts un dzīvnieku mēslus saturošais kultūrslānis liecina par 

1. att. Rīgas situācijas rekon-
strukcijas shēma 12. gadsimtā: 
1 – pārplūstošās pļavas; 2 – 19. gs. 
reljefs; 3 – rekonstruētais reljefs; 
4 – Daugavas senkrasts; 5 – upes; 
6 – attekas; 7 – ciemu vietas; 
8 – līdzenais kapulauks (Caune A. 
Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2007, 61. lpp., 6. att.)
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2. att. Rīgas lībiešu 12. gadsimta rotas – važiņu rotas un 
piekariņi. Andra Caunes foto

3. att. 12. gadsimta rīdzinieces – kuronizētas lībietes tērps.  
A. Zariņas rekonstrukcija pēc Doma kapulauka 57. kapa mate-
riāliem, e. krastenbergas zīmējums (Caune A. Pētījumi Rīgas 
arheoloģijā, 338. lpp., 7. att.)
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lopkopību. Celtnes – amatnieku darbnīcas izrakumos nav atsegtas. Ir gan konstatētas 
liecības par kaula, koka, dzintara un metāla apstrādi, arī par audumu izgatavošanu. šo 
amatniecības nozari raksturo sadegušu horizontālo aužamo stāvu atradums. Pēc radio-
aktīvā oglekļa datējuma to vecums ir 1210±50 gadi.44 Izņemot metālapstrādi, pārējās 
amatniecības nozares laikam tomēr bijušas mājražotāju līmenī, kas apgādāja katra savu 
naturālo saimniecību, nevis ražoja tirgum. Vairākos rakstos par seno Rīgu minēts, ka 
Alberta laukuma izrakumos lībiešu ciemā atklāta 11.–12. gs. dzelzs ieguves darbnīca 
un vairākas kalves, kuras pēc ēku nodegšanas vairākkārt atjaunotas.45 Blakus kalvēm 
atradusies arī kuģu būvētava, kas datēta ar 12./13. gadsimtu miju.46 šie pieņēmumi 
kalpoja par pamatojumu apgalvojumam par Rīgu kā tirgotāju un amatnieku pilsētveida 
apmetni ar īpaši attīstītu amatniecību. Tomēr, kā liecināja vēlākie plašie Vecrīgas arheo-
loģiskie izrakumi, kuros tika atklātas līdzīgas konstrukcijas, Alberta laukuma izrakumu 
atklājumu skaidrojums bijis pārpratums. Izrakumu veicējiem pirmo reizi saskaroties 

44 Caune A., Zariņa A. Rīgas 13. gs. horizontālie aužamie stāvi. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 2, 1990, 
34.–49. lpp.

45 Vilsone M. Muzeja arheoloģiskie izrakumi Rīgā un to nozīme pilsētas vēstures izpētē, 125. lpp.
46 Turpat, 127. un 136. lpp.

4. att. Rīgas kuronizēto lībiešu rotas – bronzas kaklariņķi, aproce, saktas, 
gredzens. Andra Caunes foto
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ar šādām konstrukcijām un neizprotot to nozīmi, radās arī nepareizs to pielietojuma 
skaidrojums. Iedomātās kuģu būvētavas vietā bija atklāta daļa no drenāžas būves, kas 
ierīkota zem ielas 13. gadsimtā pēc pilsētas aizsargmūru uzcelšanas.47 

Dzelzs kausēšanas sārņi un izdedži atrasti koka ēku krāšņu kurtuvju klonos arī citās 
izrakumu vietās. Dzelzs iegūta, kausējot purva rūdu, kaut kur ārpus ciemu teritorijas. 
Tā kā smilšainajā Rīgas apkārtnē akmeņi nebija atrodami, tad rīdzinieki, būvējot senās 
dzīvojamās ēkās krāsnis, to kurtuvju klonos akmeņu vietā lika šos dzelzs sārņus. Metāla 
apstrāde konstatēta arī citos Daugavas lībiešu ciemos, un nav pamata uzskatīt Rīgu par 
īpašu metalurģijas centru plašākai apkārtnei.

Par apmetnes iedzīvotāju tirdznieciskajiem sakariem var spriest pēc importa 
priekšmetu atradumiem. Importēto senlietu vidū dominē 12. gs. un 13. gs. sākuma no 
Senās krievzemes ievestie priekšmeti – stikla krelles, stikla aproces, rozā šīfera vārp-
stiņu skriemeļi, kauri gliemežvāki, bronzas krustiņi, gredzeni, aproces (5. att.). Daži 
šādi importa priekšmeti lielākā skaitā Latvijas teritorijā atrasti tikai Rīgā, piemēram, 
krievzemes pilsētniekiem raksturīgo stikla aproču fragmenti. Rīgā tādi zināmi vairāki 
simti, turpretī Latvijas šī laika pārējās senvietās aproču fragmentu skaits nepārsniedz 

47 Цауне А. Жилища Риги XII–XIV вв., с. 49, 79.

5. att. Rīgā atrastie 12. gadsimta importa priekšmeti no Senās krievzemes – kauri gliemežvāki, 
stikla aproces fragmenti, bronzas gredzens un aproces, šīfera vērpjamās vārpstas skriemelis.  
Andra Caunes foto
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desmit. Taču jāņem vērā, ka jaunizveidotajā vācu Rīgas viduslaiku pilsētā jau no 13. gs. 
pirmajiem gadu desmitiem apmetās uz dzīvi arī ieceļotāji no krievzemes pilsētām.48 
Tā ka lielais stikla aproču atradumu skaits, iespējams, radies no šiem vēlākajiem Rīgas 
iemītniekiem.

Grūtāk ir noteikt, kuras no Rietumeiropā izgatavotajām Rīgā atrastajām 12. gs. – 
13. gs. sākuma senlietām ir bijušas vietējo iedzīvotāju importa priekšmeti un kuras ir 
lietojuši 13. gs. sākumā no Vācijas zemēm atbraukušie jaunie Rīgas pilsoņi. Piemēram, 
Rīgā atrastas vairākas ornamentētas bronzas bļodas – t.s. Hanzas bļodas (6. att.). Tās 
tiek datētas ar 12. gs. – 13. gs. sākumu. Neviena no tām tomēr nav atrasta seno ciemu 
vietā. Jāatzīmē, ka Rīgā nav atrasts neviens rietumzemju importa priekšmets, kas būtu 
datējams ar 11. gs., tāpat nav zināma neviena rietumzemju 11.–12. gs. monēta. Arī Rīgas 
abās senajās apbedījumu vietās nav konstatēta neviena monēta, ne tirgotāja piederumi. 
ārpus seno ciemu teritorijas Trokšņu ielā atrastie 12.–13. gs. tirgotāju svariņi sudraba 
svēršanai, kā arī Alberta laukumā stratigrāfiski nedatējamie trīs atsvariņi49 nevarētu 
droši liecināt, ka tie piederējuši kādam vietējās tautības 12. gs. rīdziniekam tirgotājam.

otra atradumu daļa, kas raksturo tirdzniecību, ir vietējās preces, kas bija pieprasī-
tas starptautiskajā tirgū. Agrajos viduslaikos Baltijas jūras apgabalā nozīmīgākās tirgus 
preces bija kažokādas, medus, vasks un dzintars. Ne par kažokādām, ne medu liecības 
zemes slāņos nav saglabājušās, turpretī koka trauki vai bērza tāss vāceles ar vasku iz-
rakumos celtņu vietās atrastas vairākkārt. Nodegušu celtņu vietās atrastas arī lielākas 
dzintara krājumu paliekas – apdeguši, kopā sakusuši dažāda lieluma dzintara gabali. 

Viss šeit minētais apstiprina, ka Rīgas ciemu iedzīvotāji aktīvi piedalījušies tirdzniecī-
bas sakaros ar atbraukušajiem krievzemes un vācu tirgotājiem. Tomēr jāšaubās, vai Rīgas 
ciemos ir bijusi īpaša tirgotāju kārta, kuras galvenā nodarbošanās būtu tirdzniecība. Tāpēc, 
mūsuprāt, runāt par tālaika Rīgu kā īpašu tirgotāju un amatnieku apmetni nav pamata.

Rīgas vieta starp lībiešu dzīves centriem Daugavas lejtecē  
11.–12. gadsimtā

Ziņas par Daugavas lībiešiem, to izplatību un dzīves centriem 12. gs. beigās sniedz 
Indriķa hronika, ieskatu par agrāku posmu šejienes lībiešu dzīvē dod arheoloģiskais 
materiāls, kas iegūts plašajos izrakumos 20. gs. 60.–70. gados, kad no Doles salas līdz 
ogrei apmēram 50 km2 lielā teritorijā izpētīja ap 60 dažādu laikmetu arheoloģisko 
pieminekļu (7. att.). Salīdzinot šo daudzskaitlīgo arheoloģisko materiālu ar Rīgas iz-
rakumos 70 gados savāktajām senlietu liecībām, iegūstam priekšstatu par Rīgas lomu 
un nozīmi Daugavas lībiešu apdzīvotajā teritorijā laika posmā no 10. līdz 13. gad-
simtam.50

48 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. Hamburg: August Friedrich Velmede 
Verlag, 1961, S. 149–164.

49 Rīgas arheoloģija 50: Rīgas arheoloģiskās izpētes rezultāti no 1938. līdz 1987. gadam: izstādes katalogs. Sast.  
A. Caune, A. Celmiņš. Rīga, 1988, 25. att.

50 Caune A. Die Rolle Rigas im Dünamindungsgebiet während des 10.–12. Jahrhunderts. Zeitschrift für Ostfor-
schung, Jg. 41, Heft 4. Marburg/Lahn, 1992, S. 489–500.
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Daugavas lejtecē lībiešu ciemu apdzīvotība sākās 10.–11. gadsimtā, un to vairākums 
pastāv līdz pat 13. gadsimtam. Trīs gadsimtos mainījusies tikai atsevišķu centru nozīme 
šī plašā novada dzīvē. Senākais ievērojamākais dzīves centrs ir bijis Daugmales pilskalns 
upes kreisajā krastā ar pretējā krastā esošo plašo Laukskolas apmetni. Pilskalns aizņem 
ap 3800 m2 lielu laukumu, tam piekļaujas austrumu pusē 2 ha liela senpilsēta. Iepretim 
pilskalnam Daugavas pretējā lēzenajā krastā gar pašu piekrasti apmēram 1 km garā un 
60–100 m platā joslā plešas Laukskolas apmetne un kapulauks. Apmetni veido divi ap 
4 ha lieli ciemi, starp kuriem apmēram 300 m garu joslu aizņem 6 ha liels kapulauks. 
kā liecina izrakumi ciemu vietās, celtnes bijušas izvietotas sešās septiņās grupās pa ap-
mēram 50 cieši līdzās novietotām ēkām. ēkas izvietotas paralēlās rindās gar ielām, kas 
situētas slīpi pret upi. Daugmales–Laukskolas senvietu komplekss bijis nozīmīgs sava 
laikmeta saimnieciski administratīvs centrs ar lielu lomu starptautiskajā tranzīttirdz-
niecībā, kā arī vietējā tirdzniecībā. Par to liecina ne vien apmetnes ievērojamā platība 
un varenie pilskalna nocietinājumi, bet arī sevišķi bagātie apbedījumi kapulaukā un 
daudzie importa priekšmeti – skandināvu saktas, aproces, damascētie ieroči, kaula 
ķemmes u.c., no Senās krievzemes ievestās stikla krelles, bronzas krustiņi, piekariņi, 
apgleznotas Lieldienu māla olas u.c. kā pilskalnā, tā Laukskolas apmetnē un kapulaukā 
atrasts vairāk nekā 250 monētu – kufiskie dirhēmi, Bizantijas miliarīsiji, vācu, angļu, 
dāņu denāri. Daugmali 11.–12. gadsimtā var uzskatīt par vienu no pirmajām pilsētveida 
apmetnēm, tā sauktajiem vīkiem Latvijas teritorijā.

6. att. ornamentēta 12. gad-
simta – 13. gadsimta sākuma 
bronzas t.s. Hanzas bļoda. 
Andra Caunes foto
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kas šai laikā bijusi Rīga? Tās arheoloģisko atradumu klāstā, kā jau minēts, nav 
nevienas šī laika monētas, neviena tik agra importa priekšmeta. Dažas atrastās 11. gs. 
senlietas ļauj uzskatīt, ka šajā laikā sākusies apdzīvotība Rīgas vietā. Tolaik Rīga bijis 
tikai neliels lībiešu ciems Daugavas krastā, līdzīgs daudzām citām šī laika apmetnēm iz-
rakumos pētītajā upes lejteces posmā. kāda uzbrukuma rezultātā 12. gs. vidū vai trešajā 
ceturksnī Daugmale un Laukskola tikusi iznīcināta. Pēc Daugmales nopostīšanas dzīve 
pilskalnā vairs nav atjaunojusies. Līdz pat 13. gs. sākumam apdzīvotība turpinājusies 
vienā Laukskolas ciemā. Bet šīs apdzīvotās vietas vadošā nozīme novada dzīvē jau ir 
zudusi. Tas ir kļuvis par vienu no daudzajiem lībiešu ierindas ciemiem, kuri nav piemi-
nēti Indriķa hronikā. Daudz Indriķa hronikā tiek stāstīts par Salas un Ikšķiles lībiešiem. 
Ievērojamāku vietu šai laikā ieņēmusi ciemu grupa Doles salas augšgalā, Mārtiņsalā un 
pilskalns Daugavas labajā krastā vēlākās vācu ordeņa Salaspils pils vietā. Visu minēto 
ciemu iedzīvotājus hronists dēvē par Salas (Holmes) lībiešiem. šai vietā 12. gs. beigās 
ar vāciešu palīdzību celta mūra pils uz nelielās Mārtiņsalas Daugavas vidū iepretim 
Doles salas augšgalam. Blakus pilij bijusi arī otra pēc Ikšķiles celtā katoļu misionāru 
baznīca. šo Salas lībiešu četru ciemu grupas iedzīvotāji bez lauksaimniecības un zve-
jas Daugavā nodarbojušies arī ar amatniecību un tirdzniecību. Taču salīdzinājumā ar 
Daugmali un Laukskolu skandināvisko importa priekšmetu, monētu, kā arī tirgotāju 
apbedījumu kapulaukos ir krietni mazāk. Salas lībiešu vadonis Ako ir vienīgais lībiešu 
vecākais jeb dižciltīgais, kas no Daugavas lejteces lībiešiem nosaukts vārdā. kaut gan 
Salas lībieši bija aktīvākie cīņā pret vācu krustnešiem, kā arī pirmie ierosinātāji ko-
pīgiem lībiešu pasākumiem pret vāciešiem, pārējie četri hronikā minētie Daugavas  
lībiešu dzīves centri – Rīga, Ikšķile, Lielvārde, Aizkraukle – tiešā atkarībā no Salas  
lībiešu valdnieka Ako nebija. Neskatoties uz to, ka pēc Daugmales bojāejas Salas 
lībie šu ciemu grupas nozīme pieauga, ka Mārtiņsalas Holmes pils pat pildīja novada 
administratīvās pārvaldes funkcijas un tuvējos ciemos koncentrējās daļa novada amat-
nieku, turklāt, kā liecina importa priekšmetu atradumu klāsts, apmetnes iedzīvotāju  

7. att. 10.–12. gadsimta arheoloģiskie 
pieminekļi Daugavas lejtecē:  
1 – pilskalns; 2 – ciemi; 3 – līdzenais 
kapulauks; 4 – uzkalniņu kapulauks;  
5 – 11.–12. gs. savrupatradumi;  
6 – piejūras zemiene; 7 – Daugavas 
krāces; 8 – purvi (Caune A. Pētījumi 
Rīgas arheoloģijā, 39. lpp., 1. att.)
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dzīvesveidā pieaugošu lomu ieņēma tirdzniecība, tomēr nevienu no šiem ciemiem vēl 
nevar uzskatīt par pilsētveida apmetni.

Arī Rīgas loma mainījās 12. gadsimta otrajā pusē. Pateicoties izdevīgajai dabiskajai 
ostai, par sezonas tirgus vietu kļuva Rīga. Taču līdz pat 13. gadsimtam Rīga nav ne Dau-
gavas lejteces lībiešu novada administratīvais, ne arī saimnieciskais centrs. šie centri, kā 
jau minēts, atradušies augšpus Doles salai. 

Vai Rīgas 12. gadsimta apmetnē jau bija  
vācu tirgotāju faktorija?

Vācu tirgotāju plašāka iesaistīšanās Baltijas jūras tirdzniecībā notika pēc Lībekas 
pilsētas dibināšanas 1159. gadā Trāves upes krastā. 12. gs. 60. gados vācu tirgotāji Visbi-
jas pilsētā Gotlandē, iepriekšējā šīs iekšzemes jūras galvenajā tirdzniecības centrā, sāka 
ieņemt aizvien nozīmīgāku vietu, pamazām izspiežot no tāljūras tirdzniecības vietējos 
Gotlandes zemniekus – tirgotājus. Vācu tirgotāju pieaugošo lomu austrumu tirdznie-
cībā veicināja divi faktori. Pirmkārt, viņu rīcībā bija ievērojams finanšu kapitāls, otrkārt, 
12. gs. beigās Baltijas jūrā parādījās jauns kuģu tips – koge. To uz priekšu dzina buru 
spēks, tai bija augstāki borti, dziļāka iegrime un līdz ar to lielāka kravas ietilpība. koges 
pamazām izspieda no jūras tirdzniecības braucieniem līdz tam valdošos airu kuģus ar 
nelielu papildu zēģelējumu un seklāku iegrimi. šādus airu kuģus līdz tam izmantoja 
Gotlandes zemnieki tirgotāji, kā arī citas Baltijas jūras piekrastes tautas.

Laikā starp 1161. un 1180. gadu pirmie vācu kuģi parādījās Daugavas grīvā.51 Līdz 
ar tirgotājiem atbrauca arī mūks Meinards, kurš uzsāka misiones darbu Daugavas lej-
teces lībiešu vidū. Nav zināms, kāpēc viņš par misiones centru izvēlējās necilo Ikšķiles 
lībiešu ciemu, nevis toreiz daudz nozīmīgākās Daugmales–Laukskolas un Salas lībiešu 
apmetnes, ne arī Rīgas ciemus. Tas tikai liecina, ka arī pār jūru atbraukušajiem tirgotā-
jiem šai laikā nebija vēl noteiktas apmešanās vietas lībiešu ciemos.

Mazie airu kuģi vēl varēja pārvarēt Daugavas krāces pie Doles salas, bet lielajām 
kogēm bija jāmeklē piestātnes vieta jau lejpus krācēm. kā liecina Indriķa hronika, ap-
rakstot vēlākos notikumus, otrais un trešais Livonijas bīskaps Bertolds un Alberts savus 
kuģus atstāja pie Rīgas vai Daugavgrīvas un no turienes, domājams, ar laivām devās uz 
Salu (Holmi) un Ikšķili.52 Tātad Rīgas ciemi līdz ar Rīgas upes grīvu kalpoja šai laikā 
par jūras kuģu piestātni un arī par ziemas ostu, ja tirgotāju kuģi agri uznākušā sala dēļ 
bija spiesti pārziemot Līvzemē.

Vairāki autori, rakstot par Rīgu 12. gadsimtā, piemin, ka tajā jau bijusi vācu tirgo-
tāju faktorija, ka viņi te palikuši pa ziemu. Arheoloģiskais materiāls gan apstiprinājumu 
šādam pieņēmumam pagaidām nedod. Nav arī tiešu rakstīto avotu liecību, kas Rīgā 
pieminētu svešzemju tirgotāju sētu pastāvēšanu. Par to, ka tirgotāji jau 12. gs. beigās 
Daugavas lejtecē cēluši sev atbalsta punktu, liecina 13. gs. vidū anonīma autora sarak-

51 Vairāk par apstākļiem, kas noteica vācu tirgotāju ekspansiju 12. gadsimtā Daugavas lejtecē, sk.: Benning-
hoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann, S. 10–27.

52 Indriķa hronika, II, 3; IV, 2, 3. 
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stītais “Zemju apraksts”.53 13. gs. 20. gados sarakstītā Indriķa hronika stāsta, ka Salas 
lībiešiem tagadējā Mārtiņsalā mūra pili uzcēlis bīskaps Meinards, savukārt “Zemju 
hronikas” autors norāda, ka tirgotāji ir bijuši tie, kas par saviem līdzekļiem šajā salā 
veidojuši nocietinājumu, lai to izmantotu par noliktavu un atbalsta punktu.54

Par to, ka arī Rīgā šai laikā varēja būt kāda vācu tirgotāju būvēta celtne, liek domāt 
Indriķa hronikā sniegtais apraksts, kā bīskaps Alberts no lībiešu vecākajiem ar viltu 
iegūst ķīlniekus – trīsdesmit zēnus – dižciltīgo dēlus. Bīskaps lībiešu vecākos ielūdz 
uz dzīrēm un ieslēdz kādā namā; baidīdamies, ka viņus aizvedīs uz Vāciju, viņi nodod 
bīskapa rīcībā savus dēlus.55 Hronikā gan nav minēta vieta, kur tas noticis, bet pētnieki 
uzskata, ka tas varētu būt bijis Rīgā. Arheoloģiskie izrakumi parāda, ka vēl 13. gadsimtā 
rīdzinieku dzīvojamās ēkas pārsvarā tikušas celtas no koka.56 Vietējo tautību iedzīvo-
tāju ēkas bijušas guļbūves, kuru lielums nepārsniedzis 5 × 5 metrus. Vācu ienācēji savus 
namus cēluši stāvbūves tehnikā ar atšķirīgu plānojumu un izmēros daudz lielākus. Tiem 
raksturīga plaša halles veida priekštelpa. šādā ēkā tad arī varēja sapulcināt uz dzīrēm 
trīsdesmit lībiešu novadu vadoņus. 

Rīgā 1231. gadā minēta Lībekas sēta pie torņa iekšpus mūriem, kuru Rīgas rāte 
un namnieki uz visiem laikiem nodod Lībekas pilsoņiem.57 Lībekas sēta tiek meklēta 
Daugavmalā blakus t.s. Sievu jeb Lībekas tornim.58 šī vieta atrodas 12. gs. Daugavas 
krastā bijušā vietējo iedzīvotāju ciema rietumu galā, nevis 13. gs. sākumā celtās vācu 
Rīgas apmetnes teritorijā. Iespējams, ka Daugavmalā Lībekas tirgoņu sēta jeb faktorija 
atradusies jau 12. gs. beigās. kad 13. gs. 20. gados Rīgā izveidojās pilsētas pašpārvalde – 
rāte, tā tikai apstiprināja jau pastāvošās īpašumtiesības Lībekas tirgotājiem uz šo zemes 
gabalu. 

Rīga 12. gs. otrajā pusē kļuva par jūras kuģu piestātni, par tirgus vietu, iespējams, 
jau ar Lībekas tirgotāju faktoriju. Vasaras sezonā Rīgas tirgus vietā sastapās pāri jūrai 
atbraukušie Gotlandes un Lībekas tirgotāji ar Piedaugavas lībiešiem un tirgotājiem no 
Daugavas augštecē esošajām krievzemes pilsētām.

Rīgas kļūšana par viduslaiku pilsētu 13. gadsimta sākumā

Vēsturniekiem nav zināms neviens oficiāli izdots valdnieka dokuments vai dekrēts 
par Rīgas pilsētas dibināšanu un tiesību piešķiršanu tai. Jāatzīst, ka Rīgas pilsēta izvei-
dojusies dabiskā attīstības procesā, saplūstot vienā kopumā vietējo iedzīvotāju ciemiem, 
vācu tirgotāju apmetnei un bīskapa sētai. Vēlāk, vācu ieceļotāju skaitam nemitīgi augot, 
pilsētas apbūve izpletās pa visu pussalu starp Rīgas upi un Daugavu. Par vācu Rīgas – 

53 Mugurēvičs ē. ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācijas avoti par Austrumbaltijas 
tautām 13. gs. vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 7/8, 1995, 23.–30. lpp.

54 Mugurēvičs ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 
18. lpp.

55 Indriķa hronika, IV, 4. 
56 Цауне А. Жилища Риги XII–XIV вв., с. 34–113.
57 Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hg. von F. G. v. Bunge, Bd. 1. Reval, 1853, Nr. 110, S. 146.
58 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann, S. 96 und karte 8.
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viduslaiku pilsētas rašanos un veidošanos pirmajos tās pastāvēšanas gadu desmitos 
vienīgās liecības sniedz Indriķa hronika.

Līvzemē bīskaps Alberts pirmo reizi ierodas sava episkopāta otrajā, t.i., 1200. gadā. 
Pēc sadursmes ar lībiešiem un miera noslēgšanas viņš Rīgas vietā krista Aso un daudzus 
citus vietējos iedzīvotājus. Pēc vēsturnieku domām, Aso bijis Rīgas lībiešu vadonis.59 
Pirms bīskapa aizbraukšanas atpakaļ uz Vāciju lībieši viņam parādīja (ierādīja) tās pil-
sētas vietu, ko arī sauc par Rīgu.60 Lasot šīs hronikas rindas, rodas jautājums: kurš bija 
tas, kas izvēlējās vietu jaunajai pilsētai? Vai tie bija Rīgas lībieši vai pats bīskaps, kurš, 
pirmo reizi izkāpis šai svešajā krastā, nejauši izvēlējās vietu nākotnē topošajai pilsētai. 
Laikam tomēr tie bija tirgotāji, kas, bieži braukdami pie Daugavas lībiešiem, labi pārzi-
nāja izdevīgo ostu un tirgus vietu.

Nākamā – 1201. gada vasarā bīskaps Alberts atgriežas Līvzemē un “uz plaša lauka, 
kuram līdzās varēja būt kuģu osta, tika celta Rīgas pilsēta”.61 kas tad cēla jauno vācu 
pilsētu, un ko šajā pirmajā vasarā Rīgā uzcēla? Cēlēji varēja būt tikai nedaudzie bīska-
pam līdzi atbraukušie krustneši un, protams, tirgotāji, kuru interesēs bija jaunā atbalsta 
punkta izveidošana. Pirmā nozīmīgākā celtne, kas tapa šai vasarā, varēja būt tikai bīs-
kapa sēta, kurā pārziemoja pats bīskaps ar krustnešiem pirms došanās atpakaļ uz Vāciju 
nākamā gada pavasarī.62 Jau 1201. gadā bīskaps bija pieņēmis lēmumu domkapitulu 
un bīskapa katedrāli no Ikšķiles pārcelt uz Rīgu.63 1202. gadā tiek izveidots arī Zoben-
brāļu ordenis,64 kas savu pirmo un galveno mītnes vietu atrod jaunajā Rīgas pilsētā. 
Pēc bīskapa aizbraukšanas tai pašā pavasarī Rīgā ar pirmajiem pilsoņiem, domājams, 
ka arī tie bija tirgotāji, ieradās viņa brālis engelberts – mūks no Neiminsteres.65 Tieši 
1202. gadā sākās jaunās pilsētas celtniecība, tās straujā izaugsme. Mūra ēkas sāka celt 
bīskapa un Zobenbrāļu ordeņa sētās, varbūt arī domkapitula mītnē pie Rīgas pirmās 
Doma baznīcas. Rīgas namnieku un tirgotāju ēkas, kā liecina arheoloģiskie izrakumi, 
visu 13. gadsimtu būvētas no koka. Jaunajā Rīgas pilsētā tika koncentrēta visas Līvze-
mes bīskapijas augstākā baznīcas, politiskā un militārā vara. Tā kļuva par agrās Hanzas 
tāljūras tirgotāju galveno atbalsta punktu tirdzniecībā ar krievzemes pilsētām – Po-
locku, Novgorodu, Smoļensku u.c. Tirgotāju interesēs pirmie tika iekaroti un pakļauti 
svarīgākie vietējo tautu dzīves centri pie lielajiem tirdzniecības ceļiem Daugavas un 
Lielupes krastos – Aizkraukle (1205. g.), koknese (1205. g.), Sēlpils (1208. g.), Jersika 
(1207. g.), Mežotne (1219. g.). Nozīmīgo Gaujas ceļu, kas Rīgu savienoja ar Pleskavu un 
Novgorodu, jau 13. gs. sākumā kontrolēja Zobenbrāļu ordenis, ceļot savas pilis Siguldā 
(1207. g.), Cēsīs – Riekstukalnā (1207. g.) un Valmierā (1212.–1214. g.), tā nodrošinot 
vācu tirgotājiem brīvu bezmuitas ceļu uz krieviju un Lietuvu. 

Par sākotnējo vācu Rīgas iedzīvotāju sastāvu liecību sniedz bīskapa Alberta iz-
dotā lēņu grāmata Jersikas valdniekam Visvaldim. Izlēņošanas akts noticis 1209. gada 

59 Mugurēvičs ē. komentāri. Indriķa hronika, 351. lpp.
60 Indriķa hronika, IV, 5. 
61 Turpat, V, 1. 
62 Turpat, VI, 1. 
63 Turpat, VI, 3. 
64 Turpat, VI, 4. 
65 Turpat, VI, 2. 



117Andris Caune    RĪGAS IZCeLSMe uN TāS VIeTA LATVIJā

oktobrī Pētera baznīcas kapsētā. Dokumentā uzskaitītas šajā ceremonijā piedalījušās 
personas. Tie bijuši uz Rīgu atbraukušie augstdzimušie krustneši, kas tiek saukti vārdos, 
Rīgas prāvests un domkungi, bīskapa vasaļi, zobenbrāļi, bīskapa ieceltais Rīgas soģis ar 
saviem namniekiem, kā arī vācieši, krievi un lībieši (Teutonicis, Ruthenis et Livonibus).66 
Tātad šai laikā Rīgā jau apmetušies arī krievu tirgotāji un pilsētnieku vidū netiek šķiroti 
vācieši un vietējie lībieši. Spriežot pēc t.s. Rīgas parādnieku grāmatas, kas fragmentāri 
saglabājusies no 13. gs. otrās puses, starp Rīgas namniekiem visu 13. gs. bijuši ne vien 
vācieši, bet arī krievi un vietējo tautību iedzīvotāji – lībieši, zemgaļi, latgaļi.

Rīgas izaugsme no bīskapa rezidences līdz lielai  
tirdzniecības pilsētai

Jauno Rīgas viduslaiku pilsētu sākumā veidoja trīs apmetnes – divi jau šeit bijušie 
vietējo iedzīvotāju ciemi un jaunā vācu apmetne, kuru ierīkoja Rīgas pussalas vidus-
daļā, Rīgas upes krastā plašajā laukā aiz lībiešu un kuronizēto lībiešu ciemiem. Pirmās 
vācu apmetnes lielumu un plānojumu rekonstruēt ir vieglāk nekā arheoloģiskajos 
izrakumos daļēji atsegtos senākos iedzimto ciemus. Hronikā minētās pirmās vācu 
Rīgas lielās celtnes vēl gandrīz visas ir dabā atrodamas. kā pirmās gar Rīgas upes krastu 
rindā cita aiz citas tikušas celtas – bīskapa sēta tagadējā Sv. Jāņa baznīcas vietā, tūlīt aiz 
tās Zobenbrāļu ordeņa sēta, kas aizņēmusi tagadējās konventa sētas teritoriju, tālāk 
pie tagadējās Laipu ielas domkapitula sēta un aiz tās tirgotāju mītne. šādu sākotnējo 
vācu apmetni uzskatāmi rekonstruējis vācu vēsturnieks Frīdrihs Benninghofens.67  

66 Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 15.
67 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann, karte 6.

8. att. Rīgas 1210. gada plānojuma 
rekonstrukcija: 1 – bīskapa sēta un  
pils; 2 – Zobenbrāļu ordeņa sēta; 
3 – Sv. Pētera baznīca; 4 – pirmā Doma 
katedrāle (Caune A. Arheoloģiskās 
liecības Rīgas 12.–13. gs. plānojuma 
rekonstrukcijās. Senā Rīga, 5. sēj. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
37. lpp., 2. att.)
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Tad uzceltas arī pirmās trīs baznīcas – pie domkapitula sētas pirmais Doms jeb  
Sv. Marijas baznīca, Sv. Jura kapela (vēlāk baznīca) Zobenbrāļu ordeņa sētā un pilsēt-
nieku nelielā Sv. Pētera baznīca tagadējās lielās baznīcas vietā. Pirmais tirgus laukums 
izvietojās Sv. Pētera baznīcas ziemeļu pusē. Puslokā pa tagadējo Tirgoņu, kungu un 
Grēcinieku ielas ziemeļu galu šo pilsētas kodolu apņēma pirmo namnieku celtās  
dzīvojamās ēkas.

Pirmajos pilsētas pastāvēšanas gados visas trīs apmetnes pastāvēja šķirti. Starp tām 
bija plaši neapbūvēti laukumi (8. att.). Pieaugot pilsētnieku skaitam, kuru strauji pa-

9. att. Rīgas 1234. gada plāna rekonstrukcija (Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. 
Hamburg: August Friedrich Velmede Verlag, 1961, 8. karte)
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pildināja atnācēji no Vācijas, drīz vien apmetnes 
saplūda vienā veselumā. Jāatzīmē, ka jau 13. gs. 
pirmajā pusē, kā liecina arheoloģiskie izrakumi, 
arī lībiešu ciemu vietās parādās pēc vāciešu tradī-
cijām celtas dzīvojamās ēkas.68

Indriķa hronika liecina, ka jau 1206. gadā 
ap jauno Rīgas pilsētu bijuši uzcelti aizsargmūri. 
Tajā atrodamas vairākas lakoniskas piezīmes, kas 
sniedz norādes aizsargmūru celšanas laika un 
novietojuma skaidrojumam. 1206. gadā pilsēta 
vēl nav bijusi pietiekami nocietināta, tāpēc iedzī-
votāji baidījušies no uzbrukuma.69 Nākamajā – 
1207. gadā atbraukušie krustneši paaugstinājuši 
pilsētas mūri, un turpmāk vairs nebija jābaidās no 
pagānu uzbrukuma pilsētai.70 1208. gadā rīdzi-
nieki nocietinājuši pilsētu no visām pusēm.71

Līdz pat 20. gs. beigām valdīja uzskats, ka 
šis pirmais aizsargmūris aptvēris tikai iepriekš 
aprakstīto pirmo vācu Rīgas apmetni. Bet 20. gs. 
beidzamajā gadu desmitā veiktajos arheoloģiska-
jos izrakumos Rātslaukumā un Grēcinieku ielā 
blakus Pētera baznīcai nekur netika konstatētas 
jebkādas liecības par nocietinājumu mūri vai aiz-
sarggrāvi. Taču izrakumi Tirgoņu ielā 1984. gadā 
un L. Jaunavu ielā 2001. gadā ļāva precizēt pirmā 
aizsargmūra trasi pilsētas plānā.72 Atliek secināt, 
ka pašreiz nav nekādu pierādījumu, ka nelielajai 
vācu apmetnei Rīgas upes krastā 13. gs. sākumā 
bijuši īpaši nocietinājumi. Rīgas pussalu no trim 
pusēm aizsargāja plati ūdensšķēršļi – Rīgas upe 
un Daugava. Neaizsargāta bija tikai rietumos 
esošā sauszemes puse. Tāpēc arī šeit pirmā celta 
masīva, ap 2 m bieza aizsargsiena, kas šķērsoja 
visu pussalu. Pēc tam ar nocietinājumu sienu 
apjozta arī pārējā pussalas teritorija. Pirmie 
pilsētas nocietinājumu mūri aizsargāja visu pil-

sētu, kuru apdzīvoja gan atbraukušie vācu un Gotlandes tirgotāji, gan pirmie vācu, 
lībiešu un krievu tautības namnieki, kas visi bija kristieši un tika arī apbedīti kopīgajās  

68 Цауне А. Жилища Риги XII–XIV вв., с. 83–113.
69 Indriķa hronika, X, 12. 
70 Turpat, XI, 1. 
71 Turpat, XII, 1. 
72 ose I. Viduslaiku Rīgas aizsargmūris. Senā Rīga, 4. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 240.– 

241. lpp.

9. att. Rīgas 1234. gada plāna rekonstrukcija (Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. 
Hamburg: August Friedrich Velmede Verlag, 1961, 8. karte)
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jaunveidotajās kapsētās pie baznīcām. Abi senie Rīgas kapulauki tika pamesti, un jau 
13. gs. to teritorija nonāca zem strauji augošās pilsētas apbūves.

Pussalas rietumu galā aiz pirmā aizsargmūra jau pirms 1210. gada sāka veidoties 
jauna priekšpilsēta. 1215. gadā pēc lielā pilsētas ugunsgrēka tās teritorijā tika celta 
jaunā Doma baznīca, 1226. gadā pirmo reizi dokumentos jaunajā pilsētas daļā minēta 
Sv. Jēkaba baznīca. Vismaz no 1220. gada šeit jau atradās krievu tirgotāju sēta. kā to 
pēc dokumentu liecībām secinājis F. Benninghofens, 1234. gadā arī jaunā pilsētas daļa 
bija apjozta ar aizsargmūri73 (9. att.). Vecā pussalu šķērsojošā aizsargsiena tika daļēji 
nojaukta, daļēji iekļauta jauno ēku sienās. No tās zemē saglabājusies tikai mūru apak-
šējā daļa un pamati. Rīgas pilsētas ar mūriem ierobežotā teritorija, ko ietvēra Rīgas 
upe ziemeļos un austrumos, Daugava dienvidos un aizsargmūris ar grāvi gar tagadējo 
Trokšņu ielu, palika nemainīga no 13. gs. līdz pat 16. gadsimtam.

Rīgas vieta Latvijā

Rīgas pilsētas lēcienveidīgo izaugsmi pirmajos simts gados raksturo tās iedzīvotāju 
skaita straujais pieaugums. Tā 1202. gadā tajā bija ap 500–1000 iemītnieku, ap 1234. gadu 
iedzīvotāju skaits bija pieaudzis līdz 3000, bet 13. gs. beigās tas jau pārsniedza 8000.74 
Tas bija līdzīgs tālaika eiropas lielo pilsētu iedzīvotāju skaitam. Rīga bija izaugusi par 
trešo lielāko Baltijas jūras piekrastes pilsētu aiz Lībekas un Visbijas. 1282. gadā Rīgas 
tirgotāji noslēdza “konfederāciju” ar Lībeku un Visbiju, lai kopīgiem spēkiem aizsar-
gātu savas intereses Baltijas jūrā. šo gadu var uzskatīt par Rīgas iestāšanās laiku Hanzas 
savienībā. Nozīmīgs Rīgai ir bijis 1211. gads, kad pilsētai piešķirta naudas kalšanas pri-
vilēģija. Rīgā kaltie bīskapa Alberta sudraba feniņi ir Livonijas pirmās monētas.75 kaut 
arī mums nav zināms, kas Rīgai devis pilsētas tiesības, tās jau 13. gs. sākumā aizgūtas 
no Visbijas, vēlāk pārstrādātas un papildinātas un pastāvēja līdz 1878. gadam.76 Rīga 
bija “mātes pilsēta” gandrīz visām Livonijas pilsētām, kas no tās pārņēma šīs tiesības. 
Hanzas laikmetā Rīgas aktīvās un pasīvās tirdzniecības intereses sniedzās no šampa-
ņas un Flandrijas rietumos līdz Novgorodai un Smoļenskai austrumos. Rīgā kā tālaika 
nozīmīgā tranzīttirdzniecības centrā saplūda austrumu preces ne vien no visas Livoni-
jas, bet arī no daļas krievijas un Lietuvas. No rietumiem preces ieveda no Zviedrijas, 
Dānijas un Lejasvācijas, kas aptvēra rajonu no Piereinas līdz Pomerānijai. Beidzoties 
Hanzas savienības uzplaukumam 15. gadsimtā, Rīga sekmīgi turpināja tirdzniecību ar 
holandiešiem un angļiem. Līdz ar Hanzas norietu beidzās Lībekas un Visbijas ziedu 
laiki. Tās vairs ir tikai nelielas provinces pilsētas ar slavenu pagātni, bet niecīgu nozīmi 
savas zemes šodienas ekonomikā. Rīga turpretī ir turpinājusi augt un attīstīties, arī 
būdama pakļauta Polijas, Zviedrijas un cariskās krievijas varai. No tranzīttirdzniecī-
bas ostas pilsētas tā jau 19. gadsimtā kļūst par vienu no toreizējās krievijas lielākajiem 

73 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann, S. 58–62.
74 Benninghoven F. Riga im Mittelalter. Baltische Hefte, 7, 1961, S. 193–206.
75 Berga T. Mārtiņsalas pilī un ciemā atrastās monētas. – Mugurēvičs ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils no-

vadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 255. lpp.
76 Rīgas tiesības. Latviešu konversācijas vārdnīca, 18. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1938, 36123.–36124. sl.
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rūpniecības centriem. 19./20. gs. mijā tā ir trešā lielākā pilsēta tūlīt aiz Pēterburgas un 
Maskavas krievijas impērijā un otrā lielākā osta aiz Pēterburgas. 1867. gadā Rīgā ir 
102 000 iedzīvotāju, bet 1913. gadā to skaits pārsniedz jau 379 000.77

Līdz pat 19. gs. otrajai pusei Rīga ir vāciska pilsēta, kurā latviešu skaits, pieskai-
tot arī priekšpilsētu iedzīvotājus, nepārsniedz ⅓ pilsētnieku kopskaita. Vēl 1867. gadā 
Rīgā ir 43% vāciešu un tikai 23% latviešu.78 Taču, strauji augot rūpniecībai, no laukiem 
pilsētā ieplūst daudzi darba meklētāji. Līdz ar to iedzīvotāju sastāvs pilsētā izmainās. 
1897. gadā latviešu īpatsvars Rīgā jau ir 42%, bet vāciešu vairs tikai 25 procenti.79

Pārciešot Pirmā pasaules kara postījumus, kad vairākus gadus Rīga bija piefrontes 
pilsēta, kad rūpnīcu iekārtas bija evakuētas uz Iekškrieviju, kad iedzīvotāju skaits bija 
samazinājies līdz 174 000,80 Rīgā 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta jaunā brīv-
valsts – Latvijas Republika. Rīga kļuva par jaunās valsts galvaspilsētu. Jau 1935. gadā 
pilsētas iedzīvotāju skaits pārsniedza 385 000, no tiem 63% bija latvieši, vācieši tikai 
10%, bet krievi – 8,6 procenti.81 kaut arī bija zaudēta lielā krievijas tirdzniecības aiz-
mugure, atdzimstošā rūpniecība piemērojās pašu valsts vajadzībām. Rīga kā toreiz, tā 
arī tagad ir Latvijas pati lielākā pilsēta, nozīmīgākais valsts rūpniecības, tirdzniecības 
un kultūras centrs ar vienu no lielākajām ostām Baltijā. Pēc otrā pasaules kara iedzīvo-
tāju skaits pilsētā ir vairāk nekā dubultojies, 1997. gadā sasniedzot 815 800, tomēr garo 
okupācijas gadu rezultātā iedzīvotāju sastāvs Rīgā ir būtiski mainījies: latvieši vairs tikai 
38,5%, bet krievi – 47,2 procenti.82

21. gs. pirmā gadu desmita beigās (2011. g.) Rīgā uzskaitīts 703 581 iedzīvotājs. 
Latviešu īpatsvars pieaudzis līdz 42,41%, bet krievu – samazinājies līdz 40,69%, tā at-
jaunojot latviešu īpatsvaru 20. gs. sākuma līmenī.

77 Rīga 1860–1917. Rīga: Zinātne, 1978, 16.–17. lpp.
78 Turpat, 22. lpp.
79 Turpat, 23. lpp.
80 Bulmerinks e. Galvas pilsētas Rīgas iedzīvotāji. Pašvaldību Darbinieks, Nr. 11, 1938, 867. lpp.
81 Turpat.
82 Latvijas pilsētas: enciklopēdija. Rīga: Preses nams, 1999, 378. lpp.
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Valstiskums latVijas teritorijā  
agrajos jaunajos laikos:  
kurzemes un zemgales hercogiste  

rakstā izklāstīta kurzemes un zemgales hercogistes vēsture no dibināšanas 1561./1562. gadā līdz 
tās iekļaušanai krievijas impērijā 1795. gadā, aplūkojot vēstures norises gan iekšpolitiskajā, gan 
ārpolitiskajā kontekstā. tiek sniegta informācija par hercogistes politiskās un administratīvās sistē
mas pamatiem un svarīgākajiem notikumiem, atsevišķu hercogu darbību un tās vērtējumu historio
grāfijā. 

The article presents the history, both regarding internal politics and foreign political context, of the 
Duchy of courland and semigallia from its foundation in 1561/1562 to inclusion in the russian 
empire in 1795. The article deals with the political and administrative bases of the Duchy and high
lights the key events, the actions of a number of Dukes as well as gives a historiographic assessment 
of the Duchy. 

Atslēgvārdi: kurzemes un zemgales hercogiste, Pakļaušanās līgums, ketleru dinastija, Bīronu  
dinastija, muižniecība, “Valdības formula”, krievijas protektorāts.    

Keywords: the Duchy of courland and semigallia, the treaty of submission, the kettler dynasty, the 
Biron dynasty, landed gentry, “the rule of government”, russian protectorate.
    

neraugoties uz visai plašo kurzemes un zemgales jeb vienkārši kurzemes herco
gistei veltīto darbu klāstu, tās vēsture vēl ne tuvu nav izpētīta. līdz pat padomju laiku 
beigām historiogrāfijas stāvokli ietekmēja gan katram laikmetam atbilstošs pētniecības 
līmenis, gan arī sava laika ideoloģiskās prasības. tā rezultātā vēl šodien jūtama liela ne
vienmērība atsevišķu tēmu un vēstures posmu izpētē, piemēram, vislielāko uzmanību  
autori pievērsa hercoga jēkaba valdīšanai, savukārt viņa priekšteču un pēcteču darbību 
nereti ignorēja vai bez kāda iemesla nopēla. maz ir pētījumu par ekonomiskās un ik
dienas vēstures jautājumiem, turklāt esošie darbi nereti jau novecojuši, un tiem jāpieiet 
visnotaļ kritiski. tā kā līdzšinējā historiogrāfijā iesakņojusies hercogistes vēstures pe
riodizācija pēc hercogu valdīšanas posmiem, ērtības labad šim iedalījumam sekots arī 
turpmākajā tekstā, jo sevišķi tādēļ, ka daudzās jomās hercogi uzstājās kā modernizācijas 
iniciatori.  

*    *    *
Pēc sakāves kaujā pie lugažiem (Ērģemes kauja) 1560. gada 2. augustā livonijas 

ordenis zaudēja savu militāro nozīmi, bet vēl atlikušajiem ordeņbrāļiem un vasaļiem 
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nācās meklēt iespējas, kā saglabāt savu kundzību Baltijā arī turpmāk. tobrīd livonijas 
ordeņa locekļu vidū virsroku bija guvusi Polijas piekritēju partija ar gothardu ket
leru (1517–1587) priekšgalā, kuru 1559. gada septembrī ievēlēja par mestru. Vairāku 
mēnešu sarunas, kurās piedalījās arī rīgas arhibīskapijas un rīgas pilsētas pārstāvji, 
vainagojās ar Pakļaušanās līguma (Pacta subiectionis) noslēgšanu Viļņā 1561. gada 
28. novembrī.1 saskaņā ar to Polijaslietuvas valdnieks sigismunds ii augusts nodeva 
gothardam ketleram bijušās ordeņa zemes kurzemē un zemgalē kā vīriešu līnijā man
tojamu lēņa hercogisti, savukārt pārējā teritorija uz ziemeļiem no Daugavas nonāca 
tiešā sigismunda ii augusta pārvaldībā. līdz ar to 1561. gada 28. novembris uzskatāms 
par kurzemes un zemgales hercogistes (Ducatus Curlandiae et Semigalliae) de iure 
dibināšanas dienu. 

Pakļaušanās aktu realizēja 1562. gada 5. martā rīgas pilī, kur svinīgā ceremonijā 
ordenis tika sekularizēts, bet gothards ketlers jau kā laicīgs hercogs nodeva uzticības 
zvērestu sigismundam ii augustam kā lietuvas lielkņazam, kļūstot par viņa vasali. 
savukārt bijušie ordeņa brāļi un vasaļi2 zvērēja uzticību jaunajam hercogam. tādējādi 
1562. gada 5. martā notika kurzemes hercogistes dibināšana de facto. 1569. gadā, kad 
Ļubļinas seimā tika izveidota vienota Polijaslietuvas valsts jeb “abu nāciju republika” 
(Žečpospolita), notika t.s. kurzemes hercogistes inkorporācija Polijaslietuvas valstī, 
kas nozīmēja, ka tā kļuva par kopēju Polijaslietuvas lēni.3

hercogistes pamatu izveidošana hercoga gotharda laikā

Pakļaušanās līgums, kas kurzemes hercogistē biežāk tika dēvēts par Provisio  
Ducalis (burtiski: “hercoga iztika”), bija noslēgts ar līdzīgiem noteikumiem kā 
1525. gadā, kad par hercogisti pārveidoja Vācu ordeņa valsti Prūsijā.4 galvenie prin
cipi, ko sigismunds ii augusts solījās ievērot attiecībā uz jauno vasaļvalsti, bija šādi: 
ticības brīvība saskaņā ar augsburgas konfesiju; līdzšinējo muižnieku tiesību un privi
lēģiju saglabāšana, kā arī muižu mantošanas tiesības abu dzimumu ģimenes locekļiem;  

1 Par sarunu gaitu sk.: Švābe a. sigismunda augusta livonijas politika. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
nr. 1, 1937, 67.–109. lpp.; nr. 4, 1937, 483.–522. lpp. 

2 Viņi izveidoja hercogistes muižniecības kārtu jeb bruņniecību.
3 1561. gadā Polijas seims, gribēdams izvairīties no kara ar krieviju, neatbalstīja karaļa nodomus. tādēļ sigis

munds ii augusts solījās līdz seima piekrišanai sniegt militāru palīdzību ar lietuviešu spēkiem un livonijas 
pakļaušanos pieņēma lietuvas lielkņazistes vārdā. tolaik Poliju un lietuvu vienoja valdnieka persona (per
sonālūnija), kas 1569. gadā Ļubļinā tika pārveidota par reālūniju. – kurzemes hercogistes inkorporācijas 
dokuments, Ļubļinā, 1569. g. 3. augustā. – lVVa, 554. f., 1. apr., 25. l.

4 lai gan literatūrā šo līgumu biežāk dēvē par Padošanās līgumu, jāpiekrīt teodora zeida viedoklim, ka Pakļau
šanās līgums būtu precīzāks apzīmējums. – zeids t. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti (līdz 1800. gadam). 
rīga: zvaigzne, 1992, 94. lpp. līguma oriģināls atrodas herdera institūtā marburgā (Vācija), tā latīņu un vācu 
teksts publicēts: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur 
Verfassungsgeschichte 1561–1795. hg. von e. oberländer, V. keller. Paderborn: Ferdinand schöningh, 2008, 
s. 54–71. latviski tulkots: Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri, 2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti 
(1561–1795). zin. red. V. Blūzma. rīga: juridiskā koledža, 2006, 59.–66. lpp. Diemžēl latviešu tulkojumā 
iezagušās dažas neprecizitātes. 
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priekšrocības amatu piešķiršanā vietējiem vāciešiem (indigenāts). ketleram tika pie
šķirts tāds pats tituls, regālijas un gods kā Prūsijas hercogam. Vienlaikus sigis munds ii 
augusts iecēla gothardu arī par Vidzemes provinces vietvaldi jeb gubernatoru. Šo 
amatu viņš gan saglabāja tikai līdz 1566. gadam, kad, izveidojot Pārdaugavas hercogisti, 
par tās gubernatoru kļuva jans hodkevičs.

uzsākot valdīt, gothardam ketleram bija jārisina virkne sarežģītu uzdevumu – 
jānodrošina dinastijas turpināšana, jāveido jauna valsts varas un pārvaldes sistēma, 
kā arī jāsaglabā hercogistes teritorijas integritāte. Pamati ketleru dinastijai tika 
likti 1566. gadā, kad hercogs gothards apprecējās ar mēklenburgas hercoga johana  
albrehta i māsu annu (1533–1602).5 savukārt par svarīgāko politisko, administra
tīvo un kultūras centru kļuva hercoga galms, kurā koncentrējās galvenās ar valsts varu 
un pārvaldi saistītās amatpersonas un institūcijas. sākotnēji hercogam nebija stingri 
noteiktas rezidences vietas. Pirmajos valdīšanas gados gothards diezgan bieži uztu
rējās ārpus hercogistes, bet, būdams kurzemē, kopā ar galmu pārvietojās no vienas pils 
uz citu.6 tiešajā pārvaldes darbā hercogu atbalstīja vairāki padomnieki (padomnieku 
kolēģija) ar burggrāfu jeb vietvaldi (Burggraf, Statthalter) priekšgalā. kanclera vadībā 
darbojās hercogistes kanceleja, no kuras ap 16. gs. 70. gadu beigām nodalīja augstā
kās ekonomiskās pārvaldes iestādi – renteju jeb kameru (Rendt-Cammer, fürstliche 
Cammer), kuru vadīja rentmeistars. hercoga galma kalpotāju vidū bija gan vācieši, 
gan latvieši.7 hercogistes administratīvā sistēma sakņojās vecajā ordeņlaiku pārvaldē, 
vien livonijas laika pilsnovadu pavēlniekus – komturus un fogtus – nomainīja pils
kungi jeb hauptmaņi (Hauptmann) un virspilskungi jeb oberhauptmaņi (Oberhaupt-
mann).8 svarīgākos politiskos, ekonomiskos un tiesu jautājumus izskatīja hercoga un 
muižnieku kopīgās sanāksmēs – landtāgos.9 landtāga lēmumiem jeb recesiem bija  
likuma spēks. 

apmēram trešdaļa no hercogistes zemēm bija domēnes jeb hercoga muižu 
iecir kņi (Amt), bet atlikušās divas trešdaļas atradās bijušo ordeņa vasaļu rokās, kas 
tagad veidoja hercogistes muižnieku kārtu. Vēl pakļaušanās sarunu laikā bija tapis 
dokuments ar muižniecības prasībām, kuru akceptēja arī Polijas karalis un kurš vēs
turē pazīstams kā sigismunda augusta privilēģija. tā kā šī privilēģija bija dota visai 
kādreizējās livonijas muižniecībai, kas tagad sašķēlās Vidzemes un kurzemes daļā, 

5 Doma par precībām ar mēklenburgas princesi hercogam gothardam bija radusies jau 1563. gadā, bet livoni
jas kara dēļ precības notika tikai 1566. gada martā kēnigsbergā. laulībā piedzima pieci dēli un divas meitas, 
taču trīs dēli nomira agrā bērnībā.

6 Vēl 1573. gada 7. decembrī parakstītajā testamentā hercogs gothards kā galveno rezidenci, kur būtu ierī
kojamas arī hercoga kapenes, nosauca kuldīgas pili. – lVVa, 1100. f., 13. apr., 726. l. tomēr vēlāk par tādu 
izvēlējās jelgavu. Periodiski hercogs uzturējās citās pilīs un muižās. 

7 Piem., no 1576. gada 20. janvārī pieminētajiem 113 jelgavas galminiekiem 42 bija nevāci – dārznieks, pavāri, 
brūveri, kalēji, zāģeri u.c. kalpotāji. saraksts iespiests: Senatne un Māksla, nr. 3, 1937, 20. lpp.

8 Pirmo reizi virspilskungi minēti 1568. gada 11. decembra landtāga lēmumā jeb recesā, kur sēlpils un kuldīgas 
virspilskungi nosaukti kā iespējamie kandidāti reģentu padomei gotharda ketlera priekšlaicīgas nāves gadī
jumā. tomēr virspilskungu amats tolaik acīmredzot vēl nebija oficiāli noteikts, jo vēlākajos landtāgu lēmumos 
abi dēvēti vienkārši par pilskungiem. 

9 atšķirībā no livonijas laikiem kurzemes hercogistē landtāgos vairs nepieaicināja garīdzniecības un pilsētu 
pārstāvjus. landtāgā pilsētas pārstāvēja hercogs. hercogs arī apstiprināja pilsētu tiesības un kārtības jeb poli
cijas noteikumus (Polizey-Ordnung). 
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turklāt formulēta vēlējuma formā, tad tūlīt pēc rīgā notikušā Pakļaušanās akta jaun
izveidotās hercogistes muižniecība vērsās pie hercoga gotharda ar lūgumu izsniegt 
tās tiesību īpašu apstiprinājumu. tas tika izpildīts 1570. gada 25. jūnijā, kad hercogs 
parakstīja t.s. gotharda privilēģiju (Privilegium Gotthardinum).10 ar šo dokumentu 
viņš apstiprināja visas būtiskākās muižniecības tiesības, tostarp ticības brīvību sa
skaņā ar augsburgas konfesiju, kā arī ordeņlaiku lēņu muižu mantošanas tiesības 
gan vīriešu, gan sieviešu līnijā un tiesības ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem. līdz 
ar to minētie lēņi faktiski kļuva par privātīpašumu (alodiem), taču juridiski sagla
bāja lēņa statusu, jo to valdītājiem joprojām bija jāpilda lēņa jeb t.s. jātnieku dienests 
(Rossdienst), kas nozīmēja, ka no katriem 20 arkliem zemes jādod viens bruņots 
jātnieks.11 Privilēģija apstiprināja arī muižniecības augstāko un zemāko tiesu varu  
(zu Halse und zu Bauche) pār zemniekiem. taču ar tiem lēņiem, kurus piešķīra hercogs, 
drīkstēja rīkoties tikai hercoga akceptēto noteikumu ietvaros. Pārņemot muižu man
tošanas ceļā, jaunajam īpašniekam bija gada un dienas laikā jādod hercogam uzticības  
zvērests. 

Būtiska nozīme hercoga varas stiprināšanā bija evaņģēliski luteriskās baznī
cas organizācijas izveidei, kas notika tiešā gotharda uzraudzībā, un hercogs bija 
tās galva. Baznīcai bija svarīga loma jaunās sabiedrības sociālajā disciplinēšanā un 
kristīgās morāles ieaudzināšanā, turklāt tā kalpoja par vienojošu saiti starp hercogu 
un muižniecību. Plašākā mērogā jaunu baznīcu būvi un veco atjaunošanu uzsāka 
saskaņā ar 1567. gada februāra landtāga lēmumu.12 Baznīcas jautājumus apsprieda 
arī  landtāgā 1570. gada jūnijā. Pēc tā slēgšanas gothards lika apkopot baznīcas or
ganizācijas un kristīgās morāles ieviešanas svarīgākos uzdevumus atsevišķā tekstā 
ar virsrakstu “Baznīcas reformācija” (Kirchen-Reformation), kā arī pavēlēja izstrādāt 
“Baznīcas likumus” (Kirchen-Ordnung).13 tā kā viena no reformācijas prasībām bija 
dievkalpojumu un sprediķu noturēšana iedzīvotājiem saprotamā valodā, hercogs got
hards uzdeva veikt baznīcas grāmatu un dziesmu tulkošanu un iespiešanu latviešu  
valodā. 

10 Privilēģija aptver 12 punktus, ko 1570. gada jūnijā jelgavā notikušā landtāga laikā kopīgi izstrādāja hercoga 
padomnieki un muižnieku pārstāvji. tās oriģināls nav saglabājies, taču pilns teksts ietverts apstiprinājumā, 
kuru gothardam 1581. gada 28. novembrī kara nometnē pie Pleskavas izsniedza Polijaslietuvas karalis 
stefans Batorijs. – lVVa, 554. f., 1. apr., 33. l. 

11 jātnieku dienesta jautājums bija viens no sarežģītākajiem attiecībās starp hercogiem un muižniecību, sevišķi 
asas domstarpības par militārā pienākuma pildīšanas biežumu un apjomu pastāvēja 16. gs. beigās un 17. gs. 
sākumā. tuvāk sk.: keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik. 
marburg: Verlag herderinstitut, 2005, s. 11–66. 

12 literatūrā attiecībā uz 1567. gada landtāga lēmumu par būvējamo baznīcu skaitu visbiežāk piemin skaitli 70. 
taču lēmuma oriģināls nav saglabājies, bet norakstos sastopamais baznīcu uzskaitījums ir visai atšķirīgs – 
vairākumā norakstu minētas 58 baznīcas. Šo pašu skaitli atrodam arī 18. gs. beigās sastādītajā “Baznīcas 
likumu” projektā.  

13 kurzemes hercogistes “Baznīcas likumos” bija sīkāk izstrādāti jau “Baznīcas reformācijā” izteiktie pamatprin
cipi. likumu autors ir gotharda galma mācītājs un superintendents aleksandrs einhorns. likumi noteica 
mācītāju iecelšanas un baznīcu vizitācijas kārtību, dievkalpojumu saturu, baznīcas ceremonijas utt. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta darbam nevācu (latviešu) draudzēs. “kurzemes hercogistes baznīcas likumus” pirmo 
reizi iespieda rostokā 1572. gadā, tomēr daudzās baznīcās tie glabājās rokrakstā. Šie likumi palika spēkā līdz 
1832. gadam. 
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zināmas grūtības hercogam sagādāja teritoriālo problēmu risināšana. līdz ar Vid
zemes administratora amata zaudēšanu gothardam zuda pēdējās cerības iegūt savā 
valdījumā arī Pārdaugavas hercogisti. netika turēts arī Polijas karaļa dotais solījums 
izpirkt 1560. gadā Prūsijas hercogam ieķīlāto grobiņas pilsnovadu.14 tas pats attiecas 
uz bijušo kurzemes bīskapiju jeb Piltenes apgabalu, kurš pēc bīskapijas sekularizācijas 
turpināja pastāvēt kā atsevišķs valstisks veidojums un kura teritorija ķīļveidīgi ievir
zījās hercoga valdījumos.15 savukārt no dienvidiem hercogistes teritoriju apdraudēja 
lietuvas lielkņazistes iedzīvotāju tīkojumi, sevišķi tas bija jūtams hercogistes austrumu 
galā, kur notika arī vardarbīga zemes atņemšana hercoga pavalstniekiem. kurzemes 
hercogistes un lietuvas lielkņazistes robežas regulēšanu uzsāka 16. gs. 80. gados, 
tomēr tā netika pabeigta, un savstarpēji robežkonflikti  nebeidzās līdz pat hercogistes  
likvidācijai.16 

14 livonijas ordenis bija ieķīlājis grobiņas novadu par 50 000 guldeņu, lai varētu samaksāt savervētajiem algot
ņiem. solījumu izpirkt grobiņu sigismunds ii augusts deva Pakļaušanās līgumā, taču naudas trūkuma dēļ to 
nepildīja. 

15 Piltenes apgabals sastāvēja no trim savstarpēji nesaistītām daļām, tādēļ bija tikai loģiski, ka kurzemes 
hercogs vēlējās Pilteni iekļaut savos valdījumos. tuvāk par šo un citām teritoriālajām problēmām sk.: 
jakovļeva m. robežas un administratīvais iedalījums latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. 
Latvijas zemju robežas 1000 gados. sast. a. caune. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 91.– 
130. lpp. 

16 ziemeļos hercogistes robeža ar Polijas karaļa valdījumiem gāja pa Daugavas vidu, taču upes lejtecē situācija 
bija sarežģītāka. Daugavas kreisajā krastā, t.i., hercogistes pusē, atradās daļa no rīgas pilsētas patrimoniālā 
apgabala, kurā savukārt bija daži hercoga īpašumi, piem., puse spilves pļavu. 

1. att. kurzemes hercoga gotharda un hercogienes annas dubultportrets. nezināms mākslinieks. 
1584. gads (lancmane i. ketleru dzimtas kurzemes un zemgales hercogu portreti. Ventspils 
muzeja raksti, 1. sēj. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2001, 85. lpp.) 
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2. att. hercoga gotharda pēdējā testamenta sākumlapa. 1587. gads. Pergaments 
(lVVa, 554. f., 1. apr., 39. l.) 



128 latVieŠi un latVija   ii sējums   Valstiskums latVijā un latVijas Valsts 

juridiski hercoga troņa pārmantojamību gothards nodrošināja ar saviem testamen
tiem. jau 1573. gada testamentā bija noteikts, ka pēc viņa nāves hercogistē varētu valdīt 
divi hercogi (bet ne vairāk), kaut gan tolaik hercogam bija tikai viens dēls. līdzīgu no
teikumu saturēja arī pēdējais testaments, kuru gothards parakstīja 1587. gada 23. feb
ruārī – dažus mēnešus pirms savas nāves.17 Vecākajam dēlam Frīdriham (1569–1642) 
viņš novēlēja zemgali, bet otram dēlam Vilhelmam (1574–1640) – kurzemi, taču ar 
noteikumu, ka hercogisti nedrīkst sadalīt divās atsevišķās daļās un lēņa saņemšanai jeb 
investitūrai Polijaslietuvas galmā jānotiek kopīgi.18 

17 oriģināls atrodas: lVVa, 554. f., 1. apr., 39. l.; publicēts: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum 
zur russischen Provinz, s. 104–116.  

18 Vēstures literatūrā varas novēlēšana diviem dēliem, nevis tikai vecākajam nereti tiek traktēta kā gotharda 
kļūda. no pirmā acu skatiena šāds vērtējums liekas pamatots, sevišķi – ņemot vērā turpmākos notikumus 
hercogistē. tomēr, no gotharda pozīcijām raugoties, viņa rīcība, iespējams, bija pareizākais veids, kā no
drošināt jaunizveidotās valsts turpmāko pastāvēšanu nedrošajos laikos, turklāt teritoriju sadale starp vai
rākiem pēcnācējiem tolaik bija pieņemta arī citos valdnieku, īpaši vācu firstu, galmos. sk. arī: Bues a. Die 
kurländische Thronfolge im 16. und 17. jahrhundert. Der frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa. hg. von 
W. e. j. Weber. augsburg: WißnerVerlag, 2000, s. 53–72. 

3. att. kurzemes hercogistes ģerbonis. 
1615. gads (foto no rundāles pils 
muzeja krājuma). 
hercogistes ģerbonī lauva personi
ficēja kurzemi, bet alnis – zemgali. 
Vidusvairogā redzams no ketleru 
dzimtas ģerboņa pārņemtais katla 
kāsis, kas ietver ar kroni pārsegtu 
monogrammu sa – Polijas karaļa 
sigismunda ii augusta iniciāļus. 
1579. gadā vidusvairogu papildināja 
detaļa no Polijas karaļa stefana Bato
rija ģerboņa – vilka žoklis. 
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Draudi kurzemes hercogistes pastāvēšanai  
gotharda dēlu valdīšanas laikā

Pārņemot varu, gotharda vecākais dēls Frīdrihs bija tikai 17 gadus vecs, tāpēc 
viņam kā palīgi testamentā bija nozīmēti 10 padomnieki. tāpat liela nozīme pārvaldes 
lietās bija hercogienei atraitnei annai, kura bija arī prasmīga saimniekotāja un prata gūt 
labus ienākumus no savām muižām.19 1589. gada aprīlī Varšavā abi hercogi no karaļa 
saņēma kopēju investitūras diplomu – Frīdrihs personiski, bet nepilngadīgo Vilhelmu 
pārstāvēja padomnieki. taču vienlaikus Polijaslietuvas seims pieņēma likumu, kas 
pieļāva, ka, ketleru dinastijai pārtrūkstot, kurzemeszemgales lēni varētu nepiešķirt 
jaunam hercogam, bet gan sadalīt vaivadijās un pievienot lietuvas lielkņazistei. Šis 
lēmums jau drīz vien izraisīja draudus hercogistes eksistencei. 

Drīz pēc tam, kad Vilhelms bija sasniedzis pilngadību,20 brāļi 1595. gada 23. maijā 
jelgavā noslēdza savstarpēju vienošanos par varas sadali, kas paredzēja, ka katram no 
viņiem būs savs galms, saimnieciskā pārvalde un zemākā tiesvedība, taču landtāgiem 
bija jānotiek kopīgi, nedalīta palika arī augstākā tiesu iestāde – galma tiesa.21 Precību 
ceļā Vilhelmam 1609. gadā izdevās atgūt grobiņas apgabalu,22 viņš arī izvērsa aktīvu 
tirdzniecību ar kok materiāliem un savu muižu ražojumiem un dibināja pirmo dzelzs 
manufaktūru hercogistē.23 taču Vilhelma vēlme palielināt hercoga varu uz muižnie
cības privilēģiju rēķina izsauca milzīgu neapmierinātību muižniekos, kuri jau kopš 
hercogistes dibināšanas uzskatīja, ka hercogs ir tikai “pirmais starp līdzīgiem”. sevišķi 
asi konflikti Vilhelmam izcēlās ar brāļiem magnusu un gothardu noldēm, kuri 17. gs. 
sākumā nostājās muižnieku opozīcijas priekšgalā. hercogs Frīdrihs mēģināja abas 
puses samierināt, taču neveiksmīgi. Par konflikta kulminācijas punktu kļuva brāļu 
noldu nāve aresta laikā jelgavā 1615. gada augustā. muižnieki uzskatīja, ka Vilhelms 
apzināti devis pavēli noldes nogalināt un to zinājis arī Frīdrihs, tāpēc viņi par abiem 
hercogiem iesniedza sūdzību Polijas karalim sigismundam iii.24 

slepkavības un muižniecības sūdzību izmeklēšanai hercogistē ieradās īpaša Poli
jas karaļa sūtīta komisija, lietu izskatīja arī Polijaslietuvas seimā. rezultātā ar Polijas 
karaļa 1616. gada 6. maija dekrētu hercogu Vilhelmu atstādināja no varas. savukārt 

19 Par hercogienes annas darbību saglabājies salīdzinoši maz liecību, tomēr var droši teikt, ka viņa ne tikai 
aprūpēja ģimeni, bet arī aktīvi palīdzēja vīram daudzos viņa pasākumos. Vēl gotharda dzīves laikā viņa at
pirka ordeņlaikos izlēņotos talsus, emburgu un misas muižu. hercogienes annas mūžs noslēdzās 1602. gada 
4. jūlijā, bet 24. oktobrī viņu apglabāja līdzās vīram jelgavas pils kapenēs. 

20 testamentā hercogs gothards bija noteicis, ka Vilhelmam, lai sāktu valdīt, jākļūst 20 gadu vecam. Viņa rezi
dence atradās kuldīgas pilī. 

21 oriģināls uz pergamenta – lVVa, 5561. f., 4. apr., 719. l.; publicēts: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehns-
herzogtum zur russischen Provinz, s. 117–120.  

22 1609. gada janvārī kēnigsbergā Vilhelms salaulājās ar Prūsijas hercoga albrehta Frīdriha meitu sofiju 
(1582–1610), saņemot grobiņas pilsnovadu kā pūra tiesu.

23 ražotni dzelzs ieguvei no vietējās rūdas hercogs ierīkoja saldus muižas iecirknī 1614. gadā. Par tās darbību 
diemžēl sīkākas ziņas pagaidām nav izdevies iegūt. 1645. gada muižu revīzijas ziņojumā teikts, ka zeme, kur 
atradusies manufaktūra, tagad izlēņota Vilhelmam Fuldam. – lVVa, 554. f., 3. apr., 436. l., 240. lp. 

24 Par muižniecības attiecībām ar hercogiem sk.: keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs-, Nach-
folge- und Neutralitätspolitik, s. 11–105. 
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hercogam Frīdriham ar lielām pūlēm izdevās attaisnoties un saglabāt titulu un troni. 
taču muižniecība bija guvusi virsroku, ko apliecināja 1617. gada 18. martā izsludinātā 
hercogistes satversme jeb “Valdības formula” (Formula Regiminis).25 “Valdības formula” 
noteica valsts iekārtu, ierobežojot hercoga varu par labu muižniecībai, un bija spēkā 
līdz pat hercogistes likvidācijai 1795. gadā. to pusotra mēneša laikā kopīgi ar hercoga 
un muižniecības pārstāvjiem izstrādāja otra uz hercogisti nosūtītā poļu komisija. 

saskaņā ar šo dokumentu turpmāk hercogistes valdību veidoja četri virspadomnieki 
(Oberräte): landhofmeistars, kanclers, oberburggrāfs un landmaršals, kam palīdzēja 
divi tiesību doktori.26 Bez virspadomnieku ziņas hercogs nedrīkstēja izšķirt nevienu 

25 “Valdības formula” publicēta: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz,  
s. 122–145. latviskais tulkojums, kas iespiests “latvijas tiesību avotu” 2. sējumā, ir diezgan neveikls. 

26 Virspadomniekus bija jāieceļ no vietējo augstdzimušo vidus. arī tiesību doktoram bija jānāk no muiž
nieku vidus, taču, ja tāda nebūtu, šo amatu varētu ieņemt no pilsoniskajām aprindām nākušais kan
didāts. ar laiku tiesību doktori arvien vairāk tika atstumti no virspadomnieku kolēģijas darba, un 
nereti tādu valdībā vispār nebija vai bija tikai viens, turklāt no tiem vairs netika prasīts tiesību doktora  
grāds. 

4. att. kurzemes hercogistes 
satversme – “Valdības 
formula”. Pasludināta  
jelgavā 1617. gada 
18. martā. 17. gs. noraksta 
titullapa (lVVa, 640. f., 
3. apr., 630. l.)
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svarīgu politisku jautājumu, sevišķi, ja lieta skāra muižniecības tiesības un privilēģijas. 
hercogistes teritoriju iedalīja četrās virspilskungu tiesās jeb iecirkņos (Oberhaupt-
mannschaft). Divi no tiem – tukuma un kuldīgas – atradās hercogistes kurzemes daļā, 
bet divi – jelgavas un sēlpils – zemgales daļā.27 Virspilskunga tiesa bija pirmās instan
ces tiesa visiem personiski brīvajiem hercogistes iedzīvotājiem.28 tās spriedumus varēja 
pārsūdzēt galma tiesā, kuru veidoja virspadomnieki un virspilskungi, bet tālāk – Polijas 
karaļa relāciju tiesā. jaunā satversme arī atcēla agrākos landtāgu lēmumus. turpmāk 
landtāgiem bija jāsanāk ne retāk kā reizi divos gados.29 iepriekš tajos varēja piedalīties 
jebkurš muižnieks, bet tagad – tikai politiskās draudzes (politisches Kirchspiel)30 izvir
zīts deputāts no privileģētās bruņniecības jeb “īstenās muižniecības” (vera Nobiles). Par 
to, kurš piederīgs šai kārtai un tādējādi ir tiesīgs baudīt visas privilēģijas, t.sk. ieņemt 
amatus hercogistes administrācijā, bija jāizspriež pašiem muižniekiem. tas nozīmēja 
bruņniecības korporācijas izveidošanu.31 līdzās virspilskungiem kā tiesas spriedēji 
“Valdības formulā” bija minēti arī pilskungi, taču nekas konkrētāks attiecībā uz tiem 
nebija noteikts. tolaik valstī pastāvēja astoņi pilskungu iecirkņi (Hauptmannschaft) – 
Bauskas, Dobeles, kandavas, saldus, skrundas, Durbes, grobiņas un Ventspils –, un 
šāds iedalījums saglabājās līdz pat hercogistes pastāvēšanas beigām.32 

Vienlaikus ar “Valdības formulu” izsludināja arī kurzemes hercogistes likumkrā
jumu jeb “kurzemes statūtus”. statūtu pirmā daļa bija veltīta tiesu darbībai, otrajā daļā 

27 Tukuma virspilskunga tiesa ietvēra tukuma, kandavas, talsu, sabiles un auces politiskās draudzes, Kuldīgas 
virspilskungam bija pakļautas Ventspils, alsungas, kuldīgas, ordeņa aizputes, saldus, Durbes, gramzdas un 
grobiņas draudze. Jelgavas virspilskunga iecirkni veidoja Baldones, iecavas, Vecmuižas, Bauskas, jelgavas, 
mežmuižas, sesavas, Dobeles un jaunpils draudze, turklāt jaunpils draudze sadalīja tukuma virspilskunga 
tiesu divās daļās, atdalot auces draudzi no pārējā iecirkņa. kāpēc izveidojies šāds iedalījums, vairs nav no
skaidrojams. Sēlpils virspilskungs pārvaldīja aizkraukles, sēlpils, neretas, Daugavpils un aizlauces (Über-
lautz) draudzi. Pēdējās divas bieži uzskatīja par vienu draudzi vai arī vienkārši norādīja “šaipus laucesas 
upei” un “taipus laucesas upei”.  

28 Pilsētās civillietas izsprieda rāte, bet krimināllietu izskatīšanai bija jānotiek virspilskunga vai pilskunga virs
vadībā. 

29 Praksē gan divu gadu ciklu bieži neizdevās ievērot, un landtāgus arī turpmāk noturēja pēc vajadzības un 
iespējām. 

30 Par politiskajām draudzēm tās dēvēja, lai nošķirtu no baznīcas draudzēm. apzīmējums “draudze” radies no 
tā, ka sākotnēji hercogistes muižniecība sapulces, kurās tika izskatīti landtāgos apspriežamie jautājumi un 
ievēlēti deputāti, noturēja attiecīgās draudzes galvenās baznīcas sakristejā. kad īsti bija notikusi politisko 
draudžu nodalīšanās no baznīcas draudzēm, grūti pateikt, iespējams, tas notika hercogistes pastāvēšanas 
pirmajos gadu desmitos. katrai politiskajai draudzei landtāgā piederēja viena balss, lai gan bija tiesības sūtīt 
divus deputātus. Šai ziņā kurzeme atšķīrās no Vidzemes, kur kopš 17. gs. beigām par galveno administratīvo 
vienību uzskatīja baznīcas draudzi.

31 Par piederību bruņniecībai sprieda īpaša bruņniecības tiesa, kas sāka darboties 1620. gadā. Par pirmajiem 
tiesnešiem hercogs Frīdrihs iecēla 18 personas, kuru izcelsme neradīja šaubas, ar landhofmeistaru matiasu 
fon der reki priekšgalā. Bruņniecības tiesa izskatīja iesniegtos dižciltības pierādījumus un lēma par dzimtas 
ierakstīšanu īpašā bruņniecības grāmatā jeb matrikulā. Bruņniecības tiesa darbojās līdz 1634. gadam, pēc tam 
par uzņemšanu matrikulā lēma hercogistes landtāgs. 1634. gadā bruņniecības korporāciju veidoja 110 dzimtas, 
apmēram tikpat netika uzņemtas. ārpusē palika galvenokārt hercoga Vilhelma atbalstītāji un sīkmuižnieki.

32 Pilskungu jurisdikcijai bija pakļauti hercoga muižās dzīvojošie brīvie ļaudis, kā arī zemnieki krimināllie
tās. hercoga zemnieku civillietas izsprieda attiecīgās muižas pārvaldnieki. Privātajās muižās tiesu vara 
pār zemniekiem piederēja muižas īpašniekam. taču smagākos kriminālpārkāpumus muižnieks nedrīk
stēja izspriest vienpersoniski, bet gan tikai pieaicinot zemnieku pārstāvjus un piesēdētājus no kaimiņu  
vidus. 
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apkopotas civiltiesības, trešajā – krimināltiesības. cita starpā “kurzemes statūti” no
teica, ka muižnieku vara pār dzimtzemniekiem pieder pie privāttiesībām. muižniekiem 
atļāva pašiem izdot likumus saviem dzimtzemniekiem, taču tie nedrīkstēja būt pretrunā 
ar statūtiem.33       

līdz ar “Valdības formulas” pieņemšanu tika akceptēta aristokrātiska augstākās pār
valdes sistēma. hercogs gan iecēla amatpersonas, taču svarīgāko amatu piešķiršana bija 
stingri reglamentēta – virspadomnieku vakances varēja ieņemt tikai virspilskungi, bet 
virspilskungu – tikai pilskungi, kuriem savukārt bija jānāk no matrikulētās bruņniecības.34  

33 zemnieku stāvokli hercogistē nav iespējams raksturot viennozīmīgi. no vienas puses, hercoga īpašumos no 
ordeņlaikiem bija saglabājies diezgan liels brīvzemnieku slānis, kam pievienojās arī virkne hercogu brīvlaisto, 
no otras puses, 16.–17. gs. gaitā nostiprinājās dzimtkungu vara pār zemniekiem. aizbēgušos zemniekus 
vajadzēja izdot īpašniekam bez kāda noilguma, taču īpašniekam bija jārūpējas par saviem zemniekiem un 
tos nedrīkstēja sodīt ar nāvi bez tiesas sprieduma. turklāt hercoga muižu zemniekiem bija tiesības sūdzēties 
par muižkungiem, un to viņi arī izmantoja. jāpiekrīt edgaram Dunsdorfam, ka 17. gs. faktiskais zemnieku 
stāvoklis bija labāks nekā juridiskais. – Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710. stokholma: Daugava, 1962, 
225.–226. lpp. taču 18. gs. kara, mēra un politisko juku dēļ situācija jūtami pasliktinājās. 

34 turklāt bruņniecība centās pēc iespējas ierobežot namnieku dalību pārvaldes lietās un panākt, lai hercogi 
neaicinātu padomnieku u.c. amatos ārzemniekus. konflikti starp muižniecību un hercogiem pārvaldes jomā 
turpinājās visu hercogistes pastāvēšanas laiku.

5. att. kurzemes hercogistes administratīvā iedalījuma karte. 
1 – grobiņas novads, 2 – kuldīgas virspilskunga tiesa, 3 – tukuma virspilskunga tiesa, 
4 – jelgavas virspilskunga tiesa, 5 – sēlpils virspilskunga tiesa, 6 – Piltene, 7 – aknīste 
(Latvijas robežas 1000 gados. sast. a. caune. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 
1999, 100. lpp.)  

  I – zviedru Vidzeme
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tomēr smagais kompromiss, ko hercogam Frīdriham nācās noslēgt ar muižniecību, pa
sargāja kurzemi no iespējas, ka to sadalītu vaivadijās un pievienotu lietuvai, kā tas bija 
noteikts 1589. gada seima lēmumā. ar to gan visas briesmas vēl nebija novērstas. tā kā 
Frīdriha laulībā ar PomerānijasVolgastes princesi elizabeti magdalēnu (1580–1649), 
kas noslēgta 1600. gadā, bērnu nebija, bet hercoga Vilhelma dēls jēkabs (1610–1681) 
pēc tēva atstādināšanas arī bija zaudējis tiesības uz varu, hercogistes eksistencei vitāli 
svarīgs kļuva troņmantnieka jautājums. tādēļ jau kopš 1618. gada par vienu no hercoga 
diplomātijas galvenajiem uzdevumiem kļuva trimdā dzīvojošā Vilhelma35 restitūcija 
vai vismaz prinča jēkaba mantošanas tiesību atzīšana no Polijaslietuvas puses. Šā 
uzdevuma risināšanā iesaistījās arī kurzemes bruņniecība, jo pēc tam, kad bija guvusi 
politisko virsroku pār hercogiem, tā bija ieinteresēta saglabāt esošo stāvokli, nepieļaujot 
kurzemes inkorporāciju Polijaslietuvas valstī pēc hercoga Frīdriha nāves. kurzem
nieku aktivitātes dinastijas pēctecības nodrošināšanai atbalstīja arī vairāki ketleriem 
radniecīgie un draudzīgie eiropas galmi – BrandenburgasPrūsijas, Pomerānijas, 

35 Pēc atcelšanas no troņa Vilhelms bija devies uz ārzemēm, cerot, ka citu valdnieku atbalsts ļaus viņam pārlie
cināt Polijaslietuvas karali par savu nevainīgumu noldu nogalināšanā un atgūt hercoga tiesības. gandrīz 
divus gadu desmitus Vilhelms nodzīvoja Pomerānijā un mira 1640. gadā kukulovā (tag. Polijas teritorijā uz 
ziemeļiem no Ščecinas). 1642. gadā hercogs jēkabs lika pārvest tēva mirstīgās atliekas uz jelgavu.

6. att. “kurzemes jaunava”.  
ap 1600. gadu. zīmējums johana 
hieronima rēršeida piemiņas 
albumā (lVVa, 5759. f., 2. apr., 
1403. l.) 
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mēklenburgas, saksijas, anglijas un pat 
Francijas, kā arī Polijālietuvā ietekmīgais 
radzivillu klans.

lai nostiprinātu dinastiskās saites un 
troņmantnieka pozīcijas, hercogs Frīdrihs 
1624. gadā ataicināja līdz tam pie mātes 
radiem Vācijā dzīvojošo jēkabu atpakaļ uz 
kurzemi. Pūliņi panākt hercoga jēkaba tie
sību restitūciju turpinājās vairāk nekā divus 
gadu desmitus, taču panākumus izdevās 
gūt tikai pēc tam, kad no dzīves šķīrās pret 
Vilhelmu nelabvēlīgi noskaņotais karalis si
gismunds iii. 1632. gada 16. jūlijā hercogu 
radiniekiem radzivilliem izdevās panākt, ka 
uz jauna karaļa vēlēšanām sanākušie seima 
delegāti un senatori pasludināja hercoga 
Vilhelma tiesību atjaunošanu.36 jaunievē
lētais Polijaslietuvas karalis Vladislavs iV 
apstiprināja šo seima lēmumu, taču ar 
noteikumu, ka Vilhelms nedrīkst atgriez
ties kurzemē. kad 1633. gada jūlijā Viļņā 
hercogs Frīdrihs saņēma lēni no karaļa 
Vla dislava iV rokām, ceremonijā piedalījās 
arī hercogs jēkabs. tādējādi simboliski 
tika apliecinātas jēkaba troņa mantoša

nas tiesības. tā paša gada beigās Frīdrihs nodeva jēkabam virkni muižu, kas atradās 
kādreizējā hercoga Vilhelma daļā.37 tomēr, uzskatot divu galmu uzturēšanu par nera
cionālu, jēkabs nolēma doties ārzemju ceļojumā, kuru uzsāka 1634. gada septembrī, 
kopumā pavadot ārpus kurzemes divarpus gadu.38 taču, kamēr jēkabs apceļoja eiropu, 
viņa troņmantošanas tiesības un arī hercogistes pastāvēšana vēlreiz tika apdraudēta. 
1635. gadā Polijas karalis Vladislavs iV pieprasīja sev vairākas teritorijas, to vidū arī 
kurzemi, kā kompensāciju par poļuzviedru karā karaļnama ciestajiem zaudējumiem. 
kurzemniekiem par laimi, Polijaslietuvas seims, nevēloties karaļa varas pieaugumu, 
šo prasību noraidīja. Pēc pāris gadiem pretenzijas uz kurzemes troni izvirzīja Vladi

36 lVVa, 554. f., 3. apr., 27. l., 8. lp. Par hercoga Frīdriha pūliņiem jēkaba tiesību restitūcijai sk. arī: keller V. 
Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik, s. 105–145. 

37 jēkabs saņēma tukuma, sabiles, kandavas, skrundas, lutriņu, Durbes, grobiņas, rucavas, nīcas un Bār
tas muižas ar novadiem, kā arī sventājas un liepājas krasta fogtejas. – lVVa, 554. f., 3. apr., 522. l., 220., 
 221. lp.

38 Vispirms jēkabs apmeklēja tēvu, tad vairākus mēnešus pavadīja nīderlandē, bet 1635. gada jūnijā ieradās 
Parīzē. Francijā jēkabs uzturējās vairāk nekā gadu, bet nav izslēgts, ka šajā laikā viņš apmeklēja arī angliju 
vai spāniju. 1636. gada jūnijā jēkabs ziņoja par nodomu rudenī doties uz itāliju, taču nebija par to drošs. 
kurzemē viņš atgriezās 1637. gada pavasarī.

7. att. hercogs Frīdrihs. 18. gs. mākslinieka j. k. hola 
kopija no 17. gs. gleznas (foto no rundāles pils muzeja 
krājuma)
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slava iV brālis jans kazimirs, kuru atbalstīja arī karalis.39 taču arī šoreiz kurzemnie
kiem paveicās, jo 1638. gada pavasarī janu kazimiru Francijā politisku iemeslu dēļ  
apcietināja. 

neraugoties uz Polijas karaļa vairākkārtējiem paziņojumiem par hercoga jēkaba 
mantošanas tiesību atzīšanu, hercogs Frīdrihs labi saprata, ka šos solījumus poļi jeb
kurā brīdī varēja “aizmirst”. Viņš vēlējās nodrošināties pret jebkādām esošajām un 
eventuālajām pretenzijām uz hercogistes troni. tādēļ 1638. gada vasarā Frīdrihs it kā 
slimības dēļ atteicās no varas jēkaba labā. realitātē hercogs Frīdrihs, jēkabs un muiž
niecība noslēdza īpašu vienošanos. Frīdrihs paziņoja, ka lielā vecuma dēļ un saskaņā 
ar karaļa atļauju viņš pasludina jēkabu par līdzvērtīgu valdnieku, taču ar noteikumu, 
ka, kamēr vien spēs, viņš realizēs pārvaldi pats. jēkabam piešķīra tiesības pēc savas 
vēlmes piedalīties tiesas sēdēs un vajadzības gadījumā arī aizstāt tēvoci sesijās, tomēr  
visi spriedumi bija jāpasludina Frīdriha vārdā.40 taču, lai jēkabu patiesi atzītu par 
hercogu, viņam bija nepieciešams no karaļa rokām saņemt lēni un investitūras dip
lomu. tas notika 1639. gada 16. februārī, kad jēkabs Viļņas pilī nodeva karalim uz
ticības zvērestu. Panākt lēņa saņemšanu nebūt nebija viegli, jo uz sarunām Viļņā 
norīkotie poļulietuviešu senatori bija pieprasījuši, lai hercogs Frīdrihs noformē 
pilnīgu atkāpšanos no amata, ko kurzemes puse noraidīja.41 tādējādi turpmākajos 
gados līdz hercoga Frīdriha nāvei kurzemes hercogistē atkal pastāvēja divi galmi 
un divu hercogu valdīšana. kaut gan Polijālietuvā joprojām bija sastopama virkne 
magnātu, kas izteica neapmierinātību par lēņa piešķiršanu jēkabam, reālā pretdarbība  
bija vāja.

jāatceras, ka 1600. gadā bija sācies poļuzviedru karš (1600–1629/1635), kas smagi 
skāra arī kurzemes hercogisti. kara pirmajā fāzē karadarbībā aktīvi piedalījās arī abi 
hercogi ar saviem lēņa jātniekiem. tā hercogs Frīdrihs personiski vadīja kurzemnieku 
vienību, palīdzot lietuviešiem uzvarēt slavenajā salaspils kaujā 1605. gada septembrī. 
arī hercogs Vilhelms bija piedalījies karadarbībā, pildot savu vasaļa pienākumu pret 
Polijaslietuvas karali, piemēram, 1608. gadā, kad zviedri kārtējo reizi mēģināja ap
lenkt rīgu. taču tas neglāba hercogistes teritoriju no postījumiem, ko nodarīja ne vien 
zviedru,42 bet arī poļulietuviešu karaspēks. ieilgušais karš piespieda hercogu Frīdrihu 
meklēt risinājumus hercogistes pasargāšanai. Viņš ne vien centās organizēt zviedru un 

39 1638. gada janvārī jans kazimirs vērsās pie kurzemes hercogistes muižniecības ar ierosinājumu, lai tā  
iesniegtu karalim lūgumu apstiprināt viņu kā Frīdriha troņmantnieku. saprotams, ka kurzemes muižniecība 
šo ideju neatbalstīja. 

40 Vienošanās jeb “cesijas instruments” (Instrumentum Cessionis) parakstīts landtāgā jelgavā 1638. gada  
20. jūlijā. – lVVa, 554. f., 3. apr., 27. l., 15., 16. lp. Frīdrihs nodeva jēkabam pārvaldīšanā vēl kuldīgas pili ar 
apkaimes muižām, kā arī sātu, irlavas, zvārdes un sesavas muižas un Ventspils ostu, kas viņam bija jāizbūvē 
par saviem līdzekļiem. 

41 tāpat poļilietuvieši prasīja, lai hercogistē tiktu uzbūvētas četras katoļu baznīcas. kurzemnieku pārstāvjiem 
pārsvarā izdevās nosargāt savas pozīcijas, taču nācās piekrist divu katoļu baznīcu būvei. – ziņojums par saru
nām Viļņā 1639. gada 2.–16. februārī. – lVVa, 554. f., 3. apr., 27. l., 24.–28. lp. 

42 17. gs. pirmajos gados zviedri vairākkārt postīja hercogistes piekrasti, bet 1621. un 1625. gadā ieņēma daļu 
zemgales, arī hercoga svarīgāko rezidenci jelgavu. 



136 latVieŠi un latVija   ii sējums   Valstiskums latVijā un latVijas Valsts 

poļu pamiera sarunas,43 bet arī vismaz no 1625. gada mēģināja iegūt kurzemei neitrālas 
valsts statusu. hercogs nemitīgi sūtīja delegātus gan pie karojošo armiju pavēlniekiem, 
gan pie abiem karaļiem. kaut gan pēc vairāku gadu pūliņiem Frīdriham izdevās pa
nākt kurzemes neitralitātes atzīšanu, realitātē tas līdzēja maz, jo dotie solījumi bieži 
vien netika pildīti.44 hercogistē joprojām notika militāras sadursmes, un pat pamieru 
laikā karavīri nereti nodarbojās ar vietējo iedzīvotāju aplaupīšanu. svešzemju karaspēks 
pameta hercogisti tikai 1630. gadā – pēc tam, kad altmarkā (Prūsijā) 1629. gada sep
tembrī tika noslēgts sešu gadu pamiers. 

kara rezultātā hercogiste ieguva jaunu kaimiņu – zviedriju. 1630. gada vasarā zviedri 
piespieda hercogu Frīdrihu noslēgt īpašu robežlīgumu, paturot sev vairākas teritorijas, 
kas agrāk piederēja hercogistei, – Doli, Pulkarni, Bērzmenti, spilvi un Daugavgrīvu.45

hercoga jēkaba laiks (1642–1681)

Pēc hercoga Frīdriha nāves 1642. gada 16. augustā varu pilnībā pārņēma hercogs 
jēkabs. neapšaubāmi jēkabs bija spēcīga un interesanta personība, taču uzskatīt viņa  
40 gadu ilgo valdīšanas laiku par zelta laikmetu būtu stipri pārspīlēti.   

saskaņā ar 1639. gada investitūras noteikumiem juridiski jēkaba kāpšana tronī bija 
jānoformē īpašai Polijas karaļa sūtītai komisijai, kam bija jāuzklausa muižnieku sūdzī
bas, kā arī jāpārbauda, vai tiek ievērota “Valdības formula” un vai notiek katoļu baznīcu 
būve. Pērnavas vaivada jana zavadska vadītās komisijas darbs noslēdzās ar t.s. izlīguma 
jeb kompozīcijas akta (Compositionsakte) izstrādāšanu, kuru hercogs un muižniecības 
delegāti parakstīja ārkārtas landtāgā 1642. gada 29. novembrī.46 Šis dokuments cita 
starpā saturēja virkni noteikumu, kas attiecās uz pārvaldes lietām, piemēram, jelgava 
tagad tika atzīta par vienīgo hercoga rezidenci, respektīvi, galvaspilsētu.47 Bez tam 
izlīgums apstiprināja, ka ekonomika (Oeconomica), tāpat kā iepriekš, paliek vienīgi 
hercoga ziņā, tādējādi rūpes par hercogistes administratīvā aparāta uzturēšanu pilnībā 
atstājot hercogam.48 

43 lielā mērā pateicoties kurzemes diplomātiskajiem pūliņiem, 1628. gada ziemassvētkos tika noslēgts 
pamiers, kas pēc vairākkārtējas pagarināšanas 1629. gada septembrī vainagojās ar altmarkas pamieru uz  
6 gadiem.

44 Par hercoga Frīdriha neitralitātes politiku tuvāk sk.: keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs-, 
Nachfolge- und Neutralitätspolitik, s. 146–198.

45 tuvāk sk.: jakovļeva m. robežas un administratīvais iedalījums latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs., 
101.–103. lpp.

46 iespiests: Curländische Landtags- und Conferential Schlüsse von 1618 bis 1759. hg. von c. v. rummel. Dorpat: 
kluge, 1851, s. 73–85 (sammlung der rechtsquellen liv, ehst und curlands, Bd. 2). 

47 turpmāk hercoga prombūtnes laikā jelgavā bija jāuzturas vismaz trim virspadomniekiem, bet augstākajām 
galma amatpersonām (Hof-Bediente) aizliedza iejaukties jebkādās publiskās pārvaldes lietās. muižnieku 
spiediena rezultātā jēkabam arī nācās apsolīt, ka turpmāk virssekretāru iecels no muižnieku vidus, ja vien 
atradīsies tam pietiekami kvalificēta kandidatūra. jāpiezīmē, ka šo prasību visā hercogistes pastāvēšanas 
laikā izpildīt tā arī neizdevās, un virssekretāra posteni vienmēr ieņēma no namnieku aprindām nākusi  
persona. 

48 saskaņā ar privilēģijām muižniecība bija atbrīvota no nodokļu maksāšanas, izņemot ārkārtējus nodokļus, par 
kuriem vienojās landtāgos. 
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jēkabs mēģināja nostiprināt hercoga 
varu, izmantojot ekonomiskos līdzekļus, pir
mām kārtām – tirdzniecību. jau 1639. gadā 
viņš nodibināja kuģu būvētavu Ventspilī. 
Viņa veidotās flotes galvenais uzdevums  
bija hercoga muižu ražojumu transportē
 šana uz eiropas tirgiem.49 tāpat jēkabs cen
tās pēc iespējas novirzīt uz kurzemi tranzīt  
tirdzniecību, kas gāja no smoļenskas, Balt
krievijas un lietuvas pierobežas apgaba
liem un kas līdz tam bija zviedru pārvaldē 
esošās rīgas prerogatīva. sekojot laikmeta 
garam un jau tēva un tēvoča iedibinātajai 
ekonomiskajai politikai, viņš centās uzlabot 
muižu saimniecību, ierīkoja dažādu nozaru 
manufaktūras,50 to vidū dzelzs manufak
tūras vietējās purva rūdas apstrādei, kā arī 
iesaistījās pasaules kolonizācijas procesā. 
17. gs. vidū jēkabs ieguva vairākus atbalsta 
punktus gambijas upes grīvā āfrikā un to
bāgo salu Vestindijā. Pēc jēkaba precībām ar 
Brandenburgas kūrfirsta Frīdriha Vilhelma 
māsu luīzi Šarloti (1617–1676) 1645. gadā 
kurzemes hercognams vēl vairāk iekļāvās 
BrandenburgasPrūsijas dinastisko saišu 
lokā, ko vēlāk apliecināja jēkaba un luīzes Šarlotes bērnu precības ar hesenes 
kaseles, heseneshomburgas un Brandenburgas prinčiem un princesēm.51 

ārpolitikā viens no jēkaba galvenajiem mērķiem jau kopš pirmajiem valdīšanas 
gadiem bija Polijaslietuvas un zviedrijas samierināšana. Vēl Štumsdorfas pamiera 
līgumā, ko 1635. gada septembrī abas valstis bija noslēgušas uz 26 gadiem, kurzemes 
hercogs bija nozīmēts par “miera prokuratoru”, tādēļ jēkaba darbošanās šai virzienā 

49 kuģus būvēja vācu un holandiešu meistaru virsvadībā galvenokārt latviešu amatnieki, taču kuģu apkalpēs 
latviešu tikpat kā nebija. 17. gs. 40.–90. gados hercogu flotē vienlaikus darbojās 15–25, maksimuma gados 17. 
gs. vidū – līdz 35 kuģiem. tā kā hercogi turējās pie neitralitātes principa arī uz jūras, tad nevar runāt par kur
zemes kara floti, bet gan tikai par bruņotiem tirdzniecības kuģiem. nenotika arī plaša tirdzniecība ar kuģiem, 
taču atsevišķi kuģi tika būvēti un pārdoti privātpersonām. kuģus hercogi zaudēja ūtrupēs pēc konfliktiem 
ar tirdzniecības partneriem ārzemēs, kara laikā, pirātu uzlidojumos, avārijās. tuvāk sk.: jakovļeva m. mīti 
un realitāte: ieskats kurzemes hercogu flotes un kuģu būves vēsturē. Ventspils muzeja raksti, 6. sēj. Ventspils: 
Ventspils muzejs, 2009, 211.–230. lpp. 

50 lai gan jēkabs izvērsa manufaktūru un amatnieku darbnīcu dibināšanu, jana juškeviča darbā “hercoga jē
kaba laikmets kurzemē” (rīga, 1931) minētie skaitļi ir stipri pārspīlēti. Piem., kuldīgā jūras kuģus nebūvēja, 
bet dzelzs manufaktūru Ēdās (netālu no kuldīgas) ierīkoja jau pēc jēkaba nāves. 

51 sk., piem.: Būsa a. kurzeme – Brandenburga – hesene. Ventspils muzeja raksti, 1. sēj. rīga: lu žurnāla “latvijas 
Vēsture” fonds, 2001, 63.–73. lpp. ketleru dinastijai bija radniecīgas saites arī ar zviedrijas un Dānijas karaļna
miem. jāatzīmē arī, ka zviedrijas karalis Frīdrihs i, kurš valdīja 1720.–1751. gadā, bija hercoga jēkaba mazdēls. 

8. att. hercogs jēkabs. nezināms mākslinieks. 18. gs. 
kopija no 17. gs. gleznas (lancmane i. ketleru dzimtas 
kurzemes un zemgales hercogu portreti, 95. lpp.)
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nebija tikai viņa personiska lieta vien. Šis jautājums hercogistes drošībai bija aktuāls 
arī tādēļ, ka hercogam neizdevās pārliecināt muižniecību mainīt militāro spēku orga
nizācijas veidu un atteikties no lēņa karaspēka.52 Pēc ilgiem diplomātiskiem pūliņiem 
1651. gadā lībekā beidzot sanāca miera kongress. tas ar pārtraukumiem ilga divus 
gadus un beidzās bez rezultāta, galvenokārt Polijaslietuvas atteikuma dēļ atzīt zviedru 
ieņemto Vidzemes daļu par zviedrijas īpašumu.53 

augstāko punktu hercoga saimnieciskie pasākumi sasniedza 17. gs. 50. gadu pir
majā pusē.54 taču tajā pašā laikā hercogistes sekmīgā attīstība tika pārtraukta. Polija
lietuva un krievija 1654. gadā uzsāka kārtējo karu, zviedrija cīņā pret Polijulietuvu 
iesaistījās nākamajā gadā, bet 1656. gadā – arī pret krieviju. Vēl 1655. gadā jēkabs 
mēģināja panākt zviedrijas un Polijaslietuvas samierināšanu, nosūtot pie zviedrijas 
karaļa kurzemes kancleru melhioru fon Felkerzāmu, kam no kārļa X gustava izdevās 
iegūt vien mutvārdu solījumu saudzēt hercogisti. rakstiskus solījumus ievērot kur
zemes neitralitāti deva gan krievijas cars aleksejs mihailovičs, gan Polijas karalis jans 
kazimirs, kam bija izdevīgi izmantot hercogistes teritoriju kā diplomātisko kanālu, 
pa kuru abos virzienos devās dažādu valstu sūtņi.55 taču zviedrijas karalis drīz vien 
pārkāpa savus solījumus attiecībā uz kurzemes neitralitātes ievērošanu, par ko hercogs 
maksāja zviedriem ar naudu un pārtikas piegādēm. 1658. gada 10. oktobrī56 zviedru 
feldmaršals roberts Duglass saskaņā ar karaļa rīkojumu ieņēma jelgavas pili un pilsētu, 
bet jēkabu saņēma gūstā.57 Pēc mēneša hercogu ar ģimeni pārveda uz rīgu un vēlāk 
ievietoja ivangorodas cietoksnī pie narvas. hercoga virspadomniekiem nācās parakstīt 
solījumu, ka viņi pret zviedriem neko nepasāks. zviedri okupēja hercogistes teritoriju, 
taču drīz vien viņiem pretim stājās gan pašu kurzemnieku vienības, gan arī poļulie
tuviešu un Brandenburgas kūrfirsta karaspēks. kara liesmās tika izpostīta gandrīz visa 
hercogiste, lielākā daļa no hercoga uzņēmumiem iznīcināta, pilis izlaupītas.58 un arī 
pēc olivas miera līguma starp Polijulietuvu un zviedriju parakstīšanas 1660. gada 

52 hercogs jēkabs vēlējās aizstāt lēņa jātnieku dienestu ar algotiem kājniekiem. tuvāk sk.: jakovļeva m. kur
zemes hercogistes militārā sistēma un hercoga jēkaba mēģinājumi to reformēt 17. gs. vidū. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, V. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2004, 9.–20. lpp. 

53 hercoga jēkaba sarakste ar sūtņiem uz miera kongresu m. Felkerzāmu un j. Vilmani 1651.–1653. gadā. – 
lVVa, 554. f., 3. apr., 376. l.

54 Pēc zunda muitas datiem, kurzemes eksporta maksimums reģistrēts 1652.–1656. gadā, kad vidēji gadā 
izveda 513 lastus labības, 112 lastus linsēklu, 1688 birkavus linu un kaņepāju, tāpat izveda vadmalu, ādas, 
kokmateriālus u.c. preces. – Latvijas PSR vēsture, 1. sēj. 3. pārstrādāts un papildināts izdevums a. Drīzuļa 
red. rīga: zinātne, 1986, 97. lpp. jāpiezīmē, ka caur zunda muitu gāja tikai tās preces, kas tika izvestas ārpus 
Baltijas jūras, līdz ar to netika uzskaitīta tirdzniecība ar zviedriju.

55 tuvāk par hercoga jēkaba diplomātiju i ziemeļu kara laikā sk.: jakovļeva m. kurzemes hercoga jēkaba attie
cības ar krieviju. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 2005, 30.–55. lpp. 

56 saskaņā ar “Valdības formulu” no 1618. gada 1. janvāra hercogistē ieviesa gregora kalendāru jeb jauno stilu, 
kuru lietoja arī Polijālietuvā. zviedrija 17. gs. joprojām lietoja jūlija kalendāru jeb veco stilu. atšķirība starp 
stiliem 17. gs. bija 10 dienas. jelgavas pils krita zviedru rokās 10. oktobrī pēc jaunā stila jeb 30. septembrī pēc 
vecā stila. literatūrā pārsvarā sastopams zviedru lietotais datums. 

57 tuvāk sk.: jakovļeva m. jelgavas pils kā militārs nocietinājums poļuzviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–
1660). Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm. sast. i. ose. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 
323.–353. lpp. (latvijas viduslaiku pilis, Vii). 

58 Par kara notikumiem sk.: seraphim a. Die herzogslose zeit und ihre Vorboten 1655–1660. Aus der kurländi-
schen Vergangenheit. stuttgart: gotta, 1893, s. 157–355.  
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pavasarī hercogiste cieta no lietuviešu un krievu vienību iebrukumiem un laupīšanām. 
relatīvs miers atjaunojās tikai tad, kad pēc pamiera noslēgšanas andrusovas ciemā 
1667. gada februārī starp krieviju un Polijulietuvu krievi aizgāja no poļu Vidzemes 
(latgales). 

kara iznākumā nevienai no karojošajām pusēm neizdevās sasniegt acīmredzamu 
pārsvaru, un hercogistes stāvoklis ilgi palika neskaidrs. miera sarunu laikā zviedri 
pieprasīja kurzemi sev, un arī poļu vidū bija tādi, kas labprāt redzētu hercogisti in
korporētu lietuvā. hercogistes kancleram fon Felkerzāmam tikai ar lielām grūtībām 
izdevās panākt jēkaba atbrīvošanu no gūsta un viņa hercoga tiesību atjaunošanu. tur
klāt tas nebūtu iespējams bez Francijas un BrandenburgasPrūsijas atbalsta. mēnesi pēc 
miera noslēgšanas hercogs ar ģimeni varēja beidzot izbraukt no ivangorodas cietokšņa 
uz rīgu, pirms tam parakstot īpašu dokumentu, kurā solījās nedarīt neko zviedrijai 
naidīgu. ierodoties 1660. gada 20. jūnijā rīgā, hercogam nācās uzzināt, ka jelgavas pils 
atrodas poļu rokās, kuri to nemaz nevēlas atstāt.59 8. jūlijā jēkabs ar ģimeni un galmu 
šķērsoja kurzemes robežu un devās uz grobiņas pili, kas līdz 1661. gada novembrim 
kļuva par galveno hercoga rezidenci.

Pretēji Brandenburgas kūrfirstam, kurš kara apstākļos prata iegūt suverenitāti 
Prūsijai, vienīgais, ko ieguva hercogs jēkabs, bija formāla Piltenes apgabala pievieno
šana hercogistei.60 Viss pārējais, kā jau teikts, bija izpostīts, un jēkabam nācās ķerties 
pie saimniecības atjaunošanas. 1663. gadā viņš izdeva hercoga muižu pārvaldes no
teikumus (Amts Ordnung), ar kuru palīdzību centās racionalizēt un uzlabot muižu 
apsaimniekošanu un atgriezt tās vismaz pirmskara stāvoklī.61 tāpat hercogs atjaunoja 
daļu veco manufaktūru un amatnieku darbnīcu un ierīkoja dažas jaunas. galvenais šo 
uzņēmumu uzdevums bija hercoga jeb valsts iekšējo vajadzību nodrošināšana, un ar to 
ražojumiem jēkabs tikpat kā netirgojās.62 eksportā joprojām dominēja graudi, lini un 
linsēklas, kaņepāji, ādas u.c. lauksaimniecības produkti, kā arī kokmateriāli. saimnie
cības atjaunošana prasīja lielas pūles un izdevumus, bet hercoga spēkus bija iedragājis 
gan pārciestais gūsts, gan gadu nasta, turklāt kopš 17. gs. 60. gadiem lauksaimniecības 
produktu cenas eiropā kritās, tādēļ savas valdīšanas pirmajā posmā sasniegtos panā
kumus jēkabam atkārtot neizdevās. 

hercogam neveicās arī koloniju jomā. kamēr viņš atradās apcietinājumā, tās kļuva 
par vieglu laupījumu spēcīgākām valstīm un pašlabuma meklētājiem. lielākie konku
renti, kas centās iegūt kurzemes kolonijas, bija angļi un holandieši, un tas viņiem arī 

59 Poļi no jelgavas pils aizgāja 1660. gada 27. augustā, taču pils bija tik sliktā stāvoklī, ka vēl ilgāk nekā gadu 
hercogs tajā nevarēja atgriezties.

60 līdz 1655. gadam, kad Piltenes apgabalu ieņēma zviedri, tas bija autonoms veidojums Polijaslietuvas pa
kļautībā. 1656. gadā zviedri ieķīlāja Pilteni jēkabam par 50 000 guldeņu. jēkaba tiesības uz Pilteni apstiprināja 
arī olivas miera līgums. Politisko vienotību ar hercogisti Piltene saglabāja līdz 1717. gadam.

61 noteikumi publicēti pie arveda Švābes raksta “kurzemes hercoga jēkaba lauksaimniecības likumi” (Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 1937, 363.–403. lpp.). jāpiezīmē, ka šie noteikumi lielā mērā balstījās uz her
coga Frīdriha 1636. gada 7. jūnijā kuldīgā izdotajiem noteikumiem. jāpiemin arī hercoga jēkaba 1649. gada 
muižu noteikumi, par kuru eksistenci a. Švābe nebija informēts. 

62 Piem., 1673. un 1674. gadā Baldones dzelzs manufaktūrā pēc rīgas pasūtījuma izgatavoja monētu spiestuvi 
un partiju ložu, taču tas ir vienīgais zināmais pasūtījums dzelzs manufaktūru ražojumiem no ārvalstīm her
coga jēkaba valdīšanas laikā.
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izdevās – gambija nonāca angļu, bet tobāgo – holandiešu rokās. kaut gan hercogs 
jēkabs jau 1661. gadā bija uzsācis diplomātiskās aktivitātes, lai atgūtu savus īpašumus, 
vienīgais, ko viņam izdevās panākt, bija 1664. gada 17. novembrī noslēgtais līgums ar 
anglijas karali kārli (Čārlzu) ii. tajā hercogs atteicās no saviem gambijā esošajiem 
fortiem angļu labā, pretim saņemot atļauju tirgoties ar angļu kolonistiem. karalis savu
kārt piešķīra hercogam tiesības uz tobāgo salu ar noteikumu, ka tā tiks kolonizēta tikai 
ar hercoga un karaļa pavalstniekiem.63 līdz ar to kārlis ii bija ieguvis vienu no jēkaba 
kolonijām, “atdodot” hercogam otru pašam jēkabam piederošu koloniju, kas turklāt 
atradās holandiešu rokās. realitātē par tobāgo joprojām cīnījās anglija un nīderlande, 
un vēlāk šai cīņā iesaistījās arī Francija. Vairums no hercoga uz tobāgo sūtītām ekspe
dīcijām nevainagojās panākumiem, to pašu var teikt par holandē uzsāktajām prāvām 
par īpašuma tiesībām uz salu – tas viss hercogam izmaksāja prāvas naudas summas.64 
nesekmīgi bija arī mēģinājumi atgūt gambiju. tādējādi var secināt, ka kolonijas  
jēkabam nesa vairāk zaudējumu nekā peļņas. ne velti rentmeistars jeb hercoga finanšu 
pārzinis johans cveihauzens sarunā ar Prūsijas sūtni markvardu ludvigu fon Princenu 
1698. gada februārī izteicās, ka viens no hercogistes lielo parādu cēloņiem esot tas, ka 
“jau vairāk nekā 50 gadu tirdzniecība un kuģniecība nesusi zaudējumus, jo, kamēr 
meklētas zemes amerikā un āfrikā, tikmēr kurzemē pazaudēta kurzeme”.65 

hercogu jēkabu tiešām varam apbrīnot par uzdrīkstēšanos, neatlaidību un darbī
gumu, tomēr, šķiroties no šīs pasaules 1681. gada 31. decembrī, viņš savam vecākajam 
dēlam un troņmantniekam Frīdriham kazimiram atstāja nebūt ne to vienkāršāko poli
tisko un ekonomisko mantojumu.

Pēdējie ketleru dinastijas pārstāvji: hercogi Frīdrihs kazimirs,  
Ferdinands un Frīdrihs Vilhelms

savu vecāko dēlu Frīdrihu kazimiru (1650–1698) hercogs jēkabs sāka iesaistīt pārval
des darbā tūlīt pēc viņa atgriešanās no dalības t.s. holandiešu karā (1672–1678). tēva mu
dināts, Frīdrihs kazimirs 1676. gadā atstāja holandiešu dienestu un atgriezās kurzemē.66  
Bet vēl pirms tam – 1675. gada oktobrī hāgā viņš salaulājās ar nasavaszīgenes prin

63 andersons e. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija. stockholm: Daugava, 1970, 163.–165. lpp. 
64 saskaņā ar edgara andersona ziņām no 32 ekspedīcijām, kas 1653.–1688. gadā sūtītas uz tobāgo, tikai 17 

sasniedza salu. – andersons e. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija, 332. lpp. Par gambijas 
koloniju sk. arī: andersons e. Tur plīvoja Kurzemes karogi. [Bruklina]: grāmatu Draugs, 1970. 

65 “Die Uhrsache d. großen Schulden betreffend, wehren meines wißens diese die fürnehmste: der Commercien und 
Seefahrt, so von mehr als 50 Jahren hero mit lauter gewißen Schaden getrieben, da man nach America und Africa 
gefahren und Länder gesucht, dagegen Churland in Churland verlohren.” – lVVa, 554. f., 3. apr., 175. l., 47. lp.

66 1672. gadā Francija uzsāka karu ar holandi jeb Ģenerālštatiem. Drīz pēc kara sākuma hercoga sūtnis hāgā 
noslēdza līgumu par dažu pulku vervēšanu kurzemē par holandiešu subsīdijām. Šī līguma noslēgšanu at
balstīja arī Brandenburgas kūrfirsts, kurš pats 1672. gada maijā noslēdza savienību ar holandi pret Franciju. 
taču jau 1673. gada jūnijā Brandenburga noslēdza ar Franciju separātu miera līgumu, līdz ar to mainījās 
arī tās politika. neapmierinātību ar jēkaba palīdzību holandei sāka izrādīt arī 1674. gadā par Polijas karali 
ievēlētais jans sobeskis, kura sieva bija francūziete. Poļi pārmeta hercogam, ka viņš vervējot un pārdodot kur
zemniekus svešām varām, kad Polijai nepieciešama palīdzība karā pret turkiem. tas viss pamudināja jēkabu 
norobežoties no dēla vadītajiem karapulkiem, paziņojot, ka princis esot rīkojies pret tēva gribu.
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cesi sofiju amēliju (1650–1688). 1677. gadā Frīdrihs kazimirs nodibināja otru hercogu 
kuģu būvētavu – liepājā.   

Pēc jēkaba nāves jaunais hercogs nonāca smagā situācijā, jo saskaņā ar tēva testa
mentu viņam bija jāizmaksā vairāki simti tūkstoši dālderu brāļiem un māsām,67 naudu 
gūstot no zviedrijas, Polijas, anglijas, Brandenburgas, spānijas un Portugāles parādiem. 
saprotams, ka lielvalstis, kuras pa daļai neatzina jēkaba prasības, pa daļai parādu atdo
šanu vienkārši novilcināja, turpināja to pašu politiku arī attiecībā uz Frīdriha kazimira 
pretenzijām. savukārt brāļi un māsas vēlējās saņemt naudu pēc iespējas ātrāk, tādēļ 
par mantojuma sadali risinājās ilgi strīdi un sarunas, sevišķi uzstājīgs bija Ferdinands, 
kurš vispirms ierosināja prāvu Polijā, bet pēc tam vērsās pēc atbalsta pie Brandenbur
gas kūrfirsta.68 rezultātā Frīdriham kazimiram nācās ieķīlāt muižas, lai iegūtu naudu 
izmaksām, tādējādi palielinot jau jēkaba laikos radušos hercogistes parādu nastu. zi
nāmas pūles jaunajam hercogam prasīja arī attiecību sakārtošana ar muižniecību, kas 
hercoga jēkaba pēdējos valdīšanas gados bija saasinājušās.69 muižniecība atteicās nodot 
Frīdriham kazimiram uzticības zvērestu, pirms būs izskatītas tās iesniegtās sūdzības. 
Vienošanos abas puses panāca tikai 1684. gadā, kad Frīdrihs kazimirs parakstīja solī
jumu ievērot visas muižniecības tiesības un privilēģijas, bet muižnieki beidzot zvērēja 
uzticību. tomēr problēmas attiecībās ar muižniecību saglabājās arī turpmāk, jo hercogs 
tiecās uzpirkt bruņniecības muižas, kuras pēc tam ieķīlāja vai iznomāja personām, kam 
nebija dižciltīgo tiesību.

Frīdrihs kazimirs visumā turpināja tēva iedibinātos saimniekošanas un politikas 
principus un darīja to ne tikai aiz pietātes pret tēvu, kā nereti tiek apgalvots vēstures litera
tūrā.70 Viņš reorganizēja hercogistes dzelzs rūpniecību, par paraugu ņemot zviedriju, kas 
tolaik bija progresīvākā metalurģijas nozarē,71 tāpat būvēja kuģus un mēģināja atjaunot 
koloniju tobāgo salā – arī visai nesekmīgi. taču Frīdriha kazimira valdīšanas laiks ir viens 
no vissliktāk izpētītajiem posmiem kurzemes hercogistes vēsturē, tāpēc objektīvākam 
izvērtējumam nepieciešami daudz detalizētāki, uz arhīvu materiāliem bāzēti pētījumi. 

67 tobrīd uz mantojumu pretendēja: luīze elizabete (1646–1690), precējusies ar heseneshomburgas land
grāfu Frīdrihu; Šarlote sofija (1651–1728), 1688. gadā ievēlēta par abati herfordas laicīgajā abatijā; marija 
amālija (1653–1711), precējusies ar heseneskaseles landgrāfu kārli; Ferdinands (1655–1737); aleksandrs 
(1658–1686). 

68 hercoga jēkaba testaments un ar mantojuma sadali saistīti dokumenti, sevišķi attiecībā uz heseneskaseles 
un heseneshomburgas prasībām, publicēti grāmatā: Eine schwierige Erbschaft. Die Verhandlungen nach dem 
Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/83. hg. von a. Bues. Wiesbaden: harrasowitz Verlag, 1995 (Deutsches 
historisches institut Warschau: Quellen und studien, Bd. 1).

69 tā 1678. gada oktobrī hercogs jēkabs aicināja muižniecību ķerties pie ieročiem, lai nepieļautu zviedru kor
pusa gājienu no Vidzemes uz Prūsiju, taču muižniecība atteicās to darīt. tādēļ jēkabs rakstīja savam sūtnim 
Polijā, lai karalis tos, kuri atsakās pildīt hercoga rīkojumu par militāro dienestu, pasludinātu par nodevējiem: 
jēkaba vēstule nikolajam hvalkovskim, jelgavā, 1678. gada 4. oktobrī. – lVVa, 554. f., 3. apr., 449. l., 9. lp. 

70 kopš 19. gs. vidus historiogrāfijā bez jebkāda pamatojuma ieviesās negatīvs hercoga Frīdriha kazimira darbī
bas vērtējums, tādējādi mēģinot uzsvērt viņa tēva jēkaba nopelnus. tomēr nereti Frīdrihu kazimiru pēla tieši 
par to, par ko jēkabu slavēja. tuvāk sk.: jakovļeva m. kurzemes un zemgales hercogistes vēstures mazpētītās 
problēmas: kurzemes hercogu jēkaba un Frīdriha kazimira tēlojums historiogrāfijā. Ventspils muzeja raksti, 
1. sēj. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2001, 74.–82. lpp. 

71 Par metalurģijas attīstību hercogistē sk.: jakovļeva m. modernizācija un manufaktūras kurzemes hercogistē 
17. gs. Kurzeme, Vidzeme, Latgale: Reģions un identitāte vēsturē: konferences materiāli. rīga, 1999, 36.–45. lpp. 
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Frīdrihs kazimirs nomira 1698. gada 22. janvārī, kā troņmantnieku atstājot dēlu 
Frīdrihu Vilhelmu (1692–1711). saskaņā ar “Valdības formulu” līdz prinča pilngadībai 
hercogistes pārvaldei būtu jāatrodas virspadomnieku rokās, taču hercogiene elizabete 
sofija (1674–1748), ar kuru Frīdrihs kazimirs bija apprecējies 1691. gadā, sava pus
brāļa Brandenburgas kūrfirsta Frīdriha iii, vēlākā Prūsijas karaļa Frīdriha i (no 1701)  
atbalstīta, uzskatīja, ka reģentes statuss pienākas viņai. Vēl vairāk pēc varas tiecās mi
rušā hercoga brālis Ferdinands (1655–1737), kurš veidoja militāru karjeru Polijā un 
kuram bija labi sakari karaļa galmā. jau 1698. gada februārī Polijas karalis un saksijas 
kūrfirsts augusts ii iecēla viņu par Frīdriha Vilhelma aizbildni un hercoguadministra
toru kurzemē. taču jau pēc dažiem mēnešiem Brandenburgas diplomātija panāca no 
augusta ii mandātu, ar kuru par Frīdriha Vilhelma aizbildni apstiprināja arī elizabeti 
sofiju. abiem pavaldoņiem bija savi piekritēji kurzemes muižniecības vidū, un, lai gan 
lielāku varu bija ieguvis Ferdinands, politiskā krīze hercogistē tikai padziļinājās.72 tur
klāt kurzeme tika ierauta lielā ziemeļu kara (1700–1721) liesmās. 

Ferdinandam nācās atteikties no priekšteču iedibinātās kurzemes neitralitātes politi
kas, jo augusts ii kā placdarmu uzbrukumam zviedriem izmantoja hercogistes teritoriju. 
hercogs nebūt neatbalstīja karaļa nodomus, tomēr, lai nodrošinātu augusta ii atbalstu 
iekšpolitiskajās cīņās ar opozīcijā palikušo muižniecības daļu un lai pēc iespējas pasargātu 

72 tuvāk par to sk. m. jakovļevas pētījumu “cīņa par varu kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha kazimira 
nāves” (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 2002, 64.–93. lpp.; nr. 1, 2003, 65.–96. lpp.; nr. 1, 2005, 
48.–69. lpp.; nr. 3, 2006, 44.–60. lpp.). 

9. att. hercogs Frīdrihs kazimirs. 
nezināms mākslinieks. 18. gs. kopija 
no 17. gs. gleznas (lancmane i. ketleru 
dzimtas kurzemes un zemgales hercogu 
portreti, 95. lpp.)

10. att. hercogs Ferdinands. nezināms 
mākslinieks. 18. gs. kopija no 17. gs. 
gleznas (foto no rundāles pils muzeja 
krājuma)
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savus pavalstniekus no karavīru patvaļas, viņš iestājās sakšu armijā.73 taču karaļa augusta 
ii svārstīgums kara operācijās pie rīgas kļuva liktenīgs kurzemes hercogistei. Pēc zviedru 
uzvaras spilves kaujā 1701. gada jūlijā Ferdinands aizbrauca no kurzemes un turpmāk 
mēģināja panākt savu tiesību restitūciju un hercogistes deokupāciju diplomātiskā ceļā.74 
Īsā laikā zviedri ieņēma visu hercogistes teritoriju.75 ar pārtraukumu 1705./1706. gadā, 
kad kurzemē uzturējās krievu karaspēks, zviedru okupācija ilga līdz 1709. gada vidum. 
uzvara kaujā pie Poltavas ļāva krievijas caram Pēterim i koncentrēt spēkus Baltijas ieka
rošanai, un līdz ar Vidzemes nonākšanu krievijas sastāvā 1710. ga dā aizsākās arī krievijas 
ietekmes pieaugums kurzemē. 

tā kā Pēterim i joprojām bija jārēķinās ar sabiedroto, kuri vienlaikus bija viņa 
konkurenti, viedokli, tolaik cars vēl neuzdrošinājās veikt tiešu kurzemes aneksiju. 
taču hercogam Frīdriham Vilhelmam, kurš 1710. gada maijā atgriezās kurzemē, 
pateicībā par hercogistes atgūšanu nācās precēt Pētera i brāļameitu annu joanovnu 
(1693–1740). Diemžēl jaunais vīrs nomira jau 1711. gada janvārī atceļā no Pēterburgas,  

73 augusts ii uzsāka karu pret zviedriju kā saksijas kūrfirsts. lai gan cīņās pie rīgas piedalījās arī dažas poļu un 
lietuviešu armijas vienības, oficiāli Polijalietuva karā tolaik vēl nebija iesaistījusies. 

74 hercogiene elizabete sofija kopā ar dēlu 1701. gada janvārī devās uz kēnigsbergu uz pusbrāļa kronēšanu 
par Prūsijas karali Frīdrihu i. kurzemē viņa vairs neatgriezās. hercoga Frīdriha kazimira meitas no pirmās 
laulības marija Doroteja (1684–1743), eleonora Šarlote (1686–1748) un amālija luīze (1687–1750) pameta 
hercogisti 1701. gada augusta beigās vai septembrī.  

75 Par notikumiem pirmajos kara gados sk. m. jakovļevas pētījumu “karadarbība kurzemes hercogistē un 
lietuvas pierobežā lielā ziemeļu kara sākumā (1700–1705)” (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 2007, 
42.–72. lpp.; nr. 2, 2008, 29.–46. lpp.; nr. 3, 2009, 49.–70. lpp.).

11. att. hercogs Frīdrihs Vilhelms un hercogiene anna joanovna. nezināms mākslinieks. 
19. gs. miniatūrakvareļi pēc 18. gs. gravīrām (Ernsts Johans Bīrons, 1690–1990: izstāde 
Rundāles pilī: katalogs. rundāles pils muzejs, 1992, objekts nr. 10) 
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kur notika laulības, tomēr tas neatturēja caru no annas nosūtīšanas uz kurzemi.76 
kontribūciju, karadarbības un mēra epidēmijas izpostītā hercogiste bija spiesta mak
sāt krieviem dažādas nodevas, kā arī laulību kontraktā paredzēto atraitnes naudu 
annai joanovnai. Varas jomā savstarpēji konkurēja ne vien Dancigā (tag. gdaņska) 
dzīvojošais hercogs Ferdinands un hercogiene anna joanovna, bet arī hercogistes 
valdību veidojošā virspadomnieku kolēģija, kas centās realizēt pati savu politiku, 
un muižniecība, kas bija sašķēlusies dažādās partijās. savukārt apkārtējo valstu cerī
bas saistījās ar ketleru dinastijas drīzo izbeigšanos, jo Ferdinandam bērnu nebija.77  
jau drīz pēc ziņas par hercoga Frīdriha Vilhelma nāvi izplatīšanās sākās nākamā 
hercoga meklējumi. kandidātus aktīvi virzīja gan saksija, BrandenburgaPrūsija, 
hesenekasele, gan vairākas citas valstis – līdz 1724. gadam to skaits sasniedza 17. 
taču noteikumus diktēja krievija, izvirzot prasību, ka pretendentam uz kurzemes 
troni noteikti jāprec anna joanovna.78 landtāgā 1726. gada jūlijā par nākamo her
cogu pēc Ferdinanda kurzemes bruņniecība ievēlēja augusta ii dēlu saksijas princi 
moricu (1696–1750), kurš ieradās jelgavā un ieguva arī annas joanovnas labvēlību. 
tomēr krievu un poļulietuviešu intrigu rezultātā 1727. gadā Polijaslietuvas seims 
atcēla landtāga lēmumu, bet moricam nācās glābties no krievu aresta, bēgot uz  
ārzemēm. 

1730. gada februārī annu joanovnu maskavā kronēja par krievijas imperatori, 
un viņa pārcēlās uz krieviju. Viņas īpašumus kurzemē joprojām pārvaldīja krievijas 
rezidenti jelgavā. savukārt Dancigā ieinteresēto valstu aģenti gaidīja Ferdinanda nāvi. 
gaidīt nācās gan diezgan ilgi – pēdējais ketleru dinastijas hercogs nomira 1737. gada 
4. maijā. 

Bīronu dinastija un krievijas ietekmes pastiprināšanās  
kurzemes hercogistē

kurzemes hercogistes liktenis izšķīrās pēc tam, kad t.s. mantojuma kara (1733–
1735) rezultātā krievija ar ieroču spēku panāca sava kandidāta – augusta ii dēla  
augusta iii ievēlēšanu par Polijaslietuvas karali. jaunais karalis jau 1734. un 1736. gadā 
bija slepeni piedāvājis ieņemt kurzemes troni imperatores annas joanovnas favorītam 
ernstam johanam Bīronam (1690–1772), kurš bija cēlies no savulaik kurzemes bruņ
niecības matrikulā neuzņemtās fon Bīrenu dzimtas.79 lai gan tolaik ernsts johans šo 

76 rīkojumu par annas joanovnas pārcelšanos uz kurzemi cars izdeva jau 1712. gadā, taču uz pastāvīgu dzīvi 
jelgavā viņa ieradās tikai 1716. gada oktobrī. uzturam viņai tika ierādīta virkne hercoga muižu. 

77 hercogs Ferdinands apprecējās tikai 1730. gadā ar 22 gadus veco saksijasVeisenfelsas princesi johannu mag
dalēnu (1708–1759). taču tas bija drīzāk žests sabiedrības kaitināšanai, jo par to, ka Ferdinandam nevar būt 
bērnu jaunībā izslimoto cūciņu dēļ, runāja jau sen. 

78 tuvāk sk., piem.: Čerpinska a. kurzemes un zemgales hercoga troņa mantošanas jautājums 1711.–1718. gadā. 
Latvijas Arhīvi, nr. 3/4, 2011, 210.–234. lpp.

79 1638. gadā ernsta johana sencis matīss fon Bīrens bija saņēmis dižciltības diplomu no Polijas karaļa Vla
dislava iV, taču kurzemes bruņniecība to neuzskatīja par pietiekamu dižciltības pierādījumu un matrikulā 
viņa vārdu neierakstīja. tikai 1730. gada septembra landtāgs uzņēma ernstu johanu kurzemes bruņniecības 
korporācijā.
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piedāvājumu it kā nepieņēma, tomēr pēc 
Ferdinanda nāves piekrita savas kandidatū
ras izvirzīšanai hercoga vēlēšanās, kas notika 
t.s. brālīgajā konferencē80 1737. gada jūnijā. 
Pateicoties krievijas ietekmei, pārējiem kan
didātiem81 nebija nekādu izredžu. savukārt, 
lai annai joanovnai nebūtu jāzaudē savs fa
vorīts, Polijas karalis ļāva Bīronam pārvaldīt 
hercogisti, nepārceļoties no Pēterburgas uz 
jelgavu, – karaļa oficiālā atļauja tika parak
stīta 1737. gada 14. jūlijā.82 

uzsākot valdīt, ernsts johans parakstīja 
vienošanos ar kurzemes bruņniecību par 
tās privilēģiju ievērošanu.83 izmantojot 
visus iespējamos resursus, t.sk. arī krievijas, 
ernstam johanam izdevās panākt izlīgumus 
ar ketleru nama pārstāvjiem par finansiālo 
pretenziju apmierināšanu. muižas hercogs 
centās neiznomāt, bet gan apvienot t.s. 
ekonomijās (Oeconomie), kuras pārvaldīja 
hercoga iecelts pārvaldnieks un rakstvedis. 
tāpat ernsts johans ar savu faktoru palīdzību 
izvērsa tirdzniecību ar muižu ražojumiem 
caur liepājas un Ventspils ostu. jelgavā 
1738. gadā sāka jaunās rezidences izbūvi, 
nojaucot veco ordeņlaiku pili, un rundālē turpinājās jau pirms diviem gadiem uzsāktie 
pils būvdarbi. taču līdz ar imperatores annas joanovnas nāvi 1740. gadā beidzās arī 
ernsta johana varenība. 

kārtējā krievijas varas apvērsuma rezultātā 1740. gada novembrī ernstu johanu 
kopā ar ģimeni apcietināja un 1741. gada vidū izsūtīja uz sibīriju. kad 1741. gada beigās 
tronī kāpa Pētera i meita imperatore elizabete, viņa mīkstināja Bīrona apcietinājuma 
noteikumus un atļāva pārbraukt uz jaroslavļu. oficiāli ernsts johans no kurzemes troņa 
gan nebija atstādināts. krievija izmantoja šo apstākli, uzliekot sekvestru visiem hercoga 
īpašumiem kurzemē. to uzraudzīšanu uzdeva krievijas valsts kambarkungam un akre
ditētajam ministram ernstam johanam fon Butleram. sekvestra laikā ekonomijas tika 

80 atšķirībā no landtāga brālīgajās konferencēs varēja piedalīties jebkurš bruņniecības pārstāvis, nevis tikai 
delegāti. Brālīgās konferences hercogistē sāka rīkot kopš 18. gs. sākuma, kad hercoga prombūtnes dēļ bija 
grūti noorganizēt “normālu” landtāga sasaukšanu.  

81 Bez Bīrona vēl kandidēja heseneshomburgas un BraunšveigasBevernas firstu ģimeņu pārstāvji, pretenzijas 
uz troni bija izteicis arī saksijas morics. 

82 Par ernstu johanu un viņa laikmetu tuvāk sk.: Ernsts Johans Bīrons 1690–1990: izstāde Rundāles pilī: katalogs. 
rundāles pils muzejs, 1992. 

83 Dokumenti saistībā ar ernsta johana nākšanu pie varas publicēti krājumā: Kurland. Vom polnisch-litauischen 
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, s. 183–223. sk. arī: aschkewitz m. Die Wirksamkeit Hermann Karl 
Keyserlings bei der Erhebung Ernst Johann Birons zum Herzog von Kurland. tartu, 1934.

12. att. hercogs ernsts johans Bīrons. 1773. gads. 
leonharda Šorera glezna (Ernsts Johans Bīrons,  
1690–1990: izstāde Rundāles pilī: katalogs, objekts nr. 6)
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sadalītas, muižas iznomātas, bet lielākā daļa ienākumu nonāca krievijas valsts kasē.84 
tikmēr hercogistes iekšpolitiskajā dzīvē atkal valdīja nevienprātība. 1744.–1756. gadā 
virspadomnieki konfliktēja ar daļu bruņniecības, kas, nevēloties ernsta johana at
griešanos tronī, protestēja pret to, ka virspadomnieki un viņus atbalstošie muižnieki 
vērsās pie Polijas karaļa ar ierosinājumiem panākt hercoga atbrīvošanu.85 Bez tam 
periodiski uz hercoga troni pieteicās jauni kandidāti. Beidzot 1758. gadā imperatore 
elizabete piekrita piešķirt hercogisti Polijas karaļa augusta iii dēlam saksijas princim 
kārlim (1733–1796), jo saksija bija viena no krievijas sabiedrotajām septiņgadu karā 
(1756–1763) pret Prūsiju. 

1758. gada novembrī Polijas karalis pasludināja hercogistes troni par vakantu, un 
decembrī brālīgajā konferencē kārli ievēlēja par hercogu. 1759. gada marta beigās viņu 
svinīgi sagaidīja jelgavā. kurzemē kārlis uzsāka saimniecības sakārtošanu, taču viņa 
labajiem nodomiem nebija lemts piepildīties. Pēc elizabetes nāves 1762. gada sākumā 
pie varas nāca Pēteris iii, un krievijas ārpolitikā notika krass pavērsiens. imperators 
atsauca no trimdas Bīronu, taču tikai tādēļ, lai panāktu viņa atteikšanos no hercoga 
troņa par labu savam tēvocim holšteinasgotorpas princim georgam ludvigam. 
Dažas dienas pēc atteikuma raksta parakstīšanas varu krievijā pārņēma Pētera iii sieva 
katrīna ii. Viņa 1762. gada augustā atjaunoja ernsta johana tiesības uz troni,86 taču 
sākumā viņam nācās uzturēties rīgā, jo jelgavā joprojām dzīvoja kārlis, kurš arī vēlējās 
saglabāt savu statusu. kurzemes muižniecība sašķēlās abu hercogu atbalstītājos – at
tiecīgi “ernestīniešos” un “karolīniešos”. 1763. gada janvārī ernsts johans pārbrauca uz 
jelgavu, bet krievija ieveda savu karaspēku, kas bloķēja kārļa rezidenci. aprīlī kārlis 
no kurzemes aizbrauca, un, kad 1764. gadā Polijā par karali kļuva vēl viens krievijas 
ieliktenis – staņislavs Poņatovskis, kārļa pretenzijām bija pielikts punkts.87 Par vienīgo 
noteicēju reģionā bija kļuvusi krievija, un hercogiste, lai arī juridiski saglabāja Polijas
lietuvas lēņa statusu, faktiski nonāca krievijas protektorātā.

Pēc pārciestās trimdas ernsts johans nespēja atgūt agrāko varenību un respektu nedz 
krievijā, nedz arī kurzemē, un viņa mēģinājumi apspiest muižnieku vidū joprojām pastā
vošo opozīciju bija ne visai sekmīgi. klāt nāca arī veselības problēmas, kuru dēļ 1769. gada 
novembrī ernsts johans atteicās no varas sava vecākā dēla Pētera (1724–1800) labā.88  

84 tā 1742. gada februārī rīgas rentejā (Kayserliche Rigische Rentey) jeb kasē bija jānodod 32 000 dālderu no 
muižu nomas naudas, kā arī 665 dālderi, ko bija ieņēmuši hercoga tirdzniecības aģenti Ventspilī un liepājā. – 
lVVa, 554. f., 2. apr., 3096. l., 55. lp. 

85 tā kā virspadomniekus atbalstīja mazākā bruņniecības daļa, viņus dēvēja par minoristiem, bet pretēja uzskata 
pārstāvjus – par majoristiem. Par 18. gs. vidus politiskajiem notikumiem kurzemē sk., piem.: strohm k.P. 
Die kurländische Frage (1700–1763): eine Studie zur Mächtepolitik in Ançien Régime. Berlin: Dissertation.de, 
1999. 

86 katrīnas ii un ernsta johana vienošanās iespiesta: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur 
russischen Provinz, s. 232–237. cita starpā ernstam johanam bija jāapsola brīvas tirdzniecības tiesības krievu 
tirgotājiem, krievijas karakuģiem bija ļauts brīvi ierasties kurzemes ostās, bet karaspēkam – maršēt cauri 
hercogistes teritorijai.

87 Носов Б. В. Курляндское герцогство и российскопольские отношения в 60е годы ХViii века: 
К предистории разделов Речи Посполитой. Славяноведение, № 5, 1993, с. 54–66.

88 Pēteris Bīrons piedalījās hercogistes pārvaldes lietās vēl pirms oficiālās varas pārņemšanas. 1765. gada janvārī 
viņš Varšavā tēva un savā vārdā saņēma atjaunoto hercoga investitūras diplomu un 16. janvārī parakstīja 
dokumentu ar solījumu, ka hercogistē arī turpmāk spēkā paliks 1617. gada “Valdības formula”.
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arī Pētera Bīrona valdīšanas posmu raksturoja konflikti ar muižniekiem, kas ilga
jos politisko juku laikos bija pieraduši pie lielas brīvības. Politiskajām nesaskaņām 
pievienojās vēl citas – muižu īpašuma89 un administratīvās pārvaldes jautājumos, 
ko inspirēja atsevišķu personu vērptās intrigas. mieru neatnesa arī 1776. gada 
8. augustā noslēgtais kompozīcijas akts.90 savukārt katrīna ii 1783. gadā atgādināja 
kurzemei par tās stāvokļa nedrošību, piespiežot atteikties no slokas apgabala, ko 
pievienoja Vidzemes guberņai.91 redzot savu pūliņu bezcerīgumu, hercogs Pēteris ar  
hercogieni annu Šarloti Doroteju, dzimušu fon mēdemu (1761–1821),92 un vecāko 

89 arī hercogs Pēteris apvienoja domēnes ekonomijās, tādējādi mazinot muižniekiem iznomājamo valsts muižu 
skaitu.

90 lVVa, 640. f., 4. apr., 78. l., 181.–187. lp. muižniecību uz izlīgumu ar hercogu bija pamudinājuši katrīnas ii 
plāni nosēdināt hercoga tronī savu favorītu kņazu grigoriju Potjomkinu. 

91 turklāt hercogistei nācās piekāpties arī virknē citu – galvenokārt ar tirdzniecību saistītu jautājumu. tuvāk 
sk.: jakovļeva m. 1783. gada 10./21. maija tirdzniecības un robežu konvencija starp kurzemes hercogisti un 
krieviju. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 2008, 55.–63. lpp. 

92 hercogiene Doroteja bija hercoga Pētera trešā laulātā draudzene, ar kuru viņš apprecējās 1779. gadā. abas 
iepriekšējās laulības – ar luīzi karolīnu fon Valdeku un kņazieni jevdokiju jusupovu – bija šķirtas, jo palika 
bez bērniem.

13. att. Bīronu vasaras rezidence – rundāles pils. mārītes jakovļevas foto 2012. gadā
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meitu 1784. gadā devās ceļojumā uz ārzemēm.93 Pēteris 
kurzemē atgriezās tikai 1787. gada maijā, uzreiz nonākot 
konfliktā ar virspadomniekiem, kuri hercoga prombūtnes 
laikā bija rīkojušies pretēji viņa pavēlēm. Bet, lai arī kādas 
būtu hercoga un muižniecības attiecības, pēc Polijas otrās 
dalīšanas 1793. gadā94 hercogistes kā atsevišķas valsts dienas 
bija skaitītas.   

Pēdējie hercogistes pastāvēšanas gadi pagāja dažādu 
nemieru zīmē. Franču revolūcijas ietekmē hercogistē plaši 
izvērsās pilsētnieku cīņa par politiskajām tiesībām, kas 
kulmināciju sasniedza pēc namnieku ūnijas (Bürgerliche 
Union) nodibināšanas 1790. gadā, bet vislielākās raizes 
gan hercogam un muižniecībai, gan arī krievijai sagādāja 
1794. gadā Polijā sākusies tadeuša kostjuško vadītā sa
celšanās, kas drīz vien skāra arī kurzemi.95 Šie notikumi 
skaidri parādīja, ka pastāvošās kārtības saglabāšanai ne
pieciešama spēcīga vara. sākotnēji lielākā daļa kurzemes  
bruņniecības vēl cerēja, ka viens lēņa kungs (Polijalie
tuva) tiks nomainīts pret citu – krieviju, taču drīz vien 
kļuva skaidrs, ka tagad katrīna ii vēlas pilnīgu hercogistes 
aneksiju. 1795. gada 18. martā kurzemes landtāgs pieņēma 

deklarāciju par pakļaušanos krievijas imperatorei.96 hercoga Pētera, kurš tobrīd atra
dās Pēterburgā, protestos neviens neklausījās, un 28. martā viņš parakstīja atteikšanos 
no troņa.97 1795. gada 15./26. aprīlī katrīna ii pasludināja kurzemes un zemgales 
provinci par krievijas impērijas sastāvdaļu un par tās ģenerālgubernatoru iecēla ba
ronu Pēteri fon der Pālenu.98 līdz ar to kurzemes un zemgales hercogiste pārstāja  
eksistēt. 

93 tuvāk sk.: Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules. zin. red. V. kvaskova. rīga: latvijas Valsts vēstures arhīvs, 
1999 (Vēstures avoti, i).

94 Polijas pirmās dalīšanas laikā krievija bija ieguvusi sev poļu Vidzemi (latgali), otrās – zemes Baltkrievijā un 
ukrainā, savukārt Prūsijai tika t.s. lielpolija ar Poznaņu un toruņu. Vienlaikus Prūsija atzina, ka krievijai ir 
priekšroka attiecībā uz kurzemes hercogisti.

95 Par šīm norisēm sk.: stepermanis m. Lielās liesmas atblāzma. Latvija Franču buržuāziskās revolūcijas laikā, 
1789–1798. rīga: zinātne, 1971; Donnert e. Kurland im Ideenbereich der Französischen Revolution. Politi-
sche Bewegungen und gesellschaftlichen Erneuerungsversuche 1789–1795. Frankfurt a. m.: Verlag Peter lang, 
1992. jaunākais pētījums par kostjuško sacelšanos: rubina e. kostjuško sacelšanās kurzemē. Latvijas Arhīvi,  
nr. 3/4, 2011, 235.–265. lpp.

96 lai gan kurzemes bruņniecība traktēja savu pakļaušanos kā “brīvprātīgu”, patiesībā tā notika Polijas trešās 
dalīšanas ietvaros. 

97 Vēstures literatūrā, sevišķi vācu valodā tapušajā, Pēteris Bīrons kā hercogs parasti tiek attēlots visai negatīvi. 
tomēr šāds hercoga vērtējums šķiet pārāk vienpusējs. objektīvākas ainas iegūšanai nepieciešami jauni pētī
jumi, sevišķi sakarā ar hercoga ierosmēm saimnieciskajā jomā un attiecībā uz zemnieku stāvokļa uzlabošanu. 
nedrīkst aizmirst arī viņa nopelnus izglītības izplatīšanā, nodibinot Pētera akadēmiju (Academia Petrina) 
1775. gadā. 

98 Dokumenti attiecībā uz pakļaušanos krievijai publicēti: Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum 
zur russischen Provinz, s. 306–318.

14. att. hercogs Pēteris Bīrons. 
1781. gads. Frīdriha hartmana 
Barizjena glezna (foto no rundāles pils 
muzeja krājuma) 
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nobeigums

atšķirībā no pārējās mūsdienu latvijas teritorijas, kas pēc livonijas sabrukuma 
nonāca tiešā kaimiņu lielvalstu pakļautībā, kurzemes hercogiste reprezentēja vietējo 
valstiskumu, lai arī ar zināmām atrunām. latvieši nodrošināja hercogistes ekonomisko 
pamatu, taču viņiem nebija politisku tiesību, jo, turpinot viduslaiku tradīciju, valdošo 
stāvokli hercogistē saglabāja livonijas ordeņa locekļu un vasaļu pēcteči. Viduslaicīga 
pēc burta un gara bija arī hercogistes vasaļatkarība no Polijaslietuvas, kuras iekšpoli
tiskā attīstība par “muižnieku republiku” lielā mērā noteica to, ka kurzemē hercogiem 
neizdevās nodibināt spēcīgu valdnieka varu. savukārt kurzemes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas organizācija skaidri norādīja uz izmaiņām tradicionālajā domāšanā. atšķirībā 
no viduslaikiem, kad valsts kalpoja reliģijai, agrie jaunie laiki nāca ar jaunu pieeju – reli
ģija kļuva par vienu no valsts politiskajiem instrumentiem, bet valdnieks – par baznīcas 
galvu. līdzīgi kā pārējā eiropā, arī kurzemes hercogistē notika pakāpeniska sabiedrības 
modernizācija, kuras norisei bija raksturīga jauno un veco elementu līdzāspastāvēšana 
un mijiedarbība.99 

neraugoties uz 16.–18. gs. ārpolitiskajiem un militārajiem satricinājumiem, kur
zemes hercogistei izdevās saglabāt savu valstisko statusu ilgāk nekā divus gadsimtus. 
Pateicoties hercoga Frīdriha politiķa spējām, 17. gs. pirmajā pusē izdevās izvairīties 
no latviešu apdzīvoto zemju pievienošanas lietuvai, kas vēsturiskajā perspektīvā varēja 
radīt problēmas latvijas valsts izveidei 20. gadsimtā. savukārt viens no galvenajiem fak
toriem, kas nodrošināja kurzemes hercogistes pastāvēšanu militārajos konfliktos, bija 
hercogistes kā buferzonas funkcija un hercogu spēja izmantot šo argumentu sarunās ar 
apkārtējām lielvalstīm. kaimiņvalstis bija ieinteresētas bufera saglabāšanā pussuverēnas 
valsts veidolā, taču tikai līdz brīdim, kamēr netika izjaukts savstarpējais spēku līdzsvars. 
Īslaicīgais zviedrijas pārsvars 17. gs. vidū gandrīz noveda pie hercogistes pievienošanas 
tai, taču tolaik Polijailietuvai un krievijai izdevās atjaunot status quo. Bet 18. gs. gaitā, 
kad krievija izvirzījās par neapstrīdamu līderi reģionā, kurzemes hercogiste nonāca 
arvien lielākā atkarībā – un tās iekļaušana krievijas impērijā Polijas trešās dalīšanas 
rezultātā bija likumsakarīga.

99 Par konkrētām modernizācijas izpausmēm hercogistē pētījumu joprojām trūkst, tādēļ kurzemes hercogis
tes kā valsts viennozīmīgu vērtējumu sniegt nav iespējams. tuvāk sk.: oberlenders e. kurzemes hercogiste  
eiropas vēstures kontekstā – pētījumu perspektīvas. Ventspils muzeja raksti, 1. sēj. rīga: lu žurnāla “latvijas 
Vēsture” fonds, 2001, 19.–26. lpp.; kļava V. kurzemes un zemgales hercogistes izveidošanās un jauno laiku 
sākums latvijas vēsturē. Ventspils muzeja raksti, 1. sēj., 27.–35. lpp.; sk. arī: kļava V. ceļa sākums uz moderno 
sabiedrību latvijas vēsturē. Latvijas Arhīvi, nr. 4, 2008, 39.–56. lpp.
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Margarita Barzdeviča

latVijas teritorija lielVaru cĪņu 
krustcelĒs 17. un 18. gaDsimtā 

rakstā apskatīta 17. un 18. gs. valstu savstarpējo karu un diplomātisko cīņu ietekme uz latvijas 
teritoriju. Pēc livonijas ordeņa valsts sabrukuma latvijas teritorija tika sadalīta un pakļauta Polijai
lietuvai. taču jau 17. gs. sākumā cīņā iesaistījās reģiona otra spēcīgākā valsts – zviedrija un iekaroja 
Vidzemi līdz ar rīgu. 17. gs. latvijas teritorija palika sadalīta starp Polijulietuvu un zviedriju. 
18. gs. lielā ziemeļu kara (1700–1721) rezultātā zviedru Vidzemi līdz ar rīgu savā teritorijā iekļāva 
krievija. 18. gs. krievija kļuva arvien spēcīgāka, iegūdama aizvien lielāku ietekmi pār Polijulietuvu 
un tai piederošajām teritorijām. Polijas pirmās dalīšanas rezultātā (1772) krievijas impērijai tika 
pievienota inflantija (latgale), bet Polijas trešajā dalīšanā (1795) inkorporēta kurzemes un zem
gales hercogiste. 

This paper deals with the impact of wars and diplomatic struggles of the leading states (Poland–lit
huania, sweden, russia) on the current territory of latvia during the 17th and 18th centuries. after 
the collapse of the livonian confederation, the territory of latvia was divided (the Duchy of livo
nia or Ducatus Ultradunenesis and the Duchy of courland) and subordinated to Polish–lithuanian 
commonwealth. however, at the beginning of the 17th century, the second most powerful state of 
the region – sweden – involved in the fight and gained a part of the Duchy of livonia (Vidzeme) 
with riga (1621). The eastern part of livonia (inflanty or latgale) remained in Poland–lithuania. 
until the end of the 17th century, the territory of latvia remained divided between Poland– 
lithuania and sweden. as a result of the great northern War, the swedish livonia (Vidzeme) with 
riga was conquered by russia. in the 18th century, russia became stronger and gained a growing 
impact over Poland–lithuania and its vassal state, the Duchy of courland. according to the First 
Partition of Poland–lithuania (1772), inflanty (latgale) became the property of the russian empire. 
after the Third Partition of Poland–lithuania (1795), also the Duchy of courland was incorporated 
in the russian empire. 

Atslēgvārdi: kurzemes un zemgales hercogiste, zviedru Vidzeme, inflantija jeb latgale, Polijaslie
tuvas valsts, zviedrija, krievija, dominium maris Baltici, kari, Polijaslietuvas dalīšanas. 

Keywords: Duchy of livonia, Duchy of courland, inflanty or latgale, Polish–lithuanian com
monwealth, Partition of Polandlithuania.

ievads 

17. un 18. gadsimta karu un diplomātisko cīņu mijiedarbībā veidojās eiro
pas moderno valstu sistēma. 17. gadsimtā, kad eiropas valstis vēl tikai konsoli
dējās, lielāki vai mazāki militāri konflikti izcēlās gandrīz nepārtraukti. kā liecina  
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pētījumi,1 tolaik karus visbiežāk izraisīja troņmantošanas problēmas un ar tām saistītās 
emocijas, taču ne mazāk svarīga bija arī cīņa par jauniem resursiem, valsts teritorijas 
paplašināšanu vai konfesionālās piederības aizstāvēšana. situācija mainījās 17. gs. bei
gās un 18. gs. sākumā, kad starp eiropas dominējošajām valstīm iestājās nosacīts spēku 
līdzsvars. 18. gadsimtā jau arvien vairāk starpvalstu konfliktu tika atrisināts diplomātis
kās sarunās jeb tā dēvētajos kabineta karos. 

apskatāmajā laika posmā arī Baltijas jūras reģionā (vēstures literatūrā arī zie
meļaustrumeiropa, skandināvijas–Baltijas reģions) karus rosināja gan domstarpības 
troņmantošanas jautājumos, gan tā dēvētā cīņa par kundzību Baltijas jūrā (dominium 
maris Baltici), kas deva iespēju piedalīties tolaik tik ienesīgajā jūras tirdzniecībā starp 
austrumiem un rietumiem, kā arī izmantot iekaroto teritoriju resursus. Šīs cīņas skāra 
arī latvijas teritoriju. 

16. gadsimtā pēc livonijas ordeņa sabrukuma latvijas teritorija bija vairāk vai 
mazāk pakļauta Polijailietuvai jeb Žečpospolitai: zeme uz ziemeļiem no Daugavas 
līdz ar daļu igaunijas kā Pārdaugavas hercogiste (Ducatus Livoniae Ultradunensis) 
bija pievienota lietuvas lielhercogistei un tieši iekļauta Polijaslietuvas valstī, bet uz 
dienvidiem no Daugavas izveidotā kurzemes un zemgales hercogiste (jeb vienkārši 
kurzemes hercogiste)2 ieguva Polijaslietuvas lēņa valsts statusu. 

17. un 18. gadsimtā latvijas teritorijā militāriem spēkiem mērojās Polijalietuva, 
zviedrija un krievija (līdz Pētera i valdīšanas laikam dēvēta arī par maskaviju), bet di
plomātiskās sarunās savas intereses pauda vēl citas valstis. arī kurzemes un zemgales 
hercogiste, izmantojot lēņa valsts statusu, aktīvi centās aizstāvēt savas valstiskās inte
reses. Šā raksta mērķis ir sniegt apkopojošu pārskatu, kā 17. un 18. gadsimtā liel valstu 
savstarpējās cīņas ietekmēja latvijas teritoriju un tās iedzīvotājus. 

ieskats historiogrāfijā

tradicionāli vēstures literatūrā 17. un 18. gs. cīņas latvijas teritorijā ir plaši un 
daudzveidīgi analizētas kā daļa no tālaika cīņas par kundzību Baltijas jūras reģionā. 
Šādā aspektā tās atainotas laikabiedru hronikās un agrīnajos vēstures apcerējumos, bet, 
sākot ar 19. gs., plaši iztirzātas latvijas, Baltijas un visas eiropas vēstures kontekstā. 
taču pētījumu lielā apjoma un tematiskās daudzveidības dēļ šajā apskatā tiks hronolo
ģiski ieskicētas tikai nozīmīgākās izpētes tendences. 

17. un 18. gs. cīņām par kundzību Baltijā pievērsušies daudzu valstu vēsturnieki.3 
ar latvijas teritoriju saistīto jautājumu izpētē līdz pat 20. gs. pirmajai pusei dominēja  

1 Duchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800. stuttgart: Verlag eugen ulmer, 2003, s. 21, 
62–68, 78–81; Burkhardt j. Frühe neuzeit. Das Fischer Lexikon. Geschichte. hg. von r. van Dülmen. Frankfurt 
am main: Fischer taschenbuch Verlag, 1990, s. 364–385; emich B. Geschichte der Frühen Neuzeit studieren. 
konstanz: uVk Verlagsgesellschaft, 2006, s. 117.

2 Vairāk par kurzemes hercogisti sk. šajā sējumā mārītes jakovļevas rakstā “Valstiskums latvijas teritorijā 
agrajos jaunajos laikos: kurzemes un zemgales hercogiste”.

3 Piem., pārskatu par zviedrijas pētnieku darbiem sk.: roberts m. The Swedish Imperial Experience 1560–1718. 
cambridge: cambridge university Press, 1984, pp. 3–23. 
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vācbaltiešu pētnieku veikums – avotu publikācijas un apcerējumi, kuros politiskās vēs
tures ietvaros galvenokārt atklāta karadarbības gaita, karavadoņu plāni, nozīmīgākās 
kaujas, īpaši rīgas pilsētas aplenkumu norise, kā arī Vidzemes un kurzemes muižnie
cības cīņas par savas kārtas tiesību un privilēģiju saglabāšanu, mainoties zemes virs
varai – Polijailietuvai, zviedrijai vai krievijai.4 

Pēc latvijas valsts izveides 20. gs. 20.–30. gados arī šo vēstures jautājumu izpētē 
paveikto var raksturot arnolda spekkes vārdiem: “Šī laika politiskās un militārās vēs
tures fakti pārāk pazīstami un atrodami katrā pienācīgā rokasgrāmatā.”5 taču tālaika 
apcerējumos tikpat kā nebija atspoguļota latviešu tautas nostāja. latviešu dzīvi un 
līdzdalību 17. un 18. gs. karos un virsvaru maiņās viens no pirmajiem sāka pētīt un 
pēc otrā pasaules kara emigrācijā turpināja vēsturnieks edgars Dunsdorfs. analizējot 
1600.–1629. gada poļuzviedru kara norisi un konstatējot, ka karadarbība lielākoties 
notika latvijas teritorijā un latviešu zemnieki ne vien bija spiesti apgādāt karotājus, bet 
arī aktīvi aizsargāt savas sētas, e. Dunsdorfs to nosauca pat par latvijas karu. e. Duns
dorfs pētījis arī vietējo iedzīvotāju militārās aktivitātes 1654.–1667. gada karadarbības 
laikā un lielā ziemeļu kara gados.6 

svarīgākie politiskās un militārās vēstures aspekti, kā arī vienkāršo iedzīvotāju jeb 
zemāko kārtu stāvoklis lielvaru cīņu laikā iztirzāts pēc otrā pasaules kara latvijā publi
cētajos darbos. tolaik pētījumu autoriem bija pieejami latvijas un krievijas arhīvu ma
teriāli, bet viņi nebija brīvi no padomju ideoloģijas prasībām.7 Piemēram, apcerējumos, 
kas veltīti Baltijas jautājumam 18. gadsimtā, nosodītas tālaika impēriskās iekarošanas 
tendences, bet pozitīvi vērtēti krievijas militārie panākumi, iegūstot pieeju Baltijas 
jūras ostām un pievienojot krievijas impērijai latviešu apdzīvotās teritorijas.8 jāatzīmē, 
ka krievijas panākumus līdzīgi joprojām vērtē daudzi krievu vēsturnieki.9 

jauns izpētes posms sākās pēc latvijas valsts neatkarības atgūšanas. 1993. gadā tika 
publicēts vēsturnieka heinriha stroda apcerējums, kā 17. gs. beigās un 18. gs. krievijas, 
Polijaslietuvas, zviedrijas un Prūsijas ekonomiskā, militāri politiskā situācija un šo 
valstu savstarpējās attiecības ietekmēja kurzemes hercogistes likteni.10 savukārt pēdējo 

4 mettig k. Geschichte der Stadt Riga. riga: jonck & Poliewsky, 1897, s. 358–377; Buchholtz a. Zur Geschichte 
der Belagerung und Kapitulation Rigas 1709–1710. riga: W. F. häcker, 1892; schirren c. Zur Geschichte des 
Nordischen Krieges. Rezensionen. kiel: W. g. mühlau, 1913; Wittram r. Baltische Geschichte. Die Ostseelande 
Livland, Estland und Kurland 1180–1918. münchen: Verlag r. oldenbourg, 1954, s. 73–140; u.c. 

5 spekke a. Latvieši un Livonija 16. gs. rīga: a. gulbis, 1935, atkārtots izdevums rīga: zinātne, 1995, 38. lpp.
6 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710. stokholma: Daugava, 1962, 19.–20. lpp.
7 Piem.: āboliņa m. Vēstures avoti par rīgu ziemeļu kara laikā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr. 2, 

1975, 78.–86. lpp.; liepiņa Dz. cīņa par rīgu poļuzviedru kara laikā (1600–1629). Latvijas PSR Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, nr. 10, 1972, 44.–56. lpp.; u.c. Par poļuzviedru kara laikā nodarītajiem postījumiem rīgas 
apkārtnes zemniekiem un viņu pretestību vairāk sk.: liepiņa Dz. rīgas patrimoniālā apgabala zemnieku 
šķiru cīņa poļuzviedru kara laikā (1600.–1629. g.). Vēstures problēmas, iii sēj. rīga: latvijas Psr zinātņu 
akadēmijas izdevniecība, 1960, 37.–47. lpp.; u.c.

8 zutis j. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā. rīga: latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 467. lpp.
9 Piem.: Buganov V. russia in the system of international relations from the second half of the sixteenth to the 

first half of the seventeenth century. – jansson m., Bushkovitch P., rogozhin n. England and the North: The 
Russian Embassy of 1613–1614. Philadelphia: american Philosophical society independence square, 1994,  
pp. XV–XXVii.

10 Строд Х. Курляндский вопрос в ХVIII веке, ч. 1–2. Рига: Латвийский Университет, 1993.
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gadu desmitu pētījumi variējas no atsevišķu notikumu rekonstrukcijas un detalizēta 
iztirzājuma līdz plašāku jautājumu analīzei Baltijas vai visas eiropas mērogā. 17. un 
18. gs. valstu cīņām latvijas teritorijā arvien vairāk pievēršas arī igaunijas, Polijas, 
Vācijas, anglijas, nīderlandes u.c. zemju pētnieki.11 rezultātā ir strauji paplašinājies 
apskatīto tēmu loks.12 zinātniskajā apritē līdzās dominējošajiem vācu (latīņu) valodā 
sastādītajiem dokumentiem13 iesaistīti agrāk maz izmantoti vai pat nezināmi vēstures 
avoti, kā, piemēram, no Polijas arhīviem.14 

17. gs. un 18. gs. sākuma karu norise Baltijas reģionā, arī latvijas teritorijā, jo
projām ir viena no aktuālākajām politiskās un militārās vēstures tēmām. jaunākajos 
pētījumos analizēta karadarbība latgalē 17. gs. 60. gados,15 lielā ziemeļu kara laikā 
kurzemes hercogistē16 un citviet. Vairāku tēmu pārvērtēšanu un jaunu izpēti rosināju
šas arī dažādu notikumu, piemēram, 1605. gada salaspils kaujas17 un 1710. gada rīgas 
kapitulācijas18 atceres dienas.

17. un 18. gs. valstu cīņas latvijas teritorijā eiropas valstu vēsturiskās attīstības kon
tekstā novērtēt palīdz konceptuālie pētījumi par biežo karu izcelsmes un valstu attīstības 
ciešo saikni mūsdienu pasaules valstu sistēmas izveidē, kas aizsākās tā dēvētajā “garajā 
16. gadsimtā” (1450–1650). Piemēram, britu vēsturnieks maikls robertss 16. gs. otrās 
puses un 17. gs. pirmās puses pārmaiņas ir definējis kā “militāro revolūciju” (military 
revolution) laiku.19 savukārt vācu vēsturnieks johanness Burkharts karu un valstu mij
iedarbības teoriju precizējis, atklājot, ka biežos karus neizraisīja valsts, bet gan moderno 

11 Piem.: Frost r. i. The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. harlow: 
longman, 2000; zernack k. Das zeitalter der nordischen kriege von 1558 bis 1809 als frühneuzeitliche 
geschichtsepoche. Zeitschrift für historische Forschung, nr. 1, 1974, s. 55–79; Davies n. God’s Playground: 
A History of Poland, vol. 1. The origins to 1795. oxford: oxford university Press, 2005; kirby D. Northern 
Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772. london: longman group united kingdom, 
1990; Deiviss n. Eiropas vēsture. rīga: jumava, 2009; u.c.

12 Piem.: Piirimäe P. The pen is a mighty sword: johann reinhold Patkul’s polemical writings. Die balti-
schen Länder und der Norden: Festschrift für helmut Piirimäe. ed. by m. laur and e. küng. tartu, 2005,  
pp. 314–341.  

13 Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschich te 
1561–1795. hg. von e. oberländer, V. keller. Paderborn: Ferdinand schöning, 2008. 

14 Par dokumentiem Polijas arhīvos sk.: Dibašs B. kurzeme un kurzemes tematika Polijaslietuvas seimos 
16.–18. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 6. sēj. Ventspils: Ventspils muzejs, 2009, 250. lpp.

15 Piem.: Bobjatiņskis k. Polijaslietuvas cīņa ar maskavas valsti par Daugavpili 17. gadsimta 60. gados. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 2011, 66.–77. lpp. 

16 jakovļeva m. karadarbība kurzemes hercogistē un lietuvas pierobežā lielā ziemeļu kara sākumā 
(1700. g. februāris – 1703. g. maijs). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 2007, 42.–70. lpp.; 
jakovļeva m. karadarbība kurzemes hercogistē un lietuvas pierobežā (1703. gada vasara – 1705. gads). 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 2008, 29.–46. lpp.; raksta turpinājumu sk. turpat, nr. 3, 2009, 49.– 
70. lpp.; u.c.

17 Wojny północne w XVI–XVIII wieku: w czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem. red. B. Dybaś, a. ziemlewska. 
toruń: towarzystwo naukowe w toruniu, 2007.

18 auns m. rīgas kapitulācija 1710. gadā. historiogrāfisks apskats. Senā Rīga, 7. sēj. rīga: latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2012, 289.–299. lpp.; Čerpinska a. rīgas aplenkums un padošanās krievijas karaspēkam 
1709.–1710. gadā. Senā Rīga, 7. sēj., 358.–405. lpp.; u.c. 

19 roberts m. The military revolution 1560–1660. The Military Revolution in History and Historiography. ed. by 
c. j. rogers. oxford: Westview Press, 1995, pp. 13–26. 
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valstu veidošanās process, kas tolaik bija tikai sācies.20 Šādā aspektā karus, kas no 16. gs. 
otrās puses līdz 18. gs. sākumam norisinājās Baltijas jūras reģionā, arī latvijas teritorijā, 
kā vienotu ziemeļu karu kopu iztirzājis britu vēsturnieks roberts Frosts.21 savukārt 
zviedru vēsturnieks svens lilja22 pēc tā dēvētās strukturālo varas resursu (structural 
power resources) teorijas ir novērtējis izmaiņas 17. un 18. gs. Baltijas reģiona karos ie
saistīto valstu – krievijas, Prūsijas, Polijaslietuvas, Dānijas un zviedrijas spēku samērā. 

kopumā vērtējot, 17. un 18. gs. Baltijas jūras reģiona valstu cīņas par latvijas te
ritoriju pārsvarā iztirzātas katras valsts lokālās vēstures ietvaros politiskās un militārās 
vēstures aspektā. savukārt eiropas vēstures procesu ietvaros ieskicēti fakti un norises, 
kas nozīmīgas galveno dalībvalstu vēstures kontekstā. 

Polijaslietuvas, zviedrijas un krievijas cīņas latvijas teritorijā  
17. gadsimtā

apskatāmajā laika posmā cīņā par kundzību Baltijā latvijas teritorijā militāriem 
spēkiem mērojās Polijalietuva (arī saksija), zviedrija un krievija, bet diplomātiski 
savas intereses aizstāvēja arī BrandenburgaPrūsija, anglija, Francija un citas eiropas 
valstis. historiogrāfijā šie kari apskatīti gan kā vienots ziemeļu karu periods (1558–
1721), gan kā atsevišķi kari, kas nosaukti karojošo valstu vārdos, pēc karadarbības 
ilguma vai nozīmes. taču eiropas valstu un arī latvijas historiogrāfijā tā dēvētajiem 
ziemeļu kariem bieži vien doti atšķirīgi nosaukumi, numerācija un pat hronoloģiskie 
ietvari.23 tādēļ šajā rakstā 17. gs. un 18. gs. sākuma karadarbība latvijas teritorijā tiks 
apskatīta kā: 1) 1600.–1629./35. gada Polijaslietuvas un zviedrijas karš, 2) krievijas, 
Polijaslietuvas un zviedrijas kari, kas ilga no 1654. līdz 1667. gadam, un 3) lielais 
ziemeļu karš (1700–1721). jāatzīmē, ka 17. gs. kari bija atsevišķu valstu kari, bet pirms 
lielā ziemeļu kara valstis jau apvienojās koalīcijās.

20 Vairāk sk.: Wolfrum e. Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Welt-
krieg. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003, s. 66–72.

21 Frost r. i. The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721; dāņu pētnieka 
gunnera linda recenziju par r. i. Frosta pētījumu sk.: http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/War/reviews/
revlindgunner.html (skatīts 17.11.2012.). 

22 lilja s. Peoples, towns and states. structural power resources and state power in the scandoBaltic region 
(1500–1820). The Dynamics of Economic Culture in the North Sea and Baltic Region in the Late Middle Ages 
and Early Modern Period. ed. by h. Brand and l. müller. hilversum: uitgeverij Verloren, 2007, pp. 24–46. 

23 Piem., 1600.–1629./35. gada Polijaslietuvas un zviedrijas karu e. Dunsdorfs ir nosaucis par latvijas karu 
un pielīdzinājis trīsdesmitgadu karam latvijas teritorijā, savukārt igauņu vēsturnieks m. laidre to pašu karu 
apskata kā vienu no posmiem simtgadu karā, kas ilga no 1558. līdz 1660./61. gadam. tomēr historiogrāfijā 
visvairāk variāciju ir par 17. gs. vidus krievijas un Polijaslietuvas, krievijas un zviedrijas un Polijaslietuvas 
un zviedrijas kariem. Piem., 1655.–1660. gada Polijaslietuvas un zviedrijas karadarbība tiek apzīmēta gan 
kā 1. ziemeļu karš, gan 2. ziemeļu karš, bet 1654.–1667. gada krievijas un Polijaslietuvas karš tiek dēvēts 
gan par 3. ziemeļu karu, gan par trīspadsmitgadu karu. arī 1700.–1721. gada karš, kas vairāk pazīstams 
kā lielais ziemeļu karš, tiek saukts arī par 2. vai 3. ziemeļu karu vai vienkārši ziemeļu karu. sal., piem.: 
Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710, 19.–20. lpp.; laidre m. Der hundertjährige krieg (1558–1660/61) 
in estland. Forschungen zur baltischen Geschichte, nr. 1, 2006, s. 79–80; Frost r. i. The Northern Wars: War, 
State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721, pp. 13, 332–333; Baltijas valstu vēsture. sast. a. maisalu, 
z. kiaupa. rīga: zvaigzne aBc, 2000, 81.–83. lpp.; u.c.
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1600.–1629./35. gada Polijas-Lietuvas un Zviedrijas karš. 16. gs. otrajā pusē 
un 17. gs. sākumā līdzās tā laika eiropas lielvalstij – Polijailietuvai arvien spēcīgāka 
kļuva zviedrija, kas tolaik centās paplašināt valsts teritoriju ap Baltijas jūru, lai iegūtu 
lielāku kontroli pār jūras tirdzniecību. taču 1600. gadā karš ar Polijulietuvu sākās 
zviedrijas troņa dēļ.24 kā zināms, protestantiskās zviedrijas karalis juhans iii Vāsa 
bija apprecējis dedzīgu katolieti jagellonu katrīnu, kura savā ticībā uzaudzināja dēlu 
sigismundu. 1586. gadā viņš tika ievēlēts par katoliskās Polijaslietuvas karali sigis
mundu iii Vāsu, bet pēc tēva nāves (1592) mantoja arī zviedrijas troni, tomēr cerētā 
personālūnija neizveidojās. zviedrijā pret jauno karali radās arvien lielāka pretestība, 
ko izraisīja protestantisko zviedru bailes par valsts atgriešanu katolicismā, sigismunda 

24 Vairāk sk.: Åselius g. schweden und der krieg, 1521–1814. Krieg in der Europäischen Neuzeit. hg. von 
t. kolnberger, i. steffelbauer. Wien: mandelbaum Verlag, 2010, s. 513–514; mühlen h. v. zur. Das ostbal
tikum unter herrschaft und einfluß der nachbarmächte (1561–1710/1795). Deutsche Geschichte im Osten 
Europas. Baltische Länder. hg. von g. v. Pistohlkors. Berlin: siedler Verlag, 1994, s. 174–336; roberts m. The 
Swedish Imperial Experience, 1560–1718, pp. 12–15.

1. att. rīga 1601. gada aplenkuma laikā. Dž. lauro (Działyński a. t. Collectanea vitam resque 
gestas Joannis Zamoyscii [..] illustrantia. Posnaniae, 1861, nr. iV) 
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centieni koncentrēt valsts varu savās rokās un jo īpaši viņa solījums atdot Polijailie
tuvai ingermanlandi un ziemeļigauniju. opozīcija saliedējās ap sigismunda tēvoci 
sēdermanlandes hercogu kārli, kurš panāca, ka 1598. gadā sigismunds tika gāzts no 
zviedrijas troņa – gan ar solījumu, ka viņa dēlam Vladislavam, ja viņu audzinās protes
tantismā, tiks saglabātas tiesības uz zviedrijas troni. 1599. gadā zviedrijas riksdāgs par 
jauno valdnieku ievēlēja hercogu kārli (zviedrijas reģents 1599–1604, karalis kārlis iX 
1604–1611), kurš jau nākamajā gadā ar karaspēku devās uz rēveli (tallinu), lai aizstā
vētu zviedrijas teritoriālās intereses ziemeļigaunijā.25 

kara sākumā zviedri iekaroja Vidzemi un pienāca pie rīgas. 1601. gadā zviedri 
ieņēma Daugavgrīvas cietoksni, bet rīga nepadevās. rīdzinieki pragmatiski novērtēja 
Polijaslietuvas teritorijas lielo devumu preču piegādē pilsētas tirdzniecībai un palika 
uzticīgi sigismundam iii.26 1601. gadā poļulietuviešu karaspēks atguva arī koknesi, 
cēsis, Valmieru u.c. Vidzemes apdzīvotās vietas. neveiksmīgs bija arī nākamais zviedru 
iebrukums. 1605. gadā poļulietuviešu karaspēks lielhetmaņa jana karola hodkeviča 
vadībā, piedaloties arī karaļa vasalim kurzemes hercogam Frīdriham ar 300 jātnieku 
lielu karapulku, sakāva kārļa iX karaspēku kaujā pie salaspils. 19. gs. un 20. gs. sā
kumā kļuva populāra leģenda, ka poļulietuviešu uzvara gūta, pateicoties tā dēvētajiem 
spārnotajiem huzāriem. taču, kā liecina pētījumi, 17. gs. vienkāršie stiprinājumi pie 
huzāru segliem pēc konstrukcijas maz līdzinājās 19. gs. gleznās un gravīrās attēlotajiem 
krāšņajiem spārniem.27 

Pēc salaspils kaujas karadarbība atjaunojās 1608. gadā – zviedri atkal ieņēma un 
tajā pašā gadā zaudēja koknesi, bet Daugavgrīvas cietoksnī noturējās līdz 1609. gadam. 
Pēc tam abas valstis vairāk pievērsās cīņām par krievijas cara kroni, taču līgumi, 
kas pārtrauca šos karus, skāra arī latvijas teritoriju. 1617. gadā stolbovā krievija un  
zviedrija noslēdza miera līgumu, ar kuru krievija atteicās no pretenzijām uz Vidzemi un 
līdz ar to zaudēja pieeju Baltijas jūrai, jo arī ingrija, karēlija un ivangoroda bija zviedru 
varā. līdzīgi 1618. gadā Deuļinā noslēgtajā krievijas un Polijaslietuvas pamierā cars 
mihails Fjodorovičs (1613–1645) atteicās no pretenzijām uz vairākām Polijaslietuvas 
pārvaldītām teritorijām – arī Vidzemes.28  

Polijaslietuvas un zviedrijas cīņas turpinājās latvijas teritorijā. sigismunds iii 
joprojām neatteicās no zviedrijas troņa, un arī jaunais zviedru valdnieks gustavs ii 
ādolfs (1611–1632) nolēma turpināt sava tēva kārļa iX politiku – ar karadarbību no
vērst katoļticīgās poļu Vāsu līnijas pretenzijas uz protestantiskās zviedrijas troni un 
vienlaikus paplašināt valsts teritoriju Baltijā. zviedri negribēja arī pieļaut, ka hercogu 
un muižnieku opozīcijas konflikta dēļ kurzemes hercogiste tiktu iekļauta Polijaslietu
vas valstī. Bez tam līdz zviedrijai bija nonākušas ziņas, ka muižniecība nav apmierināta 

25 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1721, 20. lpp. 
26 Dybaś B. schwedischer Druck und offensive Politik im osten: außenpolitik 1609–1648. Polen in der Euro-

päischen Geschichte: ein handbuch in vier Bänden, Bd. 2, lieferung 5. Frühe neuzeit. hg. von h. j. Bö
melburg. stuttgart: anton hiersemann, 2012, s. 315; liepiņa Dz. cīņa par rīgu poļuzviedru kara laikā 
(1600–1629), 44.–56. lpp.

27 głębowicz W. skrzydła husarskie – prawda i legenda. Wojny północne w XVI–XVIII wieku: w czterechsetle-
cie bitwy pod Kircholmem. red. B. Dybaś, a. ziemlewska. toruń: towarzystwo naukowe w toruniu, 2007,  
s. 281–288. 

28 Dybaś B. schwedischer Druck und offensive Politik im osten: außenpolitik 1609–1648, s. 318, 321.
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2. att. cīņa par Valmieru 1601. gadā. Dž. lauro (Działyński a. t. Collectanea vitam resque gestas 
Joannis Zamoyscii [..] illustrantia, nr. V) 
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ar poļulietuviešu administrāciju. Daugavgrīvas cietokšņa stārasts Vidzemes muižnieks 
Volmārs Fārensbahs29 pat piedāvāja bez cīņas atdot cietoksni zviedriem. taču atšķirībā 
no Daugavgrīvas cietokšņa rīgas pilsēta atkal nepadevās, un arī zviedru iebrukums 
kurzemē nebija veiksmīgs. 1618. gadā poļulietuviešu karaspēks padzina zviedrus. 

1620. gadā Polijalietuva iesaistījās militārā konfliktā ar osmaņu impēriju. to 
izmantoja gustavs ii ādolfs un 1621. gada augustā ar 14 000 vīru lielu armiju ieradās 
Daugavas grīvā, lai sāktu izšķirošo rīgas aplenkumu. zviedri bija rūpīgi gatavojušies un 
pat slepeni ieguvuši rīgas nocietinājumu plānu.30 rīga atkal pretojās aplencējiem, bet 
šoreiz zviedri piedraudēja uzspridzināt pilsētu, ja rīdzinieki labprātīgi nepadosies. lai 
pasargātu rīgu no izpostīšanas, 1621. gada 16. septembrī (pēc vecā stila)31 tā kapitulēja, 
saņemot gustava ii ādolfa apstiprinājumu pilsētas senākajām tiesībām un privilēģijām.

1621. gadā pēc rīgas kapitulācijas zviedri devās uz Vidzemi un kurzemi, ieņēma 
jel gavu, bet jau pēc gada Polijalietuva atguva hercogisti līdz ar jelgavu, kur 1622. gadā 
tika parakstīts pamiers. 1625. gadā zviedri atjaunoja karadarbību un ieņēma koknesi un 
sēlpili, bet 1626. gadā sakāva jana staņislava sapiegas komandētās vienības pie Valles. 
kā norāda poļu vēsturnieks Boguslavs Dibašs, zviedru panākumiem pie Valles bija liela 
psiholoģiska nozīme – 20 gadus pēc zviedru sakāves salaspils kaujā gustava ii ādolfa 
reformētā armija pirmo reizi kaujas laukā uzvarēja poļulietuviešu karaspēku.32 

Pēc uzvaras kaujā pie Valles mainījās zviedru kara plāni – tā vietā, lai virzītos gar 
Daugavu uz Daugavpili, tika nolemts pabeigt Vidzemes iekarošanu un sākt daudz vē
rienīgāku kampaņu – doties uz Prūsiju. 1627. gada oktobrī zviedri tomēr izmantoja 
lietuviešu spēku vājumu – uzbruka un nodedzināja Daugavpili, bet pēc tam atkāpās uz 
rietumiem. kā konstatējis poļu vēsturnieks mariušs Balcereks, Polijailietuvai izdevās 
paturēt šo Pārdaugavas hercogistes daļu un izveidot tā dēvēto poļu Vidzemi jeb inflan
tiju (Inflanty Polskie, tag. latgale) tikai tāpēc, ka zviedriem tā neinteresēja.33 

29 hercogs Vilhelms savā prombūtnē bija iecēlis V. Fārensbahu par īpašumu pārvaldnieku kurzemē (guber
natoru). solot bez cīņas atdot zviedriem Daugavgrīvas cietoksni, V. Fārensbahs atlīdzībā prasīja Vidzemes 
gubernatora posteni, bet gadījumā, ja plāns neizdotos, ierosināja to piedēvēt hercogam Vilhelmam. taču, 
kad V. Fārensbahs saprata, ka zviedri viņa centienus neatbalsta, bet rīgas pilsēta pat pieprasa viņu tiesāt, 
viņš atkal atgriezās poļu pusē. Vairāk sk.: Balcereks m. hercogs Vilhelms un kurzeme zviedrijas plānos 
1616.–1617. gadā. Ventspils muzeja raksti, 6. sēj. Ventspils: Ventspils muzejs, 2009, 23.–29. lpp.; Feodālā Rīga. 
rīga: zinātne, 1978, 180. lpp.

30 jakovļeva m. rīgas aplenkumi poļuzviedru kara laikā 17. gs. sākumā un zviedru plāna rīgas ieņemšanai 
uzmetums (1620. gads). Senā Rīga, 6. sēj. rīga: mantojums, 2009, 211.–219. lpp.; Dybaś B. schwedischer 
Druck und offensive Politik im osten: außenpolitik 1609–1648, s. 323, 334.

31 17. un 18. gs. latvijas teritorijā laika skaitīšanai izmantotie kalendāri mainījās līdz ar virsvarām. Polijālie
tuvā un līdz ar to arī kurzemes hercogistē laiku skaitīja pēc jaunā stila jeb gregora kalendāra, kas jūlija 
kalendāru jeb veco stilu 17. gs. apsteidza par 10 dienām, bet 18. gs. jau par 11 dienām. turpretim zviedrijā 
un līdz ar to zviedru Vidzemē un rīgā pēc kapitulācijas tika izmantots jūlija kalendārs. 18. gs. sākumā zviedri 
sāka kalendāra reformu, lai pakāpeniski pārietu uz gregora kalendāru. zviedru reformēto kalendāru, kas no 
gregora kalendāra atpalika vairs tikai par 10 dienām, Vidzemē un rīgā izmantoja no 1700. gada 4. aprīļa līdz 
1710. gada 31. decembrim. nonākot krievijas varā, rīga un Vidzeme atgriezās pie jūlija kalendāra, ko 18. gs. 
sākumā ieviesa arī krievijā. Vairāk sk.: Buchholtz a. Zur Geschichte der Belagerung und Kapitulation Rigas 
1709–1710, s. 2–3. 

32 Dybaś B. schwedischer Druck und offensive Politik im osten: außenpolitik 1609–1648, s. 325. 
33 Balcereks m. Poļu Vidzemes jeb inflantijas izveides piekšvēsture. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 

2011, 88.–100. lpp.
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1627. gadā poļi vēl mēģināja atgūt salaspili, taču ilgāk par gadu nenoturējās. 
1629. gadā altmarkā noslēgtajā pamierā abas puses vienojās, ka zviedrija paturēs 
visas iekarotās teritorijas, izņemot jelgavu. tātad zviedrija ieguva Vidzemi ar rīgu un 
nelielu kurzemes hercogistes teritoriju starp lielupi un jauno Daugavgrīvas cietoksni 
(nei mindi), kā arī hercoga spilves daļu (kroņa spilve), Doles novadu un vēl dažus ob
jektus.34 savukārt Polijalietuva zaudēja Pārdaugavas hercogistes Vidzemes daļu, bet 
saglabāja poļu Vidzemi jeb inflantiju, kurā ietilpa Daugavpils, rēzeknes, ludzas un 
Viļakas stārastijas jeb trakti.35 

34 jakovļeva m. territorium und grenzen des herzogtums kurland und semgallen im 16. und 17. jahrhundert. 
Das Herzogtum Kurland 1561–1795, Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. hg. von e. oberländer, Bd. 2. lüne
burg: Verlag nordostdeutsches kulturwerk, 2001, s. 81, 84–86.

35 Latvijas PSR vēsture: no vissenākajiem laikiem līdz 1860. gadam. atb. red. j. zutis, 1. sēj. rīga: lPsr za 
izdevniecība, 1953, 204. lpp.

3. att. kurzemes un zemgales hercogistes, zviedru Vidzemes un poļu Vidzemes (inflantijas) atspoguļojums  
i. B. homana kartē (Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis: Nova Exhibitio Geogra phica  
[mērogs: ap 1:900 000]), pirms 1724. gada (latvijas nacionālā bibliotēka, r ktl2/14)
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1635. gadā Štumsdorfā noslēgtais miera līgums saglabāja altmarkas pamierā 
noteikto teritorijas sadalījumu. arī 1648. gada Vestfālenes miera līgums apstiprināja 
zviedru tiesības uz Vidzemi ar rīgu. tomēr arī pēc tā Polijaslietuvas karalis saglabāja 
pretenzijas uz zviedrijas troni un zviedriem zaudēto Vidzemi līdz ar rīgu. 

Pēc igauņu vēsturnieka margusa laidres aprēķiniem, aktīva karadarbība ilga mazāk 
nekā 60% no visa 1600.–1629. gada kara laika,36 taču latvijas teritorijai tā nodarīja ļoti 
lielu postu. kā zināms, 17. gadsimts sākās ar neražas gadiem visā ziemeļaustrumeiropā, 
bet latvijas teritorijā situāciju vēl vairāk pasliktināja karš. turklāt vietējie iedzīvotāji 
vienlīdz smagi cieta no abu pušu – kā zviedrijas, tā Polijaslietuvas karotāju siroju
miem. Vēstures literatūrā ir apkopotas liecības par tālaika postu un ciešanām – noga
lināšanu, vardarbību, marodierismu, badu, mēri un citām sērgām. ir dati, piemēram, 
par kara gados kurzemes hercogistē izpostītām pilīm, muižām un zemnieku sētām. 
ziņas par zemniekiem, kas, lai pasargātu sevi un iedzīvi, vairāk uzturējušies mežos 
nekā savās sētās, laukus atstājot neapsētus.37 taču ir arī liecības, ka vietējie iedzīvotāji 
aktīvi pretojušies karotāju patvaļai. Piemēram, vēstures literatūrā vairākkārt citētās 
sīķeles muižas mācītāja Frīdriha engelkes apkopotās ziņas par kurzemes zemniekiem, 
kuri, redzēdami, ka Polijaslietuvas karotāji ne vien nolaupa viņu mantu, bet arī bez 
žēlastības nogalina, pulcējušies lielās grupās (F. engelkes minētās 4000 vīru kopas gan 
šķiet pārspīlēts daudzums) hercogistes mežos un no slēpņiem uzbrukuši karotājiem.  
10 vai 20 zemnieki uzdrošinājušies cīnīties pat ar 100 karotājiem.38 

jāatzīmē, ka zviedrijas iekaroto teritoriju resursi tika izmantoti karadarbības tur
pināšanai citos reģionos. Piemēram, Vidzeme bija spiesta dot savu artavu karadarbības 
vajadzībām, kad 1630. gadā gustava ii ādolfa armija protestantu pusē iesaistījās trīs
desmitgadu karā (1618–1648). ir ziņas, ka 15 000 vīru lielajā zviedru armijā bijuši arī 
igauņi un latvieši un jau 1630. gadā igaunija un Vidzeme kopā nodrošināja trešdaļu no 
visa zviedru armijas apgādei nepieciešamā.39  

1654.–1667. gada Krievijas, Polijas-Lietuvas un Zviedrijas kari. 17. gs. vidū 
zviedrija rēķinājās ar karadarbības atjaunošanos un aktīvi iesaistījās jauniegūtās Bal
tijas provinces nocietinājumu sistēmas pilnveidošanā. to spilgti apliecina gar Daugavu 
sāktā nocietinājumu modernizācija, kā, piemēram, Daugavgrīvas cietokšņa, kobrona 
skansts un rīgas pilsētas un priekšpilsētas nocietināšanas darbi.40 

36 laidre m. Der hundertjährige krieg (1558–1660/61) in estland, s. 74. 
37 kvaskova V. hercogienes elizabetes magdalēnas saimnieciskā darbība. Ventspils muzeja raksti, 6. sēj. Vents

pils: Ventspils muzejs, 2009, 32.–35., 40. lpp.
38 Bergengrün a. eine livländische relation über die ereignisse in livland aus der zeit von 1599–1602. Mittei-

lungen aus der Livländischen Geschichte, Bd. 17. riga, 1897, s. 104, 156–157.
39 mühlen h. v. zur. Das ostbaltikum unter herrschaft und einfluß der nachbarmächte (1561–1710/1795),  

s. 191.
40 Franciska murera 1650. gadā iesniegtais rīgas pilsētas un priekšpilsētas nocietinājumu plāns (rīgas vēstures 

un kuģniecības muzejs, inv. nr. VrVm 31122). Vairāk sk.: Barzdeviča m. Rīga zviedru laika kartēs un 
plānos, 1621–1710. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 54.–67. lpp.; Ose I. Daugavgrīvas cietokšņa 
būvvēsture. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2007; ose i. rīgas un tās tuvākās apkārtnes 17.–18. gs. 
nocietinājumu plāni stokholmas kara arhīvā. Senā Rīga, 3. sēj. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 
188.–210. lpp.
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situācija saasinājās līdz ar izmaiņām zviedrijas tronī. 1654. gadā karaliene kristīna 
atteicās no varas, un Polijaslietuvas karaļa sigismunda iii jaunākais dēls jans kazimirs 
steidza pieteikt savas tiesības uz zviedrijas troni. arī jaunais zviedrijas karalis kārlis X 
gustavs (1654–1660) to uztvēra kā draudus, ko, viņaprāt, spēja novērst tikai karš. to
laik zviedrija bija izveidojusi skaitliski lielu armiju, kuras ilgstoša bezdarbība varēja 
radīt valstij iekšpolitiskas problēmas. Bez tam kārli X gustavu satrauca krievija, kas 
17. gs. vidū jau daļēji bija pārvarējusi iekšpolitisko krīzi un bija pietiekami spēcīga, lai 
no jauna iesaistītos cīņā par pieeju Baltijas jūrai. 

latvijas teritorijā karadarbība sākās 1654. gadā ar krievijas iebrukumu latgalē, lai 
pārņemtu savā kontrolē lietuvas preču eksportu pa Daugavu uz rīgu. krievu armijai 
bez cīņas izdevās ieņemt rēzekni un Viļaku, pēc ilgāka aplenkuma – ludzu, bet Dau
gavpils nepadevās. 1655. gadā arī zviedri sāka cīņu pret Polijulietuvu, iebrūkot lat
galē un ieņemot Daugavpili. 1656. gadā cars aleksejs mihailovičs noslēdza pamieru ar 
poļiem, lai koncentrētos cīņai ar zviedriem. Vasarā cara karapulki ieņēma Daugavpili, 
pārdēvēja to par Borisogļebsku, tālāk devās augšup gar Daugavu un ieņēma koknesi. 
taču rīga nekapitulēja. Pilsētu aizstāvēja gan tās iedzīvotāji, gan arī zviedri, kas sarīkoja 
vairākus uzbrukumus cara armijas daļām. rīgas aplenkumam ieilgstot, cara armijas 
nometnē sākās tālaika ilgstošo aplenkumu tradicionālās problēmas – pārtikas trūkums, 
dažādas slimības, mēri ieskaitot, dezertēšana. maskavieši nolēma pārtraukt aplenkumu 
un aiziet no pilsētas. 1657. gadā rīgai pietuvojās arī poļulietuviešu karaspēks, taču arī 
šos draudus pilsēta atvairīja.41 

caram palika koknese, kur par vaivadu tika iecelts afanasijs ordinsnaščokins. 
nespēdams ieņemt rīgu, cars aleksejs mihailovičs nolēma karu ar poļiem turpināt uk
rainas teritorijā. 1661. gadā ar kardisas miera līgumu krievija atteicās par labu zviedrijai 
no ieguvumiem Vidzemē un arī no kokneses. taču inflantija joprojām palika krieviem. 
sākumā poļilietuvieši centās Daugavpili atkarot. taču, kā precizējis poļu vēsturnieks 
konrads Bobjatiņskis, pilsētas likteni izšķīra nejaušība miera sarunās. situācijā, kad 
abas karojošās puses centās pēc iespējas ātrāk noslēgt pamieru un bija gatavas atteikties 
no Daugavpils, cara sūtņi šo priekšlikumu izteica pirmie. tā 1667. gadā andrusovā 
noslēgtajā pamierā krievija Polijailietuvai atdeva inflantiju līdz ar Daugavpili, ludzu, 
rēzekni un Viļaku. Daugavpilī atgriezās lietuviešu garnizons. Daugavpils kļuva par 
inflantijas vaivadijas centru (līdz pat 1772) un vienu no vislabāk nocietinātajiem Poli
jaslietuvas cietokšņiem.42 

Šajos karos smagi klājās arī kurzemes hercogistei. laikā, kad spēcīgākajām valstīm, 
kā, piemēram, zviedrijai, jau bija pastāvīgas, labi apmācītas armijas, pēc jātnieku die
nesta (Rossdienst) principa sasauktais hercogistes karapulks nebija vērā ņemams spēks. 
turklāt hercogisti postīja ne vien iebrucēji, bet arī lēņa kunga Polijaslietuvas karotāji. 
tādēļ hercogi, lai pasargātu savu zemi no postījumiem, izvērsa aktīvu diplomātisko 
darbību, cenšoties gan samierināt karojošās puses, gan panākt kurzemes neitralitāti 
lielvaru militārajos konfliktos. jēkabs (kurzemes hercogs 1642–1681), turpinādams 

41 Feodālā Rīga, 203.–207. lpp.
42 Bobjatiņskis k. Polijaslietuvas cīņa ar maskavas valsti par Daugavpili 17. gadsimta 60. gados, 66.–77. lpp.; 

Dunsdorfs e. Kurzemes kara kartes (17. un 18. gadsimtenī). melburna: kārļa zariņa fonds, 1986, 7. lpp.
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priekšgājēju cīņu par hercogistes neitralitāti, 1647. gadā ieguva neitralitātes līgumu 
ar zviedriju, ko atzina arī Polijalietuva. līdzīgi hercogs jēkabs centās nodrošināties 
pret krieviju, iesaistoties diplomātiskās sarunās ar caru alekseju mihailoviču. Pēc  
Polijaslietuvas karaļa jana kazimira nāves (1656) arī cars pretendēja uz Polijas troni, 
un hercogs jēkabs solīja atbalstu viņa kandidatūrai. ja plāns izdotos, jēkabs cerēja, ka 
cars aleksejs mihailovičs varētu piešķirt hercogistei ja ne suverenitāti, tad lielāku ne
atkarību no Polijaslietuvas. taču par šīm sarunām uzzināja zviedri un uztvēra jēkaba 
rīcību kā sazvērestību. kārlis X gustavs pieprasīja, lai kurzeme atceļ neitralitāti un 
kļūst par zviedrijas lēni. hercogs piedāvājumu nepieņēma. 1658. gada oktobrī zviedri  
ieņēma jelgavu, hercogu sagūstīja un aizveda uz rīgu, bet 1659. gadā – uz ivango
rodu pie narvas. turpmāk zviedri un poļilietuvieši postīja hercogisti līdz pat kārļa X 
gustava nāvei. atbilstoši tālaika tradīcijām karos novājinātās valstis steidza izmantot 
zviedru valdnieka nāvi, lai noslēgtu mieru. 1660. gadā olivā noslēgtajā miera līgumā 
Polijaslietuvas Vāsu dzimta atteicās no pretenzijām uz zviedrijas troni, kā arī igauni
jas un Vidzemes, savukārt zviedri – no kurzemes hercogistes, bet hercogu jēkabu atbrī
voja no gūsta. 1661. gadā kardisā noslēgtajā miera līgumā no iekarotajām teritorijām  
atteicās arī krievija. latvijas teritorija, tāpat kā pēc 1600.–1929. gada kara, palika sada
līta starp Polijulietuvu un zviedriju.43

43 keller V. Das herzogtum kurland im 16. und 17. jahrhundert. Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsher-
zogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795, s. 23–25, 83, 87; mühlen h. 
v. zur. Das ostbaltikum unter herrschaft und einfluß der nachbarmächte (1561–1710/1795), s. 256.

4. att. maskaviešu cara alekseja mihailoviča vadītais rīgas pilsētas aplenkums  
1656. gada 22. augustā – 5. oktobrī (rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,  
inv. nr. VrVm 32257)
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e. Dunsdorfs konstatējis, ka visas šajos karos iesaistītās valstis centušās karadarbībā 
izmantot vietējos iedzīvotājus. Piemēram, zviedri Valmierā izveidojuši latviešu zemes
sargu bataljonu. krieviem kokneses novadā gan izdevies sapulcēt tikai ap 700 karo
tāju, jo visi, kas spējīgi, centušies aizbēgt. arī kurzemes hercogistē landtāgs nolēmis 
izmantot latviešus, kuri pat sargājuši jelgavas pili.44 taču, lai objektīvāk varētu novērtēt  
latvijas teritorijas vietējo iedzīvotāju, jo sevišķi zemnieku, līdzdalību karadarbībā, ne
pieciešami jauni un plašāki pētījumi. 

lielais ziemeļu karš un krievijas ietekmes palielināšanās
latvijas teritorijā 18. gs.

Lielais Ziemeļu karš un tā sekas. 17. gs. otrajā pusē savstarpējās cīņās iesaistīto 
Baltijas reģiona valstu spēku samēri mainījās. zviedrijas un krievijas attīstībā bija 
vērojams uzplaukums, bet Polijalietuva teritoriālo zaudējumu (ukrainā u.c.) un 
iekšpolitiskās sašķeltības dēļ kļuva arvien vājāka un apdraudētāka līdzās spēcīgākajiem 
kaimiņiem.45 

zviedrija veiksmīgas karadarbības rezultātā bija paplašinājusi teritoriju abpus Bal
tijas jūrai un arī turpmāk vēlējās saglabāt varenas jūras valsts statusu. taču vērienīgā 
ārpolitika prasīja lielus izdevumus, un zviedrijai radās problēmas ar karaspēka uzturē
šanu. kārlis Xi (1660/1672–1697), ieguvis gandrīz absolūtu varu valstī, reformēja armi
jas apgādes sistēmu un pievērsās arī iekaroto provinču pārvaldes centralizācijai, lai pa
lielinātu valsts kases ienākumus.46 arī Vidzemē tika veikta muižu redukcija, kuras laikā 
muižnieki, ja nespēja dokumentāri pierādīt lēņa tiesības, zaudēja īpašumus.47 sašutusī 
Vidzemes muižniecība savu privilēģiju un tiesību aizstāvībai nosūtīja uz stokholmu 
delegāciju. Viens no tās pārstāvjiem bija labi izglītotais, harismātiskais un visai impul
sīvais Vidzemes muižnieks johans reinholds Patkuls (1667–1707), kurš par vēršanos 
pret zviedru politiku Vidzemē krita stokholmas nežēlastībā un, lai aizstāvētos, savukārt 
izvērta aktīvu pretzviedru aģitāciju eiropas galmos. Vēstures literatūrā48 j. r. Patkuls 
tiek dēvēts par lielā ziemeļu kara iniciatoru un pretzviedru koalīcijas izveidotāju. 
taču, kā izriet no pētījumiem,49 j. r. Patkula loma ir krietni vien pārspīlēta. tomēr 

44 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710, 101. lpp.
45 lilja s. Peoples, towns and states. structural power resources and state power in the scandoBaltic region 

(1500–1820), p. 34; Duchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, s. 302. 
46 Duchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, s. 290–291; linch k. conscription. European 

History Online (EGO). Published by the leibniz institute of european history (ieg), mainz 2012–01–30. 
http://www.ieg–ego.eu/linchk–2012–en; urn: urn:nbn:de:0159–2011121234 (skatīts 15.10.2012.).

47 Vasar j. Der grosse livländische Güterreduktion: die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der livlän-
dischen Ritter– und Landschaft 1678–1684. tartu: k. mattiesens Buchdruckerei, 1931. 

48 mettig c. Patkul, johann reinhold von. Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 25. leipzig, 1887, s. 225–237; 
hentig h. W. v. Patkul, johann reinhold von. Neue Deutsche Biographie 20 (2001), s. 99 f. [onlinefassung]; 
url: http://www.deutschebiographie.de/pnd116058501.html

49 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710, 145.–146. lpp.; erdmann Y. Der livländische Staatsmann Johann 
Reinhold von Patkul: ein abenteuerliches Leben zwischen Peter dem Großen, August dem Starken und Karl XII. 
von Schweden. Berlin: haude/spener, 1970, s. 62–63.

Margarita Barzdeviča    latVijas teritorija lielVaru cĪņu krustcelĒs 17. un 18. gaDsimtā



164 latVieŠi un latVija   ii sējums   Valstiskums latVijā un latVijas Valsts 

viņa darbība sakšu un krievu diplomātiskajā dienestā, aizstāvot savas personiskās un 
Vidzemes muižniecības intereses, ir palikusi lielā ziemeļu kara vēsturē.50 

17. gs. otrajā pusē vairums karu jau norisinājās kā koalīciju kari.51 Pret zviedriju 
vēr stās savienības izveidi rosināja kārtējā personāliju maiņa stokholmas karaļnamā. 
1697. gadā kārlis Xi nomira, atstājot nepilngadīgu dēlu. zviedrijas pretinieki steidza 
apvienoties, lai iz mantotu gaidāmās aizbildniecības laika jukas savās interesēs. taču 
jau tajā pašā gadā 15 gadu veco troņmantnieku atzina par pietiekami nobriedušu, lai 
kronētu kā kārli Xii. 

koalīcijā pret zviedriju apvienojās saksijas kūrfirsts Frīdrihs augusts i, kurš bija 
ievēlēts par Polijaslietuvas karali augustu ii (1697–1706; 1709–1733), dēvētu arī par 
stipro, un krievijas cars Pēteris i (1696–1725). Viņiem pievienojās arī Dānijas vald
nieks Frederiks iV (1699–1730). 

17. gs. otrajā pusē pēc eiropas parauga veikto reformu rezultātā krievija kļuva eko
nomiski arvien specīgāka un modernāka valsts. krievijas mērķis bija kontrolēt tirdz
niecību no melnās jūras līdz Baltijas jūrai. taču ar pieejas iegūšanu melnajai jūrai Pēte
rim i neveicās, bet no Baltijas jūras krievija bija atgriezta kopš stolbovā noslēgtā miera 
(1617) ar zviedriem. Domājams, tas arī pamudināja Pēteri i iesaistīties pretzviedru  
koalīcijā.52 

17. gs. beigās Polijalietuva bija novārdzināta un pat negribēja iesaistīties jaunā 
karadarbībā, tādēļ jaunais karalis augusts ii uz rīgu devās tikai ar savu sakšu vienību. 
taču tolaik arī lietuvas lielkņazistes muižniecība bija sašķēlusies, un slepenās sarunās 
ar abiem grupējumiem augustam ii izdevās gūt atbalstu karadarbībai. jau 1700. gada 
aprīlī uz rīgu sakšiem palīgā steidza lietuviešu un tatāru vienības – kājnieki, kavalēristi 
un zemnieki. Pēdējie rūpējās par apgādi un bija īpaši “specializējušies uz pilsētu dzīto 
lopu un zirgu pārtveršanā”.53 

1700. gada pavasarī vasaļa pienākumus pildīt vajadzēja arī kurzemes hercogam 
Fer dinandam. augusts ii nodeva hercogam divus pulkus un iecēla viņu par armijas 
virs pavēlnieku. Ferdinanda galvenais uzdevums bija rūpēties par armijas apgādi un 
pār ziemošanu, ko viņš centās organizēt ārpus hercogistes robežām lietuvas teritorijā. 
lēņa kunga uzvaras gadījumā hercogs Ferdinands cerēja no zviedriem atgūt kroņa 
spilvi, Daugavgrīvu, Doles salu u.c. atņemtās teritorijas.54

50 Piem., kā konstatējis igauņu vēsturnieks Pertels Pīrimē, j. r. Patkula sastādītie dokumenti Vidzemes muiž
niecības interešu aizstāvībai ļāva augusta ii vadīto sakšu uzbrukumu rīgai un Vidzemei attaisnot kā cīņu par 
Vidzemes atbrīvošanu no “zviedru verdzības”. līdzīgi j. r. Patkuls palīdzēja arī sakšu sabiedrotajai krievijai 
sacerēt modernāku un tālaika starptautiskajām tiesībām vairāk atbilstošu pamatojumu Pētera i iebrukumam 
zviedru Vidzemē, jo krievijas proponētais stāsts par Pētera i apvainošanu rīgā lielās sūtniecības laikā jau 
tolaik skaitījās novecojis. Vairāk sk.: Piirimäe P. johann reinhold von Patkuli poleemilised kirjutised. Lääne-
mere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil, vol. 3. tartu: eesti ajalooarhiiv, 2009,  
lk. 155–187 (eesti ajalooarhiivi toimetised. acta et commentationes archivi historici estoniae, 17 (24)).

51 Wolfrum e. Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg, s. 38–39.
52 Durchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, s. 315–317.
53 sljesorūnas g. lietuvas lielkņazistes sabiedrības attieksme pret ziemeļu kara sākumu 1700. gadā. Ventspils 

muzeja raksti, 5. sēj. rīga: Fobo Prints, 2006, 43.–47. lpp. 
54 jakovļeva m. cīņa par varu kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha kazimira nāves (1699. gada aprīlis – 

1701. gada janvāris). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 2002, 77. lpp.
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tāpat kā 17. gs. karos, arī lielajā ziemeļu karā latvijas teritorijā viens no galve
najiem cīņas objektiem bija labi nocietinātā rīgas pilsēta. 1700. gada februārī sakši 
pienāca pie rīgas un līdz pat septembrim turēja pilsētu daļēji aplenktu. kārlis Xii ar 
karaspēku palīgā rīgai devās tikai pēc uzvaras kaujā pie narvas. 1701. gada 9. jūlijā 
(pēc zviedru reformētā kalendāra) spilves kaujā pie rīgas arī triumfēja zviedri.55 nā
kamo ziemu kārlis Xii ar karaspēku pārlaida kurzemē. lai apgādātu zviedru armiju, 
kurzemniekiem tika uzliktas smagas kontribūcijas.56 no kurzemes kārlis Xii devās ka
ragājienā uz lietuvu un Poliju, saksiju, ukrainu un citām zemēm un latvijas teritorijā 
vairs neatgriezās. 

lai aizsargātu Vidzemi (arī igauniju) no ienaidnieka iebrukumiem, jau 1701. gada 
sākumā kārlis Xii pavēlējis veidot latviešu (igauņu) bataljonus, kuros plānoja iesaukt 

55 lVVa, 4038. f., 2. apr., 96. l., ieraksti e. tolksa dienasgrāmatā no 1701. gada 9. līdz 14. jūlijam. Par laika 
skaitīšanu vairāk sk. 31. atsaucē.

56 Vairāk sk.: kvaskova V. Ventspils ziemeļu kara gados. Latvijas Arhīvi, nr. 1, 2002, 37.–70. lpp.

5. att. Poļusakšu karaspēka izvietojums kojusalā un morgenšterna muižiņas apkārtnē rīgas aplenkuma 
laikā 1700. gada 23. jūlijā – 16. septembrī (stokholma, kara arhīvs = stka, sveriges krig 9:181) 
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labus strēlniekus no saimnieku kārtas, jo kalpiem īsti neuzticējās. nodibināti seši ba
taljoni (cēsu, kokneses, turaidas, tirzas, Valmieras un alūksnes). taču, kad radušās 
problēmas ar apgādi, pietrūcis zirgu vai virsnieki slikti izturējušies, vīri ar visiem iero
čiem vienkārši devušies mājās. tomēr ir arī ziņas, ka ap 300 latviešu karotāju aizstāvē
juši alūksni pret Borisa Šeremetjeva karaspēka uzbrukumu. taču krievi, atklājuši, ka 
alūksnes pils uzspridzināta, ne vien karotājus, bet arī mierīgos iedzīvotājus aizveduši 
gūstā uz krieviju.57 arī kurzemes hercogistē karadarbība risinājās ar mainīgiem pa
nākumiem. Piemēram, 1705. gadā pie mūrmuižas zviedri guva uzvaru, bet jelgavu un 
Bausku ieņēma krievu karaspēks. 

izšķirošais krievu karaspēka uzbrukums sākās tikai pēc 1709. gada zviedru sakāves 
kaujā pie Poltavas. lai gan šoreiz Pēteris i bija pavēlējis saudzīgāk izturēties pret ieņem
tajām ienaidnieka teritorijām, tāpat kā agrākajos kara gados, krievu karaspēks, postot, 
laupot, slepkavojot un ņemot gūstā vietējos iedzīvotājus, cauri Vidzemei un kurzemei 
devās uz rīgu.58 Pilsētas aplenkums sākās 1709. gada rudenī un ilga līdz 1710. gada 
5. jūlijam (pēc zviedru reformētā kalendāra), kad bombardēšanas, bada, mēra un citu 
slimību nomocītā pilsēta padevās Pēterim i. tā paša gada septembrī Pēteris i apstipri
nāja rīgas pilsētas tiesības, privilēģijas, statūtus, brīvības u.c.59 

saskaņā ar augusta ii un Pētera i sākotnējo vienošanos (Preobraženska, 1699) 
rīga un Vidzeme līdz ar igauniju pienācās augustam ii. kara gados Pēteris i vairāk

57 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1600–1710, 161., 163. lpp.
58 jakovļeva m. rīgas 1709.–1710. gada aplenkums un saksijas diplomātija. Senā Rīga, 7. sēj. rīga: latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2012, 300.–303. lpp.
59 Vairāk sk.: auns m. rīgas kapitulācija 1710. gadā. historiogrāfisks apskats, 289.–299. lpp.; jakovļeva m. rīgas 

1709.–1710. gada aplenkums un saksijas diplomātija, 300.–338. lpp.; Čerpinska a. rīgas aplenkums un pa
došanās krievijas karaspēkam 1709.–1710. gadā, 358.–405. lpp. 

6. att. rīgas pilsētas skats no Vidzemes puses 1701. gada aplenkuma laikā. j. litens (rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejs, inv. nr. VrVm 33144)
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kārt (1703. gadā Biržos, 1704. gadā narvā) apstiprināja doto solījumu. taču 1709. gadā 
toruņa noslēgtajā līgumā Pēteris i jau paturēja sev igaunijas daļu, bet augustam ii 
atstāja vien Vidzemi ar pilsētām. solīto Pēteris i apliecināja arī pēc rīgas un Vidzemes 
ieņem šanas, lai gan patiesībā jau tad bija nolēmis paturēt visu iekaroto teritoriju, tikai  
uzreiz atklāti baidījās to darīt, jo krievijai bija jārēķinās ar citu eiropas ietekmīgāko 
valstu viedokli. Pēc rīgas kapitulācijas cars Pēteris i centās novilcināt laiku, solot au
gustam ii un Polijailietuvai, ka norunu pildīs, bet – tikai pēc miera līguma noslēgša
nas. taču 1721. gadā nīstades miera līgumā krievija diplomātiski panāca, ka zviedrija 
pati nodeva Pēterim i uz mūžīgiem laikiem līdz ar citām iekarotajām teritorijām arī 
Vidzemi ar rīgu un Daugavgrīvu. līguma formulējumā tika arī uzsvērts, ka zviedrija 
ir pārdevusi krievijai Baltijas provinces un ka Vidzemes muižniecība un rīgas pilsēta 
labprātīgi padevušās krievijai. Polijulietuvu, ar kuru zviedrija solīja slēgt atsevišķu 
līgumu, uz sarunām nemaz neuzaicināja.60 

60 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1710–1800. stokholma: Daugava, 1973, 18. lpp.

7. att. kārļa Xii karaspēka desants pāri Daugavai un spilves kauja 1701. gada 9. jūlijā. j. litens (Broce j. k. 
Zīmējumi un apraksti, 2. sēj. rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. rīga: zinātne, 1996, 469. lpp.)
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nīstades miera līgums61 apstiprināja, ka krievijas impērija uz mūžīgiem laikiem 
patur iekarotās zviedrijas provinces, starp kurām bija arī Vidzeme (Lieffland) ar rīgas 
pilsētu, Daugavgrīvas cietoksni un citām pilsētām, nocietinājumiem, ostām, apdzīvo
tām vietām līdz pat robežai ar kurzemes hercogisti. Pēteris i, diplomātiski novilcinot 
sabiedrotajai Polijailietuvai un augustam ii dotā solījuma izpildi, ar nīstades miera 
līgumu ieguva vairāk, nekā cerēts, – gandrīz visu Baltiju līdz ar karēliju, bet latvijas 
teritorijā – Vidzemi ar rīgu.62 

lielā ziemeļu kara rezultāti atspoguļoja izmaiņas reģiona valstu spēku samēros. 
krievija, tāpat kā Prūsija, kļuva arvien varenāka un aktīvāk iesaistījās cīņā par domi
nējošo lomu Baltijas reģionā. zviedrija reizē ar sakāvi karā zaudēja lielvaras statusu, 
taču vēl līdz pat 18. gs. 40. gadu sākumam cerēja troņmantnieku precību vai kādā citā 
veidā atgūt Baltijas provinces.63 Par vislielāko zaudētāju pēc lielā ziemeļu kara kļuva 

61 līguma tekstu sk.: http://www.histdoc.net/nystad/nystad_de.html (skatīts 17.11.2012.).
62 Durchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, s. 317.
63 Dunsdorfs e. Latvijas vēsture, 1710–1800, 21.–25. lpp.

8. att. rīgas 1710. gada aplenkums. e. g. fon hobergs  
(lVVa, 2909. f., 1. apr., 1139. l.)
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krievijas sabiedrotā Polijalietuva. līdz ar krievijas atbalstu augustam ii iekšpoli
tisko problēmu risināšanā Polijalietuva nokļuva arvien lielākā cara protektorātā, bet 
saskaņā ar 1720. gada Potsdamas traktātu, kas tika noslēgts starp krievijas un Prūsijas 
valdniekiem, Polijalietuva tika pakļauta ārvalstu kontrolei.64 Polijaslietuvas valsts 
varenības noriets būtiski ietekmēja tai pakļauto latvijas teritoriju – latgales un kurze
mes hercogistes turpmāko likteni. 

18. gs. kurzemes hercogistes situāciju saasināja troņmantnieka problēmas 
(vairāk sk. m. jakovļevas rakstā šajā sējumā). krievija, lai palielinātu savu ietekmi 
kurzemes hercogistē, izmantoja tālaika diplomātijā tik populāro laulību politiku. 
Vispirms krievija savas intereses hercogistē centās nostiprināt, 1710. gadā izdodot 
Pētera i brāļameitu annu joanovnu par sievu hercogam Frīdriham Vilhelmam, 
bet neilgi pēc laulībām jaunais vīrs nomira. lai nezaudētu ietekmi, pēc Pētera i 
pavēles hercogistē tika ievests krievu karaspēka korpuss. tolaik interesi par kur
zemi izrādīja arī Prūsija un citas valstis, kas diplomātiskiem līdzekļiem centās to 
iegūt savā varā. taču turpinājās lielais ziemeļu karš – un krievijai, Prūsijai, sak
sijai un hannoverei svarīgāk bija noslēgt pret zviedriju vērstu savienību (1715), 
vienojoties, ka kurzemes hercogiste saglabās Polijaslietuvas lēņa statusu. tajā 
pašā laikā saasinājās hercogistes iekšpolitiskā situācija. kurzemes muižniecībā 
pieauga neapmierinātība ar hercoga Ferdinanda valdīšanu (1711–1737), kuram 
nebija troņmantnieka. Šajā situācijā krievija savas pozīcijas nostiprināja, panākot, 
ka hercogistes troņmantošanas jautājums tiks risināts ar annas joanovnas atkār
totām precībām. 1726. gadā kurzemes landtāgs no plašā kandidātu loka lēma par 
labu saksijas moricam – Polijaslietuvas karaļa augusta ii stiprā ārlaulības dēlam. 
taču pret saksijas morica kandidatūru bija Polijaslietuvas seims, kas pēc ketleru 
dzimtas izmiršanas gribēja inkorporēt hercogisti Polijaslietuvas sastāvā. līdz ar to 
augusts ii bija spiests atsaukt dēla kandidatūru, bet arī anna joanovna, uzzinājusi 
par morica neuzticību, pārdomāja. tāpat neizdevās morica mēģinājums ar spēku 
iegūt varu hercogistē, jo krievu karaspēks viņu padzina. kā stāsta leģendas, morics 
bija spiests naktī pārģērbies bēgt no jelgavas pils uz salu usmas ezerā, kas kopš tā 
laika pazīstama kā moricsala. savukārt hercogistes inkorporēšanu Polijaslietu
vas valstī nepieļāva Prūsija un krievija, kas tolaik bija reģiona spēcīgākās valstis. 
hercogistes liktenis uz laiku nostabilizējās, kad 1737. gadā pie varas nāca Bīronu  
dinastija.65

ernsta johana Bīrona valdīšanas pirmajā periodā (1737–1758), kad hercogs pār
svarā uzturējās krievijā (1740–1758), savu virsvaru centās nostiprināt Polijalietuva, 
nododot hercogistes troni karaļa augusta iii dēlam kārlim (1758–1762). taču tas ne
bija krievijas carienes katrīnas ii (1762–1796) interesēs, ar kuras atbalstu 1762. gadā 
kārlis tika padzīts no kurzemes, bet ernsts johans no jauna iecelts hercoga godā 

64 Durchhardt h. Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, s. 305. 
65 Vairāk sk.: Čerpinska a. kurzemes un zemgales hercoga troņa mantošanas jautājumi 1711.–1718. gadā. 

Latvijas Arhīvi, nr. 3/4, 2011, 210.–234. lpp.; jakovļeva m. cīņa par kurzemes un zemgales hercogistes pa
stāvēšanu ketleru dinastijas laikā (1561–1737). Latvijas Arhīvi, nr. 3/4, 2011, 64.–88. lpp.
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(1762–1769). Vienlaikus ar ernsta johana atgriešanos hercogistē tika parakstīta slepena 
vienošanās ar katrīnu ii, kas formāli fiksēja krievijas noteicošo lomu hercogistē. tādē
jādi, kā norāda vācu vēsturnieks ervīns oberlenders, hercogistes aneksija vairs nebija  
novēršama.66 

18. gs. otrajā pusē arvien vājāka kļuva arī Polijalietuva. Pēc augusta iii (1733–
1763) nāves, cīnoties par ģeopolitiskās ietekmes sfēru paplašināšanu, Polijaslietuvas 
troņmantošanas jautājuma risināšanā aktīvi iesaistījās krievija un Prūsija. 1772. gadā 
Pēterburgā tika noslēgts līgums, ka Prūsija, krievija un austrija sadala daļu Polijas
lietuvas. krievija no Polijailietuvai pakļautās latvijas teritorijas ieguva inflantiju 
(latgali), kas tika iekļauta Pleskavas guberņā. 

savukārt, lai nodrošinātos, ka Prūsija nepamanās pārņemt kurzemes hercogisti, 
krievija 1783. gadā ar kurzemi noslēdza tirdzniecības konvenciju, kas paplašināja 
krievijas ekonomisko ietekmi un arī robežas rietumu virzienā. hercogistes pilsētas un 
daļa muižnieku gan vērsās pēc aizsardzības pie lēņa kunga – Polijaslietuvas karaļa, 
taču krievijai lojālais staņislavs ii augusts Poņatovskis (1764–1795) nesaskatīja ne

66 oberländer e. Das herzogtum kurland im 18. jahrhundert. Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehns-
herzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795, s. 29, 43 u.a.

9. att. alegorija par Polijas pirmo dalīšanu 1772. gadā. n. n. lemīrs, Ž. m. moro, jaunākais, 1773. 
attēlā no kreisās: katrīna ii (krievija), staņislavs ii augusts Poņatovskis (Polijalietuva), jozefs ii 
(austrija), Frīdrihs ii (Prūsija) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:allegory_of_the_1st_ 
partition_of_Poland_crop.jpg#filehistory)
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kādus draudus hercogistei. tas tikai apstiprināja, ka krievija jau bija ieguvusi rīcības 
brīvību Polijaslietuvas lēņa valstiņā. turklāt krievija, pamatojot savas prasības ar 
nīstades miera līgumā ietverto zviedrijas tiesību pārmantošanas faktu un atsaucoties 
uz 1630. gada kurzemes–zviedrijas robežlīguma projektā noteikto robežlīniju joslā 
kauguri–sloka, pamanījās pievienot Vidzemei pat mazliet lielāku slokas apkaimes 
teritoriju, nekā tas savā laikā bija izdevies zviedriem.67 

otrā Polijas dalīšana 1793. gadā mobilizēja Polijaslietuvas iedzīvotājus saliedēties 
pretkrievu opozīcijā. Viens no tās vadītājiem bija asV brīvības cīņu dalībnieks ta
deušs kostjuško, kura karaspēks iebruka arī kurzemē.68 taču nemieri hercogistē pa
lielināja krievijas militāro klātbūni un tikai veicināja kurzemes pievienošanu krievijai. 
1795. gadā krievija, austrija un Prūsija parakstīja līgumu par trešo Polijas dalīšanu. 
saskaņā ar to krievija inkorporēja kurzemi,69 kas dokumentos tika noformēta kā kur
zemes hercogistes muižniecības labprātīga pakļaušanās krievijai. kā norāda e. ober
lenders, nomainot kurzemes lēņa kungu no vājāka uz spēcīgāku, šajā gadījumā – krie
vijas impēriju, muižniecība cerēja ilgtermiņā saglabāt privilēģijas un arī iegūt lielākas 
materiālās priekšrocības.70

secinājumi

17. un 18. gs. kari, kuros veidojās eiropas modernās valstis, Baltijas jūras reģionā 
savijās ar cīņu par dominium maris Baltici. Šajās cīņās latvijas teritorijā sadūrās Po
lijaslietuvas, zviedrijas un krievijas intereses. taču latvijas teritorija jau 16. gs. pēc 
livonijas ordeņa valsts sabrukuma bija sadalīta (Pārdaugavas hercogiste un kurzemes 
hercogiste) un pakļauta Polijailietuvai. Vienīgi kurzemes hercogiste kā Polijas lēņa 
valsts saglabāja lielāku patstāvību un pat aktīvi iesaistījās politiskajos procesos. 

17. gs. sākumā Polijaslietuvas un zviedrijas dinastisko, reliģisko un teritoriālo 
dom starpību izraisītā kara (1600–1629) rezultātā Pārdaugavas hercogistes Vidzemes 
daļu līdz ar rīgu (un arī igaunijas dienvidu daļu) ieguva protestantiskā zviedrija, bet 
Po lijailietuvai palika inflantija jeb latgale. 17. gs. vidū spēcīgāka kļuva un no jauna 
cīņā par kundzību Baltijā iesaistījās krievija (maskavija). taču ieinteresēto valstu 
spēku sa mērs tolaik vēl bija visai līdzīgs. Pēc 1654.–1667. gada Polijaslietuvas, zvied
rijas un krie vijas savstarpējiem kariem latvijas teritorijas sadalījums starp virsvarām  
saglabājās.

17. gs. otrajā pusē un 18. gs. sākumā izmaiņas Baltijas reģionā dominējošo val
stu spēku samērā atspoguļojās lielā ziemeļu kara rezultātā. krievija karā uzvarēja  

67 jakovļeva m. 1783. gada 10./21. maija tirdzniecības un robežu konvencija starp kurzemes hercogisti un krie
viju. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 2008, 55.–63. lpp.

68 Vairāk sk.: rubina e. kostjuško sacelšanās kurzemes hercogistē. Latvijas Arhīvi, nr. 3/4, 2011, 235.–
265. lpp.

69 oberländer e. Das herzogtum kurland im 18. jahrhundert, s. 30.
70 oberlenders e. “Brīvprātīga padošanās”? Vidzemes un kurzemes bruņniecība poļulietuviešu, zviedru un 

krievu virskundzības laikā (1561–1795). Ventspils muzeja raksti, 6. sēj. Ventspils: Ventspils muzejs, 2009, 
86. lpp. 
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zviedriju, bet diplomātiskajā izveicībā pārspēja tolaik jau krietni vien vajāko Poliju
lietuvu un tās valdnieku augustu ii. rezultātā Vidzeme līdz ar rīgu tika pievienota 
krievijai, nevis, kā solīts, atdota augustam ii. 

18. gs. pēc lielā ziemeļu kara valstu savstarpējās cīņas jau lielākoties turpinājās 
diplomātijas līdzekļiem, tikai izšķirošajos brīžos kā arguments tika demonstrēta mili
tārā varenība. Par lielvalstu (galvenokārt austrijas, Prūsijas un krievijas) upuri kļuva 
iekšējās nesaskaņās novājinātā Polijalietuva un līdz ar to arī tai pakļautās latvijas 
teritorijas daļas – inflantija un kurzemes hercogiste. Polijas pirmās dalīšanas rezultātā 
(1772) krievijas impērija ieguva latgali, bet Polijas trešajā dalīšanā (1795) – inkorpo
rēja kurzemes hercogisti. tomēr arī krievijas impērijas sastāvā latvijas teritorija palika 
sašķelta starp kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņām, kas kavēja tās vienotu 
attīstību un konsolidāciju.

jāatzīmē arī, ka historiogrāfijā 17. un 18. gs. lielvaru cīņas latvijas teritorijā sa
līdzinoši plaši ir iztirzātas militārās un politiskās vēstures aspektā, liela uzmanība 
pievērsta arī muižniecībai, taču par daudziem jautājumiem, kā, piemēram, par vietējo 
iedzīvotāju attieksmi pret virsvaru maiņu, iesaistīšanos karadarbībā u.c., joprojām 
trūkst plašāku pētījumu.

Par autori

Margarita Barzdeviča (dz. 1964) – Dr. hist., lu latvijas vēstures institūta Vidus
laiku un jauno laiku pētniecības nodaļas pētniece, monogrāfijas “rīga zviedru 
laika kartēs un plānos 1621–1710” (2011) autore. zinātniskās intereses – latvijas 
agro jauno laiku vēsture, jo sevišķi 17. un 18. gs. rīgas pilsētas vēsture, vēsturiskā 
ģeogrāfija, kartogrāfijas vēsture, ikdienas dzīves vēsture.



Jānis Lazdiņš

DzimtBūŠanas atcelŠana,  
Pagasta saBieDrĪBas organizācija 
un nacionāli Valstiskas DomāŠanas 
Pirmsākumi

raksts veltīts dzimtbūšanas atcelšanai tagadējā latvijas teritorijā 19. gadsimtā, ar to saistītajai ag
rārai reformai un latviešu nacionāli valstiskas domāšanas problemātikai, kā arī pagasta pārvaldes 
īpatnībām. autors izvirza tēzi, ka dzimtbūšanas atcelšana bija ne tikai kopējs eiropas civilizācijas 
process apgaismības laika dabisko tiesību vārdā cilvēka brīvības jautājumā, bet arī pāreja uz jaun
laiku prasībām atbilstošām tirgus ekonomikas attiecībām. Brīvība latvietim nozīmēja vairāk nekā 
personas ekonomisko vai pārvietošanās brīvību vien. Brīvība deva tiesības uz izglītības pieejamību. 
izglītotie latvieši kļuva par nacionāli valstiskas domāšanas pamatlicējiem.

The article concerns abolition of serfdom in the presentday territory of latvia (19th century), the 
related agrarian reform, latvian problems with the national way of thinking and specific features 
of rural municipality management. The author advances the thesis that abolition of serfdom was 
not only a common process in the european civilization due to the striving for the natural right 
of personal freedom, characteristic of the period of enlightenment, but also a transition to market 
economy relations corresponding to  contemporary demands. This freedom implied more than 
freedom of movement or economic liberty. it gave the latvians the right to education. educated 
latvians became founders of the national thought.

Atslēgvārdi: dzimtbūšana, dzimtbūšanas atcelšana, brīvlaišana, zemnieku likumi, brīvība, personas 
brīvība, pagasts, pagasta tiesa, nacionāla valsts, asimilācija. 

Keywords: serfdom, abolition of serfdom, liberation of serfs, peasant laws, freedom, personal free
dom, rural municipality, rural municipality court, national state, assimilation.

Dzimtbūšana bija pazīstama lielākajā daļā eiropas valstu. arī dzimtbūšanas atcel
šana bija kopējs eiropas process. Baltijā dzimtbūšanu atcēla imperatora aleksandra i 
valdīšanas laikā (1801–1825):

1) ar 1816. gada 23. maija likumu igaunijas guberņā (Учрежденiе для Эстляндскихъ 
крестьянъ, turpmāk – 1816. gada igaunijas guberņas zemnieku likums);1

2) ar 1817. gada 25. augusta likumu kurzemes guberņā (Учрежденiе o Курлянд-
скихъ крестьянaxъ, turpmāk – 1817. gada kurzemes guberņas zemnieku likums);2

1 Полное собрание законов, т. XXXiii, № 26278.
2 turpat, XXXiV sēj., nr. 27024.
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3) ar 1819. gada 26. marta likumu livonijas (turpmāk – Vidzemes3) guberņā (По-
ложенiе о Лифляндскихъ крестьянaxъ, turpmāk – 1819. gada Vidzemes guberņas 
zemnieku likums).4

latgalē, tāpat kā krievijas impērijas iekšzemes guberņās, dzimtbūšanu atcēla 
ievērojami vēlāk. tas notika imperatora aleksandra ii valdīšanas laikā (1855–1881) 
1861. gada 19. februārī.5

Dzimtbūšanas atcelšana bija ievērojams notikums latviešu tautas vēsturē un to ne
kādā ziņā nedrīkst asociēt tikai ar t.s. putna brīvību vien, piešķirot brīvlaišanas aktam 
negatīvu nokrāsu. ar dzimtbūšanas atcelšanu latviešiem, lībiešiem un igauņiem noslē
dzās nebrīves vēsture. Personas brīvība nozīmēja arī saimniecisko neatkarību, savukārt 
tā – iespēju atlicināt naudu izglītībai, kas ekonomiskas augšupejas apstākļos pakāpeniski 
transformējās nacionālajā pašapziņā. līdz suverēnas valsts proklamēšanai bija jāgaida 
vēl aptuveni 100 gadi. tomēr tieši dzimtbūšanas atcelšana Baltijā bija kļuvusi par pirmo 
soli ceļā uz neatkarīgu latvijas valsti.

Dzimtbūšanas atcelšana nebija tikai krievijas impērijas iekšēja reforma. “Brīv
laišana” bija kopējs eiropas civilizācijas process dabisko tiesību vārdā cilvēka brīvības 
jautājumā un noslēgums pārejai uz jaunām ekonomikas attiecībām – kapitālismu. 
kapitālisma “prasības” noteica turpmākās krievijas impērijas pārvaldes un tiesu refor
mas. strukturālās reformas stiprināja krievijas kā jaunlaiku prasībām atbilstošas valsts 
pamatus un, lai cik paradoksāli tas būtu, raisīja latviešos nacionāli valstiskas domāšanas 
aizmetņus.

3 latviešu zinātniskā literatūrā ir nostiprinājusies tradīcija krievijas impērijas livonijas guberņu dēvēt par 
Vidzemes guberņu. Šāda pieeja rosina lasītājā asociācijas, ka mūsdienu latvijas republikas administratīvi 
teritoriālā iedalījuma vienība Vidzeme ir krievijas impērijas Vidzemes guberņas turpinājums. tā tas nav, 
jo krievijas impērijas livonijas guberņā bez latviešu apdzīvotām zemēm ietilpa arī lielākā daļa tagadējās 
igaunijas republikas. 

4 Полное собрание законов, т. XXXVi, № 27735.
5 manifests noteica tikai brīvlaišanas vispārīgos principus. sk.: Манифест 19 февраля 1861 года “О 

Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обыва
телей и об устройстве их быта 19 февраля 1861 г.”. Pieejams: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 
Pravo/article/manif_krep.php (skatīts 20.11.2011.). tāpēc zemnieku tiesisko stāvokli regulēja vēl 
vairāki citi normatīvie akti, kuru vidū centrālā vieta bija nolikumam “Par zemniekiem, kas atbrī
voti no dzimtnieciskās atkarības”. ar vēlākiem papildinājumiem – “Par ciema iekārtu” (Высочайше 
утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ar 
vēlākiem papildinājumiem – Положенuе о сельском состоянuи). sk.: Высочайше утвержден-
ное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Pieejams: http://
ru.wikisource.org/wiki [..] (skatīts 30.11.2011.) vai arī: Полный свод законов Россuйской имперuи. Все 
16 томов со всеми относящимися к ним Продолжениями и с дополнительными узаконениями 
по 1 ноября 1910 года. Под ред. А. А. Добровольскаго. Сост. А. Л. Саатчиан. Кн. 2, т. iX–XVi.  
С.Петербург: Издание юридического книжного магазина И. И. Зубкого под фирмою “Законо
ведение”. Коммиссионер государственной типографии, 1911. Т. iX (Особое приложение к тому  
девятому).
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1. Brīvība kā dabisko tiesību prasība

Diskusijas par dabisko tiesību principiem – brīvību, vienlīdzību, taisnīgumu u.c. – 
aizsākās jau antīkajā filozofijā aristoteļa,6 cicerona,7 senekas8 un daudzu citu darbos. 
tomēr tikai 18. gs. apgaismības laika dabiskās tiesības sagatavoja tās revolucionārās 
pārmaiņas, kas sākās vienlaikus ar Bastīlijas ieņemšanu Parīzē 1789. gada 14. jūlijā un 
turpinās līdz pat mūsu dienām, radot izpratni par tādiem jēdzieniem kā tiesiska valsts, 
demokrātiska valsts, sociāli atbildīga valsts u.c.

līdz Franču revolūcijai dzimtbūšanas atcelšanai trūka kā ekonomiska pama
tojuma, tā arī politiskas gribas. Diskusijas dabisko tiesību garā parasti aprobe
žojās ar galma aprindām un šauru garīdznieku un/vai akadēmisko vidi. lai arī 
18. gadsimtā situācijā eiropā (jo īpaši tās rietumos) bija nobriedusi politiskām, 
ekonomiskām un strukturālām pārmaiņām, bija nepieciešams “grūdiens”, kas ne
atgriezeniski mainītu viduslaikos iedibinātās kopdzīves tradīcijas un – jo sevišķi – 
ekonomikas likumus. Par šādu “grūdienu” kļuva Franču revolūcija. Par vienu no 
nozīmīgākiem tās saukļiem kļuva prasība pēc brīvības. Verdzības vai dzimtbūšanas 
attiecības vai uz šādu varu attiecināmas tiesības nonāca nenovēršamā pretrunā ar  
laika garu.

krievijas impērija pēc tam, kad Pēteris i lielais (cars no 1682. gada, imperators no 
1721. gada) ziemeļu kara laikā (1700–1721) bija “izcirtis” tā dēvēto logu uz eiropu, 
varēja “ar pilnu krūti” mesties eiropas politiskās intrigās, stiprinot un paplašinot savu 
ietekmi faktiski visās starptautisko attiecību jomās, un tas ilga līdz pat boļševiku (lie
linieku) apvērsumam 1917. gada 24.–25. oktobrī (pēc vecā stila). lai kļūtu par pilntie
sīgu politisko spēlētāju vecās eiropas lielvaru līgā, krievijas impērijai nācās paātrinātā 
tempā pārņemt ne tikai kara mākslu vai finanšu un ekonomikas vadības jaunākās me
todes, bet arī kristīgās rietumeiropas garīgās vērtības. Viena no šādām vērtībām 18. gs.  
beigās – 19. gs. sākumā bija cilvēka brīvība.

Franču revolūcijas ideju “eksports” austrumu virzienā krievijas impērijas robe
žas sasniedza 19. gs. sākumā. tilzītes miera līgums (7.–9. Vii, 1807) paredzēja jauna 
politiska veidojuma – Varšavas hercogistes (turpmāk – Polija) izveidi. Francijas 
imperatora napoleona Bonaparta “dāvātā” Polijas satversme paredzēja dzimtbūša
nas atcelšanu, pasludināja visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā un piešķīra tiesas 
aizsardzību. Pēc Francijas militāro spēku neveiksmēm krievijas impērija kļuva par 
Francijas “politisko mantinieci” Polijā. tāpēc dzimtbūšana netika atjaunota. kā liecina 
latvijas universitātes docenta Benno ābera pētījumi, Polijas zemnieki tika atbrīvoti bez  

6 aristotelis. Nikomaha ētika. rīga: zvaigzne, 1985; gumplowicz l. Geschichte der Staatstheorien. innsbruck: 
Verlag der Wagner’schen universitätsBuchhandlung, 1905, s. 39–64; aristotels. Latviešu konversācijas vārd-
nīca, 1. sēj. rīga: a. gulbis, 1927–1928, 860.–863. sl.

7 cicerons marks tullijs. Par valsti. rīga: zvaigzne aBc, 2009; gumplowicz l. Geschichte der Staatstheorien, 
s. 77–80; cicerons (Cicero) marks tullijs. Latviešu konversācijas vārdnīca, 2. sēj. rīga: a. gulbis, 1928–1929, 
3698.–3701. sl.; u.c.

8 seneka. Traģēdijas. rīga: liesma, 1989; История политических и правовых учений. Под общ. ред. 
В. С. Нерсесянца. Москва: НОРМА, 2003, с. 88–91; Иванов Е. А. Социальная философия для юристов. 
Москва: Wolters kluwer, 2007, с. 91–100; u.c.
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zemes.9 autoram nav tiešu pierādījumu, ka poļu zemes būtu bijušas paraugs baltiešu 
brīvlaišanai, tomēr latviešu (izņemot latgaliešu), lībiešu un igauņu brīvlaišana tika bal
stīta uz tiem pašiem principiem kā Polijā: muižniekiem – zeme, zemniekiem – brīvība, 
citiem vārdiem sakot, zeme mana, laiks tavs (“Land mein und Zeit dein”10). tādējādi 
tika radīts precedents, ka brīva pavalstnieka statusa iegūšana nav saistāma ar agrāk 
lietojamās zemes atstāšanu īpašumā.

aleksandrs i izmēģinājuma kārtā dzimtbūšanu vispirms atcēla rietumnieciskajās 
Baltijas guberņās. Šāda piesardzība, ļoti iespējams, bija vēsturiska valdības politikas 
kļūda. “ar deguna galu” (proti, tikai Polijas un Baltijas guberņu robežās) krievijas im
pērija bija kļuvusi par pilntiesīgu jaunās eiropas dalībvalsti, bet “ar galvu un rumpi” 
līdz pat 19. gs. otrajai pusei joprojām atradās kārtu un reliģisku pretrunu plosītā vi
duslaiku valsts attīstības līmenī. Forsētie valsts centralizācijas mēģinājumi, īpaši pēc 
aleksandra ii nāves (1881), un rusifikācijas politika noveda pie valsts sabrukuma 
Pirmā pasaules kara (1914–1918) izskaņā, bet sekojošais pilsoņu karš ļāva pie varas 
nākt boļševikiem (lieliniekiem).

citāda pieeja dzimtbūšanas atcelšanas un zemes jautājumā bija, piemēram, Prū
sijā, kur dzimtbūšana tika atcelta ar 1807. gada 9. oktobra ediktu, kura 10. paragrāfs 
skan šādi: “Pēc likuma izdošanas turpmāk vairs nenodibināsies nekāds dzimtbūšanas 
stāvoklis ne ar dzimšanu, ne ar laulību, ne uzņemot kādu māju kunga novadā, ne ar 
līgumu.”11

Prūsijas muižniecība cerēja, ka pēc dzimtbūšanas atcelšanas visa zeme nonāks viņu 
īpašumā. tomēr tam nebija lemts pilnībā piepildīties. 1811. gada 14. septembra edikts 
deva zemniekiem ne tikai brīvību, bet arī zemi 1/2 līdz 2/3 apmērā no agrāk lietotās 
zemes platības. tātad Prūsijas zemnieki tika brīvlaisti ar zemi pretēji Polijas un vēlāk 
arī Baltijas zemniekiem. 1816. gada 29. maija deklarācija vēl precizēja kārtību, kādā 
Prūsijas zemnieki varēja iegūt zemes īpašumu. Deklarāciju piemēroja, ja zemnieks ar 
muižnieku nevarēja savstarpēji vienoties. līdz 19. gs. vidum valsts vara šajā procesā 
turpmāk vairs neiejaucās,12 jo zemes (kā jebkuras citas lietas) pirkšanu, pārdošanu, 
nomāšanu u.tml. uzskatīja par katra pavalstnieka privātu darīšanu. Šāda laikietilpīga, 
bet sabiedriskās attiecības īpaši nesaasinoša zemes reforma ir ieguvusi prūšu zemes 
reformas nosaukumu.

zemnieku brīvlaišanas likumi nebija pirmie normatīvie akti, kas tika izstrādāti 
apgaismības laika dabisko tiesību garā. Par signālu reformām eiropā kļuva 1789. gada 
26. augustā Francijas nacionālajā sapulcē pieņemtā cilvēka un pilsoņa tiesību dekla
rācija.13 Deklarācijas pirmie divi panti pasludināja: “cilvēki piedzimst un paliek brīvi 
un vienlīdzīgi tiesībās; sociālās atšķirības ir pieļaujamas vienīgi uz vispārīgā labuma 

9 ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē. rīga: a. gulbis, 1936, 52.–53. lpp.
10 sivers j. von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland. riga: nikolai kymmel’s Buchhandlung, 1878,  

s. 68. 
11 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis.., 47. lpp. 
12 turpat, 48.–49. lpp. 
13 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen France, 26 août 1789. Pieejams: http://www.magnacar

taplus.org/frenchrights/french1789.htm (skatīts 06.10.2011.).
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pamata (1. pants). katras politiskas sabiedrības mērķis ir nodrošināt cilvēka dabiskās 
un neatņemamās tiesības; šīs tiesības ir brīvība, īpašums, drošība un pretošanās apspie
šanai (2. pants)”.14

cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija iedvesmoja arī citu tautu prātus un sirdis. ne 
velti tās “izstarojums” atspoguļojās tādās pasaulslavenās tiesību kodifikācijās kā, piemē
ram, 1804. gada Francijas civilkodeksā (Code civil),15 1811. gada austrijas civillikumā 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Öster-
reichischen Monarchie”16 jeb ABGB17) u.c. tā, piemēram, aizliegums vienam cilvēkam 

14 “Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne  
peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article 2 – Le but de toute association politique est la conser-
vation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la 
résistance à l’oppression.”

15 schlosser h. Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte. Rechtsentwicklungen im europäischen Kontext. 9., 
völlig neu bearbeitete und erweiterte auflage. heidelberg: c. F. müller Verlag, 2001, s. 125–135.

16 Allgemaines bürgerliches Gesezbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, 
1. Theil. Wien: aus der k.k. hof und staatsdruckerey, 1811.

17 aBgB allgemeines Bürgerliches gesetzbuch. Pieejams: http://www.ibiblio.org/ais/abgb1.htm (skatīts 
24.09.2011.).

1. att. krievijas imperators aleksandrs i un tauta  
(Senatne un Māksla, nr. 1, 1938)
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būt cita cilvēka vergam vai dzimtcilvēkam, šķiet, daiļrunīgi fiksēts ABGB 16. para grāfā: 
“katram cilvēkam piemīt iedzimtas, saprāta radītas (izgaismotas) tiesības, un tāpēc 
[cilvēks] ir uzskatāms par personu. Verdzība vai dzimtbūšana un uz šādu stāvokli attie
cināma vara [austrijas] zemēs nav pieļaujama.”18

kā atzīmējis Frankfurtes pie mainas johana Volfganga gētes universitātes profe
sors joahims rikerts, šādu normu iekļaušana normatīvos aktos pildīja konstitucionālo 
tiesību funkciju, ja šos procesus aplūkojam no mūsdienu viedokļa.19

tik cēlas apgaismības laika dabisko tiesību garā rakstītas rindas, kādas sastopam 
ABGB 16. paragrāfā, nevaram izlasīt nevienā 18.–19. gadsimtā latvijas zemē spēkā 
esošā normatīvā aktā. tomēr arī Baltijas zemnieku brīvlaišana tika balstīta uz tiem 
pašiem apgaismības laika dabisko tiesību principiem kā citviet eiropā. tā, piemēram, 
Vidzemes zemnieku likuma V paragrāfs noteica: “Visi livonijas [Vidzemes] zemnieku 
bērni, kuri pēc šī rīkojuma [likuma] izsludināšanas būs dzimuši, ir ipso iure brīvi; 
bēguļojoši zemnieki, kuri pirms šī likuma izsludināšanas ir aizbēguši un labprātīgi at
griezīsies agrākā dzīves vietā, netiks sodīti un iekļaujas livonijas [Vidzemes] zemnieku 
kārtas tiesībās.”20

apgaismības laika dabisko tiesību nozīmi dzimtbūšanas atcelšanā savulaik ak cen tējis 
arī lu profesors arveds Švābe, vienlaikus norādot uz muižniecības kon ser vatī vismu:  
“juristam šī redakcija ir skaidra: tas ir līgums starp 2 tiesību subjektiem – starp ķei zaru 
un bruņniecību. tās ir divviru durvis: viena puse nāk no ķeizara, bet otra ved uz bruņ
niecību. tā puse, ko aizstāv ķeizars, ir lielās franču revolūcijas auglis. tā puse, ko aizstāv 
bruņniecība, ir vecās privilēģijas no sigismunda augusta laikiem. Šī publiskitiesiskā 
līguma otra puse, ka muižnieki patur neierobežotas īpašumtiesības uz zemnieku zemi, 
ir viens no svarīgākiem likuma principiem, ko atzīst arī likumdevējs. [..] tātad [likuma 
būtību atklāj] “neierobežotas” personiskās tiesības, “neierobežotas” īpašuma tiesības un 
pakāpeniska zemnieku emancipācija.”21

ja ar brīvības došanu zemniekiem muižniecība vēl kaut kā varēja sadzīvot, tad par 
bijušo dzimtļaužu “apgādāšanu” ar zemi viņi nevēlējās dzirdēt pilnīgi neko. Piemēram, 
konservatīvākie pat runāja, ka šādā gadījumā Vidzemes guberņa būs kļuvusi par leiput
riju, “kur ļaudīm cepti baloži paši mutē lido” (wo den Leuten die gebratenen Tauben in 
der Mund fliegen22).

18 “Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person 
zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in 
diesen Ländern nicht gestattet.”

19 rückert j. Die historische rechtsschule nach 200 jahren – mythos, legende, Botschaft. Juristen Zeitung,  
jg. 65, heft 1, 2010, s. 7.

20  „Alle Kinder Liefländischer Bauern, welche nach Bekanntmachung dieser Verordnung geboren werden, sind ipso 
iure frei; Läuflinge, die vor Bekanntmachung dieses Gesetzes entlaufen sind, und  freiwilig zurückkehren, werden 
nicht bestraft, und treten in die Rechte des Liefländischen Bauernstandes.” sk.: Liefländische Bauer-Verordnung, 
1. Theil. [B.v.: b.i., b.g.].

21 Švābe a. latviešu zemnieku brīvlaišanas polītiskās un tiesiskās idejas. Pagātne un tagadne, ii: latvijas Vēs
tures skolotāju biedrības rakstu krājums. l. adamoviča un n. Vīksniņa redakcijā. rīga: latvijas Vēstures 
skolotāju biedrība, 1938, 131.–132. lpp.

22 sivers j. von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit..,  s. 148.
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tā nu Baltijas saimniekiem dzimtbūšanas atcelšana sanāca “tāda brīvība, kāda ir 
meža putniem, ko katrs var padzīt no koka uz koku”23 jeb t.s. putnu brīvība. nav šaubu, 
ka tas bija netaisnīgi. to atzina arī baltvācu liberāļi. Pat bruņniecība dzimtbūšanas at
celšanu mēdza apspriest kā “vienu labu darījumu” (ein gutes Geschäft).24 tāpēc lielākā 
daļa muižniecības formāli varēja gavilēt. Patiesībā gan tas bija muižniecības – un it īpaši 
bruņniecības – privilēģiju un ietekmes beigu sākums kā no politiskā, tā no saimnieciskā 
viedokļa. to jau 19. gadsimtā bija pamanījis, piemēram, slavofils jurijs samarins darbā 
“Письма изъ Риги и Исторiя Риги”. Viņš rakstīja, ka “labāku vēsturisko likteni viņi 
[baltvācieši] nav pelnījuši, tomēr atzīt to nepietiek dūšas”.25

krievijas impērija, 1861. gada 19. februārī izsludinot brīvlaišanu valsts mērogā, 
daudzējādā ziņā ņēma vērā Baltijas pieredzi. tāpēc zemniekiem tika saglabāts zemes 
lietojums ar zināmiem pienākumiem pret muižu, kas bija fiksēti “zemes ruļļu grāmatās”. 
tomēr arī krievu u.c. tautību zemniekiem neviens zemi nedāvināja. Valdība uzņēmās 
iniciatīvu zemes izpirkšanā, samaksājot muižniekiem 80% no zemes izpirkuma maksas 
zemnieku vietā 6% ķīlas zīmēs. zemnieks līdz ar to kļuva par valdības parādnieku. at
likušie 20% zemniekam bija tieši jānomaksā muižniekam. 

zemes tiesiskās attiecības krievijas impērijā bija dažādas. tā, piemēram, latgalieši 
nepazina krievu komunālo iekārtu (obščinu) ar periodiski pārdalāmiem zemes gaba
liem. tomēr saimnieka zeme arī šeit lielākoties neatradās vienuviet, bet bija “izkaisīta” 
pa visu ciemu t.s. dirvās jeb šņorēs. Pēc kredīta piešķiršanas latgalietis kļuva par zemes 
īpašnieku ar zināmiem ierobežojumiem brīvi rīkoties ar zemes īpašumu līdz kredīta 
dzēšanai. sākotnēji bija paredzēts, ka kredīts jānomaksā 49 gadu laikā.26

cik nozīmīga bija dzimtbūšanas atcelšana arī bez zemes piešķīruma, var apjaust 
tikai tad, ja noskaidro, kāds bija latviešu, lībiešu un igauņu tiesību saturs pirms brīv
laišanas.

1765. gada 26. februāra Vidzemes landtāga skaidrojumā par zemnieku tiesisko 
stāvokli Baltijā bija rakstīts: “zemnieki esot savu kungu vergi (servi) pilnā romiešu 
tiesību apmērā, ko kā savu neapstrīdamo īpašumu varot [dzimtkungi] atprasīt, cedēt 
un pārdot. lai gan karaļi stefans un kārlis Xi gribējuši atvieglot zemnieku verdzību, 
tomēr bruņniecība pārliecinājusi, ka tas nav iespējams, jo dzimtbūšana pamatojas šīs 
nācijas dabiskā raksturā.”27

Šis skaidrojums nepārsteidz. juridiski tas ne ar ko neatšķiras no landrāta oto Fa
biāna rozena 1739. gada deklarācijā rakstītā, ka dzimtcilvēks kopā ar savu mantu ir 

23 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku “putna brīvība” pēc 1819. g. likuma. atsevišķs novilkums no “tieslietu 
ministrijas Vēstneša”, nr. 3, 1936. [B.v.: b.i., b.g.], 463. lpp.

24 leonida P.ais. Likums un eeraschas Baltijâ. nitaure: P. Weidemans, 1915, 9. lpp.; zutis j. Cīņa par agrārām 
reformām XIX gadsimteņa pirmā pusē. rīga: grāmatu apgāds, 1945, 43. lpp.

25 “..лучшей исторической судьбы они не умели заслужить, но признаться въ томъ не достаетъ духа [..]”. 
sk.: Самарин Ю. Ф. Сочиненiя, т. 7: Письма изъ Риги и история Риги. Москва: Д. Самарин, 1889, с. 37. 

26 Švābe a. Latvijas vēsture (1800–1914). [stokholma]: Daugava, 1958, 290.–291., 296.–297. lpp.; Клю чев
ский В. О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Ч. V, лекция lXXXVi. Москва: Мысль, 
1989, с. 276–277.

27 cit. no: Švābe a. zemes attiecību un zemes reformu vēsture latvijā. rīga: novilkums no zemkopības minis
trijas izdevuma “latvijas agrārā reforma”, 1930, 125. lpp.
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dzimtkunga īpašums.28 tātad ne tiesību 
subjekts, bet tiesību objekts. maz ticams, ka 
tā bija vienkārša atrakstīšanās. Par to liecina, 
piemēram, augusta Vilhelma hupeļa īsi pirms 
dzimtbūšanas atcelšanas izdevuma “To po-
graphische Nachrichten” 2. sējumā rak stītais: 
“Vaļiniekus (rokpeļņus) un viņu bērnus 
reizēm te pārdod vai arī iemaina pret citām 
lietām – pret zirgiem, suņiem, pīpju galviņām 
u.tml.: cilvēki še nav tik dārgi kā nēģeris 
amerikas kolonijās, neprecētu puisi pērk par 
30 līdz 50 rubļiem, ja viņš kādu amatu saprot 
(pieprot) – pavāru, audēju u.tml. – arī labi, ja 
[dod] 100 rubļus; tikpat dod par veselu saimi 
(vecāki kopā ar viņu bērniem); par kalponi 
reti [dod] vairāk par 10 rubļiem un par bērnu 
apmēram 4 rubļus).”29 

1803. gada 20. februārī aleksandrs i pa
rakstīja ukazu par “brīvajiem zemes arājiem”, 
kas ļāva muižniekiem dod zemniekiem brī
vību privātā kārtā. Baltijā šis ukazs “dzirdīgas 
ausis” neatrada. Vēl vairāk, kā rakstīja lVu 
pro fesors jānis zutis, “vācu baroni panāca, ka 
ukazu par brīvajiem zemes arājiem Baltijas 
guberņās latviešu un igauņu valodās aizliedza 
publicēt”.30 Pat aicinājums ierobežot cilvēku 
tirdzniecību vienas guberņas robežās palika 

nesadzirdēts un, pēc autora domām, noraidīts ar neiedomājamu cinismu: “zemnieku 
pārdošana tikai rīgas guberņas muižniekiem, šķiet, runā pretim ne vien brīvai tirdz
niecībai un apgrozībai, bet [..] samazinās arī pircēju konkurenci, ar ko nodzīs zemē 
zemnieku cenu [..].”31 krievijas valdībai nekas cits neatlika kā sekot liberāļa karla fon 
Bruininga ieteikumam, ka tikai pozitīvās tiesības piespiež nesaprātīgos un netaisnos 
ievērot dabiskās tiesības,32 pieprasot dzimtbūšanas atcelšanu normatīvā kārtā. 

28 Vīgrabs j. Landrāta Rōzena 1739. gada deklarācija par Vidzemes dzimtkungu tiesībām uz zemnieku miesu un 
mantu. rīga: a. gulbis, 1937, 94. lpp.

29 “Lostreiber und deren Kinder werden zuweilen verkauft, oder gegen andre Sachen, gegen Pferde, Hunde, Pfei-
fenköpfe u.d.g. vertauscht: die Menschen sind hier nicht so theuer als ein Neger in den amerikanischen Kolonien, 
einen ledigen Kerl kauft man für 30 bis 50; wenn er ein Handwerk versteht, Koch, Weber u.d.g. ist, auch wohl für 
100 Rubel; eben so viel giebt man für ein ganzes Gesinde (die Eltern nebst ihren Kindern); für eine Magd selten 
mehr als 10, und für ein Kind etwa 4 Rubel.” sk.: hupel a. W. Topographische Nachrichten, Bd. 2. riga: johann 
Friedrich hartknoch, 1777, s. 127–128.

30 zutis j. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā (1804–1819). rīga: latvijas Valsts 
izdevniecība, 1954, 19.–20. lpp. (apcerējumi par latvijas Psr vēsturi). 

31 cit. no: Švābe a. zemes attiecību un zemes reformu vēsture.., 132. lpp.
32 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis.., 24. lpp.

2. att. kurzemes zemnieku “brīvlaišanas” likuma  
fragments 
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Protams, ne jau visi baltvācieši bija tik reakcionāri noskaņoti. Diemžēl liberāļi 
bija mazākumā. tā, piemēram, johans georgs eizens33 jau 18. gs. vidū aicināja at
celt dzimtbūšanu un izstrādāja pat zināmu konstitucionāla likuma projektu dabisko 
tiesību garā.34 arī landrāts Šulcs 1765. gadā aizstāvībai sakarā ar zemniekiem dāvāto 
“aizkraukles zemnieku tiesu” teica: “Prāta gaismai izplatoties un padzenot barbarismu, 
cilvēki sāka arī tūlīt atprasīt savas cilvēku tiesības. nu uzskatīju par pretīgu cilvēka 
dabai, ka cilvēks, līdzīgi kustonim vai nedzīvai lietai, būtu cita cilvēka neaprobežots  
īpašums.”35

Dzimtbūšana, kā jau teikts, bija pazīstama lielākajā daļā eiropas valstu. tomēr, kā 
norāda hannoveres leiblica universitātes profesors stefans meders, dzimtbūtnieciskās 
atkarības pakāpes bija dažādas – sākot no atsevišķiem brīvības ierobežojumiem līdz 
absolūtai beztiesībai – verdzībai.36 analizējot latvijas zemes situāciju, jāsecina, ka 
dzimtbūšana bija izveidojusies tās smagākajā, necilvēciskākajā formā, kas dzimtcil
vēku pielīdzināja vergam (lietai) romiešu tiesību izpratnē.37 j. zutis lieto pat jēdzienu 
dzimtvergi.38

Vai tiešām Baltijas muižniecības lielākā daļa bija tik necilvēciska? zemes kungi, 
šaubu nav, bija “uzpūtīgi”, konservatīvi un tendēti uz status quo saglabāšanu.39 Daudzi 
no viņiem uzskatīja, ka dzimtbūšana pat ir pierādījums muižniecības rūpēm par zem
nieku. Šādus apsvērumus, lai cik dīvaini tas izklausītos, var izlasīt arī Frīdriha engelsa 
darbā “komunisma pamatprincipi”: “Dzimtcilvēka eksistence ir nodrošināta, proletā
rieša eksistence nav nodrošināta. Dzimtcilvēks atrodas ārpus konkurences, proletārietis 
pakļauts konkurencei.”40

lai arī sadzīvē zemniekam, visticamāk, bija daudz vairāk tiesību, nekā tas izriet 
no pieejamiem dokumentiem, ja lietu skatīja tiesā vai citādi publiskā kārtā, domā
jams, dzimtcilvēks tika aplūkots kā sava kunga neapstrīdams īpašums. tāpēc nekādā 
ziņā nedrīkst novērtēt par zemu dzimtbūšanas atcelšanas nozīmi latviešu tautas vēs
turē. Vismaz kopš atēnu likumdevēja solona laikiem, proti, 7.–6. gs. pr. kr., pilsoņa  

33 johann georg eisen (1717–1779) ausgewählte Werke. Pieejams: https://www.herderinstitut.de/no_cache/
startseite/verlagsprogramm/schriftenreihen/shop/detailansicht/kategorie/quellenzurgeschichteund
landeskundeostmitteleuropas/produkte/johanngeorgeisen17171779ausgewaehltewerke.html (skatīts 
27.11.2010.).

34 eisen j. g. Lehrbegriffe der drey verschiedenen Verfassungen der Bewohner eines Staats [..]. (torma, 1767). 
Рига: Латвийский университет, 1991. Par j. g. eizenu sk. arī: stepermanis m. J. G. Eizens un viņa darbi par 
dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē. rīga: latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 1934; stepermanis m. latviešu 
stāvoklis XVii un XViii g.s. un apgaismotāju kustība latvijā. (latviešu literatūras vēstures 2. sējumā iespiesta 
raksta atsevišķs novilkums). rīga: [b.i.], 1935; u.c.

35 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis.., 17. lpp.
36 meder s. Rechtsgeschichte: eine einführung. 2. völlig überarbeitete und erweiterte auflage. köln: Weimar; 

Wien: Böhlau Verlag, s. 215–218.
37 stepermanis m. J. G. Eizens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu.., 31. lpp.
38  zutis j. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gadsimta 20. gados. rīga: latvijas Valsts izdevnie

cība, 1956, 8. lpp.
39 Duhanovs m. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Baltijas muižniecības politika 19. gs. 50.–70. gados un tās 

apoloģētiskās historiogrāfijas kritika. tulkojums [ar papildinājumiem] no 2. krievu izdevuma. rīga: zinātne, 
1986.

40 markss k., engelss F. Darbu izlase, trīs sējumos. 1. sēj. rīga: liesma, 1979, 86. lpp.
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brīvība tiek uzskatīta par priekšnoteikumu valsts uzplaukumam.41 tam jāpiekrīt, jo 
bez brīvības nav iedomājama vienlīdzības, taisnīguma, tiesiskuma u.c. tiesību principu 
realizēšanās.42

2. Brīvs darbaspēks kā noslēgums pārejai uz jaunām  
ekonomikas attiecībām 

Dzimtbūšanas atcelšana bija ne tikai apgaismības laika dabisko tiesību uzvara 
cilvēka brīvības jautājumā, bet arī priekšnoteikums pārejai uz jaunām ekonomikas 
attiecībām – kapitālismu, saglabājot iepriekšējo kārtu struktūru un ģimenes tiesību 
modeli. Vīnes universitātes profesores urzulas Flosmanas pētījumi liecina, ka jaunās 
saimnieciskās attiecības, piemēram, austrijas impērijā turpināja sadzīvot ar kārtu 
privilēģijām un ģimenes patriarhālo attiecību paliekām.43 tas nozīmēja, ka krievijas 
impērijas reformu politika nebija izņēmums eiropā.

kāpēc aleksandrs i nesāka “būvēt kapitālismu” visas valsts ietvaros, ir diskutējami. 
Ļoti iespējams, valdnieku un viņa padomniekus biedēja iespējamā reformu neveiksme. 
nesenā pagātnē bija piedzīvota jemeļjana Pugačova vadītā sacelšanās (1773–1775). 
Vai kāds varēja garantēt, ka, reformu rezultātā pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, 
neatkārtojas kaut kas līdzīgs? tāpēc Baltija, kas baudīja zināmu autonomiju tiesību, 
pašpārvaldes un tiesu varas ziņā, bija gandrīz vai ideāla vieta ekonomiska rakstura eks
perimentiem. arī no politiskā viedokļa tas bija izdevīgi. aleksandrs i turpmāk varēja 
apgalvot, ka krievijas impērija nestāv ārpus eiropas kopējiem apgaismības procesiem, 
un uzsvērt: “mēs ejam uz priekšu pamazām, bet vienmēr vairāk tuvodamies liberālām 
idejām.”44

tā apgaismības idejas gāja roku rokā ar prasību pēc jaunām ekonomikas attiecī
bām, un brīvlaišana bija tikai šā procesa noslēdzošais solis. Pirmais solis bija kapitāla 
jeb zemes atbrīvošana no viduslaiku lēņu tiesību “žņaugiem”, kas paredzēja virkni iero

41 sk.: Böckenförde e.W. Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter. 2., überarbei
tete und erweiterte aufl. tübingen: mohr siebeck, 2006, s. 36–39; Bojārs j. Politiskās stratēģijas māksla 
un demokrātija. rīga: zvaigzne aBc, 2002, 124.–133. lpp.; gumplowicz l. Geschichte der Staatstheorien,  
s. 24–25; u.c. 

42 Šobrīd spēkā esošos likumos tiesību principi iekļauti, piemēram, lr likuma “administratīvā procesa likums” 
(25.10.2001.) 4. pantā (privātpersonas tiesību ievērošanas princips, vienlīdzības princips, tiesiskuma princips, 
tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips, patvaļas aizlieguma princips, tiesiskās paļāvības princips, 
likuma atrunas princips, demokrātiskās iekārtas princips, samērīguma princips, likuma prioritātes princips, 
procesuālā taisnīguma princips). Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567 (skatīts 08.09.2011.); 
lr likuma “Par tiesu varu” (15.12.1992.) 17.–28.1pantos (patiesība, atklātums, koleģialitāte, tiesvedības 
valoda, nevainīguma prezumpcija, pušu līdztiesība, sacīkstes, objektīvās izmeklēšanas princips, tiešums un 
mutiskums, procesuālā ekonomija, lietu sadale). Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847 (skatīts 
08.09.2011.) u.c.

43 Floβmann u. Österreichische Privatrechtsgeschichte. Fünfte, aktualisierte aufl.  Wien; new York: springer, 
2005, s. 14.

44 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis.., 57. lpp.
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bežojumu brīva kapitāla apritei.45 kurzemes hercogistē46 un Poļu inflantijā (latgalē)47 
lēņu tiesības zaudēja spēku jau pirms šo teritoriju pievienošanas krievijas impērijai. 
Visbeidzot katrīna ii (imperatore 1762–1796) ar 1783. gada 3. maija alodifikācijas aktu 
atteicās no savām virsīpašnieces tiesībām uz lēņu zemi par labu Vidzemes guberņas 
muižniecībai.48 tādējādi brīva kapitāla apgrozības ierobežojumi pamatvilcienos bija 
atcelti jau pirms zemnieku brīvlaišanas.

jauno laiku sākumā eiropas valstīs atzinību baudīja ādama smita ekonomikas 
liberālisma teorija. ā. smita ievērojamākā darbā “Pētījums par tautas bagātības dabu 
un tās iemesliem” (1776)49 aprakstītais bija zināms arī krievijas impērijā. Īpaši populāri 
bija tādi jēdzieni kā “darba dalīšana”, “tautas bagātība”, “brīva konkurence” u.c. tas, ka 
valsts nebija gatava ā. smita teorijas piemērošanai dzīvē, bija cits jautājums. tomēr 
mērķis bija skaidrs, lai valsts no viszemākā barbarisma paceltos uz augstāko labklājības  
pakāpi, jāpastāv “pilnīgai brīvībai, kur katrs pilnīgi brīvi var izvēlēties gan nodarbo
šanos, kādu uzskata sev par piemērotu, gan arī to mainīt tik bieži, cik uzskatīs par 
nepieciešamu. ikviena cilvēka intereses mudinās viņu meklēt izdevīgu nodarbošanos 
un izvairīties no neizdevīgas.”50 

ekonomiskā liberālisma garā rakstītas rindas var atrast arī Baltijā. Par to liecina, 
piemēram, 1817. gadā reinholda johana ludviga samsona fon himmelštīrna51 
rakstītais: “muižnieka kapitāls ir zeme, zemniekiem – viņa rokas un centība. Pirmais  

45 lēņa tiesības pazīst t.s. dalītā īpašuma konstrukciju virsīpašnieka (dominus directus) – apakšīpašnieka (do-
minus utilis) formā. apakšīpašnieku jeb faktisko valdītāju (lietotāju) apgrūtināja virsīpašnieka pirmpirkuma 
tiesības, tuvāko radinieku izpirkuma tiesības, ieķīlāšanas ierobežojumi u.tml. sk.: coing h. Europäisches 
Privatrecht, Bd. 1: Älteres gemeines recht (1500–1800). münchen: c. h. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 
1985, s. 353–361; eisenhardt u. Deutsche Rechtsgeschichte. 3., überarbeitete aufl. münchen: c. h. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, 1999, s. 18–23; mitteis h., lieberich h. Deutsche Rechtsgeschichte. 19., ergänzte aufl. 
münchen: c. h. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1992, s. 178–188; osipova s. Viduslaiku tiesību spogulis. 
rīga: tiesu namu aģentūra, 2004, 107.–127. lpp.; u.c.

46 1570. gada gotharda privilēģijas (“Des hercogs gotthardt Privilegium für curländischen adel vom 20.ten 
juni 1570”). sk.: ziegenhorn ch. g. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. königsberg, 1772, 
s. 85–88, nr. 76; Blūzma V. (red.). Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 2. sēj.: Poļu un zviedru laiku 
tiesību avoti (1561–1795) / r. apsītis, V. Blūzma, j. lazdiņš. rīga: juridiskā koledža, 2006, 196.–206. lpp.; 
1776. gada Polijas karaļa staņislava augusta (1764–1795) (Stanisław August Poniatowski, 1732–1798) alo
difikācijas diploms, sk.: kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa. rīga: zvaigzne, 1972–1980, 
141. lpp.; stanisław august Poniatowski (1732–1798). Pieejams: http://en.poland.gov.pl/stanislaw,august,Po
niatowski,(17321798),1965.html (skatīts 30.11.2011.).

47 Polijas karalis staņislavs augusts 1768. gadā latgalē muižas atzina par privātīpašumiem. sk.: kalniņš V. Lat-
vijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 118. lpp.

48 Полное собрание законов, т. XXi, № 15719; zeids t. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. 
rīga: zvaigzne, 1992, 193. lpp.; kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 208.–209. lpp.

49 smith a. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. in 2 vols. Vol. 1. 2nd ed. london, 
1778. Pieejams: http://www.s4ulanguages.com/wealthofnations.html (skatīts 09.10.2011.).

50 “[..] there was perfect liberty, and where every man was perfectly free both to chuse [choose] what occupa-
tion he thought proper, and to change it as often as he thought proper. Every man’s interest would prompt him 
to seek the advantageous, and to shun the disadvantageous employment.” sk.: smith a. An Inquiry into..,  
p. 121.

51 samson v. himmelstiern, reinh. joh. ludw. Das livländische Erbschafts- und Näherrecht, nebst vier Ab-
handlungen verwandten Inhalts. riga: auf kosten des Verfassers, gedruckt bei W. F. häcker, 1828, titullapa; 
kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 271. lpp.
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mēģinās izdot savu kapitālu par augstu, varbūt visaugstāko renti, otrais centīsies dabūt 
vislētāko kapitālu un izmantot to līdz pēdējai iespējai, t.i, konkurence atdzīvinās ražo
šanu un centību; savstarpējs labums noteiks īsto mēru prasībās un izpildījumos.”52

19. gs. sākumā tas bija nepamatots optimisms. situācijā, kur vienam (muižniekam) 
piederēja ekskluzīvas tiesības uz ražošanas līdzekli (zemi), bet citam (zemniekam) tikai 
darba rokas, vienlīdzība nebija iespējama. krievijas impērijā pretēji rietumeiropai 
nebija arī ievērojamu rūpniecības centru, un industriālā proletariātu “radīšanu” nācās 
tāpēc atlikt uz gadsimta otro pusi – tāpat kā dzīves līmeņa paaugstināšanu, īpaši saim
niekiem (nomniekiem).53 tomēr arī dzīves līmeņa pazemināšanās apstākļos bija noticis 
neatgriezenisks pagrieziens. Pirms dzimtbūšanas atcelšanas spēkā bija klauzula: “to, ko 
dzimtcilvēks iegūst, viņš iegūst kungam”,54 savukārt pēc brīvlaišanas tas jau skanēja 
šādi: to, ko zemnieks iegūst, viņš iegūst sev. Šī personiskā un saimnieciskā brīvība tika 
nostiprināta arī normatīvi:

1) zemes nomas līgumi tika definēti kā brīvi zemes nomas līgumi;55

2) kalpošanas līgumi tika definēti kā brīvi kalpošanas līgumi.56

uzreiz pēc dzimtbūšanas atcelšanas ārēji gan maz kas mainījās. zemnieks palika 
zemnieks, un muižnieks palika muižnieks. saimniekiem nācās joprojām tiesības uz 
zemes lietojumu (nomu) parasti atstrādāt klaušās un/vai atlīdzināt naturālās nodevās. 
naudas zemes nomas līgumi bija retums, bet naudas kredīti faktiski nepieejami.

ar brīvlaišanas likuma stāšanos spēkā spēku zaudēja 1804. gada 20. februāra Vid
zemes zemnieku likums, kas paredzēja klaušu un/vai nodevu izlīdzināšanu ar zemes 
ienesīgumu.57 zemes ienesīguma aprēķināšanai par paraugu tika ņemta zviedru 
laika lielā zemes kadastra metode. muižnieks un zemnieks bija saistīti ar “spaidu” 
aprēķiniem, kas bija nostiprināti vaku (ruļļu) grāmatās, t.i., klaušu un/vai nodevu ap
joms bija fiksēts un no tā nevarēja atkāpties. arī saimnieku izlikšana no mājām bija  
apgrūtināta.58 

1809. gada 28. februārī Vidzemes zemnieku likumā tika izdarīti papildinājumi. Pa
pildu pantu vēsturisko nozīmi noteica kalpu darba aizsardzības noteikumu iekļaušana 
tajos.59 tie fiksēja kā kalpa darba (kalpošanas) algas minimumu, tā “ieskicēja” arī darba 

52 cit. no: ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis.., 34. lpp.
53 cimermanis s. Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gs. otrajā pusē. rīga: latvijas Psr za 

izdevniecība, 1959; mieriņa a. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē. rīga: zinātne, 
1968; svarāne m. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū: Sociālekonomisks apcerējums. 
rīga: zinātne, 1971; u.c.

54 “[..] was der Leibeigene erwirbt, erwirbt er dem Herrn”. sk.: meder s. Rechtsgeschichte.., s. 216.
55 līdz Pirmajam pasaules karam (1914) ir zināmi sešu veidu zemes nomas līgumi – klaušu, nodevu, jauktie 

(klaušu un nodevu vai zināmu nomas maksas apjomu sedzot naudā) līgumi, naudas noma, mūža noma un 
dzimts noma (rente). sk.: lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.): Baltijas latviešu zemnieku civil-
tiesiskais stāvoklis XIX gs. un zemes reforma. rīga: Biznesa augstskola turība, 2000, 276. lpp.

56 Pirms brīvlaišanas ar kalpošanas jēdzienu parasti saprata nebrīva darbaspēka piesaisti. Pēc dzimtbūšanas 
atcelšanas tāpēc bija būtiski norādīt uz kalpošanas līguma brīvo dabu.

57 Полное собрание законов, т. XXViii, № 21162.
58 lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 88.–96. lpp.
59 Полное собрание законов, т. XXX, № 23505; tobien a. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert, 

Bd. 1: Die Bauerverordnung von 1804 und 1819. Berlin: Puttkammer & mühlbrecht, Buchhandlung für  
staats und rechtswissenschaft, 1899, s. 237–253.
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laika ierobežojumus.60 aleksandrs johaness fon 
tobīns, domājams, pilnīgi pamatoti norāda, ka 
minētie normatīvie akti daudzējādā ziņā sakņojās 
vēl zviedru laiku tiesībās un tāpēc saturēja zem
niekiem ievērojami lielākas tiesības nekā tās bija, 
piemēram, daļai austrumprūsijas privāto muižu 
zemniekiem līdz viņu brīvlaišanai.61

kurzemes guberņas un latgales zemniekiem 
pirms dzimtbūšanas atcelšanas īpaši zemnieku 
likumi nebija izstrādāti.

kurzemes muižnieki un zemnieki parasti 
visu centās darīt labā ticībā atbilstoši klauzulai – 
“dzīvot un ļaut dzīvot”.62 tāpēc normatīvi priekš
raksti reti kur bija tik nepieciešami kā Vidzemes 
guberņā. Vai vidzemnieki cits citam neuzticējās 
vai arī tiesību pozitīvisma doktrīna šeit bija “lai
dusi ievērojami dziļākas saknes” nekā kurzemē, 
līdz šim nav izpētīts.

latgales zemnieki bija pielīdzināti citu krie
vijas impērijas rietumu guberņu zemniekiem – tā 
kā pēdējiem šāda īpaša likuma nebija, atbilstīgs 
normatīvs regulējums izpalika arī latgaliešiem.

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vid zemes gu
berņā muižnieki un zemnieki īsu brīdi vadījās 
pēc nu jau spēkā neesošām 1804. gada Vidzemes 
zemnieku likuma “spaidu” normām. ar laiku 
daudzi muižnieki tomēr sāka nekontrolēti pa
augstināt klaušu un/vai nodevu apmērus. tāpēc 
latviešu tautas atmiņā laiks līdz 19. gs. 40. gadu 
reformām saglabājies kā smagie klaušu laiki. so
ciālo spriedzi palielināja arī t.s. māju spridzinā
šana jeb zemnieku nodzīšana no zemes, paplaši
not muižu laukus.63 līdz 19. gs. 60. gadu reformām māju pirkšana par dzimtu lielākajai 
daļai zemnieku palika neaizsniedzams sapnis.

60 lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 96.–101. lpp; lazdiņš j. Darba tiesību pirmsākumi latvijā. Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, nr. 1/2, 2000, 129.–131. lpp; lazdiņš j. Darba tiesību ģenēzes un evolūcijas 
aspektu analīze latvijā (XiX–XXi gs.). analysis of aspects related to genesis and evolution of employment law 
in latvia (XiX–XXi centuries). Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX–XXI gs. mijā / harmoniza
tion of law in the Baltic sea region in the turn of the 20th and 21st centuries. rīga: latvijas universitātes 
juridiskā fakultāte, 2006, 128.–134. lpp.; zutis j. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi.., 70.–88. lpp.; u.c.

61 tobien a. Die Bauernbefreiung im Livland. tübingen: Verlag der h. laupp’schen Buchhandlung, 1905,  
s. 15–16.

62 Vācu val.: “leben un leben lassen”. sk.: tobien a. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert, Bd. 1, 
s. 319.

63 mieriņa a. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē.., 14.–49. lpp.
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Pirms dzimtbūšanas atcelšanas zem niekiem nebija uzvārdu. Parasti viņi saucās 
kādā kristīgā vārdā un par dzimtas apzīmējumu izmantoja māju nosaukumu. mainot 
dzīves vietu, mainījās arī “dzimtas” vārds. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas dotais uzvārds 
kļuva par personas identifikācijas pazīmi, un, mainot dzīves vietu, tas vairs nemainījās. 
Vienlaikus ar uzvārda došanu radās pieraksta jēdziens. Visi brīvlaistie zemnieki tika 
pierakstīti pie kāda pagasta. atbilstoši pieraksta vietai bija jāmaksā publiskie nodokļi 
un jāpilda citi pienākumi.64

1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likuma 5. un 11. paragrāfā tika no
teikts, ka ikviens zemnieks izvēlas sev uzvārdu un reģistrē to likumā paredzētā kār
tībā. tomēr nereti uzvārdus deva arī muižnieki un muižas ierēdņi. tā radās daudzi 
neglīti vai pat neķītri uzvārdi. Vidzemes guberņā uzvārdu došana notika no 1822. līdz  
1826. gadam.65

kurzemes guberņas landtāgs nebija iestrādājis 1817. gada kurzemes guberņas 
zemnieku likumā noteikumu par uzvārdu došanu bijušajiem dzimtļaudīm.66 tāpēc 
to noteica ar gubernatora patenti. kurzemē uzvārdi tika doti laikposmā no 1834. gada 
oktobra līdz 1835. gada 1. jūlijam.67

Pārmaiņas aizsāka 1842. gada 30. martā un 1845. gada 23. janvārī izdarītie papil
dinājumi 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likumā. zinātniskā literatūrā tie 
pazīstami kā “22 papildu pantu” (1842) un “77 papildu pantu” (1845) likumi (turp
māk – Papildinājumi). Papildinājumi atjaunoja vaku grāmatu “spaidu” normas, t.i., 
klaušu un/vai nodevu apjoms atkal kļuva normēts. tostarp tika pieprasīta arī rakst
veida forma zemes nomas līgumiem. turpmāk līgums stājās spēkā tikai pēc tam, kad 
draudzes tiesnesis bija pārbaudījis zemes nomas līguma atbilstību likumam un to, vai 
šis līgums nesatur pretrunīgi interpretējamus nosacījumus, kas varētu tikt iztulkoti par 
sliktu saimniekam (nomniekam). lai mazinātu saimniecisko nestabilitāti, zemes nomas 
līgumiem tika noteikts sešu gadu minimālais termiņš un klaušu dienas maksimālais 
garums ierobežots ar 12 stundām.68

jau pēc četriem gadiem Vidzemes guberņu satricināja jaunas reformas. Pēc libe
rāļa hamilkāra fon Felkerzāma69 ierosinājuma aleksandrs ii 1849. gada 9. jūlijā pa
rakstīja Vidzemes zemnieku pagaidu likumu70 (turpmāk – Pagaidu likums), bet vēl 

64 lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 72. lpp.
65 Vairāk sk.: upelnieks k. uzvārdu došana Vidzemes un kurzemes zemniekiem. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 

1936, 225., 242.–245. lpp.
66 turpat, 239., 242. lpp.
67 turpat, 252. lpp.
68 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 262. lpp.; tobien a. Die Agrargesetzgebung Livlands in 

19. Jahrhundert, Bd. ii: Die Vollendung der Bauernbefreiung. riga: kommissionsverlag von g. löffer, 1911, 
s. 66–81, 96–112.

69 Vidzemes landmaršals, studējis Berlīnē tiesības un filozofiju, bija georga Vilhelma Frīdriha hēgeļa ideju 
piekritējs. 

70 Likkumi par Vidzemmes zemneeku zemmes-turreschanu un dzihwoschanu. Schee likkumi riktigi sa-eetahs ar 
teem ihsteneem, ko waldidams Senats 1849tâ gaddâ islaidis driķķetus kreewu vallodâ. rihgâ: rakstôs eespeesti 
pee W. j. häcker, 1850; Livländische Agrar- und Bauern-Verordnung. in uebereinstimmung mit der vom 
dirigirenden senat im jahre 1849 erlassenen originalDruckschrift in russischer sprache. riga: gedruckt bei 
Wilhelm Ferdinant häcker, 1850.
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pēc 11 gadiem, 1860. gada 13. novembrī – Vidzemes privātmuižu zemnieku likumu71 
(turpmāk – 1860. gada Vidzemes zemnieku likums). abu likumu mērķis bija radīt dzī
votspējīgu sīkgruntniecību un mazināt muižas ietekmi uz pagastu, kā arī veicināt māju 
pirkšanu par dzimtu. turpmāk muižnieks pagasta zemi vairs nevarēja izmantot tieši, 
bet tikai iznomāt, pārdot vai atstāt neapstrādātu.72 izņēmums bija tikai t.s. kvotes zeme, 
kuru muiža varēja izmantot kalpu atalgošanai.73 muižas un pagasta zeme gan nekļuva 
vienlīdzīgas, jo muižas zemi neapgrūtināja valsts nodokļi.

Pagaidu likums atjaunoja zviedru laikos pastāvējušo zemnieku nedalāmo zemes 
minimumu 1/12 arkla apjomā. 1860. gada Vidzemes zemnieku likums to palielināja 
līdz 10 dālderiem jeb 1/8 arkla. a. j. fon tobīns pamatoti norāda, ka šādi ierobežojumi 
pastāvēja arī Vācijas zemēs.74 nedalāmais zemes minimums nebija svešs jēdziens arī 
Baltijas guberņu – Vidzemes, igaunijas un sāmsalas – lielgruntniekiem (muižniekiem). 
tiesa, tas gan bija ievērojami lielāks nekā zemniekiem.75 nedalāmā zemes minimuma 
atjaunošana bija ekonomiski pamatota ar mērķi nodrošināt zemnieka saimniecības 
“dzīvotspēju”, turpretī noteikums, ka viena pagasta robežās vienai personai nedrīkst 
piederēt vairāk nekā 80 dālderu vērta jeb vienu arklu liela zemes platība,76 bija pretrunā 
ar ā. smita ekonomiskā liberālisma teoriju. 

kurzemes guberņā šādu ierobežojumu nebija nedz muižniekiem, nedz zemnie
kiem. arī strikts iedalījums muižas un pagasta zemē netika noteikts, jo viss tika redu
cēts uz labu ticību.77 Vai laba ticība tiešām vienmēr bija laba, tas gan ir cits jautājums. 
lielāku stabilitāti un pāreju uz ilgtermiņa zemes nomas līgumiem kurzemes guberņā 
iezīmēja 1863. gada 6. septembra papildinājumi pie 1817. gada kurzemes zemnieku  
likuma.78 

ar māju pirkšanu par dzimtu arī pēc tam, kad stājās spēkā 1860. gada Vidzemes 
zemnieku likums un 1863. gada 6. septembra papildinājumi pie 1817. gada kurzemes 

71 Сборникъ узаконенiй о крестьянахъ Прибалтiйскихъ губернiй. Составилъ В. Е. Рейтернъ. Томъ iii, 
часть 4 и 5: Положенiе о крестьянахъ Лифляндской губернiи (1860 г.) и Общая часть. С.Петербургъ: 
Общественная польза, 1898; Livländische Bauer-Verordnung am 13. November 1860 allerhöchst bestätigt, 
mit allen zur Zeit gültigen, abändernden, ergänzenden und erläuternden Erlassen und Verordnungen, sowie 
sämmtlighen Entscheidungen des dirigirenden Senats. hg. von a. von kieseritzky, ehedem hofgerichts
advokat, i. hälfte. nichtofficielle ausgabe. st.Petersburg: Buchdruckerei der kaiserlichen akademie der 
Wissenschaften, 1900. 

72 sk.: 1860. gada Vidzemes zemnieku likuma 3. un 101. paragrāfu.
73 lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 183. lpp.
74 tobien a. Die Minimal- und Maximal-Bestimmungen über den bauerlichen Grundbesitz in Livland. [B.v.: b.i., 

b.g.], s. 2, 3, 8–10, 17 u.a.; sivers j. von. Die Theilung des bäuerlichen Grundbesitzes: Ein Wort zum Nach-
denken. riga: Verlag von n. kymmel’s Buchhandlung, 1865, s. 6–8.

75 Vidzemē lielgruntnieku nedalāmais zemes minimums bija 900 pūrvietas, igaunijā – 150 desetīnas un 
sāmsalā – 120 pūrvietas. sk.: Сводъ гражданскихъ узаконенiй губернiй Остзейскихъ, повеленiемъ 
государя императора Александра Николаевича составленный. Сводъ местныхъ узаконенiй губернiй 
Остзейскихъ. Часть третiя: Законы гражданскiе. Санктпетербург: Въ типографiи втораго отделенiя 
собственной Е.И.В. канцелярiи, 1864, §§ 601–603.

76 1860. gada Vidzemes zemnieku likums, §§ 55, 221, 225.
77 lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 183. lpp.
78 II Полное собрание законов. № 40034a; Сборникъ узаконенiй о крестьянахъ Прибалтiйскихъ губернiй. 

Составилъ В. Е. Рейтернъ. Томъ i, ч. 1 и 2: Положенiя о крестьянахъ Курляндской и Лифляндской 
губернiй. С.Петербург: Общественная польза, 1898.
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guberņas zemnieku likuma, ne viss gāja gludi. Bija vairāki šķēršļi – kā psiholoģiska, tā 
finansiāla rakstura.

Psiholoģiski ne muižnieki bija gatavi pārdot zemi, ne zemnieki to pirkt, turklāt abas 
puses visnotaļ bieži apmierināja saimniekošana pa vecam. 

situācija mainījās, kad 19. gs. 60. gados zemniekiem sāka piešķir kredītus zemes 
izpirkšanai un 1867. gadā kurzemes guberņā un 1868. gadā Vidzemes guberņā tika aiz
liegti klaušu nomas līgumi. tas nozīmēja, ka muižnieki zaudēja tiesības uz “bezmaksas” 
darbaspēku. tāpēc 19. gs. 60. gados sākās māju masveida pirkšana par dzimtu. 

lielos vilcienos agrārā reforma noslēdzās jau pirms Pirmā pasaules kara. tiesa, 
ne visas saimniecības bija atmaksājušas ņemtos kredītus.79 tomēr daļai latviešu bija 
piepildījies senais sapnis par “savu kaktiņu, savu stūrīti zemes”.80

Baltijas zemes reformas nozīmi saimnieciskā aspektā precīzi atklāj a. Švābe:  
“[..] uz austrumiem no tās [Baltijas] palika krievu sādžas kopiena ar periodiski pārda
lāmu “dvēseļu” zemi, uz rietumiem – individuālās saimniecības privātā īpašumā”.81

citēto tomēr gribas papildināt, jo Baltija kļuva ne tikai par divu dažādu ekonomisko 
sistēmu robežu, bet arī par divu dažādu domāšanas veidu robežu. austrumos no tās 
palika zemes, kur uzsvars tiek likts uz kolektīvo apziņu un atbildību, rietumos – zemes, 
kur akcentēja cilvēka individualitāti.

krievijas impērijas premjerministrs Pjotrs stolipins īsi pirms Pirmā pasaules kara 
mēģināja veikt reformas pēc Baltijas guberņu parauga, sadalot sādžas kopienu viensē
tās. ja šis darbs tiktu pabeigts, ļoti iespējams, jaunāko laiku eiropas vēsture un politiskā 
karte būtu citāda. tomēr, par laimi latviešu tautai, runājot Borisa noldes vārdiem,  
“cars gribēja, lai krievu zemnieks būtu komunists[!]”.82

3. zemnieku pašpārvalde un tiesu iekārta

zemnieku kārtas pašpārvaldes un tiesu iekārtas pamati pozitīvo tiesību līmenī tika 
likti jau pirms dzimtbūšanas atcelšanas. 1804. gada Vidzemes zemnieku likums fiksēja 
pagasta pārvaldes uzbūvi un tiesu iekārtu. “1804. g. likums noderēja par paraugu turp
māk izdodamiem zemnieku brīvlaišanas likumiem.”83

1817. gada kurzemes guberņas zemnieku likumā un 1819. gada Vidzemes guber
ņas zemnieku likumā kā pagasta institūcijas tika noteiktas:

1) pagasta sapulce;
2) pagasta vecākais (vai vecākie) un palīgi;
3) pagasta tiesa.

79 Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914, 313.–329. lpp.; lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 78. lpp.
80 lazdiņš j. zemes nacionalizācijas un denacionalizācijas pieredze latvijā (19.–21. gadsimts). Likums un Tiesī-

bas, 7. sēj., nr. 6, 2005, 171. lpp.
81 Švābe a. Latvijas vēsture (1800–1914). 2. izd. [stokholma]: Daugava, 1962, 228. lpp.
82 cit. no: lazdiņš j. Profesors arveds Švābe: politiķis, vēsturnieks, jurists un ... (1888–1959). Latvijas Vēsture, 

nr. 2/3, 2009, 89. lpp.
83 mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. rīga: l.u. studentu padomes grāmatnīcas izdevums, 1938,  

120. lpp.
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Pagasta sapulces sasauca pēc pagasta amatpersonu ierosinājuma ar mui
žas policijas atļauju vai arī pēc muižas policijas iniciatīvas. Pieņemtos lēmumus  
pārapstiprināja muižas policija. uz pagasta sapulcēm parasti tika aicināta viena zem
nieku kategorija (разряд). Vidzemes guberņā tie parasti bija saimnieki.84 kurzemes 
guberņā, ja tika aicināti arī kalpi, saimnieki un kalpi balsoja atsevišķi. Balsīm daloties, 
visu izšķīra muižas policija.85 lVu profesora Voldemāra kalniņa pētījumi liecina, ka 
līdz 19. gs. 60. gadu reformām pagasta sapulču vienīgais uzdevums bija amatpersonu 
vēlēšanas.86

lai arī kurzemes guberņā un Vidzemes guberņā zemnieku pašpārvaldes darbība 
un tiesu iekārta bija līdzīga, pastāvēja zināmas atšķirības.

kurzemes guberņā pagasta pārvalde nebija nodalīta no tiesu varas. tas bija bijušās 
kurzemes hercogistes “mantojums”. Pagasta vecākais vadīja pagasta tiesas sēdes, pagasta 
sapulci, pildīja pagasta policista un citus ar pagasta darbības nodrošināšanu saistītus 
pienākumus. Bez pagasta vecākā pagasta sapulce ievēlēja vēl (vismaz) trīs vecajos, kas 
līdzās pagasta vecākajam pārstāvēja pagasta korporāciju.87

Vidzemes guberņā pagasta pārvalde bija nodalīta no tiesu varas. tas bija zviedru 
apgaismības jaunievedums. Viens no nozīmīgākiem zviedru reformu devumiem juri
diskās domas attīstībā bija pārvaldes (izpildu varas) nodalīšana no tiesu varas. Pagasta 
pārvaldi reprezentēja viens vai divi vecākie. Vidzemes guberņā pagasta vecākie bija, 
no vienas puses, pagasta kopības pārstāvji (iedīglis vēlākajam pagasta vietnieku insti
tūtam), no otras puses, pagasta pārvaldes funkciju veicēji (iedīglis vēlākajam pagasta 
vecāko institūtam).88 

1817. gada kurzemes zemnieku likums noteica, ka pagasta sapulce uz trim gadiem 
ievēlē pagasta tiesu. Pagasta tiesa sastāvēja no pagasta vecākā kā pagasta tiesas priekš
sēdētāja un vairākiem piesēdētājiem jeb tiesas vīriem – atbilstoši pagasta iedzīvotāju 
skaitam trīs89 līdz septiņu cilvēku90 sastāvā. Par pagasta tiesas priekšsēdētāju vēlams 
bija ievēlēt saimnieka (nomnieka) kategorijas personu, bet piesēdētājus līdzīgās daļās 
atsevišķi ievēlēja saimnieki un kalpi no sava vidus. Par amata kandidātiem – tāpat kā 
Vidzemes guberņā – tika ievēlētas trīs personas, no kurām vienu amatā apstiprināja 
muižas policija.91 

atšķirībā no kurzemes guberņas Vidzemes guberņā pagasta tiesai bija savs uz trim 
gadiem amatā ievēlēts priekšsēdētājs no saimnieku (nomnieku) vidus ar piesēdētā
jiem.92 Par piesēdētāju varēja ievēlēt jebkuru pagasta iedzīvotāju. Parasti ievēlēja divus 
piesēdētājus. 

84 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, § 72; kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture,  
1. daļa, 264. lpp.

85 1817. gada kurzemes zemnieku likums. Pirmā grāmata, §§ 28, 46, 47.
86 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 264. lpp.
87 1817. gada kurzemes guberņas zemnieku likums. Pirmā grāmata, §§ 31, 32.
88 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, §§ 88, 91; kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture,  

1. daļa, 265. lpp.
89 1817. gada kurzemes guberņas zemnieku likums, §§ 29–56. 
90 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 265. lpp.
91 1817. gada kurzemes guberņas zemnieku likums. Pirmā grāmata, §§ 29–31, 33.
92 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, § 98.

Jānis Lazdiņš    DzimtBūŠanas atcelŠana, Pagasta saBieDrĪBas organizācija



190 latVieŠi un latVija   ii sējums   Valstiskums latVijā un latVijas Valsts 

kā kurzemes, tā Vidzemes guberņā pagasta tiesneši pirms stāšanās amatā nodeva 
zvērestu baznīcā.

Pagasta tiesas izskatīja zemnieku civiltiesiskus strīdus, kā arī administratīva vai 
krimināltiesiska rakstura pārkāpumus, kas aprobežojās ar rājienu, nelieliem naudas vai 
miesas sodiem (pletne, nūjas vai rīkstes), vai arestu uz dažām dienām. V. kalniņš, pētot 
pagasta tiesas spriedumus, ir secinājis, ka sodus noteica ne tikai saskaņā ar likumu, 
bet arī pēc paražas. tā, piemēram, kurzemes guberņā arī kādu laiku pēc brīvlaišanas 
vainīgās personas sodīja ar ieslēgšanu klucī jeb siekstā. tā bija gadsimtiem sena kur
zemnieku paraža.93

Pagasta tiesām tika uzticēta arī mantošanas lietu kārtošana. kurzemes guberņā pa
gasta tiesa uzraudzīja arī aizbildņa pienākuma pildīšanu. Vidzemes guberņā šo funkciju 
veica draudzes tiesas.

Viens no nepatīkamākajiem un grūtākajiem pagasta tiesu pienākumiem bija 
“neveiksmīgu” saimnieku izlikšana no mājām. melita svarāne, aprakstot 19. gs. vidus 
pagasta tiesas spriedumus, min gadījumu, kad Dauguļu pagasta zīlēnu māju saimnieku 
mārci Dravnieku izdevās “izdzīt” no mājām tikai pēc tam, kad viņš vairākkārt tika so
dīts ar miesas sodu, kopumā saņemdams ap 100 sitienu.94

saimnieku izlikšana no mājām reti kad bija muižas vai pagasta tiesa interesēs. tā, 
piemēram, 1823. gadā matkules pagasta tiesa ziņo par panīkušām Pūru mājām un se
cina, ka “saimnieku krišu neesot vērts izlikt no turējuma, neviens cits tāpat nespēšot 
savest mājas kārtībā, jo tajās trūkstot inventāra, ēkas esot pussabrukušas un turklāt esot 
lieli parādi”.95 Vēl vairāk, kā liecina m. svarānes pētījumi, ir bijuši gadījumi, ka muiža 
samaksāja zemnieka mājas parādus un/vai piešķīra kredītu mājlopu un lauksaimniecī
bas inventāra formā, lai mājas varētu savest kārtībā.96

kurzemes guberņas pagasta tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt apriņķa tiesā. tā 
pildīja ne tikai otrās instances tiesas funkcijas, bet arī pirmās instances tiesas pienāku
mus zemnieku strīdos ar muižniekiem. Par tiesas priekšsēdētāju apriņķa tiesā varēja būt 
muižnieku kārtas persona, bet piesēdētāji vienādā skaitā bija muižnieki un zemnieki. 
Pie apriņķa tiesām darbojās arī miertiesnesis, kura galvenais uzdevums bija samierināt 
zemniekus ar kungiem.

Vidzemes guberņas pagasta tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt draudzes tiesā. 
Draudzes tiesa pildīja arī miertiesas funkcijas zemnieku strīdos ar muižniekiem. 
ja neizdevās panākt mierizlīgumu, lietu ar draudzes tiesas atzinumu nosūtīja ap
riņķa tiesai izskatīšanai pēc būtības. Draudzes tiesas priekšsēdētājs bija muižnieku 
kārtas persona, bet trīs piesēdētāji bija zemnieki no pagastu saimnieku (nomnieku) 
vidus. Draudzes tiesnešus, tāpat kā apriņķa tiesas locekļus, amatā ievēlēja uz trim 
gadiem. Priekšsēdētāju ievēlēja draudzes muižnieki, bet piesēdētājus – pagasta tiesu  
locekļi.

93 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 266. lpp.
94 svarāne m. Saimnieks un kalps.., 85. lpp.
95 cit. no: lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 141. lpp.
96 svarāne m. Saimnieks un kalps.., 72.–73. lpp. 
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Draudzes tiesas spriedumu varēja pārsūdzēt apriņķa tiesā. zemnieku un muiž
nieku strīdos apriņķa tiesa pildīja pirmās instances tiesas funkcijas.97 Par apriņķa tiesas 
priekšsēdētāju varēja būt bruņinieku kārtas persona, bet četrus piesēdētājus līdzīgās 
daļās pa diviem ievēlēja apriņķa muižnieki un draudzes tiesu piesēdētāji no sava vidus.

apriņķa tiesas spriedums bija galīgs kā kurzemes guberņā, tā Vidzemes guberņā. 
kurzemes guberņā revīzijas kārtībā apriņķa tiesas spriedumu varēja pārsūdzēt virshof
tiesā, bet Vidzemes guberņā – hoftiesā.

teorētiski sūdzēties vēl varēja Valdošā senātā vai guberņas valdībai, kas varēja pie
prasīt atkārtotu lietas caurskatīšanu vai arī ierosināt pašam caram atcelt spriedumu, ja 
tiesas darbībā tika konstatēta nelikumība.98

latgaliešiem, līdzīgi kā citiem krievijas impērijas zemniekiem, pēc brīvlaišanas 
tika “dāvāta” sava pašpārvalde. atšķirībā no Baltijas guberņās pastāvošās tā bija veidota 
ievērojami komplicētāk. Domājams, tāpēc tā nav kļuvusi par paraugu vēlākām latvijas 
pašvaldībām, lai arī tai bija zināma līdzība ar Baltijas guberņu zemnieku pašpārvaldes 
modeli. Par pašpārvaldes zemāko vienību tika noteikta ciema sapulce (сельский сход). 
tā sastāvēja no ciema māju saimniekiem (nomniekiem), kas vēlēja vecāko, citas amat
personas un pārstāvjus uz pagasta sapulci. Pagasta sapulcē (волостной сход) piedalījās 
pārstāvji (vietnieki) no vairākiem ciemiem. Pagasts tika paredzēts vidēji 300–2000 
vīriešu kārtas dvēselēm. te dalību ņēma visas ciema un pagasta amatpersonas, kā 
arī viens pārstāvis no 10 zemnieku mājām un viens pārstāvis no 20 kalpiem (strād
niekiem). Šī sapulce ievēlēja pagasta valdi uz trīs gadiem un pagasta tiesu uz vienu 
gadu. Pagasta valde sastāvēja no pagasta vecākā, ciemu vecākiem, nodokļa piedzinēja 
un rakstveža.99 Pagasta tiesa izskatīja zemnieku civiltiesiskus strīdus (izņēmums 
bija nekustamā īpašuma strīdi) un uzlika policijas rakstura sodus par izdarītajiem  
pārkāpumiem.

1866. gada 19. februārī tika pieņemts likums “Par pagasta sabiedrisko pārvaldi Bal
tijas guberņās” (Положенiе о волостномъ общественномъ управленiи въ губернiяхъ 
Прибалтiйскихъ).100 Šis likums lielā mērā kalpos par paraugu latvijas republikas 
pašvaldībām, par ko liecina 1918. gada 4. novembrī tautas padomes pieņemtais likums 
“latwijas Pagaztu satwersmes pagaidu likums”.101 salīdzinājis abus likumus, P. muci
nieks rakstīja: “[..] 1918. g. likums zināmā mērā izstrādāts pēc 1866. g. likuma parauga, 
paturot šī likuma skeletu, bet cenšoties atmest tā garu, tad jāsaka, ka vietu vietām pa
spīd vēl arī 1866. g. likuma iespaids.”102

97 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, § 189.
98 turpat, § 247.
99  Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 

Положенiе о сельскомъ состоянiи; Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914.., 1958, 298. lpp.; Ключевский В. О. 
Сочинения.., часть V, лекция lXXXVi, с. 271.

100 Положенiе о волостномъ общественномъ управленiи въ губернiяхъ Прибалтiйскихъ. Полный сводъ 
законов Россiйской имперiи, том ii (№ 43034). Общее учрежденiе губернское. Приложение къ статье 
18 (прим.), по Прод. 1906. г. Pieejams: http://civil.consultant.ru/reprint/books/172/150.html (skatīts 
20.11.2011.).

101 latwijas tautas Padomes politiskà platforma. Latwijas Pagaidu Waldibas Likumu un Rihkojumu Krahjums, 
nr. 1, 1919, 7. dokuments, 4.–8. lpp.

102 mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129.–130. lpp.
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nav šaubu, ka likums “Par pagastu sabiedrisko pārvaldi Baltijas guberņās” ne
varēja pilnībā atbilst latvijas republikas tiesību garam, jo normatīvais akts savulaik 
stājās spēkā kārtu sabiedrības apstākļos, bet latvijas valstī jau kopš tās pirmsāku
miem cilvēku iedalījums kārtās bija nepieņemams.103 Pagasta pārvaldi un tiesas 
spriešanas pienākumu un tiesības arī kārtu sabiedrības apstākļos nedrīkst novērtēt 
par zemu. tā kļuva par latviešu (arī lībiešu un igauņu) zemnieku “valstiskuma 
skolu”. zemniekam turpmāk nācās domāt ne tikai savas saimniecības, bet arī savas 
“valsts”, t.i., pagasta, ietvarā. Brīvība tādējādi bija devusi ne tikai tiesības, bet uz
likusi arī pienākumus, kas lieti noderēja vēlāk, dibinot neatkarīgu latvijas valsti. 

Pie pagasta sabiedrības piederēja visi pagastā pierakstītie zemnieki – saimnieki 
(nomnieki), kalpi, kā arī personas, kuras nebija pierakstītas pagastā, bet kuras īpašumā 
vai nomā bija ieguvušas zemnieku zemes gabalus (mājas).104 ārpus pagasta palika 
muiža. arī kuršu ķoniņi nebija pie pagasta piederīgas personas.105 

Pagasta sabiedrību pārvaldi veidoja:
1) vispārējā pagasta sapulce (turpmāk – sapulce) un vietnieku pulks;
2) pagasta vecākais un palīgi.
uz sapulci bija jāierodas visiem saimniekiem (nomniekiem) un katram desmitam 

ievēlētam pārstāvim no kalpu vidus. sapulci sasauca pagasta vecākais ar muižas po
licijas, vēlāk zemnieku lietu komisāra atļauju un tās kompetencē bija ievēlēt pagasta 
amatpersonas – vecāko, palīgus, vietnieku pulku un pagasta tiesu.106 sapulce bija tiesīga 
izlemt arī citus nozīmīgākos pagasta dzīves jautājumus, piemēram, par personas uz
ņemšanu vai izslēgšanu no pagasta.

Vietnieku pulks atbilstoši pagasta cilvēku skaitam tika ievēlēts 4–24 personu sa
stāvā. mūsdienu izpratnē vietnieki pildīja pašvaldības deputātu pienākumus – pieņēma 
lēmumus par rīkošanos ar pagasta mantu, kapitāliem, izskatīja sūdzības un lūgumus, 
noteica algu amatpersonām u.tml. 

Pagasta vecākais un palīgi bija pagasta izpildu orgāns (varēja tikt ievēlēti arī t.s. des
mitnieki, kas palīdzēja nodrošināt kārtību un risināt citus pagastam svarīgus jautāju
mus). Pagasta vecākais arī reprezentēja pagastu un pildīja pagasta policijas priekšnieka 
pienākumus.

krievijas impērijas centralizācijas nolūkos 1886. gadā nodibināja zemnieku lietu 
komisāra amatu, “atsvabinot pagastus pa daļai no muižas aizgādnības, bet pakļaujot 

103 latwijas tautas Padomes politiskà platforma. Latwijas Pagaidu Waldibas Likumu un Rihkojumu Krahjums, 
nr. 1, 1919, 2. dokuments, ii sadaļas “Walzts forma un atteezibas pret zitàm tautam” 2. pkt., ka latvija ir: 
“republika uz demokratiskeem pamateem”. 

104 mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 124. lpp.
105 lazdiņš j. krievijas senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–

1917) (kuršu ķoniņu lieta). ar apakšvirsrakstu: ius est ars Boni et aeQui (tiesības ir krietnuma un 
taisnīguma māksla). Aktuālās tiesību realizācijas problēmas: lu 69. konferences rakstu krājums. [rīga]: lat
vijas universitāte, 2011, 176.–183. lpp.

106 Pagasta tiesas darbojās saskaņā ar nolikumu “Par pagasta tiesām Baltijas guberņās” (Волостной судебный 
уставъ прибалтiйскихъ губернiй). Pagasta tiesas sastāvā bija kā tieneši, tā tiesneša amata kandidāti. ievēlē
šanas termiņš bija trīs gadi. Pagasta tiesas lietas izskatīja ne mazāk kā trīs tiesnešu sastāvā, to skaitā bijā jābūt 
arī priekšsēdētājam. Pagasta tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt pagasta virstiesā. sk.: Полный сводъ законов 
Россiйской имперiи [..]: Волостной судебный уставъ Прибалтiйских губернiй, т. 16, ч. 1.
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krievu ierēdņu patvaļai”.107 V. kalniņš norāda, ka Baltijā zemnieku komisāra institūtu 
ieviesa 1889. gada 9. jūlijā. zemnieku komisāra uzdevums bija uzraudzīt, vai pagasta 
sabiedrība pareizi piemēro likumus, un atcelt nelikumīgos lēmumus.108 muižas nozī
mes mazināšanos un valsts varas pieaugumu rusifikācijas apstākļos zīmīgi komentējis  
P. mucinieks: “Pārraudzības orgānam piekrita visu amatpersonu apstiprināšana. lai gan 
likums noteica, ka apstiprinājumu var liegt vienīgi tādos gadījumos, kad nav ievērota 
vēlēšanu kārtība vai ievēlētas personas, kas nav pielaistas pagasta amatos, tomēr bieži 
neapstiprināja likumīgi izdarītas vēlēšanas. tas pats sakāms par lēmumu atcelšanu aiz 
lietderības motīviem.”109 

4. epilogam: Domāšanas pirmsākumi  
nacionālā garā

Par grūtībām, ar kādām bija jāsaskaras cilvēkiem, kuri sāka domāt un runāt na
cionālā garā, liecina vēsturnieka, tērbatas universitātes profesora karla fon Širrena110 
rakstītais: “nav un nekad nav bijis un arī šodien nav tautas šajā zemē. Bez tautas. tāds ir 
tās liktenis [ar to šīs zemes vēsture ir apzīmogota]. tālab tā arī palikusi par to, kas bija 
sākumā: par koloniju. Vidzemē [livonijā] izsenis bija tikai uzvarētāji un uzvarētie.”111

Dzimtbūšanas atcelšana Baltijā sākotnēji neatnesa gaidīto – ievērojamas iespējas 
valodas un nacionālās kultūras attīstībai. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas un līdz Pirmajam 
pasaules karam latviešu tautu sagaidīja jauni pārbaudījumi – mēģinājums to ģermani
zēt, t.i., pārvācot, bet gadsimta beigās – arī pārkrievot. Patiesības labad gan jāatzīmē, 
ka ne latviešu pārvācošanu, ko atbalstīja daudzi baltvācieši, ne pārkrievošanu, ko bija 
plānojusi realizēt krievijas impērijas valdība, paši pārvācotāji un pārkrievotāji nemaz 
neuzskatīja par ļaunumu. Drīzāk tieši otrādi: par iespēja integrēties lielo tautu – vāciešu 
un krievu – kultūras apritē. Par kādu nesamierināmu latviešu valodas noliedzēju raksta 
lVu profesors maksims Duhanovs: “Pie visneiecietīgākajiem piederēja k. Berkholcs, 
rīgas jēkaba baznīcas virsmācītājs. Viņš uzskatīja par nevajadzīgu saglabāt vietējo tau
tību valodas vispār, jo “art var, arī nerunājot latviski”.”112

Bailes no latviešu pārvācošanas drīzāk bija tikai politikas jautājums, mazāk – rea
litāte. krievijas impērijas valdībai tas pastāvīgi atgādināja, ka tās sastāvā ir guberņas 
ar citu kultūru un tradīcijām. tāds liktenis, kāds piemeklēja prūšus 17. gadsimtā, 

107 mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 128.–129. lpp.
108 kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 295.–296. lpp.
109 mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129. lpp.
110 sk.: Duhanovs m. Baltijas muižniecība laikmeta maiņā.., 8. lpp. 
111 “Es gab nicht und hatte nie gegeben und giebt auch heute kein Volk im Lande. Kein Volk. Darin liegt seine 

Geschichte besiegelt. Darum ist es geblieben, was es von Anbeginn gewesen: Kolonie. [..] In Livland gab es 
von jeher nur Sieger und Besiegte.” sk.: schirren c. livländische charaktere. 1: Walter von Plettenberg. 
Baltische Monatsschrift, Bd. 3 (erstes heft). riga: Verlag von nicolai kymmel’s Buchhandlung, 1861,  
s. 444–445.

112 cit. no: Duhanovs m. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā.., 194. lpp.
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kad šo baltu tautu asimilēja vācu zemnieki, latviešiem nebija paredzams, jo no ku
rienes gan Baltijas guberņās masveidā varētu ieplūst vāciski runājoši zemnieki? 
“Pāriešana” vāciešos jeb t.s. kārklu vāciešos, protams, bija satraucoša. tā, piemēram, 
mācītājs k. r. aunings savās atmiņās rakstīja: “Dzimis latvietis, izglītībā kļuvis par  
vācieti.”113

Par nelaimi, pārvācojās izglītotākie un uzņēmīgākie, it īpaši tas raksturīgs 19. gs. 
pirmajai pusei. Pārvācošanās procesu a. Birkerts apraksta šādi: “[..] pirmie vācu pil
sētas skolās izglītojušies latvieši pārvācojās, apprecēja vācu sievas un ar visiem saviem 
pēcnācējiem latvju tautai bija zuduši. [..] Pārvācojās arī turīgākie amatnieki uz laukiem 
un pilsētās.”114

lai bremzētu šo procesu, daļa latviešu sākotnēji pat pieslējās slavofiliem. tā viens 
no redzamākajiem jaunlatviešiem krišjānis Voldemārs 1882. gadā rakstīja: “krieviski 
runādami, latvieši nekad nezudīs tautai – arī tad ne, kad tie pa daļai jau sāk aizmirst 
latviski runāt.”115

līdz 19. gs. vidum tādu kā ansis leitāns, kurš nekaunējās no latvietības un atļāvās 
sludināt: “es latvietis esmu – palieku”,116 – nebija daudz.

tuvojoties 19. gs. vidum, situācija mainījās. tas notika vienlaikus ar izglītotības 
pieaugumu un jaunlatviešu (jānis ruģēns, andrejs spāģis, juris alunāns u.c.117) kus
tības pieņemšanos spēkā. jaunlatvieši vairs nevēlējas atzīt vāciešu dominējošo stāvokli 
ekonomikā, politikā un kultūrā.118 1842. gadā ar rūgtumu to konstatēja Vidzemes 
bruņniecības konservatīvās muižniecības ideologs barons georgs fon nolkens: “Plaisa 
starp kungiem un zemniekiem ir vēl tik pat liela kā pirms 600 gadiem. zemnieki jopro
jām uzskata savus kungus par svešiniekiem, kas viņiem atņēmuši zemi un to prettiesīgi 
patur vēl tagad, – viņi nekad nav atzinuši mūsu tiesības.”119

komentējot šo secinājumu, a. Švābe raksta: “Vai šie vārdi no pretinieka mutes nav 
labākā liecība par mūsu tautas garīgo neatkarību un nevācisko mentalitāti, ko viņa bij 
pratusi paglabāt septiņos gadu simteņos.”120

19. gs. 60. gadu reformas uzsāka neatgriezenisku zemes pārdali par labu Baltijas 
pamatiedzīvotājiem – latviešiem, lībiešiem un igauņiem. tā Baltijas vāciešu autonomija 
pakāpeniski sāka pārtapt par latviešu un igauņu autonomiju krievijas impērijas sa
stāvā. ekonomiskā nostiprināšanās latviešos un igauņos radīja alkas pēc izglītības, kas 
pārauga nacionālās vēstures pētīšanā un sevis kā tautas apzināšanā. krišjānis Barons  

113 cit. no: Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914.., 1962, 365. lpp.
114 Birkerts a. Kopotie raksti, 9. sēj.: latviešu intelliģences vēsture, 2. daļa. rīga: a. raņķa grāmatu tirgotavas 

apgādībā, 1927, 200. lpp.
115 cit. no: Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914.., 1962, 382. lpp.
116 cit. no: turpat, 374. lpp.
117 sk., piem.: lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības.., 166. lpp.
118 sk., piem.: tobien a. Die Agrargesetzgebung Livlands in 19. Jahrhundert, Bd. 2, s. 259–263; libermanis g. 

Jaunlatvieši. No latviešu ekonomiskās domas vēstures. rīga: latvijas Valsts izdevniecība, 1957; Birkerts a. 
Kopoti raksti, 7. sēj.: krišjānis Valdemārs un viņa centieni. rīga: a. raņķa grāmatu tirgotavas apgādībā, 
1925; u.c.

119 cit. no: Švābe a. latviešu vēstures uzdevumi. Straumes un avoti, ii. rīga: a. gulbis, 1940, 55. lpp.
120 turpat.
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apkopoja latvju dainas,121 dzejnieks andrejs Pumpurs 1888. gadā publicēja eposu 
“lāčplēsis”122, kas turpmāk simbolizēs latviešu tautas cīņu par brīvību, andrejs stērste 
sāka tulkot normatīvos aktus latviešu valodā.123 Šiem vārdiem varētu piepulcēt vēl  
daudzus.

19. gs. otrajā pusē jaunu impulsu nacionālajai kustībai piešķīra jaunstrāvnieku 
(rainis, Pēteris stučka u.c.) kustība, ar laikraksta “Dienas lapa” starpniecību izplatot 
sociāldemokrātiskus uzskatus. 1903. gadā miķelis Valters jau izvirzīja prasību dibināt 
neatkarīgu latvijas valsti.124 tā nacionālās identitātes apzināšanās loks, kas sākās ar 
dzimtbūšanas atcelšanu un noslēdzās ar 1918. gada 18. novembrī proklamēto latvijas 
republiku, bija veicis savu apli.

Protams, krievijas impērijas valdība apzinājās notikumu gaitu Baltijā. 19. gs. 
80. gadu beigās sākās t.s. rusifikācija. tā, piemērām, tērbatas universitātē pakāpeniski 
uzspieda lekciju noturēšanu krievu valodā, un pati pilsēta tika pārdēvēta par jurjevu. 
tajā pašā laikā skolotājus, kas neprata krievu valodu, sāka atlaist no darba. krievijas 
impērija darbojās pēc principa: “kaut vai veselām paaudzēm būtu jāiet bojā, valdība 
neatkāpsies no sava nodoma.”125

tomēr rīcība jau bija novēlota. tas, ka Baltijas zemnieku brīvlaišana notika 19. gs. 
sākumā, bet krievu zemnieks no dzimtbūšanas tika atbrīvots tikai 1861. gadā, bet pilnu 
kustības brīvību tas ieguva tikai 1881. gadā, ļāva latviešiem jau vairākās paaudzēs apzi
nāt sevi kā tautu, kurai var būt ne tikai sava kultūra, bet arī sava valsts, un, izmantojot 
krievijas impērijas sabrukumu Pirmā pasaules kara laikā, proklamēt un nosargāt latvi
jas republiku kā neatkarīgu valsti.

kopsavilkums 

1. Dzimtbūšanas atcelšana bija kopējs eiropas process. Procesam bija izteikts rie
tumu – austrumu virziens. tāpēc krievijas impērija bija viena no pēdējām zemēm, kur 
notika brīvlaišana.

2. Dzimtbūšanas atcelšana iemiesoja ne tikai apgaismības laika dabisko tiesību 
prasību pēc cilvēka brīvības, bet arī iespēju pāriet uz jaunām tirgus ekonomikas attie
cībām – kapitālismu.

121 Latvju dainas. kr. Barona un h. Wissendorffa izdotas. jelgavâ, Petrogradâ: h. i. DrawiņDrawneeka general
komisijâ, Ķeizariskàs zinību akademijas spiestawâ, 1894–1915, 1.–6. sēj.

122 Pumpurs a. Lāčplēsis, latvju tautas varonis. rīga: B. Dīriķa un biedru apgādībā, 1888.
123 Ķeizara Aleksandra II. Teesu Uztawi. Izdoti uz ķeizara Aleksandra Aleksandrowitscha pawehli. Pehc 1883. g. 

izdevuma un 1886 un 1887. g. turpinajumeem un nolikumi par teesu un zemneeku eeztahzchu reformu 
Baltijas guberņâs un nosacijumi par scho likumu spehkâ celschanu. teesleetu minizterijas uzdewumâ 
pahrtulkojis kurzemes guberņas prokurora biedrs a. sterzte. jelgavâ: Drukats zieslack’a drukatawâ,  
1889.

124 andersons e. Dr. miķelis Valters (1874–1968). Jaunā Gaita, nr. 69, 1968. Pieejams: http://zagarins.net/jg/
jg69/jg69_mikelisValters.htm (skatīts 27.11.2010.).

125 cit. no: Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914.., 1958, 464.–465. lpp.
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3. Dzimtbūšanas atcelšanu pat t.s. putna brīvības formā nedrīkst novērtēt par 
zemu, jo lielākā daļa latviešu no tiesību objekta (lietas romiešu tiesību izpratnē) pārtapa 
par tiesību subjektu (brīvu pavalstnieku). līdz ar to latviešiem bija noslēdzies nebrīves 
laikmets.

4. ja pirms dzimtbūšanas atcelšanas visu, ko dzimtzemnieks ieguva, viņš ieguva 
kungam, tad pēc brīvlaišanas – visu, ko zemnieks ieguva, viņš ieguva sev. tā sākās 
ekonomiskā augšupeja un iespēja atlicināt līdzekļus izglītībai. izglītotie jaunlatvieši 
nostājās nacionālās atmodas priekšgalā.

5. Dzimtbūšanas atcelšana un tai sekojošā agrārā reforma Baltijā novilka ekono
misko un kultūras robežu starp austrumiem un rietumiem. uz austrumiem no tās 
palika zemes, kur uzsvars tiek likts uz kolektīvu apziņu un atbildību, uz rietumiem – 
zemes, kur uzsvars tiek likts uz cilvēka individualitāti.

6. Pēc brīvlaišanas tikai daļai latviešu izdevās piepildīt izseno sapni par savu “kak
tiņu, savu stūrīti zemes”.

7. Dzimtbūšanas atcelšana Baltijā 19. gs. sākumā bija viens no priekšnoteikumiem 
neatkarīgas, suverēnas latvijas republikas proklamēšanai 1918. gada 18. novembrī.
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Aija Priedīte-Kleinhofa

aPgaismĪBas iDejas un moDernās 
saBieDrĪBas VeiDoŠanās

rakstā aplūkota modernās sabiedrības veidošanās gaita latvijā, skatot un skaidrojot to kā pār
maiņu procesu, nevis tikai kā šī procesa vairāk vai mazāk pabeigtu rezultātu. autore izmanto 
ideju vēstures pētniecības pieeju, kura fokusējas uz laikmeta intelektuālo vidi raksturojošiem 
konceptiem – to izcelsmi, izpratni, transformācijām laika gaitā, un aplūko šo konceptu lietojumu 
un nozīmi iespējami plašā sociāli politiskā un kultūrvēsturiskā kontekstā. Šāda pieeja ļauj uzdot 
jautājumu par sociālo transformāciju idejiskajiem priekšnoteikumiem. rakstā izvērtētas vāc
baltiešu un latviešu apgaismības idejas 18. un 19. gadsimta Baltijas sabiedrības vēsturisko norišu  
kontekstā.

The paper is concerned with the emergence of modern society in latvia, and treats it as a pro
cess of formation instead focusing on the more or less stable outcome of major historical 
transitions. investigation of the history of ideas makes the methodological basis – this discip
line deals with largescale concepts  characterizing the intellectual milieu of the epoch, their 
appearance, meaning, transformation over the course of history, and regards ideas within 
a larger context of political, social and culture history. The history of ideas calls for intel
lectual preconditions of major social transformations. The paper deals with Baltic german 
and latvian enlightenment ideas within the context of the 18th and 19th centuries history  
in the Baltic.

Atslēgvārdi: modernā sabiedrība, apgaismība, indivīda un tautas emancipācija, autonomija, kultūras 
identitāte.

Keywords: modernity, enlightenment, emancipation of an individual and the nation, authonomy, 
culture identity.

modernās sabiedrības raksturojums

lielo pārmaiņu laiks – visbiežāk tieši ar šādiem vārdiem latvijas vēsturē tiek rak
sturots 19. gadsimts, aprakstot modernās sabiedrības veidošanās aizsākumu. latvijas 
teritorijā dzīvojošajām tautām šīs pārmaiņas nebija viennozīmīgas. latviešiem tās no
zīmēja pāreju no gadu simtiem ilguša zemnieka dzī vesveida un tradicionālās kultūras 
uz kapitālismam raksturīgo atvērtās sabiedrības modeli, kam līdzi nāca Baltijas pro
vinču industrializācija un urbanizācija, un modernas nacionālas jeb t.s. ekspertu kul
tūras izveidi. Var teikt, ka latviešu, tāpat kā igauņu un lietuviešu modernās sabiedrības  
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izveide bija eiropas modernitātes1 vēlīna (aizkavēta), tomēr nepieciešama un neiz
bēgama izpausme, un tās gaitā tika risinātas principā visām eiropas tautām līdzīgas 
intelektuālās un kultūras problēmas un izmantoti vieni un tie paši intelektuālie re
sursi – eiropas jauno laiku, it īpaši apgaismības filozofiskās idejas, kurām 19. gs. sociāli 
politiskais konteksts latvijā pievienoja vēl arī nacionālo ideju. savukārt vācbaltiešiem 
šī pāreja nesa līdzi pakāpenisku, bet neizbēgamu savu vēsturisko privilēģiju, statusa, 
īpašumu un galu galā vēsturiskās dzimtenes zaudējumu.2

jaunākajos modernitātes pētījumos ir iezīmējusies atkāpšanās no tradicionālā 
viedokļa, kas modernās sabiedrības izveidi saistīja ar demokrātisko un industriālo re
volūciju 18. gs. beigās un 19. gadsimtā. lasītājiem tiek piedāvāts cits skatījuma rakurss, 
kas ietver plašāku laika dimensiju: feodālās sabiedrības sabrukums, visaptverošas po
litiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras un intelektuālās pārmaiņas eiropā. tikai visu 
nosaukto faktoru kopums ļauj ieraudzīt pārmaiņu mērogu un to mijiedarbība – skaidrot 
modernās sabiedrības rašanos. Šāda pieeja ņem vērā revolucionāro sociālo pārmaiņu 
intelektuālos priekšnoteikumus, pārmaiņas domāšanā, kas rietumeiropā sāka briest 
renesanses un reformācijas laikmeta dzīlēs, bet spilgtākās izpausmes guva 17. gs. zi
nātniskajā revolūcijā un nedaudz vēlāk radīja laikmetu, kuru pazīstam ar nosaukumu 
apgaismība.3 citiem vārdiem sakot, modernās sabiedrības veidošanās tiek aplūkota 
un skaidrota kā process, nevis tikai šī procesa vairāk vai mazāk pabeigtais, gatavais  
rezultāts.

kāds ir pazīmju kopums, kas ļauj pētniekiem kādu sabiedrību dēvēt par modernu? 
sākot ar vispārīgākajām iezīmēm, modernitāte tiek raksturota kā tāds sabiedrības 
vēsturiskās attīstības laikmets, kuru izsaka pārmaiņu un novitātes gars, vēl vairāk – 
modernitāte apzinās savu vēsturiskumu. zigmunts Baumans to skaidro kā laikmetu, 
kurā apzinās materiālās un garīgās jaunrades nozīmi, vērtību, zināšanu un ideju “laicis
kumu” un to pakļautību izmaiņām, uzlabojumiem. to pašu var teikt par cilvēku radīta
jām sociālajām institūcijām, ieskaitot tiesību jomu, kurām jāatbilst prāta, racionalitātes 
kritērijiem, lai tās varētu uzskatīt par leģitīmām. Progresa, attīstības, emancipācijas, 
revolūcijas, laika gara (Zeitgeist) jēdzieni ir 18. gs. apgaismības idejas, un tie visi paredz 
priekšstatu par iespējami labāku nākotni, kura sasniedzama cilvēku pašu centieniem. 
atšķirībā no citām reformu vai atjaunotnes kustībām eiropā kopš kristietības izvei

1 terminiem modernitāte (modernity), modernizācija un modernisms, kurus dažkārt lieto kā savstarpēji aizvie
tojamus, ārvalstu zinātniskajā literatūrā tomēr tiek piešķirtas atšķirīgas nozīmes. termins modernitāte plaši 
tiek lietots socioloģijā, lai raksturotu dziļās strukturālās pārmaiņas sabiedrības dzīvē, kuras rodas pārejā no 
tradicionālās agrārās sabiedrības uz urbānu, industriālu sabiedrību, bet kultūras un ideju vēstures pētījumos 
tas palīdz iezīmēt konkrētās sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko norišu fonu vai kontekstu, kā arī 
rosina izpratni par tām tektoniskajām pārmaiņām mentalitātē, ko sabiedrība kopumā un indivīdi piedzīvo, 
būdami iesaistīti šajā pārejā no tradicionālās pirmsmodernās sabiedrības uz jauna tipa politisko un ekono
misko attiecību un kultūras formu veidošanu. terminu modernizācija izmanto, aprakstot tos pārmaiņu pro
cesus, kas skar tehnoloģijas, ekonomiku, institūcijas. Modernisms savukārt raksturo jaunu izteiksmes formu 
meklējumus 19. un 20. gs. mākslinieciskajā jaunradē.

2 Whelan h. W. Adapting to Modernity. Family, Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility. köln; 
Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1999, p. 8.

3 sk.: israel j. i. Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750. oxford: oxford 
university Press, 2001; hall s., gieben B. Formations of Modernity. cambridge: Polity Press, 1992; Bauman z. 
Liquid Modernity. cambridge: Polity Press, 2000.
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došanās apgaismība nepieņem reliģiskas atdzimšanas vai reformas veidu. apgaismības 
ievirze ir sekulāra un racionālistiska, un tas ir revolucionārs solis eiropas sabiedrībai, 
kurā aptuveni pusotra tūkstoša gadu garumā dominēja reliģiskais pasaules skatījums, 
reliģiskā patiesība. Viens no zīmīgākajiem piemēriem šādas jaunas attieksmes, varētu 
teikt – eiropiešu jaunās pašizpratnes veidošanā ir pazīstamais “strīds starp vecajiem 
un jaunajiem”. tas izraisījās 1687. gadā un Francijā un anglijā ilga aptuveni simt gadu, 
atrisinājumu sagaidot romantisma estētikā. Polemikas centrālais jautājums – vai mākslā 
iespējams progress? Šī diskusija iezīmēja norobežošanos no neoklasicisma estētikas un 
viennozīmīgas veco autoritāšu pielūgsmes un uzskata, ka grieķu un romiešu antīkās 
pasaules mantojums ir cilvēces sasniegumu virsotne, kuru apstrīdēt principā nav iespē
jams. Protams, šī nebija pirmā un vienīgā teorētiskā diskusija, kas pauda paaudžu kon
fliktu, tomēr tieši šis notikums ir ar paliekošām tālejošām sekām, parādot, ka jautājums 
būtībā vairs nav tikai par māksliniecisko jaunradi, bet tas jāaplūko plašākā kontekstā, 
vērtējot situāciju filozofijā, zinātnē, reliģijā utt., jeb tas ir jautājums par pārmaiņām 
intelektuālajā jomā kopumā. Šo pārmaiņu būtību lieliski rezumē imanuela kanta 
sniegtais hrestomātiski pazīstamais apgaismes raksturojums: “apgaismība ir iziešana 
no nepilngadības, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas dēļ. nepilngadība ir nespēja 
lietot savu sapratni bez cita vadības. Šī nepilngadība pastāv paša vainas dēļ, jo tās cēlo
nis ir nevis sapratnes trūkums, bet gan izšķiršanās un drosmes trūkums lietot sevi bez 
cita vadības. Sapere aude! esi drosmīgs lietot paša sapratni! – tāda, lūk, ir apgaismības  
devīze.”4

Par demitoloģizācijas procesu un racionalizāciju eiropas jauno laiku vēsturē, at
saucoties uz maksa Vēbera idejām, raksta arī jirgens hābermāss darbā “modernitātes 
filozofiskais diskurss”, parādot, kā brūkošās reliģiskās pasaules ainas fonā no reliģiju 
aizbildnības atbrīvojas profānā kultūra un konstituējas trīs autonomas prāta darbības 
jomas: zinātne, kura pārstāv izzinošo instrumentālo racionalitāti, morāle (praktiskā 
racionalitāte) un māksla (ekspresīvā racionalitāte). Šīs jomas kļūst pašpietiekamas, paš
regulējošas; katrai no tām ir savs pamatojums: patiesība, taisnīgums, autentiskums un 
skaistais. nosauktās jomas diferencējas, t.i., nošķiras cita no citas un institucionalizējas. 
zinātnes jeb zinātnisko diskursu, morāles un tiesību teorijas, māksliniecisko jaunradi 
un mākslas kritiku pārzina un veido savas nozares profesionāļi jeb eksperti, kas arī 
izglītības procesu veido atbilstoši šim sadalījumam.5

Vēl viens aspekts, par kuru rakstījis m. Vēbers, ir mērķracionālas saimniekošanas 
un pārvaldes darbību institucionalizācija. moderno sabiedrību raksturo prečunaudas 
attiecības, privātais īpašums un kapitāla uzkrāšanās; tāda veida politiskā vara, kuras 
leģitimitāti balsta sabiedriskā līguma un suverenitātes koncepti, nācijvalstu teritoriālas 
struktūras un birokrātiskā valsts aparāta izveide. Veco sociālo attiecību un hierarhiju 
norietu pavadīja dinamiska darba dalīšana, savukārt indivīda vietu sociālo attiecību 
sistēmā noteica tādi faktori kā viņa prasmes un izglītība un naudas resursi, bet ne 
vairs piederība zemnieka vai aristokrāta ģimenei, t.i., dzimšanas fakts. indivīda auto
nomija un brīvība, individuālisms ir tie koda vārdi, kas izteica modernās sabiedrības  

4 kants i. Kas ir apgaismība? no vācu val. tulkojis i. Šuvajevs. rīga: zvaigzne aBc, 2005, 15. lpp.
5 habermas j. The Philosophical Discourse of Modernity. cambridge: Polity Press, 1995, pp. 1–2.
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vērtīborientāciju attiecībā uz cilvēka patību. Vienlaikus saistībā ar tādu fenomenu kā 
nācijas un nācijvalstu veidošanās jāatzīmē jauna tipa sociālo un kultūras identitāšu 
formēšanās, valodas, paštēlu, simbolu radīšanas darbs. Visi šeit nosauktie procesi laika 
gaitā aizskāra un pārmainīja ikdienas dzīves formas, un tā rezultātā var runāt par dzī
vespasaules formu modernizāciju. 

no tradicionālās uz moderno sabiedrību:  
pārmaiņu idejas un to paudēji

18. gadsimta otrajā pusē, kad Vidzemes un kurzemes iedzīvotāji sāka atkopties 
no ziemeļu kara un mēra epidēmijas sekām, apgaismības gadsimta intelektuālie strā
vojumi pamazām bija nonākuši arī līdz latvijai. Daudzi ievērojami baltieši izglītību 
ieguva kēnigsbergas universitātē, kas bija izvērtusies par tuvāko un nozīmīgāko vācu 
izglītības centru eiropas austrumdaļai, bet 1775. gadā kurzemē darbu uzsāka Acade-
mia Petrina – akadēmiska ģimnāzija, kurā pēc būtības varēja iegūt universitātes tipa 
izglītību, bet kurai politisku apsvērumu dēļ nebija piešķirts augstākās mācību iestādes 
statuss. tās veidotāji bija tolaik visā eiropā pazīstami vācu zinātnieki – johans georgs 
zulcers, johans jakobs Ferbers, Vilhelms gotlībs Frīdrihs Beitlers, johans melhiors 
gotlībs Bēzeke. arī vācbaltiešu vidē 18. gadsimtā bija vērojamas zinātniskas intere
ses – lielākoties medicīnā un dabaszinātnēs, bet jāpiemin arī nozīmīgi pētījumi latviešu 
leksikogrāfijā un gramatikā, Baltijas provinču historiogrāfijā, kur izpaudās interese par 
latviešu etnogrāfiju, folkloru, senvēsturi. tomēr latviešu dzīvi pārmaiņas intelektuālajā 
klimatā skāra visai maz. garlībs merķelis par latviešiem 18. gs. beigās ir rakstījis šādus 
vārdus: “Varbūt viņi tagad mirdzētu eiropas iedzīvotāju vidū, varbūt viņiem jau būtu 
bijuši savi kanti, savi herderi, savi Vīlandi utt. un varbūt tiem piederētu svarīga loma 
kā zinātņu, tā politikas novados, ja vien viņi būtu atstāti pašu ziņā. taču viņu bēdīgais 
liktenis bija lēmis citādi.”6 arveds Švābe atzīmē, ka, “līdzīgi citām austrumeiropas tau
tām, latvieši pārkāpa 19. gadsimta slieksni, saistīti dzimtbūšanas važām. Dažādu nelab
vēlīgu apstākļu ietekmē šī zemnieku nebrīvības sistēma te sasniedza savu kulmināciju 
18. gadsimtā, kad likuma un tiesas priekšā nav gandrīz vairs juridiskas starpības starp 
dzimtļaudīm un vergiem.”7

tiesa, 18. gadsimtā, dēvētā arī par filozofisko gadsimtu, apgaismotā absolūtisma 
vēsmas rosināja vācbaltiešu apgaismotājus pievērsties latviešu zemnieku jautājumam ne 
tikai teorētiskā rakursā, bet arī praktiski, un bija vērojami centieni viņu labā ko iesākt. 
Vispirms pieminamas vācu apgaismības utilitāri pedagoģiskās tendences, kas balstījās 
uz sabiedrības un katra atsevišķa cilvēka audzināšanas ideju, kuras latvijā izvirzīja un 
arī praktiski centās īstenot matiass Štobe, gothards Frīdrihs stenders (Vecais stenders), 
Pēteris ernsts Vilde u.c., kuri pirmie sāka darboties latviešu periodikā un iedibināja 
populārzinātnisko žanru latviešu rakstniecībā. aizsākot “latviskas gada grāmatas” 

6 merķelis g. latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās. – merķelis g. Izlase. rīga: liesma, 1969, 
58.–59. lpp.  

7 Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914. 3. izd. rīga: avots, 1991, 32. lpp.



201

izdošanu 1797. gadā, m. Štobe neslēpa savas 
rīcības moto: “lai Dievs man un visiem cilvē
kiem dod gudru prātu un mīlīgu sirdi. gudrību 
tādu, kas prot no visiem dzīvības notikumiem 
īstenu labumu smelt, un mīlīgu sirdi pret Dievu 
un visiem cilvēkiem. tad būs patiesība un  
tikumi, miers un taisnība, drošība un uzticība 
pie visiem cilvēkiem. lielāku laimi nevar Dievs 
mums dot. [..] tad ikkatrs savam ienaidniekam 
no sirds piedotu, nabagiem brāļiem palīdzētu, 
brālis brāli ar mīlestības pilnu sirdi apkamptu, 
un visur, visur laime un prieks būtu. Šādu laimi 
un prieku es cik spēdams vairot darbošos. es 
ne vien pats gudrību mācīšos, savu atzīšanu 
vairot, prātu cilāt, visu to atzīt un saprast, kas 
man zināt vajag ir; bet arīdzan citus, kas to 
vēl labi neprot, mācīšu. tādēļ Dievs man un 
visiem cilvēkiem saprašanu devis, lai mācāmies 
Dievu – savu radītāju, sevi pašu un citas vaja
dzīgas lietas atzīt – un tā ir tā vislielākā labdarī
šana, ko es citiem darīt varu, kad es tiem kādu 
gudru padomu dodu, bēdīgus iepriecināju, 
alojošos uz labiem ceļiem vadu, un labus iekš 
patiesības un tikumiem apstiprināju.”8

18. gs. nogalē latviešu valodā vēl netika lie
toti jēdzieni apgaismība, apgaismotājs; to vietā 
gan m. Štobe, gan g. F. stenders u.c. runāja par 
“prāta cilāšanas” lietderību un attiecināja to arī 
uz latviešu zemniecību. Protams, nevajadzētu 
pārspīlēt šo izglītības centienu vērienīgumu. 
līdz domai par latvieti kā brīvu, patstāvīgi 
spriestspējīgu un rīcībspējīgu indivīdu vēl 
bija tāls ceļš ejams, tomēr arī m. Štobes, 
g. F. stendera u.c. morālais pamudinājums 
vietējai muižniecībai uzņemties zināmas 
rūpes par zemnieku izglītošanu un viņu labklājības veicināšanu ir jāvērtē atzinīgi. 
citu centienu starpā īpaši būtu jāpiemin g. F. stendera “augstas gudrības grāmata no 
pasaules un dabas”9 (1774), kas bija unikāls sava laika izdevums – populārzinātniska 

8 citēts pēc: Birkerts a. Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitās. rīga: a. raņķa grāmatu tirgotavas apgāds, 
1927, 166.–167. lpp.

9 grāmatai 18. gs. bijuši vairāki izdevumi. Pirmais no tiem ir Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. 
sarakstīta no sērpilles un sunnakstes baznīkunga stender (jelgava; aizpute: j. F. hincs, 1774), savukārt  
Tā veca Stendera Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas (jelgava: j. F. stefenhāgens, 1796) bija 
a. j. stendera pārstrādātais izdevums.

1. att. Academia Petrina (lnB kolekcija “zudusī 
latvija senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 
19. gs. beigām līdz mūsdienām”).
Ēka tika uzcelta laikā no 1773. līdz 1776. gadam biju
šās hercogienes annas pils vietā. celtne ir vēlā baroka 
un agrā klasicisma arhitektūras piemineklis. svinīga 
akadēmijas atklāšana notika 1775. gada 29. jūnijā. 
Academia Petrina tika nosaukta tās dibinātāja  
Pētera Bīrona vārdā. 
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enciklopēdija latviešu valodā, domāta latviešu dzimtcilvēkam viņa garīgā apvāršņa  
paplašināšanai. 

kamēr daļa apgaismotāju prātoja par nepieciešamo zināšanu izplatīšanu latviešu 
vidū, lai tādējādi veicinātu viņu tiekšanos pēc labklājības, sociāli asāk domājoši autori, 
nojaušot tuvojošos dzimtbūtnieciskās klaušu saimniecības krīzi Baltijā 18./19. gs. mijā, 
pievērsās agrārajam jautājumam un sprieda par Vidzemes zemes reformas lietderību. 
Dzimtbūšanas kritika 18. gs. otrajā pusē Vilhelma kristiana Frībes, karla gotloba 
zontāga, karla Filipa mihaela snella, heinriha johana jannaua, johana georga  
eizena un arī g. merķeļa darbos rāda cilvēka dabisko tiesību idejas recepciju, un šie 
darbi pirmo reizi latvijas vēsturē aktualizēja latviešu zaudētās brīvības, tiesību un 
īpašuma jautājumu. tomēr jāatzīmē, ka intelektuālie impulsi izrādījās nepietiekami 
tūlītēju nopietnu sociālo reformu ierosināšanai. kā raksta heide Vīlana, Baltijas 
provinču hierarhiskā sociālā struktūra, kāda tā veidojās viduslaikos un saglabājās 
vēl 19. gadsimtā, eiropas kontekstā ir vērtējama kā anomālija: eliti jeb sabiedrības 
virsslāni pilsētās un laukos veidoja lielākoties vācu izcelsmes pārstāvji, kas bija tikai 
7% no kopējā iedzīvotāju skaita. Viņu privilēģijas sāka ierobežot, bet arī tikai daļēji, 
no 1881. gada, kad krievijā pie varas nāca imperators aleksandrs iii. lielākajā daļā  
citu eiropas valstu, arī Vācijā, muižniecības vara un ietekme sāka mazināties jau  
17. un 18. gadsimtā, pieaugot absolūtisma valsts varas spēkam. tradicionālā aristokrā
tija tika pakļauta, vai nu pārveidojot to t.s. nopelnu aristokrātijā (anglija, Prūsija), 
vai arī ierobežota ekskluzīva sociālā kluba formā (austrija, zviedrija). apgaismības 
radikāli sociāli politiskajā domā indivīda izcelsme, statuss un vara sabiedrībā vairs 
nebija pašsaprotami saistītas parādības; jaunā izpratne akcentēja indivīda spējas, 
nopelnus, noderību sabiedrībai un cilvēcīgumu. eiropa piedzīvoja pāreju no sociālo 
kārtu uz šķiru sabiedrību, t.i., pāreju no sociālo privilēģiju, noteikta dzīvesveida, goda 
izpratnes kopības uz tādu kopību, kuru vieno ekonomiskās intereses. Šķiru sabied
rībā vara un privilēģijas izriet no akumulētās bagātības, savukārt tradicionālajā kārtu 
sabiedrībā bagātība seko varai un privilēģijām.10 Baltijas muižniecība ar nelieliem 
izņēmumiem nebija ieinteresēta reformās, zemnieku brīvlaišana 1816.–1819. gadā 
igaunijā, Vidzemē un kurzemē lielākoties bija spiesta lieta, kuru rosināja pieaugošie 
zemnieku nemieri un bailes piedzīvot liberālas reformas “no augšas” – cara alek
sandra i administrācijas izpildījumā. Vēl visa 19. gs. garumā, faktiski līdz pat agrārajai 
reformai neatkarīgajā latvijas republikā (kuras laikā 78,56% privāto muižu zemes 
ieskaitīja Valsts zemes fondā) muižu saimniecībām latvijā nebija raksturīga spēja 
pāriet uz racionālu lauksaimniecību un īstenot sekmīgu uzņēmējdarbību. ieņēmumi 
no lauksaimniecības lielākoties tika izlietoti statusa un dzīvesveida radīto izdevumu  
segšanai.11

Baltijas muižniecībai kopumā raksturīgais inerces un paternālisma gars diemžēl 
atsaucās arī uz vācbaltiešu literātu lielākās daļas uzskatiem. neskatoties uz retoriski 
iespaidīgo dzimtbūšanas posta aprakstu, viņu sacerējumiem tomēr bija raksturīgs 

10 Whelan h. W. Adapting to Modernity. Family, Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility, 
pp. 7–8. 

11 aizsilnieks a. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945. stokholma: Daugava, 1968, 236.–237. lpp.
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izvairīgums, runājot par zemnieku zaudētās personiskās brīvības atgūšanas iespē
jām un viņu īpašumtiesībām.12 zemnieki brīvībai neesot gatavi, tādēļ reforma at
virzāma uz tālāku nākotni, bet zemnieku audzināšanas un izglītošanas priekšlikumi 
palika bez reāla satura un aprisēm. ieskanējās arī bažas par to, kas dzimtbūšanas 
atcelšanas gadījumā gādās par zemkopību valstī. “Brīvība tādā nozīmē, kādā to 
izprotam un baudām mēs, brīvi dzimušie, apstākļos, kad pastāv zemnieka taga
dējais domāšanas veids, būtu kaitīgākā dāvana, kādu vien viņam varētu pasniegt. 
[..] nav šaubu, ka vēl pavisam nekulturālais zemnieks ar tādu domāšanas veidu 
kā tagad sāktu izmantot brīvi dzimušo tiesības ļaunprātīgi un pēkšņa pārmaiņa 
kļūtu par viņa nelaimi,”13 rakstīja vācbaltiešu mācītājs, vēsturnieks un publicists  
h. j. jannaus.

Patiesi liberālus uzskatus latviešu tiesību jautājumā 18. gadsimtā Baltijā atklātībā 
atļāvās paust nedaudzi, ievērojamākie no tiem ir j. g. eizens ar savu dzimtbūšanas 
atcelšanas projektu,14 g. merķelis ar grāmatu “latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā 
gadsimteņa beigās” (1797)15 un johans augusts maskovs, kura sastādītais “rīgas 
pamatiedzīvotāju un viņu amatu priekšrocību, privilēģiju, brīvību, tiesību un paražu 
diplomātiskais kopojums” (1764)16 ir rīgas brīvo latviešu uzdevumā tapis darbs, 
kas apliecina jau pašu latviešu tiesiskās apziņas izaugsmi un tās kulmināciju 18. gs. 
60. gados. ne mazāk svarīgs un interesants jautājums būtu detalizētāks ieskats latgales 
liberālo muižnieku zemnieku brīvlaišanas projektos latgalē 18. gs. nogalē un 19. gs. 
sākumā (jāzeps juris hilzens un kazimirs Buiņickis), kā arī k. Buiņicka dokumentāli 
publicistiskajās “Provinces ieražu skicēs” (tapušas 19. gs. 20. gados), kas publicētas ar 

12 sk.: Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija. sast. e. Buceniece. rīga: zvaig
zne aBc, 1995, 186.–190., 211.–218., 240.–254., 269.–274., 276.–284. lpp., kur V. k. Frībes, k. g. zontāga, 
j. g. eizena, k. F. m. snella, h. j. jannaua darbu fragmentu tulkojumi pirmo reizi latviešu valodā lasītājam 
pieejami vienuviet.

13 Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija, 281. lpp.
14 Domāts j. g. eizena nepublicētais darbs “Beweiβ, das diejenige Verfassung des Bauern, wenn selbiger seinen 

Herrn als ein Eigentümer von seinem Bauernhof untertant ist, der einzige Grund sei, worauf alle mögliche 
Glückseligkeit eines Staates Gebaut Werden kann; die Leibeigenschaft hingegen als die vornehmeste Ursache von 
aller Unvollkommenheit in dem selben dafür gehalten werden könne” (1751) (igaunijas Valsts arhīvs, 1265. f., 
230. l.; lVVa, 214. f., 129. l.).

15 g. merķeļa darba pilnais nosaukums vācu valodā ir: Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophi-
schen Jahrhunderts: ein Beitrag zu Völker- und Menschenkunde. leipzig: h. gräff, 1797.

16 Darba oriģinālais nosaukums ir: Diplomatisches Corpus von Denen Vorzugen, Privilegien, Freyheiten, 
Gerechtigkeiten und Gewohnenheiten derer Einheimischen und deren Aemter zu Riga in Lieflande, pp. 
darinnen Accordata, Apologien, Berichte, Bullen, Capitulationes, Cessiones, Conclusa, Confirmationes, 
Constitutiones, Contracte, Declarationes, Decreta, Diplomata, Donationes, Edicta, Foedera, Friedensschlüse  
und Verträge, Mandata, Manifesta, Ordnungen, Pacta, Partage-Tractaten, Patente, Placata, Privilegia, 
Recessus, Reglamenter, Relationes, Rescripte, Resolutiones, Reversales, Schragen, Statut, Transactiones, 
Transsumte, Urtheile, Vergleiche, Vergünstigungen, Verordnungen, Verträge und alle Arten, die unter dem 
Titul von Monumenten der Actorum und Gestorum vorkommen, von Jahre Christi 1192 bis aufs Jahr 1764 
enthalten sind; welches, als eini Corpus PRIVILEGIORUM INDIGENARUM RIGENSIUM in einer Syste-
matischen und Chronologischen Ordnung aniezt zum ersten male aus denen öffentlichen Archiven und Actis 
publicis hervorgezogen und ans Licht gestellet, von Samowski, Eckarto-Montano, Saxo-Leucopetrensi. (tek
sta oriģināls atrodas Pēterburgas m. saltikovaŠčedrina bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā,  
hem.F.ii.n.197.)
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nosaukumu “klejojumi pa maziem ceļiem”.17 kā raksta Pēteris zeile, k. Buiņicka darbs 
“ar savu tiešumu un patiesīgumu ir radniecīgs g. merķeļa “latviešiem”.”18

18. gadsimta idejisko norišu raksturojums būtu nepilnīgs, nepieminot brāļu drau
džu jeb hernhūtiešu kustību, kura latvijā ienāca no saksijas. Šī kustība deva nopietnu 
impulsu latviešu etniskās inteliģences veidošanās procesam. Vērtējot šī procesa gaitu, 
pētnieki nereti atsaucas uz miroslava hroha izstrādāto centrālās un austrumeiropas 
tautu nacionālo kustību periodizācijas modeli,19 kurā tās pirmā jeb (a) fāze tiek attie
cināta uz nacionālās atmodas priekšvēsturi, t.i., atmodas priekšnoteikumu veidošanos, 
starp kuriem īpaša loma ir jautājumam, kā no sociāli apspiestajiem sabiedrības slāņiem 
rodas un izveidojas etniskā inteliģence. analizējot inteliģences veidošanās procesu, 
m. hrohs iesaka pievērst uzmanību tās sociālajam aspektam, proti, topošās inteliģences 
pārstāvju sociālajai izcelsmei, nodarbošanās veidam, izglītībai. kā pamatoti aizrāda 
igauņu vēsturnieks toivo rauns, kultūras un intelektuālajam faktoram nav mazāk 
svarīga loma nacionālo kustību sekmēšanai.20 sociāli ekonomisko faktoru akcentēšana 
noved pie tā, ka uzmanības lokā parasti nonāk tā dēvētā vietējā sekulārā inteliģence, 
kuras veidošanās, protams, atspoguļo noteiktas ekonomiskās pārmaiņas un izglītības 
iegūšanas iespējas, kā arī piederības apziņu kādas etniskas grupas kultūrai. tomēr, 
analizējot latviešu inteliģences veidošanās procesu, būtu jāņem vērā arī reliģiskā fak
tora nozīme nacionālajās kustībās (kuru diemžēl ignorē m. hrohs), un konkrēti, brāļu 
draudžu jeb hernhūtisma kustības pieredze latvijā.

hernhūtes brāļu draudžu kustību Vidzemē 18. un 19. gadsimtā pieņemts uzskatīt 
par latviešu garīgās atmodas spilgtāko izpausmi, par kuru latvijas kultūras vēstures 
pētnieki teikuši, ka šī kustība ir viens no pirmajiem zināmajiem gadījumiem, kad kris
tietība tika iedēstīta tautas sirdī. hernhūtes vācbrāļu panākumus zemnieku pievēršanā 
kristīgajai ticībai skaidro ar viņu prasmi nolīdzināt jebkādu sociālo un nacionālo plaisu 
attiecībās ar vietējiem iedzīvotājiem (jāņem vērā, ka hernhūtisms nav baznīcas un pro
fesionālu teologu kustība, bet profāna – tautas kustība un tās veidotāji lielākoties bija 
amatnieki), kā arī ierosināt latviešu kā draudzes locekļu pašdarbību un aktīvu piedalī
šanos reliģiskās kopienas dzīvē. Par to liecina gan kopējais draudžu locekļu skaits, kas 
labākajos gados (1820–1840) sasniedza 30 000 “atmodināto”, gan arī tāds fenomens kā 
pašu latviešu zemnieku radītā rokraksta literatūra par garīgām tēmām. Brāļu draudžu 
vēstures pētnieki uzskata, ka nevienā citā reliģiskā kopienā neesot bijis tik plaša slu
dinātāju skaita no zemnieku vidus kā latviešu un igauņu brāļu draudzēs. Domājams, 
ne mazāka nozīme bija faktam, ka piētisms, kas bija radis atbalsi brāļu draudzēs, bija 
veidojies kā pretreakcija dogmatiskajam sastingumam luteriskajā baznīcā un ieraduma 

17 Bujnicki k. Wędrówka po malych drogach: Szkice obuczajów na provincji. Wilno: drukiem j. zawadzkiego, 
1841; Buiņickis k. Klejojumi pa maziem ceļiem: provinces ieražu skices. no poļu val. tulk. r. labanovskis. 
rēzekne: latgolas kultūras centra izdevniecība, 2007.

18 Ai, māte Latgale. Atskati Latgales vēsturē un kultūrvēsturē. sast. P. zeile. rīga: annele, 2001, 207. lpp. 
19 hroch m. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition 

of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. cambridge; london; new York: cambridge 
university Press, 1985, pp. 22–24.

20 raun t. u., Plakans a. The estonian and latvian national movements: an assessment of miroslav hroch’s 
model. Journal of Baltic Studies, Vol. 21, no. 2 (summer 1990), pp. 131–144. 
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kristietībai. tas tiecās atjaunot, pamodināt cilvēka individuālo ticības dzīvi, tādēļ to 
nereti dēvēja par sirds reliģiju, kurā reliģisko dogmatu vietā stājās reliģiskās jūtas un 
pārdzīvojums.

Brāļu draudžu kustības laikmets latvijā zināmā mērā tiek vērtēts kā latviešu baznī
cas pastāvēšanas posms, arī kā latviska kristietības versija. “Brāļu draudzēs iedzīvināto 
nacionālo un demokrātisko momentu teicami raksturo dziesma par ļaužu Pestītāju, ko 
brāļi parasti dziedājuši: “nāc tu, latvju Pestītājs.” e. Blese šo dziesmu zīmīgi pielīdzina 
mūsdienu altāra gleznām, kur kristus nereti tēlots tīri latviskā dabas un dzīves fonā.”21 
tomēr būtu nepareizi šīs kustības galveno vēsturisko nozīmi saskatīt tikai reliģiskajā 
atmodā. ne mazāk svarīgas ir tās vēsturiskās liecības, kas parāda, ka hernhūtisms Vid
zemes latviešos ir stimulējis sabiedriskas aktivitātes. ielūkojoties draudzes locekļu at
stātajās autobiogrāfijās un vēsturiskā žanra literatūrā, kas rokrakstu veidā tika izplatīta 
18. un 19. gadsimtā, var pamanīt vairākas kopīgas naratīva iezīmes – personības tieksmi 
pēc kristīgu dzīves principu piepildījuma, savas pārliecības saglabāšanu, neraugoties ne 
uz kādiem ārējiem šķēršļiem, zināmu personības heroizāciju. to labi ilustrē mūrmuižas 
dzimtcilvēka skangaļu jēkaba autobiogrāfijas “nabaga latviešu zemnieka gājuma dienas 
caur šīs pasaules bēdu leju” fragments, kas tapis ap 1797. gadu: “Visās šajās priekšā 
lasīšanas un priekšā dziedāšanas reizēs es sāku pārdomāt un izdarīt salīdzinājumus par 
visu, ko biju dziedājis un lasījis, īpaši jaunajā Derībā, vēstulēs atsevišķām draudzēm. 
tad es nopratu, ka nedz es, nedz pārējā sabiedrība man apkārt nepavisam nebijām tādi 
cilvēki kā tur aprakstītie. tad man izcēlās jau ļoti bēdīgas pārdomas, ka taču vajadzētu 
tapt vēl kā citādi; un te mani mierināja doma, ka kaut kur taču vajadzētu būt tādai 
tautai un sabiedrībai, uz kurām varētu attiecināt [manis lasīto]. es jau dziļi jutu, ka es 
vēl tāds nebiju.”22 acīmredzot tie nav bijuši tikai abstrakti ētiski ideāli, bet pārliecība 
par visu cilvēku līdzvērtību Dieva priekšā un sociālo ļaunumu kā grēku pret Dievu, 
kas hernhūtiešiem lika iesaistīties “galvas naudas” nemieros 18. gs. nogalē un vēstu
riskajā literatūrā plaši aprakstītajā kauguru dumpī 1802. gadā. līdz ar alekseja apīņa 
pētījumiem latviešu rokraksta literatūras nozarē atklātībā ir nācis arī pirmā latviešu 
izcelsmes zemnieku tiesību cīnītāja Ķikuļa jēkaba vārds un viņa sacerētās zemnieku 
sūdzības mārsnēnu un Valmiermuižas dzimtļaužu vārdā, kas bija adresētas krievijas 
imperatorei katrīnai ii.23

andrejs johansons pētījumā par latvijas kultūras vēsturi 18. gadsimtā piemin 
faktu, ka jau tajās sūdzībās par brāļu draudzēm, kas 18. gs. 40. gados bija nonākušas 
līdz landtāgam, ir pavīdējis zīmīgs izteikums, ka “hernhūtiešu sacītāju, vecāko un 
viņu palīgu vidū sākusi veidoties kāda aristokrātija, kas izpleš savu ietekmi arī laicī
gās un saimnieciskās lietās, tā ka šie garīgie vadoņi draud kļūt par īstiem draudzes 
aizbildņiem”.24 evaņģēliski luteriskā baznīca, kas sākotnēji bija atbalstījusi hernhūtes 
sludinātāju iera šanos Vidzemē, pieaugot šīs kustības popularitātei zemnieku vidū, izjuta 

21 johansons a. Latviešu literatūra: no viduslaikiem līdz 1940. gadam. stokholma: trīs zvaigznes, 1953–1954, 
37.–38. lpp.

22 Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija, 104. lpp.  
23 Ķikuļa jēkabs. Dziesmas. tekstus publicējis, sagatavojis, komentārus, priekšvārdu un pēcvārdu sarakstījis 

a. apīnis. rīga: liesma, 1982. 
24 johansons a. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800. stokholma: Daugava, 1975, 287. lpp.
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to kā nevēlamu konkurenti, savukārt muižniecība baidījās, ka hernhūtiešu reliģiskā un 
tikumiskā atdzimšana varētu izvērsties politiskā atmodā. Šo bažu rezultātā tika panākts, 
ka 1743. gadā ar katrīnas ii lēmumu brāļu draudžu darbību aizliedza visā krievijas 
impērijas teritorijā, bet tā tomēr turpinājās nelegāli, līdz cara aleksandra i izdotajai t.s. 
Žēlastības vēstulei hernhūtiešiem 1817. gadā.25

izvērtējot brāļu draudžu kustības kultūrvēsturisko nozīmi, jāatzīst, ka garīgā paš
darbība, kurā latviešiem nācās praktizēties, organizējot un vadot saietus, rūpes par sa
iešanas namu celtniecību, zināma kopības apziņa starp ticības brāļiem pāri sava pagasta 
robežām ir vērtējama kā pirmais solis garīgās un sabiedriskās emancipācijas virzienā. 
tiek atzīmēts arī fakts, ka hernhūtiešu realizētā izglītības politika lika pamatu latviešu 
un igauņu zemnieku augstajam lasītprasmes līmenim krievijas impērijā, sākot ar 18. gs. 
vidu un līdz pat tās sabrukumam. 18. gs. beigās lasītpratēju daudzums Vidzemē brāļu 
draudžu novados sasniedza 80–88% no pieaugušo iedzīvotāju skaita, un liela uzmanība 
tika veltīta arī viņu rakstītprasmei. līdz ar to 18./19. gs. mijā Vidzemes un igaunijas 
zemnieki varētu būt vieni no līderiem starp pārējiem eiropas zemniekiem izglītotībā, 
uzsver šīs kustības pētnieks gvido straube.26

25 straube g. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā. 
rīga: n.i.m.s., 2000, 82.–109. lpp.

26 straube g. ceļā uz nacionālu valsti, 13.–14. lpp. Pieejams: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/
handle/1/632/gvido_straube_cela_uz_nacionalu_valsti.pdf?sequence=1 (skatīts 17.10.2013.). 

2. att. hermeliņa muiža (Broce j. k. Zīmējumi un apraksti, 2. sēj. rīga: zinātne, 1996, 156.–157. lpp.; lu akadē
miskās bibliotēkas personu un vietu attēlu datubāze).
muiža no 1756. gada piederēja pirmajam latviešu rūpniekam, kroņa mastu šķirotājam un 18. gs. lielākajam rīgas 
zemju īpašniekam latvietim jānim Šteinhaueram, kurš bija arī rīgas apkaimes brāļu draudzes vadītājs. muižā bija 
ierīkota arī kokzāģētava.
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“.. Brāļu draudzes jaunā vērtību izpratne kardināli mainīja lielas dzimtcilvēku 
sabiedrības daļas izpratni un attieksmi pret pasauli, sabiedrību un tās sociālo iekār
tojumu. tika dots ārkārtīgi spēcīgs impulss izglītības attīstībai, kas lika pamatus na
cionālā inteliģences slāņa veidošanā. no Brāļu draudzes aprindām nāk virkne pirmo 
kultūras un sabiedrisko darbinieku, kā arī tiek attīstītas daudzas tradīcijas, kas saistītas 
ar nacionālo mentalitāti, piemēram, Dziesmu svētki, koru tradīcijas u.c.”27 Vēl viens 
nacionālās pašapziņas izaugsmes rādītājs ir jau pieminētās sociālā protesta formas. 
arī rīgas brīvo latviešu cīņu par savām vēsturiskajām tiesībām iedvesmoja un vadīja 
Šteinhaueru dzimtas pārstāvji, kuri dibināja un vadīja pirmo brāļu draudzi rīgā. līdz ar 
to var teikt, ka, tāpat kā citviet ziemeļeiropā, piētiskā kustība latvijā kļuva par svarīgu 
jaunās pilsoniskās sabiedrības veidošanas procesa sastāvdaļu,28 kura pārliecinoši parā
dīja arī lielas sabiedrības daļas pāreju no heteronomās uz autonomo morāli un tiesību 
apziņas izpausmes tālaika latviešu sabiedrībā. 

latviešu intelektuālās elites veidošanās

kā norāda vēsturnieks gints apals, dinamiskas pārmaiņas Baltijas sabiedrībā 
sāka iezīmēties 19. gs. 50. gados, pārveidojot tās sociālo struktūru un izjaucot līdz
šinējo spēku līdzsvaru. aizsākās latviešu emancipācijas process, kas skāra gan indivī
dus, gan tautu kā etnosociālu grupu.29 Vēl 19. gs. sākumā latvieši bija tikai zemnieku 
kārta, taču gadsimta beigās viņi jau bija veiksmīgi iekļāvušies un pārstāvēti visos Bal
tijas sociālās struktūras slāņos,30 bet 1918. gadā īstenoja dzīvē nacionālā valstiskuma  
ideju. 

laiku no 19. gs. vidus līdz 19. gs. 80. gadiem mēdz saukt par tautiskās atmodas 
laikmetu, ko veidoja jaunlatviešu kustība. tajā idejiski apvienojās latviešu apgaismības 
centieni un nacionālā kustība. jaunlatviešu kustības centrālais uzdevums bija pārvarēt 
ilgstoši kultivētos paternālisma ideoloģijas priekšstatus par latviešiem gan vācbaltiešu, 
gan pašu latviešu prātos un iezīmēt tautas nākotnes vīziju. Brīvība, indivīda autonomija, 
konkurētspēja ar citām nācijām, bet vispirms – ar vācbaltiešiem pašiem savā tēvzemē 
bija jaunlatviešu centienu lielie atslēgas vārdi. turpretī latgale pēc dzimtbūšanas atcel
šanas 1861. gadā sakarā ar poļu nemieriem piedzīvoja smagu rusifikācijas politiku, dru
kas aizliegumu latgaļu valodai, valodas tiesību ierobežošanu, kas aizsākušos kultūras un 
izglītības darbu un nacionālo atmodu aizkavēja uz 40 gadiem. latgales atmodas laiks no 
1904. līdz 1917. gadam nāca ar citiem uzdevumiem, un viens no tiem neapšaubāmi bija 
pārvarēt gandrīz 290 gadus ilgušo atšķirtību no citiem latviešu apdzīvotiem novadiem. 

27 ceipe g. magdalēna elizabete fon hallarte (1683–1750) un Brāļu draudzes kustība Vidzemē. Sieviete Latvijas 
vēsturē. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2007, 9.–10. lpp.

28 hentile s., krecls k., Pulma P. Ziemeļvalstu vēsture. rīga: nordik, 2005, 193. lpp.
29 apals g. latviešu nacionālā kustība. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. rīga: latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2000, 423. lpp. 
30 sk.: Plakans a. modernization and the latvians in nineteenthcentury Baltikum. Baltic History. ed. by a. zie

donis, W. l. Winter, m. Valgamäe. columbus, ohio: association for the advancement of Baltic studies, 1974, 
pp. 123–134.
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Pēc rēzeknē 1917. gadā notikušā latgaliešu kongresa latgale 1919. gadā apvienojās ar 
Vidzemi un kurzemi. 

jaunlatviešu kustība savā pastāvēšanas laikā nebija viendabīga. tās pirmo posmu 
(no 19. gs. 50. gadu vidus) veidoja vairākas atsevišķas spilgtas personības – līderi, kuru 
vidū minami krišjānis Valdemārs, kaspars Biezbārdis, andrejs spāģis, krišjānis Barons, 
juris alunāns u.c. jaunlatviešu centieni fokusējās uz tiesību, izglītības un latviešu valodas 
statusa jautājumiem, un viņu idejas veidojās ārpus latvijas – tērbatā un Pēterburgā, jo 
latvijas teritorijā viņu darbībai un uzskatu izplatīšanai tika likti šķēršļi. jāpiekrīt roberta 
klaustiņa būtiskajam atzinumam, ka “sešdesmito gadu nacionālisma strāva nebūt nebij 
tautas, bet gan vienīgi inteliģences strāva, kas patiesībā vairāk nodarbojās ar vispārcilvē
cīgiem ideāliem, ar cilvēka tiesību deklarāciju... nekā ar tautības jautājumiem. Šo gadu 
avīžniekiem ir vistuvākā radniecība ar možiem, uzņēmīgiem un raženiem apgaismes 
racionālistiem 18. gadsimta beigās.”31 Pirmā posma izcilākā virsotne ir latviešu nacio
nāli demokrātiskā laikraksta “Pēterburgas avīzes” (1862–1865) izdošana. Šis laikraksts 
veica tautiešu modināšanas darbu dzimtenē, bet, sākot ar 1868. gadu, kad tika nodibi
nāta rīgas latviešu biedrība, var runāt par kustības otro posmu. jaunlatviešu idejiskais 
centrs pārvietojās uz rīgu, un nacionālie centieni 60. gadu beigās un 70. gados kļuva 
par plašu, tautas atbalstītu kustību pašā latvijā. jaunais uzdevums – modernas latviešu 
kultūras izveide – nebija paveicams bez latviešu tautības apziņas rosināšanas un jaunas 
kultūridentitātes formulēšanas. tāpat kā johana Volfganga gētes un Frīdriha Šillera 
laika vācu zemēs, kur vācu nacionālo ideju pauda literatūra, arī topošā latviešu literatūra 
iesaistījās laikmeta nacionālpolitiskajās cīņās un kļuva par nozīmīgu nacionālās idejas 
mediju tautā. Par spilgtiem tās paudējiem kļuva andrejs Pumpurs, auseklis u.c., bet ata 
kronvalda publicistiskie darbi uzskatāmi par latviešu nacionālās domas virsotni 19. gs.  
70. gados.

jaunlatviešu centienu “smaguma punkts” kustības pirmajā posmā bija latviešu tau-
tas tiesību jautājums, kas visplašāk tika debatēts saistībā ar agrāro problēmu. georgs 
libermanis raksta, ka agrārā programma pēc būtības bija jaunlatviešu ekonomisko cen
tienu un politiskās nostājas sintēze.32 Šīs programmas būtību veidoja prasība 1861. gada 
zemnieku likumu krievijā piemērot arī Baltijai, nomainīt t.s. “brīvo” līgumu principu 
attiecībā uz zemes nomāšanu un pirkšanu pret iespēju zemniekam zemi iegūt savā īpa
šumā uz izdevīgiem noteikumiem, izbeigt klaušu nomu un pāriet uz naudas nomu, kas 
fiksēta stingri reglamentētās normās. Baltijas muižniecība, protams, bija ieinteresēta 
šīs prasības noraidīt vai vismaz novilcināt un tālab centās pārliecināt sabiedrisko domu 
krievijā un Vācijā, ka agrārais jautājums jau ir sekmīgi atrisināts līdz ar dzimtbūšanas 
atcelšanu kurzemē un Vidzemē.33

“Pēterburgas avīzes” bija tā tribīne, kas informēja latviešu lasītājus (laikā, kad 
avīze faktiski iznāca bez cenzūras, tās abonentu skaits bija ap 4200, bet reālais lasītāju 
skaits varētu būt vairākkārt lielāks) par zemes reformas gaitu citās guberņās, sniedza 

31 citēts pēc: Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914. stokholma: Daugava, 1958, 360.–361. lpp.
32 libermanis g. Jaunlatvieši: no Latvijas ekonomiskās domas vēstures. rīga: latvijas Valsts izdevniecība, 1957, 

225. lpp.
33 Par Baltijas muižniecības reakciju sīkāk sk.: tādens e. rusifikācijas administratīvie paņēmieni. 1855.–

1881. gads. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 510. lpp.
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praktiskus padomus lauksaimniekiem un mudināja zem
niekus iepirkt mājas par dzimtu. savukārt, kā atzīmējis 
leo Dribins, latviešu autoru pirmie plašākie sacerējumi, 
kuros izgaismotas arī nacionālā jautājuma šķautnes, 19. gs. 
60. gados tika sarakstīti vācu un krievu valodā un nāca klajā 
Vācijā vai arī krievijas centros – Pēterburgā un maskavā. to 
noteica gan bargie cenzūras apstākļi Baltijā, gan arī iespēja 
plašāk informēt krievu un vācu sabiedrību par patieso so
ciāli politisko situāciju kurzemē un Vidzemē.34 no latviešu 
autoru darbiem vispirms jāpiemin a. spāģa brošūra “Brīvās 
zemnieku kārtas stāvoklis kurzemē” (Die Zustände des  
freien Bauernstandes in Kurland), kas vācu valodā nāca klajā 
leipcigā 1860. gadā, pēc diviem gadiem turpat publicētais 
k. Valdemāra darbs “Baltijas, īpaši Vidzemes zemnieku stā
voklis” (Baltische, namentlich livländische Bauernzustände) 
un manuskripts “memorands par radikālu reformu nepie
ciešamību Baltijā latviešu un igauņu stāvokļa uzlabošanai 
un šo tautu uzplaukuma nodrošināšanai” (1861).35 galveno 
nosacījumu agrārā jautājuma sekmīgai atrisināšanai un 
turpmākai lauksaimniecības attīstībai jaunlatvieši saskatīja 
sabiedrības visu slāņu brīvas attīstības iespējamībā, kas 
nekādi netika garantēta latviešu zemniecībai pēc dzimt
būšanas atcelšanas kurzemē un Vidzemē. “Putna brīvība” 
zemniekam un “patvaļas brīvība” muižniekam diemžēl 
bija dzīves realitāte, kas izrietēja no “brīvo” nomas līgumu 
būtības. tiesības uz privāto īpašumu un vienlīdzība privāttiesiskajās attiecībās, kā arī 
uzsvērta tiesībsargājošo institūciju nozīme zemniecības kā patiesi brīvas sabiedrības 
kārtas veidošanai un tās interešu aizstāvībai un patstāvība ir tās lietas, ko k. Valdemārs 
un citi jaunlatvieši prasīja saviem tautiešiem, lai viņi nejustos svešinieki savā tēvzemē un 
spētu būt līdzvērtīgi brīvajā konkurencē tam Baltijas sabiedrības slānim, kam vēsturiski 
līdzi nāca bagātība, daudzas viduslaiku priekšrocības, izglītība un pasaules notikumu 
izpratne. savā ziņā rezumēdams 60. gadu jaunlatviešu reformu prasības, k. Valdemārs 
rakstīja: “lai minēto triju guberņu zemniekiem tiesības uz zemi, kuras visiem krievijas 
zemi apstrādājošiem zemniekiem piešķir 1861. g. 19. februāra manifests, kā arī vēlā
kie likumi attiecībā uz Poliju, un lai arī viņi varētu izjust augsto žēlastību pilnīgi droši 
baudīt sava sūrā darba augļus. tādā veidā tiks veicināti arī šo zemnieku labklājība un 
čaklums, kā to var labi redzēt rietumu valstīs ar maziem zemes īpašumiem. [..] lai 
līdz ar jauno krievijas nākotni, ko ievada 1861. g. 19. februāra manifests, uzreiz divām 
apspiestām nācijām, kuras nav bez nozīmes savas zemes izvietojuma dēļ, pavērtu ceļu 
uz civilizāciju un taisnīgumu, pēc tam kad tās gadsimtiem ilgi ir cietušas vēsturisku 

34 Dribins l. Nacionālais jautājums Latvijā, 1850–1940. rīga: Fsi etnisko pētījumu centrs, 1997, 14. lpp.
35 Pilno tekstu sk.: Dokumenti par tautas atmodas laikmetu, 1856–1867. rīga: latvijas vēstures institūta apgā

diens, 1939, 156.–223. lpp. (latvijas vēstures avoti, 5. sēj.).

3. att. krišjānis Valdemārs ap 
1890. gadu. jāņa rieksta foto (lu aka
dēmiskās bibliotēkas personu un vietu 
attēlu datubāze)
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netaisnību. lai vispār būtu iespējama Baltijas tautu spēku dabiska attīstība un turienes 
nacionalitāšu savstarpēja konkurence.”36

jaunlatvieši, runājot par nacionālajām pretrunām Baltijas sabiedrībā, kā galveno 
momentu uzsvēra latviešu un vāciešu tiesisko nevienlīdzību, zemes pamatiedzīvo
tāju tiesību ierobežojumus un savu laiku pārdzīvojušo privilēģiju nacionālo nokrāsu.  
jāpiekrīt atzinumam, ka jaunlatviešu paustais nacionālisms bija emancipējošs, proti, tas 
pauda vēlmi pēc atbrīvošanās no vēstures gadsimtos uzspiestās vācu aizbildnības un 
tieksmi pēc nacionālas patstāvības, bet tas nebija konfrontējošs ar citām latvijas teri
torijā dzīvojošām tautībām.37 jaunlatviešu kustības pirmā posma ideoloģijā dominēja 
prasība nodrošināt latviešiem viņu vēsturiski apdzīvotajā teritorijā tāda paša apjoma 
tiesības, kādas šeit bija pieejamas vāciešiem, lai tādējādi panāktu iespēju latviešu brīvai, 
netraucētai attīstībai, un līdzvērtīgas konkurences iespējas visās sabiedriskās dzīves 
jomās.

latviešu apgaismības racionālistiskā ievirze visspilgtāk izpaudās rūpēs par tautas 
izglītību. Bija skaidrs, ka agrārā reforma agri vai vēlu pavērs ceļu industriālas sabied
rības izveidei arī Baltijas provincēs, tā radīs principiāli jaunu mobilu darba tirgu, kas 
pieprasīs izglītotus, profesionāli sagatavotus dažāda līmeņa speciālistus. jaunlatvieši 
skaidri apzinājās, ka tieši izglītība būs viens no nozīmīgākajiem latviešu sabiedrības 
materiālās un garīgās labklājības faktoriem, tādēļ bija svarīgi sākt cīņu par tautas izglī
tības demokratizāciju. tautas izglītības demokratizācijas centieni izpaudās jaunlatviešu 
prasībās pēc tiesībām uz vispārēju, obligātu un bezmaksas izglītību, laicīgu skolu un 
mācībām dzimtajā valodā, t.i., izglītības pieejamību. otrs jautājumu loks – izglītības 
saturs. jaunlatviešus neapmierināja šaurais mācību saturs tautskolās un dogmatiskais 
mācīšanas veids, kas nenodrošināja dzīvei derīgu zināšanu apgūšanu.38

jaunās idejiskās nostādnes, kas bija raksturīgas jaunlatviešu kustībai, pirmo reizi 
atklātībā pauda k. Valdemārs rakstā “Vārdi par grāmatām” (1853). runājot par “prāta 
cilāšanas” (t.i., apgaismības) lietderību, tādu grāmatu nepieciešamību latviešu valodā, 
kur “it visas pasaules gudrības varētu atrast”, par izglītību kā vienu no svarīgākajiem 
saimnieciskās labklājības faktoriem, k. Valdemārs aicināja šo centienu īstenošanā likt 
lietā pašu latviešu spējas un labo gribu un negaidīt uz valdošo aprindu darbošanos “lat
viešu labā”, uz ko laikabiedrus bija mudinājis Vecais stenders. latviešu tautas morālais 
pienākums pašai pret sevi ir atgādināts hrestomātiski pazīstamajās rindās: “Voi jau nav 
tumsība, kas cilvēku par lopu dara, caur daudz gadu simteņiem kurzemi apklājuse? ak, 
sniedziet jūs, kam Dievs līdzējis pie gaismas tikt un tās gudrības saules spīdumu baudīt, 
sniedziet jel saviem brāļiem tumsībā roku un velciet tos gaismā!”39

36 Valdemārs k. memorands par radikālu reformu nepieciešamību Baltijā latviešu un igauņu stāvokļa uzlaboša
nai un šo tautu uzplaukuma nodrošināšanai. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: 
antoloģija, 417. lpp. 

37 Dribins l. Nacionālais jautājums Latvijā, 1850–1940, 18. lpp.
38 sk.: Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam. sast. j. anspaks, j. ruberts, a. staris u.c. 

rīga: zinātne, 1987, 156.–166. lpp.
39 Valdemārs k. Vārdi par grāmatām. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija, 

407. lpp.
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k. Valdemāra paša nopelni latviešu izglītības veicināšanā bija nozīmīgi. Viņš bija 
iniciators jūrniecības izglītības attīstībai krievijas impērijā un arī praktiskais jūrskolu 
tīkla izveidotājs Baltijā. lietpratēju uzmanību bija piesaistījis viens no pirmajiem tēr
batā 1857. gadā vācu valodā izdotajiem k. Valdemāra darbiem “Par latviešu un igauņu 
piesaistīšanu jūrniecībai”,40 kam sekoja praktisks atbalsts šo centienu īstenošanā no 
krievijas vadošo politiķu puses. 1867. gadā pēc k.Valdemāra izstrādāta projekta tika 
izdots likums par jūrskolām, un 1872. gadā maskavā nodibināta Ķeizariskā kuģniecības 
veicināšanas biedrība, kuras darbvedis un faktiskais vadītājs kopš dibināšanas brīža līdz 
pat sava mūža galam bija k. Valdemārs. 

Domājot par līdzvērtīgas konkurences nosacījumiem, jaunlatviešu uzmanība tika 
pievērsta izglītības saturam. tas nedrīkstēja būtiski atšķirties vācbaltiešu un latviešu 
skolās, tāpēc uzsvars tika likts uz dabaszinību iekļaušanu skolu mācību programmās. 
Vienlaikus jaunlatvieši labi apzinājās, ka izglītība vai vismaz plašāks redzesloks ir va
jadzīgs visu vecumu cilvēkiem. ar šādu nolūku tapa populārzinātniski raksti latviešu 
periodikā – virkne k. Valdemāra, j. alunāna, k. Barona u.c. rakstu laikrakstā “mājas 
Viesis” un kopš 1862. gada “Pēterburgas avīzēs”. Īpaši izceļams j. alunāna izveidotais 
populārzinātnisko rakstu krājums “sēta, daba un pasaule” (1860, 3 sējumi). atmodas 
laika racionālistisko ievirzi labi raksturo krājuma moto:

“Pats lielais spēks pie cilvēka ir prāts
un zināšanas: kas tos ienīst, tāds
jo drīzi bojā ies.”

Viena no jaunlatviešu populārzinātnisko rakstu pamatiezīmēm bija vēlēšanās pie
mēroties tautas izglītības vajadzībām un runāt ar tautu tai saprotamā, nevis speciālo 
zinātnes terminu valodā. Šī paša iemesla dēļ apgaismības racionālisma patoss varētu 
likties stipri piezemēts, proti, transformējies uzsāktajā uzskatu cīņā pret “māņiem un 
māņu ticību” – jebkādiem neizglītota prāta aizspriedumiem un parādību skaidrojumu, 
balstoties uz ikdienas apziņu. to labi ilustrē jaunlatviešu rakstu nosaukumi: “ieaudzini 
bērniem drošu prātu” (k. Barons), “Vai dabas zinātnības ir vajadzīgas latviešu lielā
kajai daļai” (k. Valdemārs), “kas zemniekam jāzina” (k. Biezbārdis). jaunlatviešiem 
bija jāpārvar dubulta inerce laikabiedru domāšanā: jāpārliecina tautieši par izglītības 
nozīmi ja ne pašiem, tad nākamajām paaudzēm un jānostājas pret latviešu garīgās 
aizbildniecības ideoloģiju no vācbaltiešu puses, kuri joprojām uzskatīja, ka zemnieku 
izglītībā galvenais akcents jāliek uz ticības mācību un viņu kārtai atbilstošu arodap
mācību. jaunlatviešu pozīciju šajā jautājumā ir formulējis k. Biezbārdis: “tagad, kur 
zemnieki īsti par cilvēku paliek, mācības pirmais mērķis ir viņu īsti par cilvēku au
dzināt, tas ir, par saprātīgu cilvēku, kas savus miesas un dvēseles spēkus prot brūķēt. 
un tas pats mācības pirmais mērķis pie visām kārtām ir. Papriekš visi ir cilvēki, tad 
vēl otrā reizē ir voi nu amatnieki, augsti voi zemi, valdītāji, kā tiesneši, muižas kungi 

40 sk.: Woldemar c. Über die Heranziehung der Letten und Esten zum Seewessen; nebst Notizen und Aphorismen 
in Bezug auf die industriellen, intelektuellen und statistischen Verhaltnisse der Letten und Esten, und der drei 
Baltischen Provinzen überhaupt. Dorpat: h. laakmann, 1857.
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u.t.jpr. tāpēc ar pie visām kārtām mācības pirmais mērķis ir audzēkņiem to dot, kas 
cilvēkiem vaijadzīgs; tikai otrā reizē katram vēl to sniedz, kas viņu kārtai un amatam  
derīgs ir.”41

Viens no nozīmīgākajiem jaunlatviešu kustības sasniegumiem bija latviešu valodā 
runājošas intelektuālās elites izveidošanās 19. gs. otrajā pusē. tā saistīta ar augstskolās 
studējušo latviešu skaita pieaugumu un vienlaikus, kas nav mazāk svarīgi, ar latviešu 
valodas statusa izmaiņu gan pašu latviešu attieksmē pret savu dzimto valodu, gan 
pakāpenisku vai daļēju tās nostiprināšanos publiskajā telpā. latviešu nozīmīgākais 
augstākās izglītības centrs līdz pat 19. gs. 80. gadu nogalei bija tērbatas universitāte, 
kuras darbība pēc ilgstoša pārtraukuma tika atjaunota 1802. gadā. tiek lēsts, ka līdz 
19. gs. vidum tur studējušo latviešu skaits nepārsniedza 50 cilvēku,42 bet ap gadsimtu 
miju augstāko izglītību ieguvušo latviešu skaits jau tuvojās vismaz 1200.43 Par jauna
jiem izglītības centriem kļuva ne vien krievijas universitātes Pēterburgā un maskavā, 
bet arī rietumeiropas universitātes (pilnas statistikas nav, bet par to varam spriest no 
ievērojamu cilvēku – Pētera zālītes, kārļa Baloža, Doras Pliekšānes u.c. biogrāfijām), 
tomēr, kā norādījis andrejs Plakans, latviešu izcelsmes studētgribētājiem ceļš uz 
augstāko izglītību bija sarežģītāks nekā viņu vienaudžiem citās eiropas zemēs. Proti, 
bez motivācijas studēt un finanšu resursiem, kuri bija jāatrod, bija jāpārvar vēl viena 
problēma – valodas barjera, kura slēpa sevī nopietnus latviešu kopienas asimilācijas 
draudus.44 tērbatas universitāte līdz 1889.–1893. gadam bija vācu universitāte Baltijā, 
tāpat arī rīgas Politehnikums – pirmā politehniskā universitāte krievijas impērijā, bet  
pēc rusifikācijas politikas īstenošanas Baltijas guberņās par izglītības valodu arī 
augstākajās mācību iestādēs kļuva krievu valoda. līdz ar to, veidojot profesionālo 
karjeru, it īpaši tajos gadījumos, kad tas notika ārpus dzimtenes, latvieši paši vai nu 
apzināti mainīja, vai ar laiku zaudēja savu etnisko identitāti. k. Valdemāra simbo
liskais žests, 1856. gadā piestiprinot pie savas istabiņas durvīm vizītkarti ar tautības 
piederības norādi “c. Waldemar, stud. cam. latwietis”, ir tulkojams kā vēlēšanās lauzt 
stereotipu, ka augstākā izglītība un profesionālā karjera latviešu tautības censoņus 
neizbēgami atsvešinās no etniskajām saknēm un veicinās viņu asimilāciju kādā citā  
kultūrtautā. 

jautājums par latviešu intelektuālās elites statusu plašāk diskutēts a. kronvalda 
brošūrā “tautiskie centieni” (1872). Šis darbs tika uzrakstīts kā atbilde vācbaltiešu laik
rakstā “Zeitung für Stadt und Land”45 paustajam viedoklim par jaunlatviešu centienu 
veltīgumu modernas patstāvīgas latviešu kultūras izveidē. Diskusija rosināja jaunlatvie
šus uz dziļāku savu programmatisko nostādņu apzināšanos un skaidrāku argumentā

41 Biezbārdis k. kas zemniekam jāzina. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antolo
ģija, 395. lpp.

42 Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914. 3. izd. rīga: avots, 1991, 174. lpp.
43 stradiņš j. latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās: problēmas un pretrunas. raksts izveidots 

uz lekcijas pamata, kas nolasīta letonikas iii kongresa atklāšanas sēdē (rīgā, 2009. g. 26. oktobrī). Zinātnes 
Vēstnesis, nr. 18, 2009, 23. nov. 

44 Plakans a. The National Awakening in Latvia: a thesis (Ph. D.). cambridge: harvard university, 1969,  
pp. 6–7. 

45 nationale Bestrebungen. Zeitung für Stadt and Land, nr. 246, 1873, 23. okt.
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ciju tieši latviešu nacionālisma kontekstā. Vācbaltiešu 
galvenais iebildums, izsakot to mūsdienīgākā zinātnes 
valodā, bija par to, ka latviešu nākotnes vīzijām trūkst 
stingra socioloģiska pamata: vēstures gaitā latvieši 
nav spējuši no sociāli zemākajiem slāņiem izaugt un 
izveidoties par patstāvīgu tautu ar attīstītu sociālo 
struktūru, un viņiem trūkst arī patstāvīgas literārās 
kultūras tradīcijas, kas būtu fiksēta latviešu literārās 
valodas tekstos. a. kronvalda atbildē uzsvērta doma, 
ka latviešu inteliģences iespējamībai netic tie, kuri 
vēsturiskas inerces dēļ joprojām latviešus neuzskata 
par tautu, bet tikai par zemnieku kārtu un kuri indi
vīda lingvistisko piederību joprojām interpretē kā viņa 
sociālā statusa rādītāju Baltijas provincēs. sabiedrības 
modernizācijas procesa gaitā izglītība ir viens no 
svarīgākajiem faktoriem gan atsevišķu indivīdu, gan 
visas tautas izaugsmē un sociālā statusa pārmaiņās. 
tāpēc latviešu inteliģences uzdevums būtu veicināt 
izglītības pieejamību tautiešiem viņu dzimtajā valodā, 
nodrošinot arī mūsdienīgu, konkurences apstākļiem 
atbilstošu izglītības saturu. a. kronvalds ir arī viens 
no pirmajiem, kurš runā par inteliģences morālo 
pienākumu kalpot tautai, būt tās interešu izteicējai un 
plašākas latviešu kopības apziņas veidotājai, kas arī spētu tautības apziņu novadīt līdz 
aktīvai rīcībai.46

a. kronvalds, tāpat kā citi jaunlatviešu kustības līderi, nepazina “darba dalīšanu” 
politikā un kultūrā. Vairāku centrālās un austrumeiropas zemju iezīme 19. gadsimtā 
bija tā, ka personības, kuras bija iemantojušas autoritāti tautā, darbojoties kādā kultūras 
jomā, parasti uzņēmās arī politiskā līdera lomu, kas bija netipiska situācija rietumei
ropā kopš lielās franču revolūcijas laika, kad intelektuāļu un profesionālo politiķu dar
bības jomas tika nošķirtas. atšķirības intelektuāļu uzdevumos un līdz ar to viņu statusā, 
pēc z. Baumana domām,47 noteica vairākas specifiskas centrālās un austrumeiropas 
sociāli politiskās situācijas īpatnības. Pirmkārt, centrālās valsts varas aparāta (birokrā
tijas) nespēja sekmīgi pildīt sabiedrības integrācijas uzdevumu, it īpaši situācijā, kad 
valsts iedzīvotāju kopumu veido daudzskaitlīgas heterogēnas etniskās grupas (katra 
ar savu valodu, kultūru, tradīcijām), kuras savas grupas identitāti nedz simboliski, 
nedz politiski nesaista ar valsti. savukārt varas elite nav pietiekami politiski spēcīga un 
autoritatīva (to raksturoja sadarbība un kompromisi ar vācbaltiešu muižniecību), lai 
pārējo sabiedrības daļu pārvērstu tādā “perifērijā”, kura pašsaprotami tiektos pieslieties 

46 kronvalds a. tautiskie centieni. – kronvalds a. Darbu izlase. a. Baumaņa sakārtojumā un redakcijā. rīga: 
zemnieka Domas, 1939, 184.–196. lpp.

47 Bauman z. intellectuals in eastcentral europe: continuity and change. Eastern European Politics and Socie-
ties, Vol. 1, no. 2, 1987, pp. 162–186.

4. att. atis kronvalds (lu akadēmiskās biblio
tēkas personu un vietu attēlu datubāze)
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varas centram un atbalstītu to. līdz ar to “perifērijas” inteliģence, kura ir ieinteresēta 
konstruktīvā likumdošanā un reformās, savu uzdevumu saskata grupas (tautas) poli
tisko interešu izteikšanā un aizstāvēšanā. otrkārt, etniskās un kultūras atšķirības starp 
varas pārstāvjiem un sabiedrību iezīmē varas nespēju balstīt savu autoritāti sabiedrībai 
saprotamos un pieņemamos kultūras argumentos, vara un kultūra ir atsvešinātas. savu
kārt politiskā autoritāte, ko nacionālo kustību laikmetā iemanto nacionālā inteliģence, 
dabiski izriet no tās jau plašākas sabiedrības acīs iemantotās kultūras autoritātes. re
zultātā nacionālo kustību trajektorijā iezīmējas likumsakarīgi centrbēdzes spēki, kas 
rosina tautas pašapziņu un vērš to nacionālās patstāvības virzienā.

Pārmaiņu procesi kultūrā un intelektuālajā vidē 

Būtiski svarīga joma, kurā izpaudās jaunlatviešu intelektuālās vides pilnveidošanas 
centieni, bija valoda. Vispārzināms ir fakts, ka pirmie latviešu rakstītās valodas veido
tāji bija vācu izcelsmes kurzemes vidienes mācītāji un viņu runātais latviešu valodas 
vidus dialekts kļuva par pamatu latviešu literārās valodas veidošanai. izvērtējot vecākās 
literārās valodas jeb veclatviešu rakstu valodas laikmetu no 16. gs. vidus līdz 19. gs. 
vidum, jāatzīmē, ka tās veidotāji nebija latvieši un tādēļ tās sākotnējie teksti nav uz
lūkojami kā valodas meistaru darinājums. tas vienlīdz sakāms kā par biblisko rakstu 
valodu, kas tika radīta latviešu reliģiskās izglītošanas vajadzībām, tā arī par pirmo lai
cīgo rakstu valodu 18. gs. nogalē. tā nebija brīva no vācu valodā aizgūtiem paraugiem 
gan sintaksē, gan frazeoloģijā, ar ko tā būtiski atšķīrās no latviešu mutvārdu valodas 
lietojuma, un tādēļ ne vienmēr bija skaidra un saprotama savā izteiksmē. Protams, 
valodnieki ir pienācīgi novērtējuši georga manceļa, kristofora Fīrekera, ernsta glika 
un Vecā stendera nopelnus latviešu literārās valodas attīstībā, tomēr veclatviešu rakstu 
valoda kopumā 19. gs. vidū vēl nebija tiktāl izkopta, lai bez iebildumiem varētu pildīt 
moderna, laikmeta garam atbilstoša masu saziņas līdzekļa funkcijas. rakstītās latviešu 
valodas nepatstāvība, vienkāršība un neizkoptība varēja novest pie tā, ka tā tiktu uz
skatīta par sabiedrības sociāli zemāko slāņu neliterāru izteiksmes formu, uz ko nereti 
norādīja jaunlatviešu izglītības centienu pretinieki. tādēļ 19. gs. 50. un 60. gados sākās 
jauna kustība latviešu literārās valodas modernizācijas laukā. Šis uzdevums pamatā tika 
paveikts ap 20. gs. sākumu, kad latviešu literārās valodas attīstībā bija iesaistījušies tādi 
valodas pratēji un veidotāji kā j. alunāns, k. Biezbārdis, a. kronvalds, kārlis mīlen
bahs, dzejnieki auseklis, rainis u.c.48

no jaunlatviešiem lielākie nopelni šajā kustībā pieder j. alunānam, kurš bija 
viens no kaismīgākajiem latviešu valodas tiesību aizstāvētājiem un izcils valodas re
formators. j. alunāna personiskie uzskati un arī jaunlatviešu pozīcija valodas politikā 
kopumā viskoncentrētāk ir formulēta rakstā “latviešu valoda”, ko 1858. gadā 16. nu
murā publicēja laikraksts “mājas Viesis”. aizstāvēdams latviešu valodas patstāvību un 
vērtību, j. alunāns, salīdzinādams ikvienu valodu ar Dieva dotu svētu dāvanu, norāda 
uz valodu kā vienu no senākajiem kultūras elementiem, kas nav atņemams tautai, 

48 Blese e. latviešu literāriskā valoda. Latvieši: rakstu krājums, 2. sēj. rīga: Valters un rapa, 1932, 375.–398. lpp. 
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kura turpina pastāvēt un cīnīties par savām nākotnes izredzēm. latviešu valoda nav 
nolemta būt vienīgi arāju vai zemnieku valoda, un valodas piederība nav tā, kas au
tomātiski noteic cilvēka sociālo piederību: “tiešām smeijamas tās domas, pēc kurām 
visi tie, kas pa vāciski māk runāt, esot par kungiem saucami, kamēr tie, kas pa latviski 
runā, esot zemnieki. tādā vīzē dažu plunduri tagad ciena par kungu, kamēr dažu 
goda vīru nosauc par “mužiku”. Voi pareizi darīts? Voi valoda cilvēku taisa par kungu  
jeb vai tikums?”49  

tomēr jaunlatvieši lieliski saprata, ka tikai morāls goda un cieņas izrādījums 
dzimtajai valodai vēl nenodrošinās tās kā moderna saziņas līdzekļa pilnvērtīgu 
lietojumu. Viens no valodas reformas aktuālākajiem uzdevumiem bija laikmetīgu 
vārdu krājuma un terminoloģijas izstrādāšana. j. alunāns viens pats ir darinājis ap 
500 jaunvārdu, laikrakstā “Pēterburgas avīzes” ir atrodama pirmā svešvārdu vārdnīca 

49 alunāns j. latviešu valoda. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija, 
379.–380. lpp.

5. att. juris alunāns (otrajā rindā otrais no labās) studentu korporācijas “Fraternitas Academica 
Dorpatensis” biedru vidū. 1858. gads. tērbata (lu akadēmiskās bibliotēkas personu un vietu attēlu 
datubāze)
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latviešu valodā, kur skaidroti tādi jēdzieni kā ideja, materiālisms, politika, republika, 
demokrātija, literatūra u.c. literatūrvēsturnieki parasti atzīmē arī j. alunāna pirmā 
dzejoļu krājuma “Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas” (1856) ieguldījumu va
lodas politikas laukā. Pēc rūdolfa egles atzinuma,50 j. alunāns, kurš prata septiņas 
svešvalodas, savos atdzejojumos topošo latviešu dzeju ir saradojis ar veco kultūras 
tautu literatūrām, ar to spoži pierādot, ka latviešu valodā ir iespējams izteikt tos pašus 
“augstākos gara centienus”, ar kuriem patiesi lepojas vācu, krievu, čehu, grieķu un 
latīņu u.c. literatūras. runājot par jaunlatviešu ieguldījumu latviešu valodas moderni
zēšanā, jāpiemin k. Biezbārdis, kurš iedibināja vēlāk oficiāli pieņemto latviešu jauno 
ortogrāfiju un kuram pieder atzīstami nopelni latviešu rakstu valodas “latviskošanā”, 
par ko indriķis laube ir teicis,51 ka k. Biezbārdis ir pierādījis, ka, latviski rakstot, 
vajag arī latviski domāt, nevis verdziski turēties pie citas valodas, vārdu pa vārdam  
pārceļot.

19. gadsimta gaitā līdz ar latviešu preses, grāmatniecības un oriģinālliteratūras 
attīstību būtiski paplašinājās latviešu valodas lietojuma sfēras, un tā nostiprināja savas 
pozīcijas arī publiskajā telpā, galvenokārt kultūrā. savukārt rusifikācijas politikas re
zultātā 19. gs. 70. gados oficiālajā valsts lietvedībā un izglītībā notika pāreja uz krievu 
valodu. “Par latviešu augstskolas dibināšanu rīgā līdz pat 1918. gadam nedomāja. 
tas, ko rakstīja juris alunāns par herbārija vākšanu nākamajai latviešu zemkopības 
akadēmijai vai auseklis par latviešu augstskolu bija fantāzijas uzplaiksnījumi, turklāt 
ausekļa dzejolī domāta bija nevis universitāte, bet gan t.s. aleksandra skola – iece
rētā, bet nekad nenodibinātā vidējā mācību iestāde latviešiem. Pat pašu vidusskolas 
doma varēja tikt īstenota tikai pēc 1905. gada revolūcijas, kad sāka dibināt privātas 
latviešu ģimnāzijas (a. Ķeniņa, V. maldoņa, l. Bērziņa un F. Šmithena u.c.), kam 
ierosmes deva rīgas latviešu izglītības biedrība ādama Butuļa vadībā. tikai 1914. g. 
sāka runāt par teoloģijas paralēlprofesūrām igauņu un latviešu valodā jurjevas uni
versitātē pašu mācītāju sagatavošanai, bet domu dibināt rīgā latviešu augstskolu 
pirmais izvirzīja Pauls Dāle 1916. g. bēgļu auditorijā maskavas politehniskajā mu
zejā, un šo viedokli plašāka latviešu sabiedrība akceptēja tikai pēc Februāra revolū
cijas tērbatā (jurjevā) noturētajā latviešu skolotāju kongresā 1917. g. jūnijā,” raksta  
j. stradiņš.52

līdz ar to arī latviešu zinātnes pirmsākumi ir skatāmi kontekstā ar augstākās izglī
tības iestāžu izveidošanos un pastāvēšanu Baltijā un latviešu izcelsmes studentu gaitām 
ārpus tēvzemes robežām. zinātne tās īsteno institucionalizēto formu ieguva tikai pēc 
1918. gada, kad tika dibināta latvijas universitāte, konservatorija, mākslas akadēmija, 
īstenojot Vilhelma humbolta principu “mācības un pētījumi”. tomēr par pirmo lat
viešu zinātnisko organizāciju tiek uzskatīta rīgas latviešu biedrības zinību komisija, 
kas dibināta 1869. gadā un pastāvēja līdz pat 1940. gadam. ražīgākais zinību komisijas 

50 egle r. juris alunāns. Latviešu literatūras vēsture. Virsred. l. Bērziņš, 2. sēj. rīga: literatūra, 1935, 177.–
194. lpp.

51 laube i. kaspars Biezbārdis. Rota, nr. 5, 1885, 50. lpp.
52 stradiņš j. latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās: problēmas un pretrunas. raksts izveidots 

uz lekcijas pamata, kas nolasīta letonikas iii kongresa atklāšanas sēdē (rīgā, 2009. g. 26. oktobrī). Zinātnes 
Vēstnesis, nr. 18, 2009, 23. nov. 
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darbības posms sākās 1883./1884. gadā, 
kad, mainoties sociāli politiskajai situāci
jai, “biedrības sociālpolitiskās aktivitātes 
aizvirzījās otrajā plānā un rlB līderi 
latviešu modernās nācijas veidošanos 
nolēma veicināt citiem līdzekļiem – viņi 
gribēja uzlabot latviešu izglītību, sekmēt 
nacionālās literatūras veidošanos, attīs
tīt latviešu valodu par modernu rakstu 
valodu, kā arī pētīt latviešu folkloru, 
etnogrāfiju, mitoloģiju, vēsturi un va
lodu. Šajā kultūras nācijas veidošanas 
konceptā zinību komisijas darbs ieguva 
lielu nacionālpolitisku nozīmi.”53 te tika 
likti pamati Derīgu grāmatu nodaļai, 
literatūras fondam, Vēstures nodaļai 
un latviešu muzejam, tika izdoti rakstu 
krājumi, rīkotas folkloras, etnogrāfijas un 
valodas materiāla vākšanas ekspedīcijas 
u.c. zinību komisijas paspārnē 1932. gadā 
pēc valodnieka, orientālista un folklorista 
Pētera Šmita ierosinājuma darbu aizsāka 
rlB zinātņu komiteja jeb nevalstiska 
zinātņu akadēmija.

Domājot par modernas nacionālas 
latviešu kultūras izveidi, gribas piekrist 
a. Plakana atziņai, ka centrālais jautā
jums, uz kuru nācās meklēt atbildi latviešu 
atmodas laikmeta inteliģencei, bija par to, 
kā īstenot pāreju no tradicionālās kultūras 
uz mūsdienīgu, laikmeta garam atbilstīgu latviešu nacionālo kultūru, kura būtu brīva 
no epigonisma un pienācīgi reprezentētu nācijas radošo potenciālu.54 labi zināms, 
ka savas augstās jeb elites kultūras, kas sakņotos aristokrātijas vidē, latviešiem nebija, 
līdz ar to nebija arī tādas jaunrades pieredzes, kas sniegtos pāri lokālās lauku kopienas 
robežām un balstītos citos, no tradicionālās kultūras darinājumiem55 atšķirīgos parau
gos. tradicionālā kultūra ir etnocentriska un etniski norobežota, turpretī elites kultūra 
sakņojas specializācijā un ir stipri internacionalizēta, raksta Vaira VīķeFreiberga.56 Šī 

53 Volfarte k. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam. rīga: lu akadē
miskais apgāds, 2009, 178. lpp.

54 Plakans a. The latvian national awakening: modernization of an intellectual milieu. Journal of Baltic Studies, 
no. 6, 1971, pp. 9–13.

55 Šādiem darinājumiem, kas var sasniegt izsmalcinātas meistarības līmeni, raksturīga sinkrētiska iedaba, t.i., 
lietderīgā, intelektuālā un estētiskā saplūsme, apvienojums.

56 VīķeFreiberga V. Kultūra un latvietība. rīga: karogs, 2010, 21.–23. lpp. 

6. att. jaunais rīgas latviešu biedrības nams merķeļa ielā 13. 
nodegušā nama vietā celts 1909. gadā pēc arhitekta  
ernesta Poles projekta (lu akadēmiskās bibliotēkas digitālā 
kolekcija)
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latviešu vēsturiskās situācijas īpatnība noteica arī atmodas laikmeta idejiskās ievirzes 
jautājumā par kreativitāti un intelektuālās izaugsmes iespējām. tā, skaidrojot tautas 
nākotnes redzējumu, mēģinot apjēgt radošā potenciāla attīstības nosacījumus, latviešu 
sabiedrībai tika piedāvāti vairāki atšķirīgi viedokļi, savstarpēji konkurējošas izpratnes: 
jāņa cimzes un augusta Bīlenšteina “maigais paternālisms”, ausekļa dainu un pagātnes 
tradīciju apguvē balstītā latviešu tautas izglītības un audzināšanas programma, k. Val
demāra un it īpaši a. kronvalda gara brīvības un atvērtības ideja, kuru pārtvēra un 
turpināja gadsimtu mijas latviešu literatūra.57

agrārā reforma latvijā paternālisma ideoloģijai bija atņēmusi vienu no tās stin
grākajiem balstiem, proti, dzīvē praktizētās “kunga un verga” attiecības, tomēr pater
nālisma vēsmas joprojām bija saglabājušās 19. gs. diskusijās par kultūru un izglītību 
Baltijā, vienus nostādot skolmeistara, citus – skolasbērnu situācijā. nav šaubu – gan  
j. cimzem, gan a. Bīlenšteinam ir īpaši nopelni latviešu kultūras labā, tomēr viņus abus 
vienoja pārliecība, ka “jaunākās māsas” – latviešu tautas īstenie pūra kalēji (interpre
tējot dziesmas “rīga dimd” vārdus) ir bijuši un arī turpmāk būs vācieši, proti, vācu 
skolas, Baltijas muižniecība un rīgas pilsēta ar tai raksturīgo vācu kultūras garu, kamēr 
latvieši mierīgas evolūcijas ceļā izaugs no bērnišķīgās folkloras attīstības stadijas līdz 
tam pašam līmenim, kas raksturo Baltijas vāciešus.   

Dzejnieks auseklis 19. gs. otrajā pusē pauda viedokli par tautas mutvārdu tra
dīcijas pašpietiekamību. tā atspoguļo tautas garu, latviešu ģenialitāti, kas, viņaprāt, 
bijusi nomākta “verdzības gadsimtos”, bet, kad ārējie šķēršļi ir noņemti un augšā ceļas 
gaismas pils, tauta atkal atgriežas pie saviem jaunrades avotiem. zīmīgs ir ausekļa 
izvēlētais moto dzejoļu krājuma “ozolu vaiņaki” otrajai daļai, kur godināta izcilo 
jaunlatviešu (tautas ģēniju) piemiņa: “Paši brāļi sav’ māsiņu / mazu cēla lielumā.” 
tautasdziesmu gara un tradīciju apguvē balstīti arī ausekļa pedagoģiskie uzskati. sko
lēnu estētiskā, tikumiskā un patriotiskā audzināšana nebūtu atraujama no tā garīgās 
tēvijas tēla, kāds gadsimtu garumā izveidojies latviešu tautas folklorā. Šie ausekļa 
uzskati labi sasaucās ar viņa tautiskā romantisma dzejas ievirzi, kuru pirmais tālaika 
latviešu literatūrā aizsāka j. alunāns un turpināja Frīdrihs mālberģis, andrejs Pum
purs, Fricis Brīvzemnieks, jēkabs lautenbahs, ādolfs alunāns, daļēji arī aspazija 
un rainis. Šo ievirzi raksturo senatnes idealizācija, reminiscences par latviešu “zelta 
laikmetu” un pseidodievību “restaurēšana” – iezīmes, kuras idejiski sakņojās Žana 
Žaka ruso uzskatos par t.s. dabas tautām un viņu dzīves tikumisko pilnību, bet, visti
camāk, tika pārņemtas, iedvesmojoties no g. merķeļa literārajiem ekskursiem latvijas  
senvēsturē.

Šīs idejas g. merķeļa krāšņās retorikas ietērpā vijās cauri viņa latviešu vēsturei 
veltītajiem sacerējumiem un bija tās, kas noteica latviešu vēstures izvērtējumu galveno
kārt morāles kategorijās: “ir viena izglītības pakāpe, uz kuras cilvēks ar neaprobežotu, 
nemākslotu visu savu spēku lietošanu, ar vaļsirdīgu brālību pret sev līdzīgiem, kas vēl 
nav tapusi par važām, savieno dabas stāvokļa svarīgākos krietnumus ar sabiedriskās 
dzīves krietnumiem. tālāk atpakaļ ir rupjums, tālāk uz priekšu ir pārbriedums, tas 
ir, iesākusies pūšana. Vienīgi uz šā pakāpiena cilvēks ir īsteni cilvēks; uz šā pakāpiena 

57 Plakans a. The National Awakening in Latvia: a thesis (Ph. D.), pp. 93–256. 
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vajag prātniekam mācīties viņu pazīt, ja viņš grib neviltotā veidā sasniegt patieso cil
vēka sirds un gara pazīšanu. Vēlāk viņš atrod tikai grēka, vājuma un posta savārstījumu. 
uz šīs pakāpes vajag viņu sevišķi aprakstīt, ja gļēvajiem, greznajiem radījumiem grib, 
mazākais, uz acumirkli likt nosarkt pie ainas, kura rāda, kas viņi varētu būt, bet kas 
viņi tik sen vairs nav. Šajā stāvoklī atrodas augstsirdīgās, vīrišķās un krietnās ziemeļ
amerikas tautas, kuras mūsu smieklīgā augstprātība sauc par mežoņiem. Šajā pakāpē 
atradās latvieši divpadsmitā gadu simtenī, kad naidīgs liktenis atsvieda vāciešus pie 
viņu krastmalas.”58 g. merķeļa uzmanība bija pievērsta laikmetam īsi pirms vācu at
nākšanas Baltijā, t.i., 12. gadsimtam, kas saskaņā ar autora interpretāciju ir bijis pēdējais 
latviešu patiesās brīvestības laikmets. g. merķelis ir atbalstījis viedokli, ka “verdzības 
vēsture” Baltijā datējama ar 13. gadsimtu. idealizētās senlatvijas dzīves ainas bija 
aicinātas pārliecināt lasītāju par brīvās dabas tautas ziedu laikiem, kam seko Baltijas 
kolonizēšana kristianizācijas aizsegā un  drausmīgs vietējo tautu sociālais un morālais  
pagrimums. 

“zelta laikmeta” ideja historiogrāfijā, protams, nebija g. merķeļa paša radīta. 
18. gs. sabiedriskajā domā šī ideja tika aktualizēta sakarā ar attieksmi pret antīkās 
kultūras mantojumu. strīds starp “vecajiem” un “jaunajiem” estētikā, johana joahima 
Vinkelmaņa raksti par senās grieķijas mākslu pavēra ceļu vēlākajām interpretācijām 
ne tikai grieķu kultūras zelta laikmeta sakarā, bet radīja arī nostalģiskas noskaņas pēc 
“klasikas atdzimšanas”. ap 19. gs. sākumu Perikla valdīšanas laiks atēnās tika uzlūkots 
par “zelta laikmeta” normatīvu paraugu, kuru mēģināja meklēt arī citos vēstures pe
riodos un civilizācijās.59 Šķiet, g. merķelim šī ideja likās pievilcīga ar iespēju parādīt, 
ka latvieši, pirmkārt, nav gluži tāda “bezvēstures” tauta, par kādu to bija padarījusi 
oficiālā vācbaltiešu historiogrāfija, un, otrkārt, latviešus kā nāciju, kurai ir bijusi sava 
politiskā satversme, nacionāla mēroga vienota reliģija un svētnieku kārta, ārpolitika 
un suverēna teritorija. Daiļrunīgs ir seno latviešu dzīves salīdzinājums ar grieķu poli
sām: “latviešu politiskā satversme, kā arī viņu tikumīgā izglītība parādās vienpadsmitā 
un divpadsmitā gadu simtenī pārejas pakāpienā no vidējā dabas stāvokļa uz to, kurā 
grieķu republikām radās viņu lielie vīri – gan varoņi, gan gudrajie un mākslinieki. 
ikkatrs ar dabīgām robežām apvilkts zemes gabals bija valsts par sevi, lai gan viņi daž
reiz karoja cits ar citu, turējās pie kopēja svētuma, kopējiem dieviem un priesteriem 
un līdz vāciešu iebrukumam vienprātīgi cēlās pret ārējiem ienaidniekiem un turējās  
kā brāļi.”60  

g. merķeļa skatījums uz latviešu vēsturi ir attiecināms uz nacionālās mitoloģijas 
žanru. no vācbaltiešu historiogrāfijas viņš ir pārņēmis populāro leģendu par livonijas 
“uzzēģelēšanu”, kura g. merķelim ir raisījusi fantāzijas par dabas bērnu sirsnības pilno 
un naivo viesmīlību pret “vētrā cietušajiem” Brēmenes tirgotājiem. cits stāsts ir par vie
tējo tautu kristianizēšanu ar “uguni un zobenu”, kas, pēc g. merķeļa domām, nesa sev 
līdzi tūlītēju dzimtbūves nodibināšanos. no šejienes vēsturiski nepamatotais viedoklis 
par latviešu sešiem verdzības gadsimtiem, kuram bija plaša atbalss vēlākajās latviešu 

58 merķelis g. Vidzemes senatne. – merķelis g. Izlase. rīga: liesma, 1969, 205. lpp.
59 sk.: Myths & Nationhood. ed. by g. hosking, g. schöpflin. london: hurst, 1997, p. 36. 
60 merķelis g. Vidzemes senatne, 219. lpp.

Aija Priedīte-Kleinhofa    aPgaismĪBas iDejas un moDernās saBieDrĪBas VeiDoŠanās



220 latVieŠi un latVija   ii sējums   Valstiskums latVijā un latVijas Valsts 

nacionālajās cīņās 19. un 20. gadsimtā. teiku “Vanems imanta” var uzskatīt par pirmo 
mēģinājumu radīt latviešiem viņu nacionālā varoņa tēlu. imanta ir cīnītājs par letgaļu 
un lībiešu brīvību 13. gadsimtā, un zīmīgi, ka izšķirošajā sadursmē viņa pretinieks ir 
kaupo, kuru tautas vēsturiskā atmiņa lielākoties attēlo kā nodevēju. kā zināms, par 
latviešu nacionālā varoņa simbolu kļuva nevis g. merķeļa, bet a. Pumpura radītais 
literārais tēls lāčplēsis.61 

Brīvās un laimīgās senlatvijas vīzija turpinājumu guva atmodas laika literatūrā, 
kalpojot par normatīvu atskaites punktu latviešu nacionālo centienu pamatojumam 
tautas apziņā. Vēsturē rastais šķietamais apliecinājums tautas gara autentiskajām vērtī
bām bija veids, kā iezīmēt un uzturēt spēkā nākotnes vīziju. identifikācija ar idealizēto 
pagātni palīdz transcendēt niecīgo, nepievilcīgo tagadni, piešķirt nozīmīgumu cieša
nām, sāpēm un upuriem. atgriešanās tautas “zelta laikmetā” ir viens no veidiem, kā 

61 sk.: Priedīte a. a. Pumpura “lāčplēsis” un daži latviešu vēsturiskās apziņas veidošanās jautājumi. Filosofs 
starp tradīciju un pieredzi: veltījums profesoram Pēterim Laizānam. rīga: zinātne, 2004, 76.–89. lpp.

7. att. latviešu dziedātāju koru svētku gājiens no rīgas latviešu biedrības nama uz Ķeizardārzu. rīgā 1873. gada 
28. jūnijā. kārļa kronvalda litogrāfija (lu akadēmiskās bibliotēkas digitālā kolekcija)
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8. att. Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku plakāts (1873). mākslinieks h. Šics. P. alunāna apgāds jelgavā 
(lnB Digitālā kolekcija “europeana”)
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etniskas kopienas unikālajai identitātei piešķirt vēsturisku un metafizisku dimensiju.62 
Pievienojos literatūrpētnieku atzinumam, ka “ausekļa dzejas idejiski visintensīvāk pie
sātinātais tēls ir tauta. tautas brīvība, tautas gods, tautas atmoda, tautas gara gaisma, 
tautas dzeja, tautas vēsturiskais liktenis, tās senā varenība un varonība – šie motīvi ir 
ausekļa dzejas centrā. tie risināti gan tieši, gan ar zināmu simboliku.”63 lai arī ausekļa 
romantiskās senatnes dzejā bagātīgi pārstāvēta latviešu pseidomitoloģija, kas dažos ga
dījumos stipri bojā dzejas labo iespaidu, tomēr sava neilgā radošā mūža laikā dzejnieks 
ir radījis patiesi izcilus latviešu patriotiskās dzejas darbus, kā “Beveriņas dziedonis”, 
“gaismas pils”, “trimpula”, “uz skolu”, kas ir kļuvuši par klasiku un ir komponēti 
mūzikā. auseklis, tāpat kā daži citi atmodas laika latviešu literāti, savos dzejas tēlos 
ir devis vairākus nozīmīgus vēlākos latviešu nacionālos simbolus – gaismas pili, sar
kanbaltsarkano karogu, daudzinājis dziesmu garu un latvijas vārdu kā tēvzemes jauno  
nosaukumu.   

no t.s. tautiskā romantisma atšķirīgs skatījums atrodams k. Valdemāra un 
a. kronvalda publikācijās. rakstā “Audiatur et altere pars” k. Valdemārs atzīst, ka 
neviena nacionālā kultūra, arī latviešu kultūra, nav nolemta norobežotībai no pasau
les kopējā kultūras mantojuma un savpatnībai. iespēja iegūt izglītību dzimtajā valodā 
nenozīmē norobežošanos un palikšanu tikai šīs kultūras tradīciju apritē. k. Valdemārs, 
faktiski uzsvērdams kultūras atvērtības, mijiedarbības jeb dialoga principu, pārliecinoši 
un optimistiski iezīmēja latviešu modernās kultūras nākotni cittautu kultūru vidū: 
“kultūra pieder kā kopēja manta tieši visām tautām un katram atsevišķam indivīdam 
kā neatņemams īpašums. nav neviena, kas varētu pieteikt īpašnieka tiesības uz tās 
neizmērojamām bagātībām. Šinī ziņā vecbaltiešu uzskati pilnīgi nepieļaujami. katrs 
latvietis, vācietis, krievs, katra tauta drīkst un var ņemt nomā no šī kopējā īpašuma tik 
daudz, cik tas taisni ir iespējams, apņemoties cik vien varēdama šo svēto mantu vairot 
vispārības labā. cik daudz latvietis, igaunis, vācietis, krievs uzņēmis no šīs kopējās, 
atsevišķam cilvēkam pilnā mērā nekad neveicamās mantas, tik daudz ir viņa un viņa 
tautas īpašums.”64

līdzīgs skatījums uz mūsdienīgas latviešu kultūras izveides nosacījumiem atro
dams a. kronvalda rakstos. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš, domājot par jaunākiem 
laikiem un ieguvumiem – vaļību (brīvību), turību, gaismu un tautību, ko iemantojusi 
latviešu tauta, formulēja tautas intelektuālās izaugsmes nepieciešamību: “Vaļības un 
tautības, gaismas un patiesības cīnīšanos uzņemdami, mēs pieliekam savas rokas pie 
nopietnāka, sūrāka un grūtāka darba, nekā mums dzimtbūšanas laikā kaut kad va
rēja uzticēt un uzlikt. kā sācējiem mums būs būt modriem un čakliem, izmanīgiem 
un uzticīgiem; mums būs būt vienmēr nomodā, lai šī laika vispārīgās labās un ļaunās 
laika zīmes lēnā prātā un pareizi nosveram, lai spējam izšķirt zieda krāsas laistīšanos 
no vesela augļa kodola, izpaustos un izslavētos melus no mūžīgas patiesības.  mums 

62 Vairāk par to sk.: smith a. D. The Ethnic Origins of Nations. oxford: Blackwell Publishers, 1986, pp. 174–
208.

63 sk.: Latviešu literatūras vēsture: no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80. gadiem. rīga: zvaigzne, 1987, 
318. lpp.

64 Valdemārs k. audiatur et altere pars. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antolo
ģija, 425. lpp.
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jāievēro tagadējo tautu un cilvēku domas un darbi, bet arī sava paša sirds un apziņa. 
tikai tad izaudzināsim un sakrāsim vaļības laiku greznos, brangos augļus. Šāda lai ir 
mūsu ticība un cerība.”65 a. kronvalda latviešu apgaismības formulas “mosties, celies, 
strādā” mērķis ir zināšanās, spējās un pārliecībā īstenota gara brīvība un patstāvība. 
a. kronvalda doma par “karu miera laikā” apbrīnojami cieši sasaucas ar tām gara 
izaugsmes idejām, kuras tālāk attīstīs rainis un kuru programmatiskais uzstādījums 
izteikts “uguns un nakts” prologā: “.. iekš jums ir tā atslēga un tā pils. Bet, kad arī pils 
būs atslēgta, vēl nebūs beigta lāčplēša gaita un sāksies skaistā cīņa bez asinīm spīdolas  
valstībā.”66

19. gadsimta pēdējais ceturksnis ienesa jaunas vēsmas latviešu sabiedriskajā un kul
tūrfilozofiskajā domā: latviešu zemniecības un tās patriarhālā dzīvesveida idealizācija 
latviešu rakstniecībā (F. Brīvzemnieks, a. Pumpurs, apsīšu jēkabs, juris māters u.c.) 
parādījās kā vēsturiski pirmā, bet nebūt ne pēdējā intelektuālā opozīcija sabiedrības 
modernizācijas centieniem. ar šo laiku latviešu kultūrfilozofiskajā domā iezīmējās divi 
paralēli strāvojumi, kas saglabājās līdz otrajam pasaules karam. Viens no tiem akcentē 
latviešu tradicionālās kultūras pašpietiekamību un kreativitāti, bet tautas etniskās 
kultūras savdabību uzlūko kā nozīmīgāko latviskās identitātes resursu,67 savukārt otrs 
aicina uz atvērtību un pārmaiņām, kultūru dialogu un produktīvu mijiedarbību. Šīs 
otrās pieejas spilgta reprezentācija – savdabīgs, poētiskiem izteiksmes līdzekļiem īs
tenots latviešu modernitātes manifests – bija izcilās latviešu dzejnieces aspazijas runa 
“Prologs rlB 25 gadu jubilejas svinībām” 1893. gadā.68 starp citu, tieši šeit izskan vēlāk 
rainim piedēvētā mūžīgās latvijas ideja, bet par tās nemirstību gādā ne vairs dievu no
teiktais liktenis, bet tautas Ģēnijs un tā pavadones – mūzika, glezna, Dzeja, industrija, 
zinātne un talija.  

  

secinājumi

latviešu, tāpat kā igauņu un lietuviešu modernās sabiedrības izveide bija eiropas 
modernitātes vēlīna (aizkavēta), tomēr nepieciešama un neizbēgama izpausme, un tās 
gaitā tika risinātas principā visām eiropas tautām līdzīgas intelektuālās un kultūras 
problēmas un izmantoti vieni un tie paši intelektuālie resursi – eiropas jauno laiku un jo 
īpaši apgaismības filozofiskās idejas, kurām Baltijas sabiedrībā 19. gs. sociāli politiskais 
konteksts pievienoja vēl arī nacionālo ideju. apgaismības idejas latvijā ienāca 18. gs. 
vidū un otrajā pusē, tomēr vietējo latviešu dzīvi pārmaiņas intelektuālajā klimatā skāra 
visai maz. latviešu tautas atmodu 18. gadsimtā rosināja hernhūtiešu kustība, kuras 
ietvaros sāka veidoties etniskā latviešu inteliģence. garīgā pašdarbība, kurā latviešiem 
nācās praktizēties, organizējot un vadot saietus, augstais lasītpratēju īpatsvars, rūpes 

65 kronvalds a. karš miera laikos. – kronvalds a. Darbu izlase. rīga: zemnieka Domas, 1939, 175.–176. lpp.
66 rainis j. uguns un nakts. – rainis j. Kopoti raksti, 9. sēj. rīga: zinātne, 1980, 170. lpp.
67 Šī virziena raksturīgākie pārstāvji 20. gs. 20. un 30. gados bija ernests Brastiņš un edvarts Virza.
68 aspazija. Prologs rlB 25 gadu jubilejas svinībām. – aspazija. Kopoti raksti, 3. sēj. rīga: liesma, 1986, 

501.–514. lpp.
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par saiešanas namu celtniecību, zināma kopības apziņa starp ticības brāļiem pāri sava 
pagasta robežām ir vērtējama kā pirmais solis garīgās un sabiedriskās emancipācijas 
virzienā. latviešu emancipācijas procesu pārtvēra un turpināja jaunlatviešu kustība, 
kura idejiski uzlūkojama kā pašu īstenoti latviešu apgaismības centieni. jaunlatviešu 
kustība radīja latviešu valodā runājošu intelektuālo eliti, lika pamatus latviešu moder
najai nacionālajai kultūrai un pašapziņai, bet kultūrfilozofiskie teksti rāda arī spēcīgus 
etniskās pašpietiekamības un neotradicionālisma elementus latviešu domāšanā.
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Aija Priedīte-Kleinhofa (dz. 1957) – Dr. phil., lu asociētā profesore un lu 
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Pētnieciskā darba jomas: 
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latVijas Valstiskuma alternatĪVas 
reVolucionāro Pārmaiņu laikmetā 
(1917–1920)

rakstā analizēta latvijas valstiskuma alternatīvu problemātika krievijas revolūcijas, Vācijas oku
pācijas un tai sekojošo Brīvības cīņu periodā. Balstoties uz dokumentu, preses un historiogrāfijas 
analīzi, autors secina, ka aplūkojamā periodā tika izvirzītas sešas latvijas valstiskuma alternatīvas, 
no kurām īstenotas tika četras. latvijas valstiskuma alternatīvu realizēšanā noteicoša loma bija ār
politiskajiem faktoriem, kuru pārmaiņas Pirmā pasaules kara noslēgumā labvēlīgi sekmēja vienas 
alternatīvas – latvija kā neatkarīga valsts – uzvaru pār citām valstiskuma alternatīvām. latvijas 
tautas atbalsts nacionālas valsts alternatīvai pieauga, praksē izprotot citu valstiskuma alternatīvu 
potenciālo apdraudējumu nacionālajām interesēm.

The article focuses on the problems of latvian statehood alternatives in the period of the russian 
revolution, subsequent german occupation of the whole territory of latvia, and the War of inde
pendence (1917–1920). Basing on the analysis of historical documents, press materials and histo
riography, the author concludes that in the studied period six alternatives of latvian statehood were 
advanced, and four of them were implemented. The external factors had a crucial role in this, and 
their changes at the end of the First World War facilitated the victory of the latvian national state over 
other statehood alternatives. latvian people’s support to the national state alternative was augmen
ted as it saw in practice of how the national interests were jeopardized in case of other alternatives. 

Atslēgvārdi: latvijas valstiskums, krievijas orientācija, sabiedroto orientācija, Vācijas orientācija, 
lielinieciskā orientācija, latvijas politiskā autonomija, tautas pašnoteikšanās, neatkarīgas valsts 
alternatīva.

Keywords: latvian statehood, russian orientation, orientation on the allies, german orientation, 
Bolshevik orientation, latvian political autonomy, nation’s selfdetermination, independent state 
alternative.

ievads

Šā raksta mērķis ir raksturot priekšnoteikumus, kas ļāva latviešu politiskajiem dar
biniekiem pēc krievijas impērijas likvidācijas 1917. gada revolūcijas uzplūdos izvirzīt 
valstiskuma prasību latviešu tautai; atspoguļot vēsturiskos apstākļus, kādos tika attīstīta 
un īstenota valstiskuma ideja, aplūkojot arī dažādo latviešu politisko spēku izvirzītās al
ternatīvas latvijas politiskajai nākotnei; atbildēt uz jautājumu, kādēļ neatkarīgas valsts 
alternatīva, par spīti tās sākotnēji vājajām izredzēm, guva uzvaru pār citām latvijas 
valstiskuma alternatīvām.
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rakstā aplūkotā latvijas vēstures tēma ir guvusi pietiekamu uzmanību no vēstur
nieku puses, jo latvijas valstiskuma tapšanas sarežģītais, dramatiskiem pavērsieniem 
bagātais process ir vienmēr izsaucis interesi latvijas sabiedrībā. Vēsturniekiem ne vien 
bija jārada skaidrība par paša procesa norisēm un samezglojumiem, bet arī jāsniedz 
atbildes uz vairākiem būtiskiem problēmjautājumiem. Pats nozīmīgākais saistījās ar 
iekšējo (latvijas tautas griba un cīņas spars, tiecoties pēc sava valstiskuma) vai ārējo 
(lielvalstu ģeopolitisko interešu iespaids uz Baltijas reģiona politisko noregulējumu) 
faktoru izšķirošās lomas noteikšanu nacionālās suverēnās valsts alternatīvas realizēšanā. 
cita problēma saistīta ar to faktoru noteikšanu, kas izsauca strauju latviešu pilsonisko 
politiķu pāreju no autonomijas prasības krievijas valsts sastāvā uz neatkarīgas valsts 
prasību. Vai šajā gadījumā izšķirošais bija nacionālo mērķu apdraudējums, ko radīja 
vācu okupācijas teritorijas paplašināšana latvijā, vai arī pilsonības sociāli šķirisko inte
rešu apdraudējums, ko radīja lielinieku apvērsums krievijā? Diskutēti tiek arī jautājumi 
par tautas atbalsta līmeni jaundibinātajai latvijas republikai tās veidošanās periodā, 
par latvijas republikas neatkarības proklamēšanas leģitimitāti utt. Dažādu ideoloģisko 
orientāciju pētnieki uz šiem jautājumiem ir atbildējuši atšķirīgi.

tā padomju historiogrāfijā bija vispārēji pieņemts uzskats, ka pie padomju varas 
krišanas latvijā 1920. gada sākumā pamatā ir vainojama starptautiskā imperiālisma 
militārā intervence, kas ar ievērojama ārvalstu bruņota spēka palīdzību uzspieda lat
viešu darba tautai buržuāzijas kundzību. savukārt pašas latvijas padomju valdības 
pielaistajām iekšpolitiskajām kļūdām izšķirošas nozīmes tās krišanā neesot bijis.1 rie
tumos daži autori aizstāv tēzi, ka Baltijas valstu neatkarība kļuva iespējama tā saukto 
lielvaru pata dēļ, jo karā sabruka vispirms krievijas, bet pēc tam Vācijas impērija, kuras 
pretendēja uz kontroli pār Baltiju, bet krievijā sarkanā armija sakāva baltgvardu spē
kus, kuri, antantes atbalstīti, cīnījās par pilsoniskas, vienotas un nedalāmas krievijas 
valsts atjaunošanu. rezultātā antantei nācies piekrist Baltijas valstu neatkarībai un to 
miera līgumu slēgšanai ar Padomju krieviju, pēc tam atzīstot tās de jure, jo ne Vācijai, 
ne Padomju krievijai tā šo teritoriju atstāt nav vēlējusies.2 

latviešu nacionālās historiogrāfijas pārstāvji gan šim konceptam par “uzdāvināto 
neatkarību” nepiekrīt, atsaucoties uz latviešu tautā vēsturiski attīstītajiem patstāvības 
centieniem.3 arī mūsdienu krievijas pētnieks maksims kirčanovs darbā par latviešu 
nacionālisma vēsturi norāda, ka “pārmaiņas, kuras izsauca karš un revolucionārie noti
kumi krievijā, tikai padarīja politiski vēl spēcīgāku jau bez tā visai nostiprinājušos lat
viešu nacionālismu, kas kļuva par virzošo spēku neatkarīgas latvijas valsts izveidošanas 
procesā .. 1917.–1920. g.”4 

1 Latvijas PSR vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, 3 sējumos. a. Drīzuļa red., 2. sēj. rīga: 
zinātne, 1986, 67.–68. lpp. 

2 sk.: stopinski s. Das Baltikum im Patt der Mächte: Zur Enstehung Estlands, Lettlands und Litauens im Gefölge 
des Ersten Weltkriegs. Berlin: arno spitz gmbh, 1997, s. 255ff.

3 sk., piem.: Šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940: Valsts tapšana un suverenā valsts. [stokholma]: Daugava, 
1976, 7.–8. lpp.

4 Кирчанов М. В. Zemnieki, latvieši, pilsoņi. Идентичность, национализм и модернизация в Латвии. 
Воронеж: Научная книга, 2009, с. 181. sk. arī: Кирчанов М. В. Латвия и страны Балтии: проблемы 
дипломатической и политической истории. Воронеж, 2007, c. 55–56.
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latvijas valstiskuma tapšanas historiogrāfija sāka veidoties uzreiz pēc Brīvības 
cīņu beigām. sākotnēji, t.i., starpkaru periodā tā pārsvarā bija vēsturisko notikumu 
dalībnieku memuāru literatūra, kurā tika ietverti arī nozīmīgi laikmetīgi dokumenti, 
30. gados parādoties arī pirmajiem plašākiem vēsturnieku darbiem.5  tādēļ pilnībā 
nevar piekrist lsDsP ārzemju komitejas priekšsēdētāja Bruno kalniņa emigrācijā 
paustajam viedoklim, ka “latvijas vēsturnieku vecā paaudze diemžēl neatkarības gados 
gandrīz nemaz nepētīja mūsu vēstures vissvarīgāko posmu – Pirmo pasaules karu, 
1917. gada revolūciju un latvijas tapšanu 1918.–20. g.”6 

Pagātnes izpēte šajā laikā, protams, tika veikta, bet apkopojoši vēstures darbi par 
latvijas valstiskuma veidošanās vēsturi vēl neparādījās. Šo pašu “robu mūsu vēstures 
lite ratūrā” ir atzīmējis arī trimdas vēsturnieks uldis Ģērmanis, norādot, ka nopietnākais 
pētījums šajā jomā starpkaru periodā bijis baltvācu vēsturnieces helēnes Dopkevičas 
darbs (sk. 5. atsauci).7 

Paralēli pilsoniskās un sociāldemokrātiskās latvijas valstiskuma tapšanas historio
grāfijas attīstības procesam latvijā arī Padomju krievijā līdz 30. gadu vidum veidojās 
latviešu komunistiskā historiogrāfija, bet tad staļinistu represijas pret Psrs dzīvojošiem 
latviešiem pielika punktu iesāktajam darbam latviešu strēlnieku un latvijas revolucio
nārās kustības vēstures izpētē.8

Pēc otrā pasaules kara gados notikušās latvijas prettiesiskās inkorporācijas Psrs 
sastāvā līdz pat 80. gadu beigām latvijas vēstures pētījumiem bija jāatspoguļo PskP 
vadības viedoklis, lielākoties glorificējot latvijas sociāldemokrātijas (lsD) (kopš 
1919. gada – latvijas komunistiskās partijas (lkP)) politiku un bargi kritizējot pārējo 
latvijas politisko spēku t.s. kontrrevolucionāro darbību.9 Šā perioda latvijā izdota
jiem darbiem pārsvarā raksturīgs ideoloģiskais shematisms, neērtu tēmu un faktu 
noklusēšana vai arī to falsificēšana, rietumos izdoto vēsturnieku darbu ignorēšana 

5 Paegle s. Kā Latvijas valsts tapa. rīga, 1923; līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu 
Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18. novembrim 1918.): Pēc protokoliem, 
organizāciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. rīga: 
V. olava fonda sabiedrība, 1925; zālīte P. Kā Latvija tapa vai Kā piepildījās tautas pašnoteikšanās ideja? 
otrs, papild. izd. rīga: Valters un rapa, 1928; ozoliņš k. Divas revolūcijas, karš ar muižniecību. Kā Latvija 
cēlās 1917–1920. rīga, 1934; seskis j. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē: atmiņas un 
apcerējumi (1914.–1921.). rīga: Valters un rapa, 1938; Dopkewitsch h. Die Entwicklung des lettländischen 
Staatsgedankens bis 1918. Berlin: h. r. engelmann, 1936; graham m. W. The Diplomatic Recognition of the 
Border States. Part II: Latvia. Berkeley; los angeles: university of california Press, 1941.

6 kalniņš B. kaŗš, revolūcija un latvijas tapšana. rec.: edgars andersons. latvijas vēsture 1914–1920. stok
holma: Daugava, 1967, 754 lpp. – Jaunā Gaita, nr. 73, 1969, 49. lpp.

7 Ģērmanis u. latvijas neatkarības idejas attīstība. Jaunā Gaita, nr. 58, 1966, 34.–35. lpp.
8 Стучка П. Пять месяцев Социалистической Советской Латвии: сб. статей и заметок, часть 1. [б. м.]: 

Издание Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, 1919; strauss V. Padomju Latvija 
un starptautiskā kontrrevolūcija. maskava: Prometejs, 1931. 

9 Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija un ārzemju militārā intervencija Latvijā. rīga: lPsr za izd., 1957; 
sīpols V. Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises 1918–1920. rīga: lVi, 1957; Drīzulis a., krastiņš j. 
Cīņa par padomju varu Latvijā, 1917–1920. rīga: zinātne, 1967; Миллер В. О. Создание советской государ-
ственности в Латвии. Рига: Зинатне, 1967; 1919. gads Latvijā. rīga: zinātne, 1969; Штейнберг В. Латвия 
в политическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917–1920. Рига: Зинатне, 
1979; krastiņš j. Vētrā dzimušās. Baltijas sociālistiskās padomju republikas 1918. un 1919. g. rīga: zinātne,  
1981.
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(80. gados rietumos publicētos autorus jau drīkstēja pieminēt, bet obligāti vajadzēja 
uzsvērt viņu darbu “nezinātniskumu” un politisko angažētību, pretējā gadījumā redak
tors vai cenzors attiecīgo tekstu svītroja), marksismaļeņinisma klasiķu piesaukšana 
vietā un nevietā.10 tomēr dažkārt rūpīgāk veiktos pētījumos vai dokumentu pub
likācijās lasītājs varēja atrast jaunus vēstures faktus un jaunas dokumentāras liecības 
no arhīviem. Padomju perioda autori visai neatlaidīgi propagandēja tēzi, ka pirmais 
latvijas valstiskums esot bijis lielinieku partijas izveidotais – autonomā “iskolata 
republika” (1917. gada novembrī – 1918. gada februārī) un latvijas sociālistiskā Pa
domju republika (lsPr) (1918. gada decembrī – 1920. gada janvārī), šķiet, ar domu, 
ka “pirmdzimtības tiesību” atzīšana piešķirs kādu leģitimitātes ēnu arī 1940. gada 
latvijas Psr tapšanai. tajā pašā nolūkā tika apšaubīts latvijas republikas proklamē
šanas tiesiskums, lai fakts, ka neatkarīgā latviešu tautas valsts nodibināta vairāk nekā 
mēnesi pirms kvazineatkarīgās lsPr, nesagrautu padomju valstiskuma pirmdzimtības  
konceptu.11 

rietumos šajā periodā tēmas izpētei nopietni pievērsās jauni profesionāli sagatavoti 
latviešu trimdas vēsturnieki – edgars andersons, andrievs ezergailis, uldis Ģērmanis, 
kuri centās rūpīgi veikt latvijas valsts tapšanas vēstures izpēti, balstoties uz objektīviem 
faktiem, par spīti tam, ka viņiem nebija pieejami Psrs arhīvi.12 zviedrijā tika publicēti 
vairāki sociāldemokrātiskās historiogrāfijas autoru darbi – Bruno kalniņa latvijas so
ciāldemokrātijas vēstures pētījums, kā arī Fēliksa cielēna un Bruno kalniņa memuāri, 
kuros pamatīgi iztirzāts latvijas valstiskuma veidošanās periods.13 no nelatviešu autoru 
darbiem rietumos šīs tēmas kontekstā minami arī baltvācu izcelsmes vēsturnieku jir
gena fon hēna un georga fon rauha, kā arī amerikāņu pētnieka stenlija Peidža Baltijas 
valstu tapšanas vēsturei veltītie darbi.14

latvijas valsts neatkarības atjaunošana 1990. gadā un komunistiskā par
tokrātiskā režīma demontāža ievadīja jaunu posmu latvijas valstiskuma vēstures  

10 sīkāk sk.: 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 
1900–1918. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 40.–41. lpp.

11 Миллер В. О. Первое суверенное государство латышского народа. Рига: Авотс, 1988, c. 90–106.
12 andersons e. Latvijas vēsture, 1914–1920. [stokholma]: Daugava, 1967; Ģērmanis u. latvijas neatkarības 

idejas attīstība. Jaunā Gaita, 1966, nr. 58, 34.–40. lpp.; nr. 59, 11.–20. lpp.; nr. 60, 27.–35. lpp.; 1967, nr. 61, 
38.–47. lpp.; nr. 62, 26.–37. lpp.; Ģērmanis u. zemgaliešu komandieris. Jaunā Gaita, 1969, nr. 76, 3.–17. lpp.; 
1970, nr. 77, 3.–17. lpp.; nr. 78, 12.–17. lpp.; nr. 79, 45.–52. lpp.; nr. 80, 11.–24. lpp.; nr. 81, 9.–14. lpp.; 1971, 
nr. 82, 41.–50. lpp.; nr. 83, 24.–26. lpp.; nr. 84, 47.–54. lpp.; nr. 85, 44.–53. lpp.; nr. 86,  9.–19. lpp.; 1972, 
nr. 87, 12.–26. lpp.; nr. 88, 25.–26. lpp.; nr. 89, 50.–60. lpp.; nr. 90, 14.–26. lpp.; ezergailis a. 1917 Revolution 
in Latvia. new York: Boulder, 1974; ezergailis a. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution. The First 
Phase: September 1917 to April 1918. new York; london: Boulder, 1983; ezergailis a. Esejas par 1917. gadu. 
rīga: zinātne, 1991.

13 kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. stokholma: lsDsP ārzemju komiteja, 1956; cielēns F. 
Laikmetu maiņā, i–iii. lidingö: memento, 1961–1964; kalniņš B. Vēl cīņa nav galā. lidingö: memento, 
1983.

14 hehn j. Die entstehung der staaten lettland und estland; der Bolschewismus und die grossmachte. For-
schungen zur Osteuropäischen Geschichte, Bd. 4. Berlin, 1956, s. 103–218; Page s. W. The Formation of the 
Baltic States: A Study of the Effects of Great Power Politics upon the Emergence of Lithuania, Latvia, and Esto-
nia. cambridge, mass.: harvard university Press, 1959; rauch g. Geschichte der baltischen Staaten. stuttgart; 
Berlin; köln; mainz: kohlhammer, 1970; Von den baltischen Provinzen zu den baltischen Staaten, 1917–1918. 
marburg (lahn): j. g. herderinstitut, 1971.
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historiogrāfijā. sabiedriskās dzīves demokratizācija ļāva latvijas vēsturniekiem 
atmest komunistiskā režīma uzspiestās obligātās ideoloģiskās klišejas, vēsturiskā 
materiālisma metodi, kļuva iespējams objektīvi atspoguļot latvijas valsts tapšanu, 
parādot politiskos procesus to reālajā attīstībā, brīvi pieejama kļuva rietumos izdotā 
latvijas un Baltijas valstu vēsturei veltītā literatūra (nozīmīgi darbi par aplūkojamo 
izpētes periodu tika atkārtoti izdoti latvijā),15 un tas palīdzēja atbrīvoties no iepriek
šējā perioda historiogrāfijas dogmām, tika attīstīta zinātniskā sadarbība ar trimdas 
pētniekiem un latvijas vēstures pētniekiem ārvalstīs. aizritējušos divdesmit gados ir 
publicēts ievērojams skaits vēsturnieku darbu par latvijas valsts tapšanas laikmetu, 
tā pārvarot iepriekšējā padomju historiogrāfijas perioda pētījumu ideoloģisko ten
denciozitāti, vienpusību, mītus un falsifikācijas.16 ir publicēti arī vairāki apkopojoša 
rakstura darbi par 20. gs. latvijas vēsturi, kuros latvijas valstiskuma veidošanās 
gaita ir atspoguļota visā tās daudzšķautņainībā.17 svarīgi piebilst, ka šajā periodā nav  

15 Piemēram, ādolfa Šildes apjomīgā monogrāfija “latvijas vēsture, 1914–1940: Valsts tapšana un suverēnā 
valsts”, kuru 1976. gadā izdeva apgāds “Daugava” zviedrijā, 1992. gadā atkārtoti izdota latvijā. latvijā tika 
atkārtoti publicēti vairāki u. Ģērmaņa un a. ezergaiļa darbi.

16 Pretstatu cīņā. Latvija 1917–1950: [rakstu krāj.]. rīga: avots, 1990; Dribins l. Nacionālais jautājums 
Latvijā, 1850–1940: historiogrāfisks apskats, latviešu autori. rīga: lu mācību apgāds, 1997; Latvija divos 
laikposmos: 1918–1928 un 1991–2001: [rakstu krāj.]. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2001; Kārlim 
Ulmanim 125: [rakstu krāj.]. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2003; cerūzis r. Vācu faktors Latvijā 
(1918–1939). rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2004;  Latvijas valstiskumam 90: Latvijas valsts neatkarība: ideja 
un realizācija: [rakstu krāj.]. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2010; Blūzma V. kad īsti latvija kļuva 
par valsti? Latvijas Vēsture, nr. 3, 1991, 3.–9. lpp.; nr. 1, 1992, 3.–13. lpp.; Ģērmanis u. latviešu politiskā 
nacionālisma izcelšanās. Latvijas Vēsture, nr. 3, 1992, 10.–12. lpp.; Ģērmanis u. Politiskais noskaņojums 
latvijas sabiedrībā 1917. gada sākumā. autonomijas prasība. Latvijas Vēsture, nr. 1, 1993, 11.–13. lpp.; 
Varslavāns a. rietumu politiskais faktors latvijā: 1919. gads. Latvijas Vēsture, nr. 2, 1993, 11.–17. lpp.; nr. 3, 
28.–32. lpp.; nr. 4, 8.–15. lpp.; Blūzma V. Pateiktais un noklusētais: lieliniecisma vilnis latvijā (1917.–1919.) 
vēstures pētījumos. Latvijas Vēsture, nr. 1, 1994, 45.–50. lpp.; nr. 2, 43.–48. lpp.; nr. 3, 49.–52. lpp.; nr. 4, 
54.–57. lpp.; nr. 1, 1995, 60.–63. lpp.; nr. 4, 63.–65. lpp.; nr. 3, 1996, 63.–71. lpp.; Počs k. latvijas neatkarības 
problēmas. 1918.–1923. gads. Latvijas Vēsture, nr. 4, 1994, 21.–22. lpp.; nr. 1, 1995, 6.–14. lpp.; Valters P. 
Vidzemes, latgales un kurzemes zemes padomes 1917. gadā. Latvijas Vēsture, nr. 2, 1995, 13.–22. lpp.;  
Feldmanis i. Vācija un  latvija: no de facto līdz de jure (1918.–1921.). Latvijas Vēsture, nr. 3, 1997, 33.–37. lpp.; 
nr. 4, 61.–65. lpp.; nr. 1, 1999, 61.–67. lpp.; Blūzma V. lielinieku tiesību doktrīna un tās piemērošana “isko
lata republikā” (1917. gada novembris – 1918. gada februāris). Latvijas Vēsture, nr. 3, 1997, 63.–74. lpp.; 
Puriņš ā. sarkanais terors latvijā 1917.–1919. gadā. Latvijas Vēsture, nr. 3, 1998, 25.–32. lpp.; lerhis a. 
latvijas ārpolitikas aizsākumi (1918–1920) un latvija rietumu lielvalstu ārpolitiskajā stratēģijā. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 1999, 56.–73. lpp.; Šalda V. “mums būs tomēr nepieciešams simulēt latvijas 
patstāvību”. Latvijas Arhīvi, nr. 3, 2003, 31.–42. lpp.; lerhis a. ceļš uz latvijas valsts diplomātiju (1917–1918). 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 2003, 73.–90. lpp.; Bērziņš V. latvijas satversmes sapulce: no idejas 
līdz realitātei. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 2004, 83.–93. lpp.; krēsliņš u. latviešu pilsonisko 
partiju veidošanās un attīstība 1917.–1918. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 2005, 46.–62. lpp.; 
krēsliņš u. latviešu pilsonisko partiju ideoloģija un tās attīstība 1917.–1920. gadā: partiju spektrs. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 2012, 69.–90. lpp.; miņins a. cīņa par varu krievijas postimpērijas rietumu 
perifērijā (1917–1920): salīdzinoša analīze. Latvijas Vēsture, nr. 1/2, 2012, 5.–31. lpp.; Blūzma V. latvijas 
nacionālā valstiskuma idejas attīstība – no autonomijas līdz valstij (1903–1918). Latvijas Vēsture, nr. 1/2, 2012,  
44.–61. lpp.

17 Bleiere D. u.c. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2., papild. izd. rīga: jumava, 2005; 20. gadsimta Latvijas vēsture. 
i: latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 1900–1918; ii: neatkarīgā valsts, 1918–1940. 
rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2000–2003.
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apsīkusi arī ārvalstu pētnieku interese par attiecīgo periodu latvijas un Baltijas valstu  
vēsturē.18 

Pozitīvi ir vērtējama arī krievijas vēsturnieku pieaugusī interese par latvijas vēs
tures izpēti. Šo darbu kvalitāte ir atšķirīga. Vēstures zinātņu kandidāta aleksandra 
Čapenko pētījumiem raksturīga analītiska pieeja un korekts, objektīvs izklāsta stils.19 
Vēsturnieks maksims kirčanovs latviešu nācijas un valstiskuma vēsturei veltītajā ana
lītiskajā darbā ir pozitīvi novērtējis latvijas valsts izveidošanos, norādot, ka tālaika 
alternatīvie politiskie virzieni realitātē bija strupceļi.20

savukārt tā sauktā impēriskā historiogrāfijas virziena pārstāvji lielā mērā balstās uz 
padomju historiogrāfijas mantojumu un apsūdz Baltijas nacionālā virziena historiogrā
fijas vēsturniekus “vēstures pārrakstīšanā”, “veidojot savu tautu nacionālo identifikāciju, 
pamatojoties uz naidīgu attieksmi pret krieviju”.21 

1. latvijas valstiskuma alternatīvas – īstenotās un nerealizētās

Pievēršoties latvijas valstiskuma alternatīvu izpētei, ir svarīgi sniegt atbildi uz jau
tājumu: cik tad īsti šādu alternatīvu ir bijis laikposmā no 1917. gada līdz 1920. gadam? 

Profesors heinrihs strods ir norādījis uz trim alternatīvām,22 viena no tām bija nacio
nāla latvijas valsts, divas pārējās – latvijas valstiskums saistībā ar krieviju vai Vāciju.23  

18 champonnois s. colonel emmanuel du Parquet’s mission in latvia 1919–1920. Journal of Baltic Studies, 
Vol. 23, no. 4, 1992, pp. 325–340; lehmann j. Der Baltische Vertrauensrat und die unabhängigkeit der bal
tischen staaten ausgangs des ersten Weltkriegs. Journal of Baltic Studies, Vol. 25, no. 2, 1994, pp. 131–138;  
henning D. Die legende vom dritten Weg: Die sozialistische sowjetrepublik lettlands (1918–1920). Journal 
of Baltic Studies, Vol. 25, no. 4, 1994, pp. 331–348; White j. D. national communism and world revolution: the 
political consequences of german military withdrawal from the Baltic area in 1918–19. Europe – Asia Studies, 
Vol. 46, no. 8, 1994, pp. 1349–1369; henings D. nacionālā kustība un nacionālās valsts tapšana latvijā: pē
tījuma rezultāti. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 1995, 64.–79. lpp.; Foglesong D. The united states, 
selfdetermination and the struggle against Bolshevism in the eastern Baltic region, 1918–1920. Journal of 
Baltic Studies, Vol. 26, no. 2, 1995, pp. 107–144; senn a. The Bolsheviks’ acceptance of Baltic independence,  
1919. Journal of Baltic Studies, 1995, Vol. 26, no. 2, pp. 145–150; stopinski s. Das Baltikum im Patt der 
Machte: Zur Entstehung Estlands, Lettlands und Litauens im Gefolge des Ersten Weltkriegs. Berlin: Verlag arno 
spitz gmbh, 1997; hiden j. The Baltic States and Weimar Ostpolitik. cambridge: cambridge university Press, 
2002. 

19 Чапенко А. А. Очерки истории государств Балтии в первый период независимости и годы Второй 
мировой войны. Мурманск: МГПУ, 2008; Чапенко А. История русского антибольшевистского 
движения на территории Латвии в 1918–1919 гг. Мурманск: МГПУ, 2006.

20 Кирчанов М. В. Латвия и страны Балтии. Проблемы дипломатической и политической истории,  
c. 56.

21 Воробьёва Л. М. История Латвии от Российской империи к СССР. Москва: ФИВ, 2011, с. 9.
22 strods h. Drei alternativen der staatlichkeit lettlands in den jahren 1917–1920. Journal of Baltic Studies, 

Vol. 25, no. 2, 1994, p. 174.
23 Vēsturnieks indulis ronis arī ir minējis trīs valstiskuma alternatīvas saistībā ar 1918.–1919. gadu, bet attiecībā 

uz valstiskuma tapšanu Baltijas valstu telpā. tomēr i. roņa alternatīvu uzskaitījumā redzama zināma nekon
sekvence, jo Baltijas valsts alternatīvai (igaunijas un latvijas (bez latgales) teritorijā) tiek pretstatīta latvijas, 
igaunijas, lietuvas republiku alternatīva, bet kā trešā tiek minēta latvijas padomju republikas alternatīva, 
nenorādot, kāds tādā gadījumā ir igaunijas un lietuvas valstiskums. sk.: ronis i. Die Voraussetzungen für die 
entstehung der republik lettland. Journal of Baltic Studies, Vol. 25, no. 2, 1994, p. 139. 
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Vēsturnieki Detlefs henings (Vācija) un elmārs Pelkaus, aplūkojot 1919. gada po
litiskās norises latvijā, arī nosauc trīs valstiskuma alternatīvas, saistot tās ar trim 
vienlaikus pastāvošām latvijas valdībām 1919. gada maijā – kārļa ulmaņa latvijas 
Pagaidu valdību, Pētera stučkas latvijas padomju valdību un andrieva niedras  
ministru kabinetu.24 savukārt lu profesors ilgvars Butulis, aplūkojot 1918.–1919. gadu, 
ir minējis kopumā četras latvijas attīstības alternatīvas: 1) neatkarīga latvijas valsts,  
2) latvija kā monarhiskas vai demokrātiskas vienotās, nedalāmās krievijas sastāvdaļa, 
3) Padomju latvija sociālistiskās Padomju krievijas sastāvā, 4) latvija kā Vācijas apga
bals vai vasaļvalsts.25 atšķirībā no i. Butuļa, kurš piemin kā īstenotās, tā arī nerealizētās 
alternatīvas, e. Pelkaus nosauc tikai īstenotās (kaut uz īsu laika periodu) alternatīvas, 
turklāt tikai tās, kur ir iespējams runāt par latvijas valstiskumu. jāpiekrīt i. Butuļa vie
doklim, ka nevar spriest par kādu vispārīgu krievijas orientācijas alternatīvu latvijai, 
jo latvijas autonomija demokrātiskajā krievijā principiāli atšķīrās no latvijas autono
mijas lielinieciskajā Padomju krievijā, kas paredzēja arī latvijā proletariāta diktatūras 
(realitātē – partokrātijas) režīma nodibināšanu.

Periodā no 1917. gada krievijas revolūcijas sākuma līdz 1920. gada sākumam, kad 
latvijas republika nodrošināja savu suverēno varu visā latviešu etnogrāfiskajā apga
balā, likvidējot visas citas alternatīvās varas, ir atzīmējamas šādas četras hronoloģiskā 
secībā realizētas latvijas valstiskuma alternatīvas:

1) autonoma partokrātiski proletāriska “iskolata republika” (1917. gada novem
bris – 1918. gada februāris) Padomju krievijas sastāvā (latviešu lielinieku atbalstīta);

2) nacionāla demokrātiska latvijas republika (no 1918. gada 18. novembra; no 
1920. gada janvāra kļūstot par uzvarējušo alternatīvu visā latvijas teritorijā) ar orien
tāciju uz sabiedrotajiem (demokrātisko latviešu partiju un arī mēreno kreiso partiju 
atbalstīta);

3) kvazineatkarīga partokrātiski proletāriska latvijas sociālistiskā Padomju repub
lika (lsPr) (1918. gada decembris – 1920. gada janvāris) saistībā ar Padomju krieviju 
(latviešu lielinieku atbalstīta);

4) latviešu – baltvācu kūriju valsts (1919. gada aprīlis – 1919. gada jūnijs) ar orien
tāciju uz Vāciju (baltvāciešu un šauru latviešu konservatīvo aprindu atbalstīta).

jāatzīmē divas latvijas valstiskuma alternatīvas, kuras netika īstenotas. lai gan 
1917. gada vasarā pastāvēja praktiski visu latviešu politisko spēku atbalsts latvijas 
politiskajai autonomijai demokrātiskās krievijas valsts sastāvā,26 šī alternatīva netika 
realizēta, jo krievijas Pagaidu valdība savā īsajā pastāvēšanas periodā nebija gatava 
latvijai šādu politisko autonomiju piešķirt. ja krievijas baltgvardu rietumu armijas 

24 henning D. Die legende vom dritten Weg: die sozialistische sowjetrepublik lettlands (1918–1920). Journal 
of the Baltic Studies, Vol. 25, no. 4, 1994, p. 331; Pelkaus e. Pēteris stučka, andrievs niedra, kārlis ulmanis – 
trīs alternatīvas latvijai 1919. gadā. Kārlim Ulmanim 125. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 
142.–154. lpp.

25 Butulis i. kā tapa neatkarīgā latvija divos laikposmos? Latvija divos laikposmos: 1918–1928 un 1991–2001. 
rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2001, 21. lpp.

26 Vienīgi F. Veinberga vadītā latvijas tautas partija 1917. gadā neizvirzīja prasību par latvijas autonomiju 
krievijā. rīgas domes vēlēšanās tā paziņoja, ka “nevēlas nekādas latviešu noslēgšanās pret savu lielo tēviju 
krieviju”.  sk.: ezergailis a. Esejas par 1917. gadu, 39. lpp.
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pavēlniekam Pāvelam Bermontamavalovam 1919. gada rudenī izdotos avantūristiskā 
iecere  atjaunot agrāko krievijas impēriju, iespējams, ka latvija tiktu piespiesta atteik
ties no neatkarības par labu autonomijai krievijas sastāvā. tā kā P. Bermonta avantūra 
un arī Baltā kustība kopumā beidzās ar neveiksmi un šajā laikā latvijas tauta un tās 
politiskā elite vairs nebija gatava no neatkarības alternatīvas atteikties, bet izrādīja sīvu 
pretestību bermontiešiem, autonomijas alternatīva krievijas valsts sastāvā vērtējama 
vienīgi kā hipotētiska. 

otra neīstenotā alternatīva saistāma ar lietuviešu sabiedriskā darbinieka jona Šļū
pas jau 1885. gadā ierosināto baltu tautām kopīgo federatīvo lietuvas–latvijas valsti.27 
Pirmā pasaules kara gados šo alternatīvu atbalstīja jānis rainis, 1917. gada vasarā par to 
rakstīja publicists ernests Blanks nacionāldemokrātu laikrakstā “Dzimtenes atbalss”.28 
jautājumu par lietuvas–latvijas republiku kā iespējamu politisku mērķi skatīja latviešu 
Pagaidu nacionālā padome (lPnP) pirmajā sesijā, kas notika 1917. gada novembrī 
Valkā. lēmums šajā jautājumā netika pieņemts, jo Padomi satrauca lietuviešu orientā
cija uz Vāciju, kā arī iespējamās lietuviešu pretenzijas uz daļu kurzemes.29 atgriešanās 
pie šīs alternatīvas nenotika.30

savukārt Baltijas valsts, ko centās izveidot vācu okupācijas periodā pēc Brest
ļitovskas miera līguma noslēgšanas (1918. gada aprīlī–novembrī) bija baltvāciešu vir
zīts politiskais projekts, kurā vairums latviešu politisko partiju, izņemot konservatīvās 
latviešu tautas partijas aprindas, nepiedalījās, jo latvijas valstiskuma izveidošana tajā 
netika paredzēta, kaut arī latviešu konservatīvās aprindas lūdza iecerētajā Baltijas valstī 
piešķirt latvijai autonomiju.31 raksta ierobežotā apjoma dēļ šī alternatīva netiks detali
zēti iztirzāta. 

līdz ar to kopējais latvijas valstiskuma alternatīvu skaits krievijas revolūcijas, 
vācu okupācijas un Brīvības cīņu32 periodā bija visai prāvs – veselas sešas, no kurām 
īstenošanu piedzīvoja četras. noskaidrosim tagad šo alternatīvu īstenošanas norisi, kā 
arī faktorus, kas determinēja to veiksmes un neveiksmes.

27 Bērziņš j. latvijas valstiskuma idejas veidošanās (19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums). Kārlim Ulmanim 125. 
rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 65. lpp.; janužytė a. lietuvių istorikų valstybingumo samprata 
(1907–1918 m.). Istorija, 2007, nr. 65, psl. 16–17.

28 Blanks e. latvijas – lietuvas republika. Dzimtenes Atbalss, 1917, 8. aug.
29 līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome), 120.–121. lpp.
30 latvijas–lietuvas valsts nerealizētās alternatīvas, apzīmējot to par Baltu valsti, vēsturiskās saknes un izveides 

šķēršļus sīkāk ir apskatījis tiesību vēsturnieks profesors jānis lazdiņš. sk.: lazdiņš j. konstitucionālisma 
pirmsākumi un nerealizētie valstiskumi latvijā. Jurista Vārds, nr. 23, 2013, 11. jūn.

31 izraksts no latviešu proģermānisko aprindu sapulces protokola par pēckara latviju. 1917. g. 9. (22.) 
decembrī. Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. rīga: zinātne, 1988, 29.–31. lpp.; sk. 
arī: Feldmanis i. latvijas valstiskuma idejas un to risinājumi 1917. gadā. Kārlim Ulmanim 125. rīga: latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2003, 75. lpp. 

32 Vēsturnieks aldis miņins uzskata, ka jēdziens “Brīvības cīņas” nepietiekami atspoguļo politisko un militāro 
norišu komplekso raksturu latvijā 1918.–1920. gadā, rosinot plašāk lietot jēdzienu “lokālais pilsoņu karš”, 
lai “pārvarētu tradīciju producēt “uzvarētāju vēsturi”, iezīmējot “mūsu” un “svešo” laukus”. sk.: miņins a. 
cīņa par varu krievijas postimpērijas rietumu perifērijā (1917–1920): salīdzinošā analīze. Latvijas Vēsture, 
nr. 1/2, 2012, 22.–23. lpp.
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2. nostādņu veidošanās latvijas valstiskuma jautājumā krievijas 
demokratizācijas periodā (1917. g. marts–jūlijs)

carisma krišana krievijā 1917. gada martā radikāli mainīja politisko klimatu kā 
krievijā kopumā, tā arī Vācijas neokupētajos latviešu novados. nikolaja ii atsacīšanās 
no troņa33 un viņa brāļa mihaila atteikšanās pieņemt varu, atstājot krievijas satversmes 
sapulces izlemšanai valsts iekārtas jautājumu, pavēra ceļu sabiedrības demokratizāci
jas procesam, ko ievadīja krievijas Pagaidu valdības 1917. gada 3. marta34 deklarācija 
par tās sastāvu un uzdevumiem,35 pasludinot krievijas pilsoņiem plašas politiskās  
brīvības. 

1917. gada pavasarī neokupētajā latvijas daļā – kaut arī tai bija piefrontes teritorijas 
statuss – sarosījās latviešu politiskie spēki. Šajā laikā par galvenajām latviešu politiska
jām partijām un visai nesamierināmām sāncensēm kļuva marksistiskā strādnieku un 
bezzemnieku interešu aizstāvētāja latvijas sociāldemokrātija, kuras vadība 1914. gadā 
bija nonākusi lielinieku rokās, un jaundibinātā pilsoniskā, nacionāli liberālā latviešu 
zemnieku savienība, kuras sociālais pamats bija t.s. latviešu mazgruntniecība, taču tās 
rindās netrūka arī bezzemnieku.

jautājums par latvijas nākotni neizbēgami kļuva par vienu no svarīgākajiem 
tālaika asās politiskās cīņas jautājumiem. latvijas pilsoniskajām partijām politiskās 
dzīves liberalizācija ļāva izvirzīt to prasības nacionālajā jautājumā, kuras vēl krievijas 
impērijas perioda noslēguma posmā kā “nesavlaicīgas” tika atliktas malā, pārrunājot 
tās vienīgi slepenās sanāksmēs. Šo situācijas maiņu spilgti raksturoja lauku pilsonības 
laikraksts “līdums”, norādot, ka pirms krievijas revolūcijas “tikai drebošā balsī mēs 
čukstējām – pašvaldība, nedrīkstēdami izrunāt vārdu autonomija”.36 tagad informācija 
par dažādiem latvijas politiskās autonomijas projektiem un politisko partiju un sabied
risko organizāciju rezolūcijām, kurās latvijai tika prasīta politiska autonomija, brīvi 
parādījās latvijas neokupētajā daļā iznākošo latviešu laikrakstu lappusēs.37 1917. gada 
aprīlī laikrakstā “līdums” tika publicēta informācija par P. zālītes latvijas autonomijas 
projektu, kuru viņš 1916. gadā bija prezentējis valsts domnieka j. goldmaņa sasauktā 
slepenā apspriedē. Šajā projektā latvijai kopīgi ar krieviju bija paredzēta vienīgi muitas 
ūnija.38 savukārt kooperatora eduarda laursona Vidzemes pagaidu zemes padomei 
sagatavotajā latvijas autonomijas projektā autonomijas apjoms bija šaurāks un krievi
jas centrālās valdības pārziņā tika atstāti arī dzelzceļi, lielās tirdzniecības ostas, naudas 
emisija.39 rakstnieks linards laicens, tolaik latviešu nacionāldemokrātiskās partijas 

33 manifests. Jaunākās Ziņas, 1917, nr. 63, 4. marts.
34 Visi notikumi rakstā līdz 1918. gada 1. februārim tiek datēti pēc jūlija kalendāra jeb t.s. vecā stila, kas to

laik bija pieņemts krievijā, iekavās, kur tas nepieciešams, norādot datumu pēc gregora kalendāra. ar 1918. 
gada 1.(14.). februāri, kad krievija pārgāja uz gregora kalendāru (t.s. jauno stilu), visi datumi tiek norādīti 
atbilstoši jaunajam stilam.

35 Pagaidu valdības paziņojums. Jaunākās Ziņas, 1917, nr. 63, 4. marts.
36 Līdums, 1917, 9. marts.
37 latvijas nacionālās autonomijas ideju pirmie formulēja un virzīja jaunlatvieši 19. gs. otrajā pusē; sk., piem.: 

[Veinbergs F.] Politiskas domas iz Latvijas. leipciga: Breitkopfs un hartels, 1884, 95. lpp. 
38 zālīte P. latvijas iekārtas ideāls. Līdums, 1917, 6. apr.
39 latvijas pārvaldības organizēšana. Līdums, 1917, nr. 69, 24. marts.
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(lnDP – maskavā dzīvojošas latviešu inteliģences kopas izveidota partija, kas radās 
1917. gada martā pēc krievijas revolūcijas sākuma) biedrs, publicēja lnDP brošūru ar 
tālejošu nosaukumu “latvijas valsts”. Šajā sacerējumā l. laicens ierosināja pārveidot 
krieviju par republiku federāciju, kurā viens no federācijas subjektiem būtu arī latvijas 
republika.40 

atšķirībā no pilsoniskajām partijām lsD nekādus detalizētus latvijas autonomijas 
projektus šajā laikā neizstrādāja, bet joprojām iestājās par tā saukto demokrātisko cen
trālismu, kurā nekādam varu un kompetenču dalījumam starp centrālo un vietējo varu 
nevajadzēja būt, bet vietējā vara būtu tiesīga pildīt centrālās varas rīkojumus, ņemot 
vērā vietējos apstākļus. Šo nostāju pauda maskavā 1917. gada aprīlī notikusī lsD  
Xiii konference rezolūcijā “latvijas pašvaldības (autonomijas) jautājumā”.41 

1917. gada vasarā publicētajā brošūrā “latvijas autonomija” lzs ideologs miķelis 
Valters pamatoti kritizēja šo lsD nostāju, norādot, ka “aiz demokrātiskā centrālisma 
slēpjas vienīgi šaura ierēdņu autonomija vai arī, kā to apzīmē, administratīvā pašval
dība, jo, tiklīdz likumu izdošanu atstāj valsts varai ārpus latvijas, tad latvijai pašai 
paliktu, ja daudz, šo likumu izpildīšana ar latviešu ierēdņu palīdzību”.42

lsD Xiii konferences rezolūcija bija pretrunā ar noskaņojumu, kas latvijas 
valstiskuma jautājumā valdīja latvijas sabiedrībā ne vien pilsonības, bet arī proletā
riešu vidū. tā 1917. gada 16.–18. aprīlī notikušais Vidzemes bezzemnieku kongress 
izvirzīja prasību pēc latvijas politiskās autonomijas federatīvā krievijā, kā arī sa

40 l. l. [laicens l.] Latvijas valsts. maskava: maskavas grupas izd., 1917, 11. lpp. (latviešu nacionāldemokrātiskā 
partija, nr. 1).

41 Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā, 1917: Dokumenti un materiāli (1917. g. marts – 1918. g. 
februāris). rīga: lVi, 1957, 57.–58. lpp.

42 Valters m. Latvijas autonomija. rīga: latviešu zemnieku savienība, 1917, 9. lpp.

1. att. Februāra revolūcijas 
upuru piemiņas 
demonstrācija. 4. Vidzemes 
latviešu strēlnieku pulka 
kareivji ar karogiem, kuru 
uzrakstos tiek pieprasīta 
latvijas autonomija 
krievijas sastāvā. rīga, 
1917. gada 23. marts  
(lVkFFDa, 4863P)
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2. att. strēlnieki 
1. maija mītiņā. 
rīga, 1917. gada 
1. maijs.  
jāņa rieksta 
foto (lVkFFDa, 
92700n)

saukt latvijas satversmes sapulci.43 Politiskās autonomijas lozungu aizstāvēja arī lat
viešu strēlnieki.44 tādēļ 1917. gada jūlijā rīgā sanākušais lsD V kongress atteicās no  
Xiii konferences nostādnēm latvijas valstiskuma jautājumā un vienbalsīgi pieņēma 
rezolūciju “Par vietējo administrāciju”,45 kurā iestājās par augstākās likumdošanas in
stitūcijas – latvijas seima – izveidi, kuru ievēlētu vispārējās vēlēšanās un kurā tiktu 
“koncentrētas visas likumdošanas un administrācijas funkcijas, ciktāl tās attiecas uz 
vietējās dzīves jautājumiem”, bez tiesībām centrālai varai iejaukties likumdošanas pro
cesā. Šī rezolūcija faktiski nonāca pretrunā ar lsD deklarēto demokrātiskā centrālisma 
principu. 

kopumā līdz 1917. gada septembrim latvijā valdīja priekšstats, ka latvijas val
stiskums veidojams krievijas valsts ietvaros, kur vara tiktu decentralizēta, pārveidojot 
valsti par federāciju, kurā latvija būtu viens no federācijas subjektiem (pilsonisko un 
sīkpilsonisko partiju viedoklis), vai arī saglabājot centralizētu valsti (lielinieku nostāja, 
kuri tolaik principiāli noraidīja federāciju, apgalvojot, ka tā ir novecojusi valsts teri
toriālās iekārtas forma) un piešķirot apgabaliem plašu vietējo pašvaldību. līdz ar to 
pilsonības un lielinieku politiķi autonomijas jēdzienā ietvēra atšķirīgu saturu, ko atzina 
abu pušu ideologi. Pilsoniskie politiķi aizstāvēja varas dalīšanu starp centrālo varu un 
krievijas apgabaliem un novadiem, strikti ievērojot etnogrāfisko apgabalu robežas, tur
pretī lielinieki uzskatīja, ka strikta varas dalīšana pēc teritoriālā principa nav vajadzīga, 
jo darbaļaužu pārvaldītā valstī dažādu praktiskas dabas jautājumu risināšanas gaitā 
vienmēr būs iespēja panākt saskaņu starp vietējo un centrālo varu.

43 Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā 1917, 45. lpp.
44 Latvju strēlnieku vēsture. 1. sēj., 2. d. maskava, 1928, 573. lpp. sk. arī: ezergailis a. Pirmais iskolastrels. Jaunā 

Gaita, nr. 96, 1973, 20.–26. lpp.
45 Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā, 1917, 193. lpp.
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1917. gada vasarā bija būtiski saliedēt visus latviešu politiskos spēkus, kas apsveica 
revolucionārās pārmaiņas krievijā, – kā pilsoniskās partijas, tā arī sociālistus līdz ar 
radikāli kreiso lsD, kam tolaik bija ievērojama ietekme strādniecībā, bezzemnieku un 
latviešu strēlnieku vidū, – ap vienotām prasībām latvijas valstiskuma jomā, un dienas 
kārtībā palika latvijas politiskās autonomijas prasība krievijas valsts sastāvā kā vis
pārējs latviešu sabiedrības uzstādījums. 1917. gada 30. jūlijā rīgā Vidzemes pagaidu 
zemes padomes valdes sasauktajā konferencē, kurā piedalījās kopumā desmit vietējās 
varas institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji,46 vienbalsīgi tika pieņemta kopīga 
rezolūcija latvijas autonomijas jautājumā. rezolūcija atzina latvijas tautas tiesības uz 
pilnīgu pašnoteikšanos, atzina arī, ka latvijai ir jābūt nedalāmai, apvienojot Vidzemi, 
kurzemi un latgali, piešķirot pēdējai patstāvību vietējās pārvaldības, valodas, skolas un 
baznīcas lietās. latvijai bija jākļūst par politiski autonomu vienību krievijas republikā, 
un tās likumdošanas, izpildu, tiesas un vietējās pašvaldības varai bija jāatrodas latvijas 
tautas un tās saeimas rokās, ko ievēlētu bez dzimuma izšķirības vispārējās, tiešās, aizklā
tās un proporcionālās vēlēšanās. Šī sapulce protestēja arī pret aneksijām un centieniem 
noteikt latvijas, kā arī tās atsevišķo daļu tiesisko stāvokli vai robežas bez latvijas tautas 
ziņas vai lemšanas.47

3. latvijas valstiskuma ideoloģijas dinamiska evolūcija:  
no politiskās autonomijas uz neatkarīgas valsts prasību 
(1917. g. jūlijs – 1918. g. janvāris)

Pētot latvijas valstiskuma tapšanas vēsturi, vēsturniekiem būtisks ir jautājums: 
kāpēc līdz 1917. gada rudenim latvijas politiskajā dzīvē valdīja t.s. krievijas orientācija? 
kāpēc vēl neatskanēja balsis, kas iestātos par pašnoteikšanās tiesības īstenošanu pilnā 
apjomā – par neatkarīgu latvijas valsti? latvijas Psr vēsturnieki, skatot šo jautājumu, 
mēdza apgalvot, ka latvijas pilsoniskajām partijām neatkarīga latvijas valsts nav bijusi 
nozīmīga vērtība un tikai boļševistiskās revolūcijas uzvara 1917. gada 25.–26. oktobrī 
lika latviešu buržuāzijai iestāties par neatkarīgu latvijas valsti, lai nosargātu savas šķi
riskās intereses (privātīpašumu, kapitālu, darbaļaužu ekspluatācijas iespējas utt.).48 lī
dzīgu viedokli ir paudis arī trimdas vēsturnieks a. ezergailis, norādot – “ja 1917. gada 
novembrī lielinieki nebūtu uzvarējuši, tad varam gandrīz droši pieņemt, ka prasība pēc 
neatkarīgas latvijas nebūtu notikusi”.49

nav pamata apgalvot, ka 1917. gada lielinieku apvērsumam nebija īpašas nozīmes 
neatkarīgas valsts prasības atbalstītāju loka straujā pieaugumā latviešu pilsoniskajās 
aprindās, taču būtu kļūda uzskatīt, ka nebija citu faktoru, kas lika pilsoniskajiem politi
ķiem jau līdz lielinieku apvērsumam apsvērt neatkarīgas valsts alternatīvu publikācijās 

46 latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts arhīvs (turpmāk – lVa), Pa38. f., 1. apr., 1. lieta, 136. lp.; sk. arī: 
konference latvijas autonomijas jautājumā. Jaunākās Ziņas, 1917, nr. 85, 1. aug.

47 lVa, Pa38. f., 1. apr., 1. l., 136. lp.; sk. arī: latvijas apvienošanas jautājums. Jaunais Laiks, 1917, nr. 30, 3. aug.
48 sk., piem.: Latvijas PSR vēsture. 3. izd., 2. sēj. rīga: zinātne, 1986, 33. lpp.; Миллер В. О. Первое суверенное 

государство латышского народа, с. 77–78. 
49 ezergailis a. Esejas par 1917. gadu, 81. lpp.
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un pat rosināt to politiskos iesniegumos. tā 1917. gada vasarā lzs ideologs m. Valters, 
kurš jau 1903. gadā bija formulējis neatkarīgas latvijas valsts ideju,50 norādīja, ka “var 
mūsu prasība pēc apvienotas latvijas valsts pārvērsties par eiropas valstu prasību”.51 
kopš 1917. gada jūlija par neatkarīgu latvijas valsti aktīvi sāka iestāties ar lnDP sais
tītā latviešu inteliģence – rakstnieki jānis akuraters, kārlis skalbe, linards laicens, 
publicisti ernests Blanks, kārlis upīts u.c. Piemēram, k. upīts 1917. gada jūlijā lnDP 
laikrakstā “Dzimtenes atbalss” rakstīja, ka “mums nav ne mazākā iemesla atteikties no 
pilnīgi suverēnas latviešu valsts nodibināšanas idejas”.52 tomēr lnDP programma vēl 
netiecās pēc tik augstiem politiskajiem mērķiem un palika pie latvijas kā federācijas 
subjekta krievijas kā federatīvas republikas sastāvā. 

līdz rīgas krišanai vācu rokās 1917. gada 21. augustā latvijas kā neatkarīgas valsts 
alternatīva lielākajai vietējās sabiedrības daļai šķita nesavlaicīga. Šādai piesardzīgai at
tieksmei pret neatkarīgas valsts prasības izvirzīšanu konkrētā laika apstākļos bija savi 
dibināti iemesli. Pirmām kārtām no krievijas Pagaidu valdības vēl bija nepieciešams 
panākt visa latviešu etnogrāfiskā novada apvienošanu vienotā administratīvā apgabalā. 
kaut arī šo prasību pauda visu triju latviešu novadu (Vidzemes, kurzemes un latgales) 
zemes padomes, krievijas Pagaidu valdība nevēlējās ķerties pie šā jautājuma praktiskas 
risināšanas, atstājot tā izlemšanu satversmes sapulcei.

Vienīgais, kas tika izdarīts, lai sakārtotu administratīvās robežas Baltijā atbilstoši 
etniskajam principam, – ar 1917. gada 30. martā pieņemtajiem Pagaidu valdības no
teikumiem Vidzemes guberņas pieci igauņu apriņķi tika iekļauti igaunijas guberņas 
sastāvā,53 ar Vidzemes guberņas vārdu turpmāk apzīmējot latviešu apdzīvoto tālaika 
Dienvidvidzemi ar tās četriem apriņķiem – rīgas, cēsu, Valmieras un Valkas. attie
cībā uz kurzemes guberņas apvienošanu ar tagad latvisko Vidzemes guberņu krie
vijas Pagaidu valdībā nekādi lēmumi netika pieņemti, jo kurzemes guberņa nonāca 
vācu okupācijā. noraidošs bija arī Pagaidu valdības lēmums attiecībā uz latgales 
(Daugavpils, rēzeknes un ludzas apriņķu) pievienošanu Vidzemes guberņai,54 kas 
tika skaidrots ar konfesionālām novadu atšķirībām, jo latgales latvieši bija pārsvarā 
katoļticīgi atšķirībā no luterticīgajiem Vidzemes latviešiem. turklāt tika atzīmēts, ka 
latgales iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir ievērojami jauktāks nekā Vidzemē. Pagaidu 
valdības lēmums nepievienot latgali Vidzemes guberņai izsauca sašutumu latviešu 

50 latvijas neatkarības ideju pirmoreiz izvirzīja viens no latviešu sociāldemokrātu savienības (lss) līderiem – 
miķelis Valters 1903. gadā (Proletariets, 1903, nr. 11). tomēr pat lss tolaik vēl neizvirzīja latvijas neatkarī
bas prasību kā praktiskās politikas mērķi; sk.: Boge s. latvijas valstiskuma ideja un citi nacionālā jautājuma 
aspekti latviešu sociāldemokrātu savienības laikrakstā “Proletāriets” (1903.–1904. gads). Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, nr. 3, 1996, 73.–90. lpp.; Bergmane u. inteliģentie ekstrēmisti. Diena, 2008, 23. aug. 

51 Valters m. Latvijas autonomija. rīga: latviešu zemnieku savienība, 1917, 15. lpp.
52 upīts k. latvijas satversmes sapulce. Dzimtenes Atbalss, 1917, 19. jūl.
53 О временном устройстве административного управления и местного самоуправления Эстляндской 

губернии. СУ, 1917, 28 июля, № 173, cт. 952. sk. arī: Журналы заседаний Временного правительства: 
Март–октябрь 1917 года. В 4х т., том 1: Март–апрель 1917 года. Москва: Российская политическая 
энциклопедия, 2001, с. 199–200.

54 О временном устройстве административного управления и местного самоуправления Лифляндской 
и Курляндской губерний. СУ, 1917, 28 июля, № 173, cт. 954; sk. arī: latgales pievienošanu latvijai neatzīst. 
Jaunais Laiks, 1917, nr. 1, 29. jūn.
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sabiedrībā. Dažādas latviešu sabiedriskās organizācijas un politiskās partijas rakstīja 
protesta telegrammas.55 1917. gada 19. septembrī Pēterpilī pieņemšanā pie Pagaidu 
valdības priekšsēdētāja aleksandra kerenska ieradās Vidzemes zemes padomes 
delegācija, kas “izteica noteiktu pārliecību, ka latvijas autonomiju Pagaidu valdī
bai tomēr vajadzēs apstiprināt”. 56 a. kerenskis no turpmākas sarunas par šo tēmu  
izvairījās.

Pagaidu valdības atteikšanās risināt latvijas autonomijas jautājumu vājināja 
orientāciju uz krieviju latviešu sabiedrībā (laikrakstos pat atskanēja balsis par latgales 
pievienošanu latvijai revolucionārā ceļā) un lika apsvērt starptautiskas orientācijas 
iespējas.57

Pēc rīgas krišanas vāciešu rokās revolūcijas pārņemtās krievijas izredzes panākt 
lūzumu karadarbībā ar Vāciju sāka vērtēt skeptiski, un tad arī nacionālajā presē parādī
jās raksti par latvijas politiskās orientācijas maiņu. 

Pirmā šāda publikācija bija latvju kareivju nacionālās savienības laikraksta “laika 
Vēstis” pirmajā numurā publicētais ievadraksts “Par jaunas orientācijas vajadzību”.58 
raksta autors norādīja, ka latviska, patstāvīga orientācija laikā, kad latvijas stāvoklis 
ir kļuvis starptautisks, varētu nodrošināt latvijas brīvvalsts nodibināšanu. Šīs alterna
tīvas koncepta izvērsumu atrodam žurnālista, lnDP biedra reinholda lazdiņa rakstā 
“jaunā orientācija”.59 apskatījis trīs latvijas nākotnes alternatīvas – autonoma latvija 
krievijas federācijā, autonoma latvija Vācijas federācijā un patstāvīga, suverēna latvija 
vai latvijas federācija ar lietuvu un igauniju, r. lazdiņš izteica viedokli, ka antan
tes valstis nepiekritīs latvijas autonomijai Vācijā, savukārt latvijas palikšana krievijā 
varētu nebūt iespējama, tādēļ ka krievija ir militāri un saimnieciski novājināta. tad 
latvija viena pati vai federatīvā līgumā ar divām citām Baltijas valstīm varētu panākt 
neatkarību, ko garantētu anglija, Francija un asV. r. lazdiņš to raksturoja kā ideālu 
izeju “no tagadējā stāvokļa”. jautājums par latvijai vēlamo politiskās attīstības alterna
tīvu līdzīgi risināts arī nacionāldemokrāta jāņa lapiņa tolaik izdotajā brošūrā “latvija 
mijkrēslī”. kara rezultātā paliekot ārpus krievijas, latvijai būtu jāpanāk suverēnas valsts 
statuss, bet par sliktāko alternatīvu latvijas valstiskuma problēmas risināšanā j. lapiņš 
uzskatīja latviju personālūnijā ar Vāciju,60 kas varētu apdraudēt latviešu tautas nacio
nālo identitāti.

tomēr aktuālā starptautiskā politiskā situācija līdz pat lielinieku apvērsumam 
krievijā atturēja pilsoniskos politiķus latvijas neokupētajā daļā no neatkarīgas latvijas 
valsts prasības izvirzīšanas politiskajos dokumentos. uzvara pār Vāciju un okupētās 
latvijas teritorijas atkarošana šķita neiespējama, ja atsacītos no orientācijas uz krieviju. 

55 sk., piemēram, latvijas Bēgļu apgādāšanas ck pilnsapulces protestu (Dzimtenes Atbalss, 1917, nr. 57, 
26. jūl.), kā arī lnDP centrālpadomes izpildu komitejas protesta telegrammu (Dzimtenes Atbalss, 1917, 
nr. 56, 22. jūl.).

56 kārkliņš o. Vidzemes zemes padomes deputācija pie Pagaidu valdības priekšstāvjiem. Latvju Strēlnieks, 1917, 
nr. 24, 23. sept.

57 latgales pievienošanu latvijai neatzīst..;  Par latgaleslatvijas apvienošanu. Dzimtenes Atbalss, 1917, nr. 51, 
5. jūl.

58 Laika Vēstis, 1917, nr. 1, 14. sept.
59 turpat, nr. 10, 6. okt.
60 lapiņš j. Latvija mijkrēslī (Piezīmes par Latvijas valsti). rīga, 1917, 28. lpp.
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jāpiebilst arī, ka antante nekādā ziņā nevēlējās kaitēt sava sabiedrotā – krievijas – teri
toriālajām interesēm. kā atcerējās lzs politiķis ādolfs klīve, tad, kad viņš kopā ar zig
frīdu meierovicu ieradies audiencē pie lielbritānijas vicekonsula maskavā 1917. gada 
30. jūlijā, tas esot ieteicis, lai tādus izteicienus kā latviešu valdība un latviešu neatkarība 
nelietojot, “ja gribot cerēt uz sabiedroto atbalstu”.61 

tikmēr pilsoniskie politiķi un sociāldemokrāti mazinieki, kuri vācu karaspēka 
ieņem tajā rīgā bija izveidojuši sadarbību t.s. Demokrātiskajā blokā (DB), spēra no
zīmīgu soli latvijas neatkarības prasības virzienā. 1917. gada septembra beigās DB 
pieņēma rezolūciju, kurā izvirzīja latvijas valstiskuma alternatīvu – vai nu palikšana 
krievijas federatīvās republikas sastāvā atbilstoši 1917. gada 30. jūlija rezolūcijai, vai arī, 
ja pēckara situācija to nepieļautu, latvijas neitralizēšana “tādā kārtā, ka starptautisko 
tiesību garantiju ceļā latvija kļūst par starpvalstu autonomiju”.62 starpvalstu auto nomijas 
saturs atšifrēts nākamajā teikumā, kur prasīta “republikāniska, neitralizēta, nedalīta lat
vija, kurai ir brīva noteikšana par savas valsts satversmi, savu teritoriju un savu neitrālu 
jūras piekrasti un ostām [..]”. Vēlākos gados šī rezolūcija ir tikusi saukta par Latvijas 
neatkarības rezolūciju, kaut arī patiesībā tā formulēja latvijas neatkarību vienīgi kā 
alternatīvu latvijas autonomijai krievijas federatīvās valsts sastāvā, izslēdzot iespēju, 
ka latvija tā vai citādi tiktu inkorporēta Vācijas valstī.63 Šī rezolūcija ieguva publicitāti 
Vācijā; 1917. gada 18. novembrī (1. decembrī) viens no Vācijas neatkarīgo sociālistu 
partijas līderiem georgs lēdebūrs to nolasīja Vācijas reihstāgā, bet 30. decembrī tā tika 
iespiesta laikrakstā Leipziger Volkszeitung. tomēr Vācijas valdības atbilde nesekoja.

61 klīve ā. Brīvā Latvija: Latvijas tapšana: atmiņas, vērojumi un atzinumi. [Bruklina]: grāmatu draugs, 1969, 
222. lpp.

62 Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. rīga: golts un jurjāns, 1928, 56.–57. lpp.
63 Par to netieši liecina arī maziniekuinternacionālistu sūtītā vēstule lielinieku laikrakstam “cīņa”, kas tolaik 

tika izdots krievijā, kurā tās parakstītāji F. menders, P. kalniņš u.c. paziņo, ka “mēs kā līdz šim [..] stāvam par 
latviju kā krievijas sastāvdaļu”. sk.: Cīņa, 1918, nr. 21, 28. janv.

3. att. Vācu karaspēks 
ienāk rīgā. 1917. gada 
21. augusts (3. sep
tembris)
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savukārt neokupētajā latvijas daļā pilsoniskie politiķi, cenšoties panākt krievijas 
valdības nopietnu attieksmi pret latvijas autonomijas prasību, izvirzīja latvijas sa
tversmes sapulces sasaukšanas ideju, un šai sapulcei bija jānotiek vēl pirms krievijas 
satversmes sapulces sanākšanas, lai tā būtu spiesta rēķināties ar latvijas tautas gribu. 
Pilsoniskie politiķi izvirzīja priekšlikumu dibināt latviešu nacionālo padomi, kuru 
veidotu latvijas teritorijas pašvaldību, politisko partiju un sabiedrisko organizāciju 
(piemēram, latviešu bēgļu organizāciju, jo bēgļi un no latvijas evakuēto uzņēmumu 
strādnieki Pirmā pasaules kara gados bija nonākuši visdažādākajos krievijas novados) 
pārstāvji, kas pēc tam varētu lemt par latvijas satversmes sapulces sasaukšanu. orga
nizatoriskais darbs tika uzsākts 1917. gada rudenī latviešu bēgļu apgādāšanas centrāl 
komitejā.

lsD no sākta gala ieņēma negatīvu nostāju pret latviešu nacionālās padomes 
dibināšanu,  noraidoši izturoties arī pret latvijas satversmes sapulces sasaukšanu, kas 
varētu atbalstīt lieliniekiem netīkamās separātisma tendences latvijā. jau lsD V  kon
gresā jūlijs Daniševskis paziņoja, ka “latvijas satversmes sapulces sasaukšana nav va
jadzīga, jo, pievienojoties krievijai, mēs saistām rokas ar krievijas satversmes sapulces 
lēmumiem”.64 tādēļ lielinieki latviešu nacionālās padomes dibināšanas ierosmi vērtēja 
kā centienus “radīt vēlētai latvijas priekšstāvniecības iestādei [domāta 1917. gada 
20. augustā ievēlētā Vidzemes zemes padome, kurā dominēja lsD. – Aut.] konkurences 
orgānu”, nosaucot tos par kontrrevolucionāriem paņēmieniem.65

Diametrāli pretējas nostādnes latviešu nacionālās padomes jautājumā noveda pie 
atklāta frakciju konflikta Vidzemes zemes padomē, kur lsD bija absolūtā vairākumā. 
1917. gada 10. oktobra sēdē, kurā tika apspriests autonomijas jautājums, Padomes 
valdes priekšsēdētājs – lielinieks otto kārkliņš – krasi iebilda pret eksteritoriālas na
cionālās autonomijas principu, kuru savukārt aizstāvēja pilsoniskie politiķi, ņemot 
vērā lielo latviešu bēgļu skaitu ārpus latvijas un to, ka daļa latviešu apdzīvoto novadu 
bija nonākusi Vācijas okupācijas varā; viņš arī paziņoja, ka lielinieki varētu sasaukt 
latvijas nacionālpadomi uz teritoriāliem pamatiem, bet ne latviešu nacionālpadomi 
uz eksteritoriāliem pamatiem.66 Pēc šī paziņojuma pilsoniskā mazākuma frakcija (no 
14 frakcijas deputātiem 12 pārstāvēja lzs) pieņēma lēmumu par pilnvaru nolikšanu 
un aiziešanu no Vidzemes zemes padomes.  kaut arī šo lēmumu lielā mērā izsauca 
sakāpinātās emocijas pēc o. kārkliņa runā paustās nihilistiskās attieksmes pret latviešu 
tautu kā kopumu, patiesībā šis solis bija tikai apliecinājums faktam, ka starp lielinieku 
un pilsoniskajām partijām latviešu nācijas pašnoteikšanās jautājumā ir iezīmējusies 
nepārvarama plaisa.

uz īsu brīdi lsD mainīja savu taktiku attiecībā uz latvijas satversmes sapulces 
vēlēšanu ideju, atbalstot lielinieciskās kurzemes pagaidu zemes padomes (tā darbojās 
maskavā) izpildkomitejas priekšsēdētāja Paula Dauges 1917. gada 30. septembra priekš
likumu nekavējoties lemt par latvijas satversmes sapulces sasaukšanu, lai “novērstu 

64 Cīņa, nr. 63, 1917, 27. jūl.
65 latviešu kontrrevolucionāru apspriede Pēterpilī. Latvju Strēlnieks, 1917, nr. 37, 8. okt.
66 Vidzemes guberņas Pagaidu zemes Padome. Latvju Strēlnieks, 1917, nr. 41, 13. okt.; nr. 42, 14. okt.; ap 

autonomijas jautājumu. Latvju Strēlnieks, 1917, nr. 43, 15. okt.
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latvijas satversmes sapulces falsificēšanas mēģinājumus “latviešu kongresu”, “nacio
nālpadomju” un tamlīdzīgu sakropļojumu veidā”.67 lsD kontrolēto institūciju rosība ap 
latvijas satversmes sapulces sasaukšanu turpinājās arī pēc lielinieku apvērsuma Pēter
pilī, jo tolaik krievijas lielinieki solīja nodrošināt krievijas satversmes sapulces demo
krātiskas vēlēšanas.68 latvijas satversmes sapulces vēlēšanām bija jānotiek 1918. gada 
janvāra pirmajās dienās – tā, lai 15. janvārī latvijas satversmes sapulce varētu sanākt 
uz pirmo sēdi. taču decembrī krievijas lielinieki mainīja savu nostāju par krievijas 
satversmes sapulces lomu politiskajā procesā, jo saprata, ka viņiem kopā ar saviem 
sabiedrotajiem – kreisajiem eseriem – nav izdevies gūt vairākumu krievijas satver
smes sapulces vēlēšanās un nebūs panākams tās atbalsts padomju varai. rezultātā mo
mentāni izzuda arī latviešu lielinieku atbalsts latvijas satversmes sapulces vēlēšanām. 
turpmāk latviešu lielinieki sāka apgalvot, ka apstākļos, kad buržuāzija ir gāzta, latvijas 
satversmes sapulces sasaukšanas prasība ir kontrrevolucionāra.69 tēze, ka ar latvijas 
satversmes sapulces uzdevumiem tikšot galā augstākais Latvijas darba demokrātijas 
orgāns – latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju kongress –, 
liecināja vien par lielinieku greizo demokrātijas izpratni, noraidot demokrātijas veido
šanas pamatinstrumentu – vispārējas, vienlīdzīgas un aizklātas vēlēšanas. 

neņemot vērā lielinieku pretdarbību, latviešu Pagaidu nacionālā padome (lPnP) 
tika nodibināta, tai sanākot uz pirmo sesiju 1917. gada 16. novembrī Valkā. sesijas 
darbā piedalījās pārstāvji no triju latviešu novadu (Vidzemes, kurzemes, latgales) 
zemes padomēm (Vidzemes zemes padomes pilsoniskās frakcijas deputāti gan bija iz
stājušies no padomes sastāva, tomēr tika atzīti par tās pārstāvjiem), latviešu pilsoniskās 
un sīkpilsoniskās partijas, vairākas nozīmīgas sabiedriskās organizācijas, savukārt lsD 
no darbošanās lPnP atteicās, tomēr atsūtīja novērotājus – Vidzemes zemes padomes 
deputātus kārli seržantu un Pēteri Birkertu.70 

nozīmīgākā no lPnP pirmajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām bija deklarācija ār
valstīm un tautām; tajā tika uzsvērts, ka lPnP “uz visstingrāko protestē pret jebkuru 
latvijas sadalīšanu un it īpaši pret kurzemes vai arī visas latvijas pievienošanu vai kaut 
kādu saistīšanu pie Vācijas un līdz ar to pasludina, ka latvija, kurā ieiet Vidzeme, kur
zeme un latgale, ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli, attiecībās uz ārieni un iek
šējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulce un tautas plebiscīts”.71 Šajā rezolūcijā, tāpat 
kā iepriekš aplūkotajā DB rezolūcijā, latvijas nākotnes statuss raksturots kā autonoma 
valstsvienība. tas parāda, ka arī lPnP vēl nebija gatava atklāti deklarēt latvijas pilnīgu 
suverenitāti. Šīs piesardzības iemeslus raksturo lzs paziņojums, ko šī partija iesniedza 
lPnP, proti, par lzs mazā kongresa nostāju attiecībā uz latvijas pilnīgu neatkarību: 
kongress, “atzīdams principā latvijas valsts ideju un deklarācijas nepieciešamību, ne
atrod par iespējamu deklarēt latvijas valsti tik ilgi, kamēr krievija pastāv kā lielvalsts 

67 lVa, Pa38. f., 1. apr., 1. l., 112. lp.; sk. arī: Vidzemes zemes Padomei. Latvju Strēlnieks, 1917, nr. 37, 8. okt.
68 Iskolata un tā Prezīdija protokoli, 1917–1918. rīga: zinātne, 1973, 85. lpp.
69 sk. lsD XV konferences rezolūciju “Par latvijas autonomiju un latvijas satversmes sapulci”: Latvijas 

Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā, 1917, 429.–430. lpp. 
70 līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome), 79.–81. lpp.
71 turpat, 124. lpp.
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un kamēr latvijas likteņa izšķiršana atrodas tiešā atkarībā no krievijas sabiedrotiem”.72 
uzstājoties krievijas satversmes sapulcē 1918. gada 5. janvārī, j. goldmanis, kurš bija 
ievēlēts tajā no lzs, paziņoja, ka latvijas jautājums ir tapis starptautisks, un nolasīja 
lPnP pieņemto deklarāciju ārvalstīm un tautām.73 

antantes valstu nevēlēšanās tajā brīdī pabalstīt krievijas tautu neatkarības centienus 
vērtējama Pirmā pasaules kara kontekstā – pastāvēja cerība, ka krieviju varēs atgriezt 
sabiedroto rindās. Pārmaiņas antantes politikā pret mazajām krievijas tautām notika 
pēc tam, kad lielinieciskā Viskrievijas centrālā izpildu komiteja (Vcik) nākamajā dienā 
(1918. gada 5. janvārī) pēc krievijas satversmes sapulces darba uzsākšanas to atlaida, jo 
sapulce atteicās apstiprināt lielinieku izstrādāto “strādājošās un ekspluatētās tautas tiesību 
deklarāciju”74 par varas nodošanu strādnieku, kareivju un zemnieku padomēm. lPnP 
pārstāvji sarunās ar lielbritānijas, Francijas, asV diplomātiem 1918. gada janvāra  otrajā 
pusē guva apstiprinājumus tam, ka sabiedrotie neiebilst neatkarīgas latvijas valsts prasī
bas izvirzīšanai.75 Šāda notikumu gaita ļāva latviešu pilsoniskajiem politiķiem galīgi atteik
ties no orientācijas uz krieviju un izteikties par labu latviskajai orientācijai – pilnas suve
renitātes iegūšanai. tagad ārpolitisko atbalstu šim mērķim meklēja pie sabiedrotajiem.

72 līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome), 110.–111. lpp.
73 goldmanis j. Latviešu strēlnieki vēstures svaru kausos un deklarācija Taurijas pilī par Latvijas atdalīšanos no 

Krievijas. rīga: latviešu veco strēlnieku biedrība, 1934, 28. lpp.
74 Декреты Советской власти, т. 1. Москва: Госполитиздат, 1957, с. 321–323.
75 līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome), 284.–318. lpp.

4. att. latviešu Pagaidu nacionālās padomes valdes locekļi. Pirmajā rindā no kreisās:  sekretārs 
kristaps Bahmanis, priekšsēdētāja biedrs jānis rubulis, priekšsēdētājs Voldemārs zāmuēls, 
priekšsēdētāja biedrs jānis Palcmanis, priekšsēdētāja biedrs kārlis Pauļuks. otrajā rindā no kreisās:  
valdes loceklis, Vidzemes zemes padomes autonomijas sekcijas, sevišķās komisijas loceklis  
V. siliņš, 2. valdes loceklis, ārlietu nodaļas loceklis otto nonācs, valdes loceklis, sekretāra biedrs 
kārlis skalbe, valdes loceklis, sekretāra biedrs jānis akuraters, valdes loceklis eduards laursons. 
1917.–1918. g. Valda semjonova fotoreprodukcija (lVkFFDa, 157372n)
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tā 1918. gada 17. janvārī lPnP, pulcējoties savā otrajā sesijā Pēterpilī, pieņēma re
zolūciju kara un starptautiskajā jautājumā, skaidri nosakot, ka “latvijai jābūt patstāvīgai 
demokrātiskai republikai, kas apvienotu kurzemi, Vidzemi un latgali”, protestējot pret 
mēģinājumiem sadalīt latviju, noslēgt miera līgumu, pārkāpjot tautu pašnoteikšanās 
principu, viltot tautas gribu okupācijas un kara laika spaidu apstākļos.76

savi priekšstati par latvijas valstiskumu bija arī konservatīvi noskaņotajam latviešu 
pilsonības spārnam, kurš vācu okupācijas periodā piekrita veidot latvijas autono
miju Vācijas imperiālistu iecerētajā Baltijas valstī personālūnijā ar Vāciju. 1917. gada 
9. (22.) decembrī rīgā notika proģermānisko aprindu sapulce, ko vadīja bijušais Vid
zemes guberņas komisārs andrejs krastkalns. tā pieņēma rezolūciju, ka “apvienotas 
latviešu valstības dibināšana ir pilnīgi savienojama ar Baltijas valsts ideju”, un aicināja 
Vācijas valdību prasīt, lai miera līgumā ar krieviju kurzeme, Vidzeme un latgale tiktu 
apvienotas vienotā autonomā latvijas valstiskumā Baltijas valsts sastāvā.77 DB noraidīja 
latvijas piesliešanos Vācijai, tādēļ arī šajā sapulcē nepiedalījās. 

4. “iskolata republika” kā autonomija Padomju krievijas sastāvā
(1917. g. novembris – 1918. g. februāris)

kamēr pilsoniskie politiķi politisku paziņojumu, rezolūciju un uzsaukumu formā 
izplatīja savas prasības latvijas valstiskuma jautājumā, latviešu lielinieki, pēc krievijas 
lielinieku 1917. gada oktobra apvērsuma ieguvuši varu vācu neokupētajā latvijas daļā, 
nu varēja ķerties pie praktiskiem soļiem latvijas autonomā valstiskuma veidošanā. 
Pamati tam tika ielikti 2. latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomju depu
tātu kongresā, kas notika 1917. gada 16.–18. decembrī Valmierā. Vispārējas aprises tā 
sauktās iskolata republikas78 varas organizācijā tika sniegtas šajā kongresā pieņemtajā 
rezolūcijā “Par padomju valdību un tās uzdevumiem”.79 tomēr tajā nav minēts vārds 
“autonomija”; norāde uz “iskolata republikas” “autonomisko iekārtu” ir atrodama vie
nīgi 1917. gada 24. decembrī izdotajā lsD ck un iskolata (latvijas padomes izpild
komitejas) “latvijas pašnoteikšanās deklarācijā”,80 kurā latvijas lielinieki protestēja pret 
Vācijas imperiālistisko aprindu centieniem viltot latvijas tautas pašnoteikšanos vācu 
okupētajā latvijas teritorijā.

Padomju krievija no savas puses nebija izdevusi nevienu aktu, ar kuru tiktu atzīts 
autonomijas statuss “iskolata republikai”, tādēļ latvijas Psr vēsturnieki un juristi 20. gs. 
otrajā pusē mēdza rakstīt par “iskolata republikas” “faktisko autonomiju”, bet daži – kā, 
piemēram, Psrs vēsturnieks Dmitrijs Čugajevs – pat noraidīja tēzi par iskolata autono
miju, uzskatot, ka līdz strādājošās un ekspluatētās tautas tiesību deklarācijas pieņemšanai  

76 līgotņu jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome), 309. lpp.
77 Dokumenti stāsta, 29.–31. lpp.
78 iskolats saīsināti no krievu valodas nozīmē “latvijas izpildkomiteja”. terminu “iskolata republika” ieviesa 

asV dzīvojošais latviešu vēsturnieks a. ezergailis darbā “The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution”; 
paši latviešu lielinieki oficiālu nosaukumu savam valstiskajam veidojumam nepiešķīra. 

79 Ziņotājs, 1917, nr. 5, 21. dec. 
80 Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā. rīga: lVi, 1957, 92.–96. lpp.
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3. padomju kongresā 1918. gada 12. janvārī Padomju krievija bijusi unitāra valsts.81 
arī trimdas pētnieks ādolfs Šilde apgalvojis līdzīgi – pēc lielinieku apvērsuma “latvijas 
valststiesiskajā stāvoklī nekas nebija mainījies”.82 cits viedoklis ir a. ezergailim, kurš 
vērtējis “iskolata republiku” kā autonomu valstiskumu Padomju krievijas sastāvā ar 
augstu patstāvības pakāpi.83 

savukārt latvijas Psr jurists oto grīnbergs pretēji vēstures faktiem paudis viedokli, 
ka iskolata vara latvijā esot bijusi suverēna Padomju latvijas valsts, kas veidojusies 
ārpus Padomju krievijas.84 taču nekādu neatkarības deklarāciju “iskolata republikas”  
varas institūcijas nekad nebija pieņēmušas, tieši otrādi – iepriekš minētajā latvijas paš
noteikšanās deklarācijā uzsvērti  tādi latvijas statusa formulējumi kā “krievijas valsts 
rāmjos”, “brīva latvija brīvā krievijā”.

lielā viedokļu dažādība “iskolata republikas” statusa jautājumā daļēji radusies 
tāpēc, ka latvijas lielinieki visai nevērīgi izturējās pret “latvijas padomju valstiskuma” 
juridisko noformēšanu. to, ka “iskolata republikas” periodā latvijas autonomija “nebija 
pilnībā juridiski noformēta”, atzīmējusi vēsturniece ilga apine vēl latvijas Psr periodā 
izdotā darbā, norādot arī, ka “autonomās latvijas konstitūcijas projekts tajā laikā netika 
izstrādāts, kaut gan lsD 5. kongresa lēmums to paredzēja”.85

rezolūcijā “Par padomju valdību un tās uzdevumiem” tika noteikts likvidēt krie
vijas Pagaidu valdības laikā izveidotās vēlētās pašvaldības, aizstājot tās ar šķiriskām 
strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomēm, bet nekas netika teikts par “iskolata 
republikas” un Padomju krievijas kompetenču sadalījumu, vien norādīts, ka augstākais 
varas orgāns latvijā ir “Deputātu kongress, kurš pilnīgā saskaņā ar tautas komisāru 
valdību, kamēr tā iet vienu ceļu ar krievijas revolucionāro sociāldemokrātiju, lemj par 
visiem jautājumiem, kas attiecas uz latviju”.86 tā kā vietējie akti tolaik netika apstipri
nāti Padomju krievijas varas institūcijās, tad jāpieņem, ka Valmieras kongresa rezolū
cijā ar “pilnīgu saskaņu” tika domāta balstīšanās uz Padomju krievijas normatīvajiem 
aktiem. “iskolata republikā” darbojās Padomju krievijas dekrēti, kurus iskolats dažkārt 
precizēja un konkretizēja atbilstoši vietējiem apstākļiem, izdodot attiecīgas instruk
cijas un lēmumus. “iskolata republika” izdeva arī vairākus normatīvos aktus, kuros 
tika ietvertas no Padomju krievijas dekrētiem atšķirīgas normas; tāds, piemēram, bija 
iskolata 1917. gada 12. decembra lēmums “Par muižu konfiscēšanu”,87 ar kuru muižas 
netika nodotas pagastu padomēm sadalīšanai bezzemnieku saimniecībās, kā to noteica 
krievijas 2. padomju kongresā 26. oktobrī pieņemtais Dekrēts par zemi,88 bet nodotas 

81 Чугаев Д. А. Коммунистическая партия – организатор СССР. Москва: Мысль, 1972, с. 141.
82 Šilde ā. Latvijas vēsture, 224. lpp.
83 ezergailis a. The Latvian Impact.., p. 93.
84 apsītis r., Birziņa l., grīnbergs o. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture (1917–1970). rīga: zinātne, 1970, 

19.–22. lpp.
85 Апине И. Исторический опыт Компартии Латвии по осуществлению ленинской национальной по-

литики (1904–1920 гг.). Рига: Авотс, 1987, с. 131.
86 Ziņotājs, 1917, nr. 5, 21. dec.
87 Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā, 77.–78. lpp.
88 Декрет о земле съезда советов рабочих и солдатских депутатов. Декреты Советской власти, т. 1. 

Москва: Гос. издво полит. литературы, 1957, с. 17 и cлед.
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Vidzemes zemes padomei pārvaldīšanai, proti, nacionalizētas. “iskolata republika” uz
rādīja vērā ņemamu patstāvību, 1918. gada 4. janvāra dekrētā nosakot latviešu valodu 
par “darīšanu valodu” oficiālajās iestādēs.89 neskaidrs gan palika jautājums par “iskolata 
republikas” un Padomju krievijas likumdošanas normu kolīziju risināšanas kārtību.

lai gan “iskolata republika” kontrolēja tikai neokupēto Vidzemes guberņas daļu, tā 
spēra zināmus soļus, lai pie Vidzemes tiktu pievienoti latgales apriņķi atbilstoši latvijas 
autonomijas robežām, kas bija akceptētas ar 1917. gada 30. jūlija rezolūciju. Pievienoša
nas process nebija noslēdzies līdz vācu armijas ofensīvas sākumam 1918. gada februārī, 
kuras rezultātā visa latvijas teritorija nonāca vācu okupācijā, tā pieliekot punktu “isko
lata republikas” pastāvēšanai. 

5. suverēnas latvijas valsts alternatīvas sekmīga īstenošana  
pēc Pirmā pasaules kara beigām

antantes uzvara Pirmajā pasaules karā pār Vāciju 1918. gada 11. novembrī izšķirīgi 
pavēra ceļu neatkarīgas latvijas valsts alternatīvai, svītrojot no dienaskārtības baltvācu 
aprindu virzīto un vācu okupācijas iestāžu atbalstīto Baltijas valsts projektu latvijas 
un igaunijas teritorijā, kas neparedzēja latvijas un igaunijas politisko autonomiju. 
1918. gada 18. novembrī jaunizveidotā institūcija – tautas padome, kurā ietilpa latviešu 
demokrātisko politisko partiju pārstāvji plašā politiskā spektrā no mēreni labējām līdz 
mēreni kreisajām partijām, kas iepriekš bija darbojušies DB un lPnP, – svinīgā sēdē 
rīgas otrajā teātrī pasludināja sevi par augstākās varas nesēju latvijā. latvijas Pagaidu 
valdības vārdā kārlis ulmanis kā tās ministru prezidents pasludināja par nodibinātu 
latvijas valsti kā demokrātisku republiku.90 jaunizveidotās valsts konstitucionālais 
pamats bija tautas padomes politiskā platforma, kas paredzēja satversmes sapulces 
sasaukšanu iespējami drīzā laikā uz vispārīgu, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu un propor
cionālu vēlēšanu tiesību pamata. līdz tam laikam suverēnai varai bija jāatrodas priekš
parlamenta – tautas padomes – rokās, kurā ar saviem delegātiem piedalījās politiskās 
partijas, nacionālās minoritātes un tie latvijas novadi (kurzeme un latgale), kur vēl 
nepastāvēja politiskās partijas. izpildvara tika nodota tautas padomei atbildīgas latvijas 
Pagaidu valdības rokās. tautas padomes politiskā platforma noteica arī demokrātisku 
pašvaldību veidošanu un politiskās (preses, vārda, sapulču un biedrošanās) brīvības, 
kas bija nodrošināmas ar attiecīgiem Pagaidu valdības noteikumiem.91

tomēr šajā laikā tautas padome vēl nebija ieguvusi pietiekamu atbalstu latvijas 
sabiedrībā.92 Vēlākos gados gan komunistiskie, gan arī vairāki pilsoniskie vēsturnieki 
un juristi ir apšaubījuši tautas padomes tiesības proklamēt latvijas valsts neatkarību,  

89 Ziņotājs, 1918, nr. 4, 6. janv.
90 izraksts no tautas padomes sēdes protokola par latvijas valsts pasludināšanu. Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls, nr. 3, 2003, 142.–151. lpp.
91 Dokumenti stāsta, 56.–63. lpp.
92 tā trimdas vēsturnieks e. andersons ir minējis, ka “latvijas tautas padome nereprezentēja vēl visus latvijas 

iedzīvotājus, bet tikai nelielas grupas”. sk.: andersons e. Latvijas vēsture.., 1967, 356. lpp.
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jo tādam aktam ir nepieciešama tautas pilnvara, kuru nodrošinātu īpašas tautas  
pārstāvniecības iestādes – satversmes sapulces – vēlēšanas vai tautas nobalsošana. Šo 
jautājumu juridiski korekti ir atrisinājis ievērojamais starpkaru latvijas perioda konstitu
cionālists kārlis Dišlers, norādot, ka tautas padome uzņēmās bezuzdevuma lietvedību – 
latvijas valsts izveidošanu un pārvaldību, tādēļ ka latvijas tauta nav varējusi paust savu 
gribu apstākļos, kad nepastāv attiecīga juridiska organizācija (nepieciešamie likumi, 
politiskās sistēmas tehniskā organizācija), kura vēl ir jāizveido lietvežiem, kas uzņē
mušies tautas lietu kārtošanu.93 Būtiski ir norādīt, ka Vācijas ģenerālpilnvarotais Baltijā  
augusts Vinnigs 1918. gada 26. novembrī atzina tautas padomei atbildīgo latvijas 
Pagaidu valdību kā augstākās varas nesēju latviešu etnogrāfiskajā apgabalā.94 jāakcentē 
arī fakts, ka brīvu un demokrātisku tautas pašnoteikšanos bija gatavas nodrošināt vie
nīgi tautas padomē ietilpstošās politiskās partijas. latvijas lielinieki, kā tika norādīts 

93 Dišlers k. negotiorum gestio publisko tiesību novadā. rīga, 1935, 24.–25. lpp.
94 a. Vinniga izdotā latvijas Pagaidu valdības atzīšanas raksta fotokopiju sk.: Šilde ā. Latvijas vēsture,  

288.–289. lpp.

5. att. latvijas tautas padomes otrā sēde. svinīga latvijas republikas proklamēšana  
rīgas pilsētas otrajā teātrī. 1918. gada 18. novembris. Viļa rīdzenieka foto  
(lVkFFDa, 6144)
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iepriekš, satversmes sapulces ideju noraidīja, iestājoties par proletariāta diktatūru. arī 
1919. gada pavasarī vācu okupācijas varas atbalstītā andrieva niedras proģermāniskā 
valdība nebija gatava akceptēt vispārējas demokrātiskas vēlēšanas.95 satversmes sapulces 
vēlēšanas varēja brīvi notikt un arī notika tikai pēc tam, kad tika izbeigta vācu okupācijas 
varas darbība latvijā un pielikts punkts karadarbībai, atbrīvojot visu valsts teritoriju no 
lielinieku varas. to rezultāti un vēlētāju aktivitāte (vēlēšanās piedalījās 84,9% no visiem  
balsstiesīgajiem, lai gan lielinieki bija izsludinājuši satversmes sapulces boikotu) pierā
dīja, ka tautas padomes un latvijas Pagaidu valdības politika, kaut arī tām trūka tautas 
mandāta valsts proklamēšanas brīdī, atbilda tautas interesēm. 1920. gada 27. maijā, 
pieņemot Deklarāciju par latvijas valsti,96 latvijas satversmes sapulce apstiprināja 
1918. gada 18. novembra latvijas valsts proklamēšanas aktu. 

ir jāatgādina, ka pārliecinošs latvijas tautas atbalsts tautas padomei izveidojās jau 
1919. gada otrajā pusē. tomēr vēl 1918. gada nogalē aina bija pavisam cita. ievērojams 
latvijas iedzīvotāju skaits (sevišķi nemantīgajās aprindās) latvijas republikas pirmajos 
mēnešos orientējās uz lielinieciskās lsD piedāvāto alternatīvu – proletariāta diktatū
ras ieviešanu latvijā un latvijas atgriešanu Padomju krievijas sastāvā. Par to liecina 
arī apsardzības ministra jāņa zālīša teiktais latvijas Pagaidu valdības sēdē 1919. gada 
2. janvārī, ka “latviešu tauta ir stipri lielinieciska, kas neļauj drošai armijai sastādīties”.97

kas piesaistīja cilvēkus lsD sludinātajai latvijas politiskās attīstības alternatīvai? 
Pirmām kārtām tie bija solījumi atpestīt iedzīvotājus “no melno un pelēko baronu 
sloga”.98 Šie solījumi atrada dzirdīgas ausis daudzo bezzemnieku vidū. savukārt latvijas 
Pagaidu valdība, ņemot vērā vācu okupācijas karaspēka klātbūtni, nevarēja uzsākt radi
kālu zemes reformu, vēršot to pret baltvācu muižnieku muižām, ko solīja nekavējoties 
īstenot lielinieki, konfiscējot muižas un nododot tās bezzemnieku padomju rīcībā. rūp
niecības strādniekiem tika solīts likvidēt ekspluatāciju privātkapitāla interesēs, noteikt 

95 a. niedras iesniegums sabiedroto lielvalstu misijām Baltijā par koalīcijas valdības sastādīšanu. Dokumenti 
stāsta, 191.–193. lpp.

96 Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, nr. 4, 31. aug., 182. 
97 Dokumenti stāsta, 122. lpp.
98 stučka P. mūsu uzdevumi pret latviju. Krievijas Cīņa, 1918, 24. nov.

6. att. latvijas satversmes 
sapulces plenārsēdes 
dalībnieki. rīga, 1920. g. 
mārtiņa lapiņa foto 
(lVkFFDa, 184005n)
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astoņu stundu darba dienu, solīja arī sociālo nodrošināšanu, rūpniecības atjaunošanu 
kara izpostītajā latvijā.99 tāpat lielinieki solīja nemantīgās aprindas iesaistīt politiskajā 
dzīvē, bet izstumt no tās pilsonību, aizstājot mantas cenzu ar darba cenzu, kā mēdza 
formulēt šo pārmaiņu latviešu lielinieku līderis Pēteris stučka. 

latvijas Pagaidu valdība lielinieku propagandā tika attēlota kā starptautiskā im
periālisma instruments, kam ar latvijas tautas vajadzībām un nacionālajām intere
sēm nav nekā kopīga. Patiesība bija tāda, ka latvijas Pagaidu valdība pirmajās valsts 
dienās atradās ārkārtīgi sarežģītā situācijā, jo, kā 1921. gadā atzina k. ulmanis, val

99 stučka P. runa darbaļaužu mītiņā Valkā 1918. gada 22. decembrī. – stučka P. Par padomju varu Latvijā. 
1918.–1920: rakstu izlase. rīga: lVi, 1958, 64.–66. lpp.

7. att. latvijas Pagaidu valdības locekļi. Pirmajā rindā no kreisās: tirdzniecības un rūpniecības ministrs  
spricis Paegle, iekšlietu ministrs  miķelis Valters, ministru prezidents kārlis ulmanis, satiksmes un 
darbu ministrs teodors hermanovskis, izglītības ministrs kārlis kasparsons. otrajā rindā no kreisās: 
apgādības ministrs jānis Blumbergs, tieslietu ministrs eduards strautnieks, valsts kancelejas direktors 
Dāvids rudzītis, apsardzības ministrs jānis zālītis, finanšu ministrs kārlis Puriņš. liepāja, 1919. g.  
j. Bokuma foto (lVkFFDa, 15206P)
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dībai “īstenībā nebija nekādu līdzekļu! nebija ne armijas, ne ieroču, ne pārtikas, ne 
naudas, trūka pārvaldes aparāta, trūka arī piedzīvojumu (tas nemaz nav jāslēpj).”100 
apstākļos, kad latviju apdraudēja sarkanās armijas ofensīva, jo Padomju krievija 
1918. gada 13. novembrī anulēja Brestļitovskas miera līgumu, atjaunojot teritoriālās 
pretenzijas uz latvijas teritoriju, latvijas Pagaidu valdība valsts aizsardzības nolūkā 
bija spiesta cieši sadarboties ar vācu okupācijas iestādēm un dažkārt nacionāli jū
tīgos jautājumos piekāpties okupācijas varas un baltvācu organizāciju spiedienam. 
trimdas vēsturnieks u. Ģērmanis šo situāciju apzīmēja kā “grēcīgo aliansi” starp lat
vijas Pagaidu valdību un vācu okupācijas varu, un tā balstījās uz īslaicīgu abu pušu  
interešu sakritību.101 

1919. gada 16. aprīļa pučs liepājā, kuru atbalstīja vācu okupācijas karaspēka 
pavēlnieks ģenerālis rīdigers fon der golcs, parādīja, ka starp vācu okupācijas varu 
un latvijas Pagaidu valdību valda dziļas pretrunas, kuras izrietēja tieši no latvijas 
Pagaidu valdības centieniem aizstāvēt nacionālās intereses. Šī it kā bezcerīgā situā
cija, kad latvijas Pagaidu valdība uz laiku zaudēja faktisko varu latvijā, pēc dažiem 

100 ulmanis k. mūsu valsts pirmās dienas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 1938, 485. lpp.
101 Ģērmanis u. zemgaliešu komandieris. Jaunā Gaita, nr. 90, 1972, 19. lpp. 

8. att. Brīvības cīņas. latvijas armijas karavīri uguns pozīcijās. latvijas teritorija. 1919. g.  
(lVkFFDa, 9094)
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mēnešiem kļuva par tās reālu politisku ieguvumu, kad antantes atbalstītais igauņu 
karaspēks kopā ar pulkveža jorģa zemitāna vadīto latvijas Pagaidu valdībai uzti
cīgo ziemeļlatvijas brigādi 1919. gada 22.–23. jūnijā cēsu kaujās sakāva baltvāciešu 
landesvēru un vācu Dzelzsdivīziju. ar šo sakāvi Vācijas un baltvācu varas militārie 
pamati latvijā tika sagrauti. 27. jūnijā a. niedras ministru kabinets bija spiests de
misionēt, bet latvijas Pagaidu valdība, atjaunojot savu varu latvijā, pirmoreiz ieguva 
reālu, ekskluzīvu jurisdikciju pār latvijas centrālo daļu (Vidzemi) un galvaspilsētu 
rīgu. ar šo brīdi atzīmējama pārliecinoša latviešu sabiedrības atbalsta veidošanās 
latvijas Pagaidu valdībai – pieauga brīvprātīga stāšanās nacionālajā armijā, karavīru 
pāriešana no lielinieku vienībām nacionālā karaspēka pusē, sabiedrības ziedojumi val
dībai, bez pienācīga bruņojuma vai apģērba tika gūtas nacionālās armijas uzvaras pār 
ienaidnieku spēkiem, un šie fakti skaidri liecināja, ka nacionālās valsts alternatīva ir  
dzīvotspējīga.102 

6. nesekmīgā lielinieku valstiskuma alternatīva – latvijas  
sociālistiskā Padomju republika  
(1918. gada decembris – 1920. gada janvāris)

Vācijas sakāve Pirmajā pasaules karā pavēra latvijā jaunas iespējas ne vien nacio
nāli demokrātiskajiem politiskajiem spēkiem, bet arī latviešu lieliniekiem. Padomju 
krievija uzsāka savu bruņoto spēku virzību uz rietumiem. tālejošais šā karagājiena 
mērķis bija savienošanās ar revolucionāro Vāciju, taču tā gaitā tika plānots nodibināt 
padomju valstiskumu Baltijas tautām. kaut arī latviešu lielinieki joprojām aizstāvēja 
Padomju latvijas autonomiju ksFPr sastāvā, krievijas komunistiskās (boļševiku) 
partijas (kk(b)P) vadība uzskatīja, ka pēc latvijas republikas proklamēšanas apšaubīt 
latvijas tautas tiesības uz suverēnu valsti būtu bīstami, tādēļ ir veidojama Padomju 
latvija ārpus Padomju krievijas sastāva, lai sarkanās armijas ienākšana latvijā netiktu 
uztverta kā Padomju krievijas īstenota okupācija.103 latvijas lielinieki bija spiesti piekrist 
šai nostādnei un veidot patstāvīgu Padomju latviju, kaut arī viņi paši neatkarīgas lat
vijas valsts prasību iepriekš bija konsekventi noraidījuši. lsD ck loceklis o. kārkliņš, 
apspriežot jautājumu par latvijas Padomju valdības manifestu lsD ck krievijas biroja 
sēdē 1918. gada 7. decembrī, atklāti paziņoja, ka “mums būs tomēr nepieciešams simu
lēt latvijas patstāvību tamdēļ, ka to dara mūsu pretinieki un lai viņu iespaids tādā ziņā 
mazinātos”.104

1918. gada 25. decembrī Vcik atzina Baltijas padomju republiku neatkarību, 
īpaši uzsverot, ka agrākā piederība “pie bijušās cara valsts neuzliek viņām nekādus 

102 Plakans a. A Concise History of the Baltic States. cambridge: cambridge university Press, 2011, pp. 306–307.
103 Padomju krievijas valdības vadītājs Vladimirs Ļeņins 1918. gada 29. novembra telegrammā sarkanās 

armijas virspavēlniekam jukumam Vācietim norāda: fakts, ka latvijā, igaunijā, ukrainā un lietuvā tiek 
veidotas vietējās padomju valdības neļauj uzskatīt sarkanās armijas virzību šajos novados par okupāciju. sk.: 
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. 5ое, т. 37. Москва: Издво политической литературы, 
1969, с. 234.

104 lVa, Pa32. f., 1. apr., 1. l., 117. op.; sk. arī: Šalda V. “Mums būs tomēr nepieciešams simulēt Latvijas patstāvību ...”, 37. lpp.
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pienākumus”.105 attiecībā uz šo Padomju latvijas neatkarības atzīšanas aktu lielinieku 
līderis P. stučka 1919. gada nogalē vaļsirdīgi sūdzējās, ka “krievija mūsu neatkarību jau 
bija, atkal bez mūsu pieprasīšanas, pasludinājusi 25. decembrī”.106 ir skaidrs: ja latvijas 
neatkarība netiktu pasludināta 1918. gada 18. novembrī, tad nenotiktu arī Padomju 
latvijas neatkarības pasludināšana, jo uzreiz pēc Brestļitovskas miera līguma anulē
šanas 13. novembrī krievija nemaz negatavojās šādam aktam. Šī notikumu secība labi 
parāda, ka ar latvijas valsts vērtību latviešu sabiedrības apziņā bija spiesta rēķināties arī 
Padomju krievija. 

jaundibināto lsPr konstitucionāli noformēja, pieņemot tās satversmi apvienotās 
latvijas padomju 1. kongresā rīgā 1919. gada 15. janvārī. tomēr šīs satversmes pieņem
šana nebija visas latvijas tautas demokrātisks pašnoteikšanās akts. lsPr satver smei 
pievienotā varas uzbūves shēma par lsPr varas avotu uzrādīja “apvienotās latvijas 
revolucionāro darba tautu”,107 un šis jēdziens acīmredzot ietvēra sevī vienīgi lielinie
kiem simpatizējošo tautas daļu. lsPr valstiskais statuss šajā satversmē sīkāk netika 
raksturots, bet vēstures fakti rāda skaidru ainu – lsPr nebija patstāvīga valsts. lsPr 
valdošā partija lkP (līdz 1919. gada martam – lsD) bija kk(b)P apgabala organizācija, 
kurai kk(b)P vadošo orgānu lēmumi bija saistoši un kuras delegāti piedalījās kk(b)P 
augstāko orgānu darbā ar lēmējbalss tiesībām.108 līdzīgi no lsPr tika vēlēti delegāti uz 

105 Документы внешней политики СССР, т. 1 (7 ноября 1917 г.–31 декабря 1918 г.). mосква: Госполитиз
дат, 1959, с. 627; Latvijas likteņgadi. rīga: avots, 1987. Pielikums.

106 stučka P. latvijas Padomju republikas ārējā politika. – stučka P. Par padomju varu Latvijā, 1917–1920, 477. lpp.
107 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2000, 119. lpp.
108 tā lkP ck sēdē 1919. gada 24. novembrī atbilstoši kk(b)P rīkojumam uz Viskrievijas partijas konferenci 

tika deleģēts ar lēmējbalss tiesībām latvijas Padomju valdības priekšsēdētāja vietnieks jānis lencmanis. – 
lVa, Pa31. f., 1. apr., 4. l., 11. lp.

9. att. lsPr komisāru 
padomes priekšsēdētājs, 
tieslietu komisārs Pēteris 
stučka (pirmajā rindā vidū) 
ar valdības locekļu grupu.
rīgā, 1919. gada pirmajā 
pusē. Padomju krievijas 
valdības vadītāja V. Ļeņina 
portrets P. stučkas kabinetā 
apliecina lsPr ciešo 
politisko saistību ar ksFPr 
(lVkFFDa, 20797n)
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Viskrievijas padomju kongresiem (augstākā Padomju krievijas valsts varas institūcija) 
ar lēmējbalss tiesībām. attiecībā uz visu padomju republiku pilsoņiem darbojās vie
notas padomju pilsonības institūts. Padomju latvijai ar krieviju bija vienota finanšu 
sistēma, un Padomju latvijas valdība tika finansēta no Padomju krievijas budžeta  
līdzekļiem.  

ņemot vērā, ka arī P. stučka regulāri mēdza uzsvērt, ka “visur, kur bija runa par 
mūsu attiecībām pret Krievijas Padomju republiku, zīmējoties uz atsevišķiem arodiem, 
mēs no savas puses izvirzām iekšēju autonomiju, bet attiecībās pret centru – apgabala 
padomju iestāžu attiecību normas”, 109 kļūst skaidrs, ka deklarētā forma nebija atbilstīga 
reālajam lsPr valstiskuma saturam. Faktiski lsPr bija Padomju krievijai pakļauts 
autonoms valstisks veidojums ar noteiktu iekšējās patstāvības līmeni, taču 1919. gada  
1. jūnija Vcik dekrēts “Par padomju republiku – krievijas, ukrainas, latvijas, lie
tuvas un Baltkrievijas apvienošanu cīņai pret pasaules imperiālismu”110 ievērojami 
sašaurināja lsPr un citu rietumu padomju republiku autonomijas ietvarus, jo krievijas 
kontrolē nonāca pārējo padomju republiku dzelzceļi, Padomju latvijas armija kļuva par 
XV armiju Padomju krievijas bruņoto spēku sastāvā, tika apvienotas padomju repub
liku tautas saimniecības padomes utt. 

Pēc rīgas zaudēšanas 22. maijā lkP ck savā 1919. gada 13. jūnija plenārsēdē iero
sināja kk(b)P vadībai likvidēt latvijas Padomju valdību, bet padomju iestādes latgalē, 
kur vēl turpināja pastāvēt lsPr vara, nodot “kādai no blakus guberņu vienībām”.111 Šis 
lēmums rāda, ka latvijas lielinieki bez sirdsapziņas pārmetumiem bija gatavi upurēt 
latviešu tautas nacionālās intereses, graujot latviešu etnogrāfiskā apgabala teritoriālo 
integritāti. zīmīgi, ka “neatkarīgā” lsPr nemaz nevarēja patstāvīgi izlemt jautājumu 
par tās valdības likvidāciju. tomēr kk(b)P ck plēnums 1919. gada 4. jūlijā ar piecām 
balsīm pret trim noraidīja lkP ck priekšlikumu, kurš, jādomā, tika uzskatīts kā klaji 
pretrunīgs aktam, ar kuru atzīta lsPr neatkarība no Padomju krievijas.112 latvijas 
lielinieki tad bija spiesti pakļauties kk(b)P ck plēnuma lēmumam un lkP ck biroja 
sēdē 1919. gada 10. jūlijā nolēma turpināt latvijas Padomju valdības darbību “uz atliku
šās latgales un latvijas teritorijas uz l. [latvijas. – Aut.] Padomju kongresā pieņemtās 
konstitūcijas pamata”.113 

Doktrinārie lielinieku valdības priekšstati par iespēju pārveidot sabiedrību uz 
sociā lisma pamatiem, neņemot vērā aktuālā brīža reālo saimniecisko un apgādes 
stāvokli, plaši izmantojot brutālas terora metodes, ātri vien atsvešināja lielu iedzīvo
tāju daļu no lieliniekiem. Bez šaubām, sarežģītais militāri stratēģiskais stāvoklis, kurā 
nonāca P. stučkas valdība, paātrināja lsPr sabrukumu, taču pārspīlēti radikālās re
formas, ignorējot cilvēku psiholoģiju, it sevišķi agrāro attiecību jomā, vājināja lsPr 

109 stučka P. latvijas Padomju republikas ārējā politika. – stučka P. Par padomju varu Latvijā, 1918.–1920, 478. lpp.
110Декрет ВЦИК от 1 июня 1919 года об объединении советских республик: России, 

Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом. Pieejams: http://www.
lawmix.ru/sssr/18727/ (skatīts 10.05.2013.). zīmīgi, ka šis akts nebija noformēts kā padomju republiku 
līgums, bet gan kā Padomju krievijas likumdevēja vienpusējs gribas izteikums.

111 lVa, Pa31. f., 1. apr., 3. l., 29. lp.
112 lVa, Pa55. f., 1. apr., 1. l., 11. lp.; sīkāk sk.: Blūzma V. latgales jautājums un lielinieki (1917–1919). Temīda, 

nr. 2, 1991, 13.–16. lpp.; nr. 3, 16.–19. lpp.
113 lVa, Pa31. f., 1. apr., 3. l., 49. op., 50. lp.
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režīma pretošanās spējas. ne velti latvijas Padomju 
valdības kara komisāra biedrs un rīgas garnizona 
priekšnieks ivans tomaševičs savā ziņojumā komi
sijai par rīgas krišanas apstākļiem pieminēja armijas 
morālo dezorganizāciju, “veselu rotu pāriešanu pre
tinieka pusē” un skaidroja to ar sūdzībām, iebildēm, 
neapmierinātību ar vietējo varas iestāžu rīkojumiem, 
ģimeņu nenodrošinātību, tieksmi doties pie lauku dar
biem.114 1919. gada 12. un 16. jūnijā notikušajā lsPr 
armijas pārvaldes komunistiskās frakcijas pilnsapulcē 
pieņemtā rezolūcija bija vēl tiešāka: tā atzina, ka “par 
vienu no galvenajiem cēloņiem, kas veicināja sabru
kumu armijā un bezzemnieku padošanos baltgvardu 
aģitācijai, skaitāmi Padomju valdības un vietējo Pa
domju orgānu nepareizie politiskie soļi, agrārpolitikas 
izvešana. represīvie soļi uz vietām, ar kuru palīdzību 
gribēja nodibināt padomju saimniecības, un citi radīja 
īgnumu un nemieru bezzemnieku un sīkzemnieku  
masās.”115

komunistu uzburto ideoloģisko ilūziju izsapņo
šana bija izšķirošs moments latvijas sabiedrībā nacio
nāldemokrātisko spēku politiskā piedāvājuma novēr 
tēšanā.

7. andrieva niedras “latviešu – baltvācu valsts” neveiksmīgā alternatīva 
(1919. gada maijs–jūnijs)

aplūkotajā vēstures periodā orientācija uz Vāciju nebaudīja vērā ņemamu popu
laritāti latviešu tautā, jo sabiedrības apziņā tā tika saistīta ar baltvāciešu dominēšanu 
politiskajā dzīvē. Pēc Vācijas sakāves Pirmajā pasaules karā un latvijas valsts proklamē
šanas Vācijas orientācijas atbalstītāji nevarēja uzstāties atklāti – kā tas bija iepriekš, tādēļ 
tiem nācās rīkoties slepenībā; tā Vidzemes landmaršals heinrihs fon striks izplānoja 
sazvērestību pret latvijas Pagaidu valdību, un Baltijas landesvēra virsnieki ar ģenerāļa 
rīdigera fon der golca atbalstu organizēja un īstenoja liepājas puču pret latvijas Pa
gaidu valdību 1919. gada 16. aprīlī.  

Pēc puča, latvijas Pagaidu valdībai atrodot patvērumu uz kuģa “saratov” lie
pājas ostas akvatorijā britu karakuģu apsardzībā, vietējai muižniecībai nācās domāt 
par tādas jaunas latvijas valdības veidošanu, kuras politika būtu atbilstoša baltvācu 
interesēm. sākotnējā iecere, ko izvirzīja puča rīkotāju – baronu hansa un heinriha  

114 turpat, 12. l., 86. lp.
115 turpat, 14. l., 86. lp.

10. att. liepājas gubernators, rietumlatvijā 
un lietuvas ziemeļos dislocētā Vācijas armi
jas 6. rezerves korpusa komandieris ģenerālis 
rīdigers fon der golcs. 1918.–1919. g. 
(lVkFFDa, 9014)
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manteifelu u.c. radītā “Dzimtenes frontes kara spēku Drošības komiteja” –, bija mili
tārdirektorijas izveide. kā liecināja minētās organizācijas 21. aprīļa paziņojums,116 par 
tās locekļiem bija jākļūst Baltijas landesvēra triecienbataljona komandierim hansam 
fon manteifelam, latviešu atsevišķās brigādes komandierim pulkvedim jānim Balodim 
un liepājas brīvprātīgo strēlnieku vienības komandierim kņazam anatolam līvenam. 
j. Balodis, izvērtējis apstākļus, nolēma palikt uzticīgs latvijas Pagaidu valdībai, un arī 
a. līvens no dalības militārdirektorijā atteicās. tad jaunas latvijas valdības veidošanu 
uzdeva bijušajam liepājas apgabala prokuroram oskaram Borkovskim (pēc tautības 
baltvācietim). 

o. Borkovskis par latvijas valdības ministru prezidentu izvēlējās konservatīvo 
politiķi, mācītāju un rakstnieku a. niedru, kurš bija pazīstams ar savu nostāju par lat
viešu un baltvācu mantīgo šķiru izlīgumu un opozīciju k. ulmaņa valdībai. sākotnēji  
a. niedra, vēl nepieņēmis ministru prezidenta portfeli, centās panākt kādu kompro
misu starp baltvāciešu politiskajām aprindām, kuras reprezentēja 1918. gada novembrī 
izveidotā Baltiešu–vācu nacionālā komiteja, un k. ulmaņa vadīto latvijas Pagaidu val
dību un ar asV misijas vadītāja Baltijā Vorvika grīna atbalstu117 izveidot koalīcijas val
dību.118 tomēr, tā kā r. fon der golcs iebilda pret k. ulmaņa klātbūtni jaunajā valdībā, 
bet tautas padomes politiskās aprindas nebija gatavas atbalstīt a. niedras politiskās 
nostādnes, a. niedra, atmetis domu par koalīciju ar k. ulmani, 1919. gada 10. maijā 
izveidoja savu konservatīvo valdību.119 Dažas dienas pirms šīs valdības sastādīšanas  

116 Dokumenti stāsta, 161.–162. lpp.
117 kā norādījis latvijas tapšanas vēstures ārpolitiskās dimensijas pētnieks profesors alberts Varslavāns, asV 

politika 1919. gadā bija visai labvēlīga vācu okupācijas varai, tādējādi nonākot pretrunā ar britu politisko 
līniju. sk.: Varslavāns a. rietumu politiskais faktors latvijā: 1919. gads. Latvijas Vēsture, nr. 2, 1993,  
12.–15. lpp.

118 turpat, 165.–166. lpp.
119 Māc. Andr. Niedras, Dr. T. Vankina un zv. adv. J. Ansberga prāva. (stenogrāfisks atreferējums), ii daļa. rīga: 

latvijas sargs, 1924, 376. lpp.

11. att. andrievs niedra – “latviešu – 
baltvācu valsts” ministru prezidents
(no rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājuma)
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a. niedra kopā ar diviem citiem zemturu padomes120 
locekļiem – teodoru Vankinu un Pēteri eglīti – parakstīja 
paša izstrādāto izlīguma projektu ar Baltiešu–vācu nacio
nālās komitejas pārstāvjiem baroniem Volfertu fon rādenu 
maihofu, aristu fon Volfu lindenbergu un Frīdrihu fon 
samsonuhimmelstjernu.121 Šis septiņu punktu dokuments 
bija politisks kompromiss starp konservatīvajiem latviešu 
politiķiem un baltvācu politisko eliti un vienlaikus a. nied
ras valdības darbības programmatiskais pamats. tas noteica 
neatlaidīgu cīņu pret lieliniecismu un visu pilsonisko poli
tisko spēku atbalstu neatkarīgai latvijai un tās valdībai, tā 
noraidot Baltijas valsts konceptu. nākamie punkti regulēja 
šķiru politiku, nosakot mazgruntniecību resp. latviešu zem
niecību par valsts uzbūves pamatu un pieprasot lielgrunt
niecībai (baltvācu muižniecībai) atteikties no muižniecības 
kārtas privilēģijām. lai mazinātu sociālo spriedzi latvijas 
laukos, kā arī nodrošinātu ar zemi tos valsts vāciešus, kas 
iegūtu latvijas pilsonību par dalību latvijas atbrīvošanas 
kaujās, baltvācieši piekrita daļu muižas zemju nodot agrārre
formai pret taisnīgu atlīdzību. Pēdējie divi punkti noteica 
dažas īpašās tiesības baltvāciešiem – kultūras autonomiju, 
vācu valodas līdztiesību ar latviešu valodu (acīmredzot te 
bija runa par divām valsts valodām) un vienas trešdaļas 
ministru vietu latvijas valdībā piešķiršanu baltvāciešiem, 
kā arī valsts ierēdņu pieņemšanu darbā nevis pēc tautības, 
bet spējām, pieļaujot, ka pirmajos desmit gados viņiem varētu būt arī sliktas latviešu 
valodas zināšanas.

a. niedras ministru kabinets ķērās arī pie konstitucionālo pamatu izveides savam 
valstiskuma projektam. Būtiski konstatēt, ka a. niedra – gluži tāpat kā lielinieki – ne
atzina demokrātijas principu latvijas valstiskuma izbūvē. tomēr atšķirībā no lielinie
kiem, kuri uzskatīja, ka demokrātija apdraud proletariāta diktatūras valsti, a. niedra, 
balstoties uz 1917. gada vēlēšanu pieredzi latvijā, kur praktiski visās vēlēšanās absolūto 
vairākumu ieguva lsD, bija pārliecināts, ka demokrātija latvijā neizbēgami novedīs pie 
proletariāta diktatūras.122 ar 1919. gada 12. maija lēmumu a. niedras valdība atjau
noja pirmsrevolūcijas pagastu iekārtu,123 kur pagasta vēlēšanu sapulcē piedalījās saim
nieki uz personisko tiesību pamata (tagad tiem piepulcēja arī muižu īpašniekus), bet  

120 latviešu zemturu (lauksaimnieku) padome nodibināta 1917. gada 5. jūnijā cēsīs notikušā saimnieku delegātu 
kongresā mazgruntnieku šķirisko interešu aizstāvēšanai. sk.: Latviešu konversācijas vārdnīca, 11. sēj. rīga: 
a. gulbis, 1934–1935, 21 345. sl.

121 izlīguma projekta tekstu sk.: Puriņš ā. Andrievs Niedra: Četri gadi un viss mūžs. rīga: Valters un rapa, 2005, 
327.–328. lpp. sk. arī: Māc. Andr. Niedras, Dr. T. Vankina un zv. adv. J. Ansberga prāva, 387.–388. lpp.

122 sk., piemēram, a. niedras iesniegumu sabiedroto lielvalstu misijām Baltijā par koalīcijas valdības sastādīšanu. 
Dokumenti stāsta, 191. lpp. 

123 turpat, 176.–177. lpp.

12. att. krievu rietumu Brīvprātīgās 
armijas komandieris ģenerālmajors 
Pāvels Bermontsavalovs. 1919. g.  
(lVkFFDa, 8674)
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bezzemniekus reprezentēja viens pārstāvis no 10 bezzemniekiem, tādējādi saimniekiem 
nodrošinot skaitlisko pārsvaru pagasta institūciju vēlēšanās. atšķirībā no lieliniekiem, 
kuri vienkārši izslēdza no politiskās dzīves mantīgās šķiras, kā arī mācītājus, bijušos 
policistus un padomju režīma pretiniekus,124 a. niedra, atzīstot balsstiesības visiem pil
soņiem, ieviesa citu politiskās nevienlīdzības nodrošināšanas instrumentu – tā saukto 
kūriju sistēmu: vēlētāji tika pārstāvēti ievēlētajā institūcijā atbilstoši savai sociālajai vai 
nacionālajai grupai pēc noteiktas kvotas. kūriju sistēmas uzdevums bija līdzsvarot tu
rīgo mazākumu ar mazturīgo vairākumu, tādēļ viena deputāta ievēlēšanai no turīgajiem 
pietika ar ievērojami mazāku nodoto balsu skaitu. Balsu vienlīdzības princips kūriju 
sistēmā tika ignorēts. Šī nostādne bija klajā pretrunā ar jauno demokrātisko vēlēšanu 
kārtību, kura tika noteikta 1917. gadā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Vidzemes gu
berņā, kā arī 1919. gada janvārī notikušajās liepājas domes vēlēšanās, kurās lsDsP 
ieguva absolūtu balsu vairākumu. 

lai nodrošinātu latvijas tautas pārstāvniecību valsts mērogā, a. niedras valdība 
paredzēja pārstāvju deleģēšanu no pagastiem (tika noteikts sūtīt vienu lielgruntnieku, 
vienu sīkgruntnieku un vienu bezzemnieku pārstāvi no katra pagasta) un pilsētām (tika 
noteikts sūtīt strādnieku pārstāvjus, piepulcinot tiem arī brīvo profesiju pārstāvjus un 
uzņēmēju pārstāvjus vienādā skaitā) uz latvijas pašpārvaldības vietnieku sapulci, kurai 
bija jānotiek līdz 1919. gada 1. jūlijam. Šai sapulcei vajadzēja ievēlēt latvijas pagaidu 
pārstāvniecības iestādi 60 personu sastāvā, no kurām 40 vajadzēja būt latviešiem, bet 
pārējām 20 – nacionālo minoritāšu pārstāvjiem.125 a. niedra bija apsvēris, ka kūriju 
sistēma ļautu dominēt latviešu pilsonībai, kura sociālos jautājumos iegūtu vairākumu ar 
baltvāciešu atbalstu, bet nacionālos jautājumos tiktu atbalstīta no latviešu strādniecības 
un bezzemnieku puses. Baltvācu un vācu bruņoto spēku sakāve cēsu kaujās 1919. gada 
22.–23. jūnijā pārvilka krustu a. niedras iecerētajai arhaiskajai valsts iekārtai, un 27. jū
nijā a. niedras kabinets demisionēja. ar sabiedroto militārās misijas atbalstu tautas 
padomes valdība atjaunoja savu varu un 1919. gada 8. jūlijā atgriezās rīgā. 

mūsdienu latvijas vēsturnieki ir pauduši diametrāli pretējus viedokļus par 
a. niedras politisko darbību 1919. gadā. tā lu profesors aivars stranga visai skarbi 
raksturojis a. niedru kā vācu marioneti un vēlāk nosaucis par nožēlojamu bermontiešu 
pakalpiņu 1919. gada rudenī,126 savukārt vēsturnieks āris Puriņš a. niedras darbību ir 
vērtējis pozitīvi, akcentējot viņa mērķi sakaut lieliniekus latvijā, izmantojot vācu mi
litāro spēku, un veidot stabilitāti latvijas valstī, latviešu pilsonības aprindām panākot 
saprašanos ar baltvāciešiem.127 tomēr, lai kādus cēlus politiskus mērķus būtu lolojis 
a. niedra, ir jāpiekrīt vēsturnieka elmāra Pelkaua atzinumam, ka viņa valdība bija 
uzurpējusi varu, bal stoties uz ģenerāļa r. fon der golca pakļautībā esošo karaspēku.128  

124 sk. lsPr satversmes 24. pantu: Dokumenti stāsta, 139. lpp.
125 Māc. Andr. Niedras, Dr. T. Vankina un zv. adv. J. Ansberga prāva, 391.–392. lpp.
126 stranga a. komunistu diktatūra latvijā: 1918. gada decembris – 1920. gada janvāris. Latvijas valstiskumam 

90, 62. lpp.
127 Puriņš ā. Andrievs Niedra. Četri gadi un viss mūžs; sk. arī: Puriņš ā. Valsts nodevēju prāvas latvijā  

1923.–1925. gadā. Latvijas Vēsture, nr. 3, 2000, 8.–21. lpp. 
128 Pelkaus e. Pēteris stučka, andrievs niedra, kārlis ulmanis – trīs alternatīvas latvijai 1919. gadā. Kārlim 

Ulmanim 125. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 149.–150. lpp.
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kolaboracionisms ar baltvāciešiem neļāva a. niedram gūt atbalstu vērā ņemamā lat
viešu sabiedrības daļā. rīgas atkarošana nepalielināja a. niedras valdības prestižu, jo 
vācieši šeit izvērsa balto teroru, kuru šī valdība nespēja apturēt. arī Vidzemes karagā
jiens pret igaunijas armiju realitātē bija r. fon der golca avantūra a. niedras valdības  
aizsegā.  

Pēdējais mēģinājums ar bruņotu spēku uzspiest latvijai kādu “atkarības” alternatīvu 
nāca no krievu monarhista P. Bermontaavalova 1919. gada rudenī. Viņam pakļautā 
kurzemē saformētā baltgvardu rietumu armija sastāvēja no bijušajiem Vācijas krievu 
karagūstekņiem un vācu Dzelzsdivīzijas kareivjiem, kuri iekļāvās rietumu armijā, lai 
nevajadzētu evakuēties uz Vāciju. Par savu pamatmērķi uz Vāciju orientētais P. Ber
montsavalovs uzskatīja lielinieku varas gāšanu krievijā un monarhijas atjaunošanu, 
taču vienlaikus viņa plānos ietilpa uz sabiedrotajiem orientētās latvijas Pagaidu valdī
bas gāšana, to nomainot ar kādu ģermanofilu “latvijas pašpārvaldību”, tādēļ rietumu 
armija 1919. gada oktobrī uzsāka uzbrukumu rīgai. kaut arī uzsaukumā “latvju ka
reivjiem!”, kurā P. Bermontsavalovs pieprasīja latvijas republikas armijai izbeigt pre
tošanos un nolikt ieročus, tika apgalvots, ka “latvijas attiecības pret krieviju izspriedīs 
krievijas satversmes sapulce kopā ar latvijas priekšstāvjiem, kā to vēlas sabiedrotie”,129 

129 Dokumenti stāsta, 223.–224. lpp.

13. att. latvijas Pagaidu valdības locekļi nokāpj no kuģa “saratov”, ierodoties rīgā. 1919. gada 8. jūlijs. mārtiņa 
lapiņa foto (lVkFFDa, 1634)
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vienlaikus P. Bermontaavalova štābā tika izstrādāts latvijas ierobežotas autonomijas 
projekts krievijas valsts sastāvā, kura tapšanā piedalījies arī a. niedra.130 Bermontiešu 
sagrāve 1919. gada novembra kaujās, kur pirmoreiz visā Brīvības cīņu periodā izšķiroša 
nozīme bija iekšējam, nacionālajam faktoram, likvidēja pēdējo latvijas valsts tapšanu 
apdraudošo politisko alternatīvu. 

secinājumi

latvijas nacionālā valstiskuma ideja, ko latviešu sabiedriskie darbinieki attīstīja 
kopš 19. gs. 80. gadiem, guva savu piepildījumu kā nacionāla suverēna valsts politiski 
izdevīgajā starptautiskajā situācijā Pirmā pasaules kara izskaņā, kad lielvalstis, kuras 
tīkoja paturēt vai iegūt latvijas teritoriju, bija savstarpējas cīņas novājinātas.

kaut arī neatkarīgas latvijas valsts alternatīva kā politisks mērķis tika izvirzīta tikai 
1917. gada krievijas revolūcijas attīstības gaitā, par kļūdainu ir jāuzskata priekšstats, 
ka tās izvirzīšana saistāma ar lielinieku apvērsumu 1917. gada oktobra beigās, jo par 
jaunās latvijas orientācijas nepieciešamību pilsoniskā latviešu prese sāka rakstīt jau pēc 
rīgas krišanas vācu rokās 1917. gada augustā, sabiedrībai bažījoties par latvijas terito
rijas nonākšanu Vācijas sastāvā vai arī sadalīšanu starp lielvalstīm, karam beidzoties. 
1917. gada septembra beigās Demokrātiskais bloks jau izvirzīja prasību par neatkarīgas 

130 sk.: Dokumenti no Bermonta štāba. Latvijas Arhīvi, nr. 4, 1994, 71. lpp.; Pelkaus e. Pēteris stučka, andrievs 
niedra, kārlis ulmanis – trīs alternatīvas latvijai.., 151.–152. lpp.; Полковник П. Р. БермонтАвалов.  
Документы и воспоминания. Вопросы истории, № 6, 2003, c. 3–30, док. 107.

14. att. P. Bermonta
avalova (krievu 
rietumu Brīvprātīgā) 
armija. karavīri pie 
smagās artilērijas 
haubices. latvijas 
teritorija. 1919. g. 
Viļa rīdzenieka foto 
(lVkFFDa, 17005n)
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15. att. latvijas republikas starptautiskā atzīšana de jure. iedzīvotāji ar plakātu rīgas ielās.  
1921. g. janvāris. mārtiņa lapiņa foto (lVkFFDa, a2112)

republikāniskas latvijas dibināšanu, ja tās liktenis kļūtu starptautisks. lielinieku apvēr
sums vienīgi likvidēja demokrātisko partiju iepriekš atbalstīto otru alternatīvu – latvi
jas autonomiju demokrātiskā krievijā. 

neatkarīgas valsts alternatīva guva uzvaru latvijā sīvā cīņā ar vairākām citām vals
tiskuma alternatīvām, kuras paredzēja autonomu latvijas valstiskumu pilsoniskas vai 
padomju krievijas sastāvā, kā arī politisko saistīšanos ar Vāciju.

objektīvi vērtējot vēsturiskās norises, ir jāuzsver ārējo faktoru noteicošā loma šajā 
latvijas tautai labvēlīgajā notikumu gaitā. krievijas sakāve karā ar Vāciju 1917. gadā un 
nepieciešamība parakstīt Brestļitovskas miera līgumu, zaudējot Baltijas guberņu teri
toriju, vēlāk – 1918. gadā – arī Vācijas sakāve karā ar antanti, zaudējot iespēju risināt 
Baltijas jautājumu atbilstoši vācu imperiālistu interesēm, ievērojami vājināja ar krieviju 
vai Vāciju saistītā latvijas valstiskuma alternatīvu izredzes. 

sabiedroto dominēšana latvijas un, kopumā ņemot, Baltijas teritorijā kopš 
1918. gada beigām noteica kā Padomju krievijas, tā arī Vācijas neveiksmes uz šīm 
valstīm orientētu politisku režīmu dibināšanā un nostiprināšanā latvijas teritorijā. 
Padomju varas, resp., lielinieku partijas diktatūras nodibināšanās krievijā, pār
traucot demokrātiskos procesus, stimulēja antanti (sevišķi lielbritāniju) pozitīvi 
vērtēt neatkarīgu Baltijas valstu veidošanos vācu okupētajās teritorijās, bet balt
gvardu militāro centienu neveiksmes restaurēt krievijas impēriju (šeit ir jāatceras 
kā latvijas armijas, tā arī latviešu sarkano strēlnieku nopelnus baltgvardu sakāvē) 
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noņēma no dienaskārtības jautājumu par iespējamu latvijas valsts atgriešanu  
krievijas sastāvā.131 

Šo pretrunīgo politisko procesu rezultātā Baltijā triumfēja nacionālās valsts alter
natīva, kuru sākotnēji asV prezidenta Vudro Vilsona eiropas nāciju pašnoteikšanās 
tiesības atbalstošie “14 punkti” nemaz neparedzēja.132 Baltijas valstu politiskā situācija 
krasi mainījās 20. gs. 30. gadu otrajā pusē, kad gan Vācijas, gan arī Psrs loma Baltijas 
reģionā pieauga, mazinoties lielbritānijas un Francijas ietekmei.

1920. gada 11. augusta latvijas miera līgums ar Padomju krieviju pavēra ceļu lat
vijas de jure atzīšanai no lielbritānijas, Francijas un asV puses. ja nebūtu šeit minēto 
latvijas valstij labvēlīgo norišu starptautiskajā politikā, tad neatkarīgas latvijas valsts 
alternatīvas īstenošana būtu ārkārtīgi apgrūtināta un droši vien tiktu atvirzīta uz vēlāku 
laika periodu. 

galarezultātā latvijas tautas vēsturisko likteni neizlēma tā vai cita lielvalsts vai to 
grupējums, bet tautas pašnoteikšanās, un, pirms tā bija realizējusies satversmes sapulces  
vēlēšanās 1920. gada 17.–18. aprīlī, tā notika kaujas laukos. un šeit Padomju latvijas 
armijas sakāve 1919. gada 22. maijā rīgas kaujā ar vācu un baltvācu bruņotajiem spē
kiem un latvijas republikas armijas uzvara 1919. gada 11. novembrī pār P. Ber monta
avalova komandēto krievu–vācu rietumu armiju uzskatāmi parādīja, par kuru no 
divām alternatīvām – lieliniecisko vai nacionāldemokrātisko – latviešu tauta bija gatava 
kaujas laukā cīnīties un mirt. lkP pasludinātā latvijas satversmes vēlēšanu boikota 
neveiksme tikai apliecināja latvijas tautas politiskās izvēles stabilitāti. 

131 izšķiroša nozīme bija lielbritānijas atbalstam Baltijas valstu miera sarunām ar Padomju krieviju kopš 
1919. gada rudens. sk.: Varslavāns a. rietumu politiskais faktors latvijā: 1919. gads. Latvijas Vēsture, nr. 4, 
1993, 12.–14. lpp.

132 “14 punkti”, kuros formulēti asV izvirzītie mērķi pēckara starptautiskajam noregulējumam, tika izklāstīti 
asV prezidenta Vudro Vilsona runā asV kongresā 1917. gada 26. decembrī (1918. gada 8. janvārī). runas 
tekstu sk.: President Wilson’s Fourteen Points. Pieejams: wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson_Four
teen_Points (skatīts 10.05.2013.).
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Pētījis latvijas valsts tapšanas (1917–1920), latvijas okupācijas un inkorporāci
jas Psrs (1939–1941), nevardarbīgās pretošanās Psrs režīmam trešās atmodas 
periodā (1986–1990) problemātiku.
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raksta mērķis – balstoties uz avotiem un uz avotiem balstītas jaunākās literatūras, vispārīgos vil
cienos atspoguļot latvijas neatkarības kara galvenos posmus 1918. gada novembrī – 1920. gada 
augustā, tajā vērojamos svarīgākos procesus un norises no valstiskuma izveides un nostiprināšanas 
skatupunkta, galveno uzmanību pievēršot tā galvenajiem militārajiem aspektiem, bet politiskos 
jautājumus aplūkojot vienīgi tik lielā mērā, cik tas nepieciešams, lai izprastu militāros procesus un 
norises. 

The objective of the article is to show the main parts and processes of the latvian War of inde
pendence from november 1918 to august 1920, when the latvian statehood was formed and 
strengthened. The main attention is focused on military issues, while political issues are discussed 
only for better explanation of military processes and events. unfortunately, the limited size of the 
article restricts discussion of processes and events, therefore, this article is confined with reference 
to sources and the most recent and complete literature about them.

Atslēgvārdi: latvijas neatkarības karš, latvijas Pagaidu valdība, landesvērs, ziemeļlatvijas brigāde, 
latvijas armija, Bermonta karaspēks, latgales atbrīvošana. 

Keywords: latvian War of independence, Provisional government, landeswehr, army of northern 
latvia, latvian army, Bermondt’s troops, liberation of latgale.

1918. gads iezīmēja izteiktu pavērsiena punktu eiropas un pasaules vēsturē. Pirmā 
pasaules kara beigu posmā centrālajā eiropā un austrumeiropā izveidojās virkne  
jaunu nacionālu valstu, turklāt daudzas no tām – pirmo reizi vēsturē. tas notika saistībā 
ar kara novājināto impēriju sabrukumu un pilnīgā saskaņā ar tautu gribu. 

tomēr apstākļi, kādos jaunās valdības bija spiestas cīnīties par savu zemju neatka
rību un robežām, lielākā vai mazākā mērā atšķīrās (šī cīņa minētajā eiropas reģionā 
dažādās izpausmēs turpinājās līdz pat 1921. gada martam, kad rīgā parakstītais Polijas 
un Padomju krievijas miera līgums noslēdza Versaļas – rīgas sistēmas izveidošanos). 
tas pilnā mērā attiecās arī uz trim pirmajā acu uzmetienā šķietami ļoti līdzīgā ģeopoli
tiskā stāvoklī esošajām Baltijas valstīm. 

spilgts apliecinājums minētajam ir arī atšķirīgais neatkarības pasludināšanas laiks 
(igaunija un lietuva kļuva neatkarīgas 1918. gada februārī, latvija – 1918. gada no
vembrī), kam ir loģisks izskaidrojums – lietuva jau kopš 1915. gada pilnībā atradās 
vācu okupācijas varā, kas bija ieinteresēta zināma pretpoliska faktora pastāvēšanā. 
savukārt igaunija vācu okupācijā nonāca tikai 1918. gada februārī, paspējusi proklamēt 
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neatkarību vēl pirms vācu karaspēka ienākšanas. ne vienā, ne otrā vācu okupācijas 
vara nepieļāva reāla valstiskuma izveidošanos (igaunijā – pilnībā, lietuvā – daļēji). 
savukārt latvija kā vienīgā no visām Baltijas zemēm trīs gadus bija tiešas kara  
darbības zona, kurā jebkāda veida plašāka sabiedriski politiska darbība, ieskaitot vismaz 
kaut kādas formas neatkarības proklamēšanu pirms kara nobeiguma, faktiski nebija 
iespējama. 

kad 1918. gada novembrī rietumu frontē karš beidzās, stāvoklis krasi mainījās arī 
vācu karaspēka ieņemtajās teritorijās austrumos. Darbību uzsāka lietuvas un igaunijas 
nacionālās valdības, ko okupācijas varasiestādes pirms tam vienkārši nepieļāva. 18. no
vembrī rīgā tika proklamēta latvijas republika, taču tās Pagaidu valdībai priekšā bija 
vairāk nekā pusotru gadu ilga sarežģīta militāra un politiska cīņa par valsts neatkarību 
un starptautisku atzīšanu. 1918.–1920. gadā latvijas teritorijā sadūrās un savstarpēji 
savijās, izpaužoties visdažādākajās formās, topošās latvijas republikas, Padomju krie
vijas un latviešu boļševiku, baltvāciešu un karā sakautās, pazemotās Vācijas, ambiciozās 
pretboļševistiskās krievijas jeb dažādu krievu pretboļševistisko spēku pārstāvju, jauno 
un atjaunoto kaimiņvalstu – igaunijas, lietuvas, Polijas un somijas, savu neatkarību 
tā arī nesaglabājušās Baltkrievijas tautas republikas un ukrainas tautas republi
kas, visbeidzot, rietumu lielvalstu visdažādākās intereses un šo interešu izpausmes  
formas.

latvijas teritorijā aplūkotajā laika posmā pastāvēja trīs valdības, katra ar saviem 
bruņotajiem spēkiem, tad vēl Pāvela Bermonta komandētā karaspēka tiešajā aizmugurē 
zemgalē izveidotā civilpārvalde, bet atsevišķas latvijas teritorijas pēc atbrīvošanas no 
boļševiku spēkiem mazāku vai lielāku laiku atradās kaimiņvalstu – igaunijas, Polijas un 
lietuvas – jurisdikcijā un pat militārajā varā. 

aplūkojamā latvijas vēstures posma izpētes stāvoklis diemžēl joprojām ir nepie
tiekams – izpētīti ir vienīgi atsevišķi jautājumi, taču daudzu tikpat būtisku jautājumu 
dziļāka analīze vai nu vispār nav uzsākta, vai atrodas līmenī, kādā to atstājuši 30. gadu 
pētnieki. joprojām nav tapusi mūsdienu zinātnes prasībām atbilstoša, uz dziļām lat
vijas un ārzemju arhīvu materiālu studijām balstīta neatkarības kara laikā risinājušos 
procesu un notikumu vēsture.1 Šā raksta mērķis ir, pamatojoties tieši uz avotiem un uz 
avotiem balstītas jaunākās literatūras, vispārīgos vilcienos atspoguļot latvijas neatkarī
bas kara galvenos posmus no valstiskuma izveides un nostiprināšanas skatupunkta, pir
mām kārtām uzmanību pievēršot tā galvenajiem militārajiem aspektiem, bet politiskos 
jautājumus aplūkojot vienīgi tik lielā mērā, cik tas nepieciešams, lai izprastu militāros 
procesus un norises. apjoma ierobežojumu dēļ neviens no minētajiem procesiem un 
norisēm netiek aplūkots padziļināti, tā vietā aprobežojoties ar norādi uz avotiem vai 
jaunāko un pilnīgāko literatūru, kurā tas darīts.2 

1 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. latvijas neatkarības karš 1918.–1920. gadā: galveno militārpolitisko norišu 
atspoguļojums historiogrāfijā. Latvijas valstiskumam 90: Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. starp
tautiska konference 2008, 13.–14. novembris, rīga. rīga: latvijas universitātes latvijas vēstures institūts, 
2010, 20.–44. lpp.

2 ierobežotā apjoma dēļ raksta atsaucēs apzināti nav norādīta vispārzināmā zinātniskā literatūra par aplūkojamo  
jautājumu. informāciju par šo literatūru sk. 1. atsaucē minētajā rakstā.
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Bruņoto spēku izveidošana un darbības sākums

1918. gada 18. novembrī rīgā vācu okupācijas apstākļos latvijas tautas padome, 
ko sākotnēji veidoja latviešu politiskās partijas (vienīgais izņēmums bija staņislavs 
kambala, kas pārstāvēja latgali) un kurā bija rezervētas vietas nacionālo minoritāšu 
pārstāvjiem, kas Padomē iestājās vēlāk, pasludināja latvijas republikas izveidi.

22. novembrī tika izveidota apsardzības ministrija (ministrs – zvērinātais advo
kāts jānis zālītis – amatā stājās gan tikai 4. decembrī), un drīz pēc tam uzsāka veidot 
valdībai uzticamus militāros spēkus. Faktiski situāciju galvaspilsētā joprojām kontro
lēja vācu okupācijas varas iestādes. apstākļos, kad latvijā ienāca Padomju krievijas 
“strādnieku un zemnieku sarkanā armija” un arī tās sastāvā esošās latviešu strēlnieku 
vienības, bet Pagaidu valdība bija spiesta sadarboties gan ar vācu okupācijas varu, gan 
vietējiem baltvāciešiem (viņiem īsā laikā bija izdevies no brīvprātīgajiem izveidot sa
mērā spēcīgas karaspēka vienības), tautas atbalsts tai bija vājš – izdevās saformēt tikai 
vairākas karavīru rotas rīgā, cēsīs u. c. turklāt dažas no tām (divas rīgas apsardzības 
rotas), decembra beigās saņēmušas pavēli piedalīties rīgas aizstāvēšanā pret ienākošo 
latviešu sarkano strēlnieku vienībām (31. decembrī – 1. janvārī pie inčukalna to centās 
darīt vienīgi vācu landesvēra un Dzelzsdivīzijas vienības, kā arī Pagaidu valdības spēkos 
ietilpstošā, mihaila afanasjeva komandētā un rēzeknē saformētā partizānu nodaļa), 
atteicās to darīt un tika izformētas, bet vairāki karavīri sodīti ar nāvi. 

Vēstures literatūrā joprojām pretrunīgi tiek vērtēti kārļa ulmaņa valdības 7. un 
29. decembrī noslēgtie līgumi ar Vācijas valdības pārstāvi Baltijā augustu Vinnigu. tie 
paredzēja landesvēra kā latvijas valdības karaspēka formēšanas principus (nacionālo 
apakšvienību īpatsvars, kas dažādu apstākļu dēļ netika realizēts, apgāde no Vācijas 
okupācijas spēku krājumiem u.tml.).3 minētie līgumi, pirmkārt, apstiprināja latvijas 
varas iestāžu atkarību no vācu spēkiem; otrkārt (īpaši 29. decembra vienošanās, kas 
paredzēja pilsonības piešķiršanu vācu karavīriem pēc vairāku nedēļu dienesta latvijas 
Pagaidu valdības bruņotajos spēkos), vēl lielākā mērā mazināja Pagaidu valdības po
pularitāti tautā; treškārt, bruņoto spēku izveidē tie deva visai maz – nelielā brīvprātīgo 
skaita dēļ nebija iespējams izveidot landesvērā paredzēto latviešu apakšvienību skaitu, 
turklāt vācu okupācijas iestādes dažādi vilcināja līgumos paredzēto ieroču un munīcijas 
izsniegšanu latviešu vienībām, jo uzskatīja – daļēji pamatoti – tās par politiskā ziņā 
nedrošām.

toreizējais valdības spēku virsleitnants jānis ezeriņš situāciju raksturoja šādi: “rīgā 
bija iespaids ļoti slikts. Vācu kareivji staigāja apkārt bez kādas disciplīnas; plītēšana un 
uzdzīvošana notika augstākā mērā. Šaudīšana, kliegšana, ālēšanās – tas dzirdējās mūsu 
galvaspilsētā 1918. gada decembra beigās. Šādos nospiedošos apstākļos darbojās mūsu 
pirmā valdība un organizējās armija [..] ar katru dienu, ko rīgā pavadījām, arvien 
vairāk bija jūtama komunistu pārspēka tuvošanās. Pa ielām staigāja bijušās krievijas 
armijas noplukuši karavīri. Vācu kareivji par smiekla naudu pārdeva visu. Plītēšana 
pieņēmās pilsētas nomalēs, dziedāja lielinieciskas dziesmas, šaudīja un laida raķetes.  

3 sk.: latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lVVa), 1468. f. (kara ministrijas 
sekretariāts), 1. apr., 130. l., 10.–14. lp. 
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rīgā kārtības vairs nebija.”4 Šajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos, kad valdīja vispārēja 
neziņa un apjukums, pēc tam, kad lielākā daļa karavīru dezertēja vai apzināti izvairī
jās atstāt rīgu, atlikušie vairāki simti Pagaidu valdībai uzticamo karavīru kopā ar to 
1919. gada janvāra sākumā cauri jelgavai atkāpās uz kurzemi.

Īsā laikā gandrīz visa latvijas teritorija, izņemot liepāju un nelielu teritoriju ap 
to, nonāca boļševiku rokās, kuri šeit, domājot par latvijas kā “tilta” lomu “pasaules 
revolūcijas liesmas iedegšanā”, pēc Padomju krievijas valdības (tautas komisāru pa
domes) un boļševiku partijas vadītāja Vladimira Ļeņina rīkojuma izveidoja formāli 
neatkarīgu, bet patiesībā pat strukturālā ziņā Padomju krievijā ietilpstošu valstisku 
veidojumu ar nosaukumu “Padomju latvija”. tās valdība, ko vadīja Pēteris stučka, 
masveida mobilizācijas ceļā izveidoja ne tikai daudzskaitlīgu armiju, kas, starp citu, arī 
juridiski bija krievijas sarkanās armijas sastāvdaļa ar vienotu virspavēlnieku (latvieti, 
bijušo krievijas armijas pulkvedi jukumu Vācieti). Šai armijai uzdeva arī praktiski 
neizpildāmu uzdevumu – nodibināt padomju varu ne tikai latvijā, bet arī igaunijā, 
lietuvā un pat daļēji poļu karaspēka kontrolētajā lietuvas daļā. Pret iedzīvotājiem val
dība vērsās ar vispārēju teroru, kam pamatā bija galēji pārspīlēts “šķiriskuma” princips, 
un realizēja pilnīgi nepareizu agrāro politiku (zemniekiem nepiešķīra zemi, tā vietā 
ieviešot dzimtbūšanas laika klaušas un normas, kuras pat pārsniedza senās nodevas un 
par kuru nepildīšanu draudēja visbargākās represijas, nāves sodu ieskaitot), tādējādi 
burtiski dažu mēnešu laikā panākot pretēju efektu un strauji zaudējot savu sākotnējo  
popularitāti tautā.5 

jāatzīmē, ka nacionālo minoritāšu loma šī valstiskā veidojuma administrācijā bija 
drīzāk simboliska (pastāvēja lietuviešu, poļu, vāciešu un trīs nelielas ebreju komunistu 
sekcijas rīgā, Daugavpilī un rēzeknē), bet gandrīz visus augstākā un pat vidējā līmeņa 
amatus ārkārtīgi sazarotajā politiskajā un represīvajā sistēmā ieņēma latvieši.6

stāvoklis liepājā un nelielajā teritorijā ap to 1919. gada sākumā bija ārkārtīgi sarež
ģīts. to vēl vairāk pasliktināja vācu militāro iestāžu neuzticēšanās k. ulmaņa vadītajai 
Pagaidu valdībai, tās šo valdību gandrīz pilnībā kontrolēja, neļāva tai īstenot mobilizā
ciju (vācieši baidījās, ka ieroči varētu nonākt boļševikiem simpatizējošu latviešu rokās).
tādēļ Pagaidu valdība bija spiesta īstenot vairākas nelielas, slepenas mobilizācijas 
apkārtējos pagastos un liepājā. Piemēram, 25. janvārī apsardzības ministra j. zālīša 
parakstītajā rīkojumā latviešu un krievu valodā tika paziņots, ka liepājā un grobiņas 
apriņķī tiek izsludināta bijušo krievijas armijas, flotes un gaisa flotes virsnieku (līdz 
45 gadu vecumam) un apakšvirsnieku (līdz 33 gadu vecumam) mobilizācija. liepāj
niekiem bija jāpulcējas latviešu biedrības telpās 28. janvārī, bet apriņķī dzīvojošiem –  

4 ezeriņš j. atmiņas par pulkveža kalpaka bataljonu. Latvijas Kareivis, 1927, 4. marts.
5 sīkāk sk.: stranga a. komunistu diktatūra latvijā: 1918. gada decembris – 1920. gada janvāris. Latvijas valstis-

kumam 90: Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. starptautiska konference 2008, 13.–14. novembris, 
rīga. rīga: latvijas universitātes latvijas vēstures institūts, 2010, 62.–70. lpp.; Šiliņš j. Padomju latvija un tās 
bruņotie spēki (1918. gada decembris – 1919. gada jūnijs) latvijas arhīvu materiālos. Vēsture: avoti un cilvēki.
Daugavpils: saule, 2010, 186.–192. lpp.; Šiliņš j. rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris – maijs. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 3, 2009, 119.–137. lpp.; u. c.

6 sk.: stranga a. Ebreji Baltijā: No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam, 14. gadsimts – 1945. gads. rīga: 
lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2008, 391.–395. lpp.
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30. janvārī. Drīz pēc tam tika tipogrāfiski iespiests 
un izplatīts informatīvs materiāls “kādēļ latvijā 
vajadzīga mobilizācija?”7

Vienlaikus liepāju atstāja un uz eiropas val
stīm devās ne tikai daudzi ministri, bet arī lielākā 
daļa no bruņoto spēku augstākajiem virsniekiem, 
turklāt, īpaši virsnieku gadījumā, tas tika darīts, 
izmantojot visdažādākos formālos ieganstus, bet 
faktiski – neticot tālākai darbības iespējai dzim
tenē un pārliecībā par drīzu liepājas nonākšanu 
boļševiku varā. minētais īpaši akcentē pulkvež
leitnanta oskara kalpaka rīcības nozīmi, viņam 
ārkārtīgi smagā situācijā 1918. gada 30. decembrī 
uzņemoties Pagaidu valdībai uzticību saglabājušo 
karavīru komandēšanu.8 

1919. gada janvārī landesvēra sastāvā izveido
tais o. kalpaka un vēlāk (pēc o. kalpaka bojāejas 
6. martā9 pārpratuma kaujā ar landesvēra vācu 
vienību) jāņa Baloža komandētais 1. atsevišķais  
latviešu bataljons (no marta beigām – brigāde) 
izcīnīja pirmās cīņas kurzemē, un pakāpeniski, 
valdībai realizējot mobilizāciju ieņemtajos pa
gastos un liepājā, cīnītāju rindas auga. samērā 
daudzskaitlīgas latviešu rezerves vienības (“jaun
formējamie spēki”) veidojās liepājā, un tās, tāpat 
kā minētā brigāde un visas pretboļševistiskās 
karaspēka daļas kurzemē, formāli ietilpa Vācijas 
armijas 6. rezerves korpusā (no februāra sākuma 
komandieris – rīdigers fon der golcs), kas savu
kārt pakļāvās Vācijas ziemeļu robežapsardzības 
virspavēlniecībai.10 lieki piebilst, ka atrašanās 
Vācijas bruņoto spēku sastāvā – lai arī tā bija formāla – neveicināja atbalstu latviešu 
iedzīvotāju vidū, kaut gan pakāpeniski zināms atbalsts tika panākts.

savukārt igaunijas teritorijā un igaunijas armijas operatīvajā pakļautībā kopš 
februāra sākuma darbojās latviešu vienības jorģa zemitāna vadībā (to darīt ļāva 
abu valstu starpā noslēgtais līgums). Februāra beigās pēc atbrīvotajā ziemeļlatvijas  

7 lVVa, 1533. f. (tieslietu ministrija), 1. apr., 3. l., 5.–6. lp. (plakāts). 
8 lVVa, 1468. f., 1. apr., 130. l., 35. lp. sk.: mugurēvičs Ē. Oskars Kalpaks: Pirmā pasaules kara un Latvijas 

Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un kauju ceļš. rīga: jumava, 2005. sk. arī Ē. jēkabsona recenziju par šo darbu: 
Latvijas Arhīvi, nr. 1, 2005, 134.–140. lpp.

9 sk.: jēkabsons Ē. Pulkvedis oskars kalpaks: jauni materiāli. Tēvijas Sargs, nr. 3 (marts), 2010, 26.–27., 31. lpp. 
Pieejams arī: http://doc.mod. gov.lv/lv/ts/2010/3/index.html (skatīts 03.04.2012.).

10 Bērziņš V. (atb. red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīga valsts, 1918–1940. rīga: latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2003, 64. lpp.

1. att. Brīvprātīgie no Vecpils pagasta. kurzeme, 
1919. g. pavasaris. no labās: ernests zaķis,  
kārlis zaķis miķeļa dēls, ernests zaķis miķeļa dēls  
(dz. 1894. gadā), puisis no Vecpils pagasta 
(kāda saimnieka dēls) 
(no latvijas kara muzeja krājuma)
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teritorijā notikušās mobilizācijas11 un ievērojamas daļas Padomju latvijas armijas kara
vīru pāriešanas pretinieka pusē šīs vienības tika pārveidotas par ziemeļlatvijas brigādi 
ar 1. Valmieras kājnieku pulku, kam drīzumā pievienojās 2. cēsu kājnieku pulks un arī 
citas vienības (pēc vienotas latvijas armijas izveidošanas minēto pulku numerācija tika 
mainīta, pirmajam piešķirot 4., bet otrajam – 5. kārtas numuru).12 

Vietējo vāciešu militārās apakšvienības, kas nebija apmierinātas ar Pagaidu valdības 
politiku attiecībā pret rietumu lielvalstīm, ar vācu okupācijas varas atbalstu 16. aprīlī 
liepājā īstenoja pret kārļa ulmaņa valdību vērstu bruņotu apvērsumu,13 neilgu laiku 
pēc tam atļaujot izveidot vēl vienu, vāciešiem labvēlīgāku un sadarbībā ar viņiem lat
vijas val stiskuma nostiprināšanās iespēju saskatošu valdību mācītāja andrieva niedras 
vadībā. tomēr ierobežotu darbību turpināja arī k. ulmaņa valdība, kas britu karakuģu 
apsardzībā bija patvērusies uz tvaikoņa “saratov” liepājas ostas reidā, bet šai valdībai  
klusu politisko lojalitāti saglabājusī landesvēra latviešu brigāde kurzemē un igaunijas 

11 Par situāciju ziemeļlatvijā aplūkojamā laika periodā sk. arī: jēkabsons Ē. stāvoklis ziemeļlatvijā 1919. gada 
sākumā: Valkas latviešu sabiedriskā darbinieka oto hasmaņa liecība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
nr. 3, 2011, 140.–158. lpp. 

12 sk.: ekmane B. ziemeļlatvijas brigādes veidošanās 1919. gadā: ko par to stāsta latvijas kara muzeja krājums. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, Vi. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2005, 192.–211. lpp. 

13 sk.: jēkabsons Ē. jāņa aleksandra liberta loma latvijas vēsturē un viņa liecība par vācu 1919. gada 16. aprīļa 
puču liepājā. Latvijas Arhīvi, nr. 3/4, 1996, 103.–110. lpp.

2. att. ziemeļlatvijas 
brigādes karavīri 
ierakumos. 1919. g. 
vasara (no latvijas 
kara muzeja krājuma)
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armijas operatīvajā pakļautībā izveidotā ziemeļlatvijas brigāde ziemeļvidzemē turpināja 
cīņu pret Padomju latvijas armiju. apvērsuma laikā liepājas kara ostas teritorijā faktiski 
tika uz laiku internēti liepājas jaunformējamie spēki, lielāko karavīru daļu pēc tam vien
kārši atlaida mājās. Vienlaikus tautā pakāpeniski pieauga k. ulmaņa valdības populari
tāte, ko veicināja arī P. stučkas un a. niedras valdību neveiksmīgā, pat kompromitējošā 
politika, kā arī pašas Pagaidu valdības stāvoklis pēc 16. aprīļa apvērsuma, kas liecināja 
par attiecību pārtraukšanu ar šķietamo līdzšinējo sabiedroto – vācu okupācijas varu.

1919. gada 22. maijā vācu spēki ieņēma rīgu. atriebjoties par padomju režīma rea
lizēto teroru pret iedzīvotājiem, pirmām kārtām pret baltvāciešiem kā saviem “šķiras 
ienaidniekiem”, tagad terors tika izvērsts pret vietējiem latviešiem, balstoties uz saukli 
“latvietis – boļševiks”. 23. maijā galvaspilsētā ienākušās j. Baloža komandētās latviešu 
brigādes vienības lielā mērā bija spiestas uz notiekošo gandrīz bezpalīdzīgi noraudzīties. 
Drīz pēc tam piespiedu mobilizācijas ceļā līdz milzīgiem apmēriem palielinātā Padomju 
latvijas armija faktiski sabruka, pieaugot masveida dezertēšanai un pāriešanai igaunijas 
armijas un landesvēra latviešu vienību pusē (atlikušās vienības tika ar steigu pārvietotas 
uz krievijas Pilsoņu kara frontēm, kur karavīriem dezertēšanas iespēju vairs nebija). 

Pēc rīgas ieņemšanas vācu spēki nevis sekoja brūkošajai Padomju latvijas armijai 
uz latgali, bet centās dabūt savā pārziņā igauņu un latviešu spēku kontrolēto Vidzemi 
(vienlaikus Parīzē notiekošās miera sarunas iegāja kritiskajā fāzē – pastāvēja ļoti reāla 
karadarbības atjaunošanās iespēja, uz ko cerēja arī r. fon der golca vadītā vācu militārā 
vadība latvijā, kas plānoja šādam gadījumam iegūt sev Vidzemi kā operatīvi stratēģisku 
priekšlauku tālākām operācijām). konflikts ar igauņu un latviešu spēkiem jūnija beigās 
pārauga vairāku dienu ilgās smagās kaujās, kurās vācu landesvēra daļas un Dzelzsdivī
zija pie cēsīm tika sakautas.14

14 sk.: Bērziņš V. Vēlreiz par cēsu kaujām. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 1999, 73.–84. lpp.

3. att. ziemeļ
latvijas brigādes 
rezerves bataljona 
karavīri ar dāmām. 
rūjiena,  
1919. gada 3. jūlijs 
(no latvijas kara 
muzeja krājuma)
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uzvara pie cēsīm deva iespēju jūlija sākumā rīgā atgriezties k. ulmaņa Pagaidu 
valdībai. Beidzot tā varēja pārņemt kontroli pār to latvijas teritoriju, kas bija atbrīvota 
no boļševiku varas. Beidza pastāvēt a. niedras provāciskā valdība, un ietekmi zau
dēja Padomju latvijas valdība, kas formāli vēl kādu laiku darbojās latgalē. 21. jūlijā 
ar igauniju tika noslēgts līgums par turpmāko sadarbību,15 taču faktiski tas darbojās 
ne sevišķi efektīvi, jo starp abām pusēm pastāvēja teritoriālas domstarpības un citas  
pretrunas. 

1919. gada jūlijā, apvienojoties jorģa zemitāna vadītajai ziemeļlatvijas brigādei un 
jāņa Baloža komandētajai 1. atsevišķajai latviešu brigādei, rīgā tika izveidota vienota 
latvijas armija ar armijas virspavēlnieka štābu priekšgalā (virspavēlnieka amatā tika  
iecelts bijušais krievijas armijas divīzijas komandieris Dāvis sīmansons, kurš šajā 
postenī palika līdz bermontiādes sākumam, kad viņa vietā iecēla j. Balodi) sākumā 
ar divām un drīzumā jau ar trijām (kurzemes, Vidzemes un latgales) kājnieku divī
zijām (gada beigās liepājā izveidoja vēl ceturto – zemgales divīziju). katrā divīzijā 
bija trīs kājnieku pulki ar vienotu numerāciju, pie kuriem sākotnēji bija jāpieskaita arī 
Vācu zemessargi, lauka artilērijas pulks (sākotnēji – 13 atsevišķi divizioni), jātnieku 
eskadrons,16 inženieru rota. 

sākumā radās zināmas neskaidrības ar pulku numerāciju, tās atspoguļoja divu 
latvijas armijas virsniecības grupējumu savstarpējo konkurenci – 15. jūlijā virspa
vēlnieks ar pavēli piešķīra 1. numuru uz ziemeļlatvijas brigādes bāzes izveidotajai 
Vidzemes divīzijai, kurā pulkiem jau bija piešķirta attiecīga numerācija, taču j. Balodis 
pret to protestēja, aprakstot savu vienību pastāvēšanas un kaujas ceļu, kas aizsācies jau  
1918. gada novembrī (tika arī uzsvērts, ka no tām tika sūtīti virsnieki arī uz ziemeļ
latviju, lai tur formētu vienības). j. Balodis rakstīja: “ievērojot to, cik liela nozīme ir 
tradīcijām, un cik lielā mērā karaspēka gars un kaujasspējas ir saistītas ar šīm tradī
cijām, lūdzu jūs, Virspavēlnieka kungs, nosaukt kurzemes divīziju ne par 2., bet par 
1. divīziju, jo pēc vecvecām tradīcijām visos laikos un visās armijās, viņam par pamatu 
liktas kā atsevišķas personas, tā arī karaspēka vienības katrreiz stāv armijas saraksta 
priekšgalā.”17 rezultātā numerācija tika mainīta, kurzemes divīzijas pulkiem piešķirot 
pirmos numurus.

tāpat tika izveidots armijas virspavēlnieka postenis un štābs, apgādes un tehniskās 
vienības, ieskaitot aviācijas grupu (vēlāko parku), un štāba jūras daļa, kurai bija pa
kļauti vairāki militārām vajadzībām pielāgoti kuģi. jūras daļas pakļautībā bija arī krastu 
aizsardzības nodaļa un mīnu flotile, turklāt rudenī, operāciju laikā pret Bermonta 
spēkiem, no rīgas ostā esošajiem peldlīdzekļiem, tos attiecīgi tehniski militarizējot, 
izveidoja nelielu kara un transporta floti. 

uzsāka organizēt arī artilēriju, izveidojot kopumā 12 divizionus, kam vēlāk piepul
cējās vēl viens – 13. (uz Vācu zemessargu artilērijas vienību bāzes) artilērijas divizions. 
1920. gadā visas šīs vienības apvienoja četros (kurzemes, Vidzemes, latgales un zem

15 sk.: lVVa, 2574. f. (ārlietu ministrijas Politiskais departments), 4. apr., 8. l., 46., 47. lp.
16 Par jātnieku vienību darbību sk.: jēkabsons Ē. latvijas armijas jātnieku vienības 1919.–1921. gadā. Latvijas 

Kara muzeja gadagrāmata, V. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2004, 67.–105. lpp.
17 lVVa, 3601. f. (armijas virspavēlnieka štābs), 1. apr., 249. l., 59. lp.
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gales) attiecīgo divīziju pulkos, bet 13. divizionu likvidēja. Bija arī kavalērija, bruņotie 
vilcieni (faktiski – pārvietojamā artilērija),18 automobiļu, sapieru un sakaru vienības. 

armijā bija arī vairākas neregulāras karaspēka daļas. Pirmām kārtām tās bija 
1919. gada vasarā izveidojušās vienības – latgales partizānu pulks ziemeļlatgalē (pēc 
iekšējās kārtības pilnīgas militarizēšanas palika armijas sastāvā zem šāda nosaukuma 
līdz 1922. gadam, kad tika iekļauts kā “Partizānu bataljons” 9. rēzeknes kājnieku pulkā) 
un augškurzemes partizānu pulks ilūkstes apriņķī, kurš kā bataljons tika iekļauts 
3. jelgavas kājnieku pulkā. neskaitot nelielās “zaļo” partizānu vienības padomju spēku 
aizmugurē vēl pirms vienotas latvijas armijas izveides (galvenokārt Vidzemē), pavisam 
neilgu laiku 1919. gadā pastāvēja arī ziemeļlatvijas partizānu pulks, bet cīņu laikā ar 
Bermonta spēkiem – 1. Partizānu pulks, taču lielas nozīmes šīm vienībām nebija.

sarežģīto organizatorisko situāciju, veidojot vienotu armiju, apliecina j. zemitāna 
25. jūlija ziņojums virspavēlniekam: “ap austrumu fronti maldās daudz dažādu partizāņu 
un rezerves daļas, kuras neietilpst nevienā legālā karaspēka daļā.” ja šo daļu pārvešanai 
uz Valmieru jaunformējamā pulka izveidei tikšot prasīta atļauja frontes virsniekiem, 
tāda netiks dota, un, neīstenojot mobilizāciju, saformēt neko nav iespējams. tāpat j. ze
mitāns atzīmēja, ka “trūkst virsnieku, kurus, neskatoties uz jūsu pavēli, tomēr nesūta”.19 
tomēr samērā ātri situācija tika atrisināta un vienota, darboties spējīga armija izveidota.

18 Par bruņoto vilcienu kaujas darbību sk., piemēram: jēkabsons Ē. Polijas bruņotie vilcieni latvijā un latvijas 
bruņoto vilcienu sadarbība ar Polijas armiju 1919.–1920. gadā. Latvijas Vēsture, nr. 1, 2010, 45.–53. lpp.

19 lVVa, 3601. f., 1. apr., 249. l., 75. lp.

4. att. latvijas armijas bruņotie automobiļi. rīga, rātslaukums, 1919. g. oktobris. atsevišķi stāv 
bruņotā automobiļa “kurzemnieks” komandieris kaptenis georgs Voldemārs Dzeguze (kritis kaujā 
1919. gada 6. novembrī) (no latvijas kara muzeja krājuma)
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līdzīgu kaujas taktiku attiecībā uz partizānu vienībām pretinieka aizmugurē 
realizēja arī formāli atsevišķo, bet realitātē vienoto Padomju latvijas un sarkanās ar
mijas bruņoto spēku vadība – 1919. gadā kurzemē tika atstāti vērā ņemami bruņoti 
formējumi jāņa kretuļa un citu idejisku komunistu vadībā, bet vēlāk pāri frontei 
pārsūtītas nelielas diversantu nodaļas, kas nodarbojās ar lielāka un mazāka mēroga 
diversijām vai pat vienkārši krimināla rakstura darbībām, terorizējot varas iestādes 
un iedzīvotājus. Daudzos gadījumos akcijās pret šiem grupējumiem līdzās policijai un 
aizsargu organizācijai tika iesaistītas arī armijas vienības gan no vietējām komandan
tūrām, gan regulārā karaspēka daļām, tādējādi samērā operatīvi likvidējot šo nopietno  
problēmu.20

jau 1919. gada vasarā jaunizveidotā armija ar reorganizēto (atvaļinot no dienesta 
visus Vācijas vāciešus), par latvijas Vācu zemessargiem pārdēvēto un lielbritānijas 
armijas pulkvežleitnanta herolda aleksandera komandēto vācu landesvēru tās sastāvā 
(6. jūlijs kļuva par datumu, no kura tiem, kuri šādā veidā tika ieskaitīti latvijas armijā, 
tika rēķināts dienests) iesaistījās cīņās ar Padomju krievijas sarkano armiju latgalē. 
Vācu zemessargi bija īpatnēja karaspēka daļa, kurā kādu laiku saglabājās atšķirīgi for
mastērpi, iekšējā kārtība un pat struktūra, atšķirības sāka likvidēt 1920. gada pavasarī, 
kad šo karaspēka daļu pārdēvēja par 13. tukuma kājnieku pulku, bet 1922. gada aprīlī tas 
beidza pastāvēt (kā 3., t.s. tukuma bataljons tas tika iekļauts 7. siguldas kājnieku pulkā). 

Šajā laikā saistībā ar vispārējo militāri politisko situāciju (arī ar k. ulmaņa valdības 
īstenoto pretvācisko politiku) Pagaidu valdības popularitāte latvijas tautā bija ļoti pie
augusi, un faktiski kopš 1919. gada vasaras ir iespējams runāt par nu jau izteiktu tautas 
atbalstu latvijas valstiskumam. 

Bermontiāde un latgales atbrīvošana

Pēc uzvaras pie cēsīm 1919. gada jūlija sākumā ar sabiedroto lielvalstu (asV un 
lielbritānijas) misiju iesaistīšanos panāktā vienošanās (strazdmuižas pamiers) ar sa
kautajiem vācu spēkiem paredzēja to izvešanu uz zemgali, kur tiem tika dots laiks un 
iespēja sakārtoties galīgai evakuācijai uz Vāciju (austrumprūsiju). tomēr vācu militārā 
vadība, nevēlēdamās izvest karaspēku no latvijas un cerot uz iespēju atsākt šeit cīņu 
par Vācijas impērijas un tās Versaļā zaudētā goda un teritoriālā veseluma atjaunošanu, 
atrada ieganstu, kā formāli izvairīties no evakuācijas uz dzimteni – septembrī vācu ka
ravīriem tika dota atļauja brīvprātīgi iestāties Pāvela Bermontaavalova21 komandētajā 
t.s. rietumkrievijas Brīvprātīgo armijā, kas sāka formēties jelgavā sākotnēji no Vācijā 
nonākušajiem krievu karagūstekņiem un kura par savu mērķi pasludināja krievijas im
pērijas atjaunošanu. 8. oktobrī tā pārgāja uzbrukumā rīgai, ar mērķi nodrošināt savas 
armijas aizmuguri paredzētajā krievijas “atbrīvošanas” karagājienā (iznīcinot latvijas 

20 sīkāk sk.: lVVa, 3591. f. (armijas rajonu un etapu komandantūru priekšnieka pārvalde), 1. apr., 51. l., 73., 
78., 79. lp.; jēkabsons Ē. latvijas armijas virsnieka jāņa rubeņa liecība par latvijas neatkarības kara cīņām 
1919.–1920. gadā. Latvijas Arhīvi, nr. 1, 2007, 43.–72. lpp.

21 sk.: Čapenko a. rietumu Brīvprātīgo armijas komandiera portrets. P. Bermonta biogrāfija. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, iii. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2002, 95.–110. lpp.
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neatkarību, pirms šī armija pievienojas igaunijā internētajai n. judeņiča krievijas zie
meļrietumu brīvprātīgo armijai, ar kuru latviju saistīja īpatnējas attiecības; šī iemesla 
dēļ ģenerālis judeņičs sakarā ar notiekošo pasludināja P. Bermontu par krievijas valsts 
interešu nodevēju).22

sākotnēji Bermonta spēki, kuros vācu vienības veidoja apmēram 70 procentus 
(pārējās vienības formējās no Vācijas teritorijā esošajās krievu karagūstekņu nomet
nēs savervētajiem karavīriem, kuri kopš 1919. gada vasaras tika pa dzelzceļu sūtīti uz 
n. judeņiča armiju igaunijā, bet aizturēti jelgavā un iekļauti P. Bermonta komandētajos 
spēkos), guva straujus panākumus. Vienīgi ar ļoti lielām grūtībām latvijas armijai rīgā 
izdevās apturēt ienaidnieku uz Daugavas upes līnijas, lai gan tam bija ievērojams artilē
rijas un citu tehnisko līdzekļu (t. sk. lidmašīnu) pārsvars. 

Būtisku atbalstu ar artilērijas uguni latvijas armijai kaujās rīgā sniedza arī divi 
igaunijas bruņotie vilcieni (līdz savai atsaukšanai no latvijas galvaspilsētas 23. oktobrī 
politisku iemeslu dēļ) un britu – franču apvienotās Baltijas jūras eskadras karakuģi. 
iekšpolitiski Bermonta akcija izraisīja vēl nebijušu nācijas saliedēšanos ap latvijas 
Pagaidu valdību – armijā stājās tūkstošiem brīvprātīgo, kuri papildināja jau esošās vie
nības un veidoja jaunas (1. studentu bataljons u. c.).

turpmākā mēneša laikā rīgā un citur latvijā notika ļoti smagas kaujas un sadur
smes – uzmanības novēršanai organizēts uzbrukums pāri Dzelzs tiltam rīgas centrā, 
lai latvijas armija pārceltos pāri Daugavai un ieņemtu Daugavgrīvas cietoksni – Bol
derāju. Vienlaikus tika iegūts nozīmīgais lielbritānijas un Francijas karakuģu artilērijas 
atbalsts, bet 11. novembrī, par bāzi izmantojot iepriekš ieņemto Daugavgrīvu, pilnībā 
atbrīvoja rīgas Pārdaugavu, pēc tam – 21. novembrī – jelgavu un novembra beigās – 
visu latvijas teritoriju, uz neilgu laiku ieejot arī lietuvas teritorijā. Šoreiz – atšķirībā no 
perioda pēc cēsu kaujām – latvijas puse neievēroja arī Vācijas un lielvalstu mēģinājumu  
apturēt latvijas armijas uzbrukumu, Vācijai formāli pārņemot no Bermonta karaspēka 
pavēlniecību un lielvalstīm pieprasot uguns pārtraukšanu un sarunu uzsākšanu par 
kara darbības pārtraukšanu. starplaikā – novembra pirmajā pusē – Bermonta spēki 
mēģināja uzbrukt arī liepājai, taču pēc vairāku dienu sīvām kaujām ar pilsētas gar
nizona – topošās zemgales divīzijas – spēkiem 14. novembrī tie tika pilnībā atsisti un 
pēc tam padzīti arī no kurzemes teritorijas.23 21. novembrī lietuvas teritorijā esoša
jiem Bermonta spēkiem uzbruka arī lietuvas armija, kas pirms tam bija vilcinājusies 
ar šo soli, latvijas pārstāvju priekšā aizbildinoties ar dažādiem iemesliem (decembra 
sākumā abas puses parakstīja vienošanos par kopīgu uzbrukumu vācu spēkiem, ja tie 
līdz 15. decembrim neatstās lietuvas teritoriju, taču uzbrukums nebija jārealizē). tieši 
latvijas armijas kauju laikā ar Bermonta spēkiem bija vērojama abu karojošo pušu ār
kārtīga nežēlība, kas bija vērsta arī pret civiliedzīvotājiem un karagūstekņiem.

25. novembrī, reaģējot uz Vācijas valdības paziņojumu par Bermonta spēku pa
kļaušanu Vācijas armijas virspavēlniecībai, latvijas valdība paziņoja par attiecību  

22 sk.: ciganovs j. krievu rietumu brīvprātīgo armijas veidošanās. 1919. gada vasara–rudens. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa,  nr. 1/2, 2000, 13.–22. lpp.

23 sk.: ekmane B. gatavošanās liepājas aizstāvībai 1919. gada rudenī. ko par to vēsta latvijas Valsts vēstures 
arhīva glabātie dokumenti? Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, Viii. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” 
fonds, 2007, 43.–55. lpp.
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pārtraukšanu ar šo valsti, un šis solis tika uzskatīts par kara pieteikumu. jaunākajā 
vēstures literatūrā šāda rīcība gan tiek atzīta par pārsteidzīgu, tomēr lielā mērā Vācijas 
puses attieksmes izraisītu. jautājums tika atrisināts tikai 1920. gada jūnijā, kad abas 
valstis parakstīja vienošanos par sakaru atjaunošanu.24 

Pēc uzvaras pār Bermonta spēkiem, kas tika sasniegta, latvijas armijai ciešot ļoti 
smagus zaudējumus, vienīgi latgale vēl palika ienaidnieka – sarkanās armijas – varā. 
igaunijas spēki vēl kādu laiku kontrolēja zināmu ziemeļaustrumvidzemes daļu, to pil
nībā atstājot tikai 1920. gada sākumā pēc miera noslēgšanas ar Padomju krieviju, bet 
ilūkstes apriņķa austrumu daļu ieņēma poļu un lietuviešu spēki, kuri jau 1919. gada 
vasarā bija šeit ienākuši, izcīnot sīvas kaujas ar sarkano armiju un ciešot smagus 
zaudējumus, bet ar diezgan skaidri izteiktu nodomu – iekļaut šīs teritorijas savas 
valsts sastāvā (tikai septembra beigās ar Polijas armijas franču tanku rotas palīdzību 
poļiem iepretī Daugavpilij izdevās pilnībā atspiest sarkano armiju uz Daugavas labo  
krastu).25

neraugoties uz latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas līderu aprindās 
pausto cerību par iespēju atgūt latgali no Padomju krievijas sarunu ceļā, latvijas val
dība un armijas virspavēlniecība pieņēma pamatotu lēmumu par militāras operācijas 
nepieciešamību. lai to realizētu, militāru (4. kājnieku – zemgales – divīzija nebija līdz 
galam saformēta) un politisku (ja uzbrukumu uzsāktu latvijas armija vienatnē, reaģētu 
arī uz Daugavas upes līnijas izvietotie lietuvas un Polijas bruņotie spēki, kuru iziešana 
no latgales vēlāk varētu radīt zināmu problēmu) apsvērumu dēļ bija nepieciešama 
militāra sadarbība ar kādu no kaimiņvalstīm, turklāt igaunija šajā laikā atradās miera 
slēgšanas stadijā ar Padomju krieviju (lielā mērā tieši igaunijas pieredze pārliecināja 
latvijas pusi, ka krievija sarunu ceļā latgali neatdos). 

Pēc neveiksmīgām sarunām ar lietuvas valdību, kurās lietuvieši faktiski atteicās 
apsvērt reālu kopdarbību pret sarkano armiju (tā vietā viņi bija gatavi apspriest tikai 
atbalstu cīņā pret savu ienaidnieci Poliju), 1919. gada decembra beigās latvijas armijas 
virspavēlniecība noslēdza ierobežotas militārās sadarbības līgumu ar Polijas armijas 
pārstāvi rīgā. līgums paredzēja abu valstu kopdarbību Dienvidlatgales atbrīvošanā, 
šeit operējošajam latvijas karaspēkam operācijas laikā pakļaujoties Polijas armijas 
daļu pavēlniecībai (šāds tiešais atbalsts Polijas pusei bija ļoti izdevīgs – tā guva iespēju 
nodrošināt savas armijas kreiso spārnu frontē pret Padomju krieviju, turklāt tādējādi 
cerēja padarīt latviju par savu militāri politisko sabiedroto reģionā, taču tas izdevās 
tikai daļēji). 1920. gada 3. janvārī Polijas un latvijas spēki, vienlaikus nodrošinoties 
pret varbūtēju lietuvas armijas daļu pāriešanu Daugavas labajā krastā, pārgāja uzbru
kumā sarkanajai armijai Dienvidlatgalē. Poļi jau pirmajā dienā atbrīvoja Daugavpili, 
bet 9. janvārī latvijas armijas spēki – ziemeļlatgali, līdz februāra sākumam ārkārtīgi 
smagos klimatiskajos apstākļos (lielajā salā daudzi karavīri bija guvuši apsaldējumus) 
vairākos operācijas posmos (16. janvārī rīgā tika parakstīts otrs līgums, kas paredzēja 

24 sk.: Feldmanis i. latvijas kara pieteikums Vācijai. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, ii. rīga: lu žurnāla 
“latvijas Vēsture” fonds, 2001, 124.–135. lpp.

25 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. Polijas armijas kaujas ar sarkano armiju ilūkstes apriņķī 1919. gada septembrī. Latvijas 
Kara muzeja gadagrāmata. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2000, 46.–58. lpp.



273Ēriks Jēkabsons    latVijas Valstiskuma militārPolitiskā izVeiDe un nostiPrināŠanās 

tālāko operācijas gaitu) atbrīvojot visu latgales teritoriju un vietām to pat ievērojami 
pārsniedzot. 

1920. gada janvāra sākumā uz maskavu devās latvijas sarkanā krusta delegā
cija, kuras galvenais un slepenais uzdevums bija pamiera noslēgšana. Pēc garākām 
sarunām latvijas un Padomju krievijas pamiers tika parakstīts un tas stājās spēkā  
1. februārī.26 Pēc latvijas puses prasības tas bija slepens, un informācijas par to nebija 
pat latvijas armijas vienību komandieriem latgales frontē, tāpēc ierobežota karadar
bība ar savstarpējiem izlūkgājieniem un nelielām sadursmēm, kritušajiem, ievainota
jiem un gūstā nonākušajiem turpinājās līdz pat miera noslēgšanas dienai – 1920. gada 
11. augustam. 

miera sarunas, kas bija uzsāktas maskavā 16. aprīlī, noritēja ļoti smagi. Vasarā 
sarunas tika turpinātas rīgā, turklāt tās ļoti lielā mērā bija atkarīgas no notikumiem 
Padomju krievijas un Polijas frontē. Piemēram, latvijas puse kļuva ļoti piekāpīga jūlijā, 
kad sarkanā armija Polijas frontē guva straujus panākumus, un padomju valdība sāka 
domāt par “pasaules revolūcijas” drīzu sākšanos, par ieiešanu centrāleiropā ar “proleta
riāta diktatūras” spēkiem; savukārt latvijas valdība, lieliski apzinoties padomju uzvaras 
iespējamās sekas savai valstij, šajā situācijā vienkārši centās nodrošināt savas zemes 
neatkarību visiem iespējamiem – arī juridiskiem – līdzekļiem.27

26 sk.: jēkabsons Ē. slepenais pamiers latgales frontē 1920. gadā. Tēvijas Sargs, nr. 2 (februāris), 2005, 28.–29. lpp.
27 sīkāk sk.: stranga a. Latvijas–Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā. rīga: lu žurnāla “lat

vijas Vēsture” fonds, 2000, 17.–72. lpp.

5. att. Varakļānu miesta komandantūras personāls. 1920. g. marts (no latvijas kara muzeja 
krājuma)
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1920. gada aprīlī un maijā karaspēka daļām latgales frontes labajā spārnā pievieno
jās arī no liepājas pārvietotā latvijas armijas zemgales divīzija, vienlaikus aprīļa vidū 
latvijas teritoriju un frontes sektoru ārpus etniskās latvijas teritorijas – Drisas (tag. 
Verhņedvinska) apkārtnē28 – atstāja Polijas karaspēks. Pēc vienošanās ar latvijas pusi 
nelielu garnizonu līdz kara beigām ar Padomju krieviju saglabāja vienīgi Daugavpilī. 
taču arī tas bija spiests atstāt pilsētu jau jūlija sākumā, faktiski bēgot no draudošās 
nošķelšanas no galvenajiem poļu spēkiem sarkanās armijas straujās pretofensīvas re
zultātā, kad latvijas spēkiem vienīgi pakāpeniski un pēc neliela konflikta ar lietuvas 
armijas daļām (arī lietuvas karaspēka intereses bija tieši tādas pašas) izdevās pārņemt 
savā kontrolē arī grīvas miestu un sešus ilūkstes apriņķa pagastus otrpus Daugavai,  
iepretī Daugavpilij, kurus līdz tam Polijas puse bija pasludinājusi par saviem un iekļā
vusi Braslavas apriņķī.29

jau pēc miera noslēgšanas un neatkarības kara beigām – 1920. gada septembra 
sākumā – latvijas armijas zemgales divīzijas 12. Bauskas kājnieku pulks kopā ar 
vienu jātnieku eskadronu un vienu artilērijas bateriju tika iesaistīts faktiski militāra 
rakstura operācijā, atspiežot subates rajonā lietuvas armijas vienības uz pastāvošo 
demarkācijas līniju, ko tās bija ievērojami pārkāpušas (operācijā krita viens un tika 
ievainoti divi lietuviešu karavīri), bet tikai 1920. gada oktobrī latvijas armijas daļas 
atguva pēdējo latvijas teritorijas daļu – vairākus ilūkstes apriņķa pagastus, ko līdz 
tam bija ieņēmusi lietuvas armija (pēc poļu ģenerāļa lucjana Žeļigovska spēku  
ieiešanas Viļņā lietuviešu vienības atstāja arī vēl atlikušo ilūkstes apriņķa daļu ar eglai
nes dzelzceļa staciju).30 

latvijas armijas skaitliskais sastāvs un raksturojums,  
neatkarības kara cīņu bilance

armijas skaitliskais sastāvs līdz 1920. gada sākumam bija samērā strauji audzis: 
1919. gada 1. decembrī armijā bija 65 296 karavīri ar 5495 zirgiem un 79 automobi
ļiem (kaujas ierindā gan tikai 23 015 vīri), 31. decembrī – 69 232 karavīri, bet kopā ar 
2179 brīva līguma darbiniekiem – 71 411 vīri, savukārt 1920. gada janvārī – jau 73 246 
karavīri. Pēc tam šis skaits sāka pakāpeniski samazināties, notiekot zināmu karavīru 
kategoriju (skolnieki, vecāka gadagājuma personas u.c.) atvaļināšanai.31 Vienlaikus 
no sibīrijas un tālajiem austrumiem 1920. gada maijā–novembrī dzimtenē atgriezās 
arī tur 1918. gada beigās saformētās nacionālās latviešu vienības – imantas pulks (pēc 

28 sīkāk sk.: kapenieks k. latvijas armijas darbība Drisas apriņķī 1920. gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrā-
mata, iX. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2008, 88.–106. lpp.

29 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.–1920. gadā. rīga: lu aka
dēmiskais apgāds, 2007, 21.–182. lpp.

30 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. latvijas attiecības ar lietuvu 1919.–1921. gadā. Latvijas Vēsture, nr. 2, 1997, 31. lpp.; 
jēkabsons Ē. lietuvas karaspēks ilūkstes apriņķī 1919.–1920. gadā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A daļa, nr. 2, 2005, 49.–64. lpp.

31 Brīvības cīņas, 1918–1920. Latviešu konversācijas vārdnīca, 2. sēj. rīga: a. gulbis, 1928–1929, 2973.–
2976. sl.
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atgriešanās uzreiz izformēts) un 1. latvijas strēlnieku bataljons (t.s. troickas bataljons – 
pēc sākotnējās dibināšanas vietas), kuru jau latvijā pārdēvēja par pulku un ar tādu 
pašu nosaukumu iekļāva robežsargu divīzijā (atsevišķa robežsargu divīzija ar četriem 
pulkiem tās sastāvā tika izveidota 1920. gada rudenī, balstoties uz jau 1919. gada bei
gās – 1920. gada martā saformētajiem četriem robežsargu t.s. rajoniem).

1920. gada 11. augustā neatkarības karam beidzoties, armija bija jāsamazina un 
jāpiemēro miera laika dzīvei. miera noslēgšanas brīdī latvijas armijā bija kopumā 
52 940 cilvēki (2468 virsnieki un sanitārvirsnieki, 708 kara ierēdņi, 8651 instruktors 
un 38 566 kareivji, kā arī 2547 personas uz brīva līguma pamata), bet bruņojumā bija 
138 lielgabali, četri bruņotie vilcieni, seši bruņu automobiļi, 23 lidmašīnas un astoņi 
tanki.32 1920. gada vasarā latvijas armijas karavīru nacionālais sastāvs bija šāds: 84,2% – 
latvieši, 5,6% – vācieši, 3,9% – krievi, 1,8% – poļi, 1,7% – ebreji, 1,3% – baltkrievi, 
1,5% – citas tautības. jāatzīst, ka minoritāšu pārstāvju īpatsvars bija samērā augsts,33 
kaut arī minētie skaitļi liecina, ka latvieši neapšaubāmi veidoja armijas kodolu, kas arī ir  
saprotams. 

jau kopš 1919. gada armijā tika samērā strikti ievērots karavīru reliģisko un pat 
vienkārši nacionālo jūtu princips, piešķirot viņiem brīvdienas attiecīgajās svētku  
dienās, turklāt, kas šajā gadījumā būtiski, tā tas bija arī nacionālo minoritāšu un ne
kristiešu gadījumā. Piemēram, 1920. gada 9. maijā liepājā ar 10. aizputes kājnieku 
pulka komandiera pavēli tika atbrīvoti no dienesta pienākumu izpildes karavīri ebreji, 
dodot iespēju pilsētā piedalīties svinīgajā dievkalpojumā, kas tika noturēts saistībā ar 
“Palestīnas atzīšanu”, bet 1920. gada 7. septembrī Dienvidlatgalē izvietotās zemgales 
divīzijas komandieris pavēlēja ebreju svētkos 12.–14., 21., 22., 27. un 28. septembrī, 

32 Bērziņš V., Bambals a. Latvijas armija. rīga: zinātne, 1991, 38. lpp.
33 Latvijas Kareivis, 1920, 12. aug.

6. att. latvijas armijas 
1. liepājas kājnieku 
pulka karavīri 
ierakumos. latgales 
fronte, 1920. g. vasara  
(no latvijas kara 
muzeja krājuma)
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tajos garnizonos, kur atradās sinagogas, atlaist šajās dienās uz dievkalpojumiem visus 
ebreju tautības karavīrus.34 

kopumā latvijas armija neatkarības kara kaujās bija zaudējusi 154 virsniekus un 
2875 karavīrus, turklāt lielākais kritušo skaits bija tieši cīņās pret Bermonta karaspēku; 
dzīvā spēka zaudējumu ziņā otrajā vietā – latgales atbrīvošanas operācija, cīnoties pret 
Padomju krievijas armiju. cīņās ievainoti bija 3844 un kontuzēts 241 latvijas armijas 
karavīrs. turklāt karavīru vidū bija arī simtiem slimību upuru – 1919. gada beigās un 
1920. gada sākumā latvijas armijas daļās no igaunijas teritorijā internētās krievijas 
ziemeļrietumu armijas, kā arī pretējā frontes pusē esošās sarkanās armijas izplatījās iz
situmu tīfs, bet no rietumeiropas – gripas epidēmija un 1920. gada vasarā kulmināciju 
sasniegusī dizentērijas epidēmija; nav izslēgti arī daudzi nāves gadījumi. no slimībām 
gāja bojā arī desmitiem medicīniskā personāla darbinieku, t.sk. vairākas armijai pie
komandētā sarkanā krusta žēlsirdīgās māsas un rīgas kara slimnīcas ārste elizabete 
krīgere. sanitārās pārvaldes pavēlē par viņas nāvi 1920. gada 17. aprīlī rakstīts: “mirusi 
no izsituma tīfa, ar ko viņa saslimusi, izpildot savus dienesta pienākumus.”35 sevišķi 
smagi slimības skāra latgales frontē esošās vienības, turklāt tām ar slimībām bija grūti 
cīnīties, jo šeit arī civiliedzīvotāji atradās ārkārtīgi sliktos sanitārajos apstākļos. arī aiz
mugurē esošajā liepājas garnizona lazaretē laikā no 1920. gada 5. janvāra līdz 22. feb
ruārim “no tīfa un gripas epidēmijas smagā un kombinētā veidā nomira 121 karavīrs”,36  
bet latvijas armijas sanitārā pārvalde sekmīgi tika galā ar kritisko situāciju.

34 lVVa, 1527. f. (zemgales divīzijas pārvalde), 1. apr., 2. l., 237. lp.; 1498. f. (10. aizputes kājnieku pulks), 
1. apr., 9. l., 42. lp. 

35 lVVa, 3413. f. (kara sanitārā pārvalde), 1. apr., 2. l., 42. lp.
36 lVVa, 6033. f. (kara vēstures komisija), 1. apr., 286. l., 2. lp.; par sanitāro situāciju latgalē sk., piemēram: 

lVVa, 1515. f. (kurzemes divīzijas pārvalde), 1. apr., 243. l., 381. lp.

7. att. latvijas armijā 
dienošie vācu zemessargi 
būvē drāšu žogu  
pie rozenovas. latgales 
fronte, 1920. g. marts 
(no latvijas kara muzeja 
krājuma)
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cīņās kritušo latvijas armijas karavīru vidū bija visu valsts nacionālo minoritāšu 
pārstāvji – vācieši, krievi, ebreji, poļi, lietuvieši, igauņi, baltkrievi, čigāni u. c. Par va
ronību kaujās uzvaras dienā pār Bermonta spēkiem rīgā 1919. gada 11. novembrī37 
nodibināto valsts augstāko militāro apbalvojumu – lāčplēša kara ordeni – saņēma 
47 vācieši, 15 krievi, 9 poļi, 6 igauņi, 4 ebreji un 3 baltkrievi, kas bija dienējuši latvijas 
armijā un latviešu strēlnieku vienībās Pirmā pasaules kara laikā.38 milzīgu ieguldījumu 
cīņā pret sarkano armiju bija devusi Vācu zemessardze, kuras rindās cīnījās arī daudzi 
latvieši u. c. tautību pārstāvji, starp kuriem bija pat vairāki desmiti latgales frontē gūstā 
kritušo un brīvprātīgi pārnākušo tatāru tautības karavīru.  jāatzīmē arī krievu formē
jumu piedalīšanās neatkarības karā – jau 1918. gada beigās rēzeknē izveidotajā un 
vēlāk neilgu laiku latvijas Pagaidu valdības dienestā ieskaitītajā partizānu nodaļā, kuru 
komandēja pulkvedis mihails afanasjevs, vairākums karavīru bija krievi (1919. gada  
sākumā liepājā nodaļa tika izformēta, lielākajai daļai karavīru iekļaujoties anatola 
līvena komandētajā landesvēra krievu nodaļā, kas savukārt atstāja latviju pēc cēsu 
kaujām, jo devās uz krievijas ziemeļrietumu armiju igaunijā).39 savukārt 1919. gada 
23. jūlijā Vidzemes divīzijas komandieris j. zemitāns ziņoja virspavēlniekam, ka viņam 
padotajās daļās ir samērā daudz krievu karavīru, kuru “apmācīšana kopā ar latviešu ka
reivjiem nav iespējama” un tāpat “vadīšana kaujas laukā ir apgrūtināta”, jo lielākā daļa no 
viņiem nesaprot latviešu valodu. tāpēc viņš lūdza atļauju formēt pie divīzijas atsevišķu 
krievu vienību (divīzijā bija 121 karavīrs, kas neprata latviešu valodu, un augusta sākumā 
6. rīgas kājnieku pulkā tika izveidota “atsevišķa krievu nodaļa”, iekļaujot tajā apmēram  
35 krieviski runājošos karavīrus (nodaļa gan tika izformēta jau 21. septembrī un kara
vīri iekļauti citās rotās).40 lielākoties krieviski runājošu karavīru apakšvienības bija arī 
latgales partizānu pulkā. tāpat latvijas armijas rindās neatkarības kara laikā cīnījās 
burtiski visu latvijā dzīvojošo tautību pārstāvji, t. sk. arī ukraiņi, karaīmi, čehi, zviedri, 
francūži, dāņi u. c.41 latvijas armijā idejisku apsvērumu dēļ dienēja vismaz viens brīv
prātīgais virsnieks no zviedrijas un viens – no asV.42 tāpat vēlēšanos dienēt latvijas 
armijā kā instruktoram vai ierindas virsniekam 1920. gada februārī latvijas pārstāvnie
cībai londonā izteica lielbritānijas armijas kapteinis robins ričijs, kura lūgums – tāpat 
kā vēl vairākiem atvaļinātiem angļu virsniekiem un kareivjiem – gan tika noraidīts.43

37 minētais datums gan jāatzīst tikai par oficiālu, jo patiesībā apbalvojums pēc plašākām diskusijām tapa vēlāk, 
un pirmie karavīri ar to tika apbalvoti 1920. gada 11. novembrī. sīkāk sk.: jēkabsons Ē. kad dibināts lāčplēša 
kara ordenis? Latviešu Strēlnieks, nr. 2, 1996. 

38 sk.: Šēnbergs m., Bambals a., rauzāns g. u.c. Lāčplēša kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. rīga: jāņa 
sēta, 1995.

39 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. latgale vācu okupācijas laikā un pulkveža m. afanasjeva partizānu nodaļas darbība 
latvijā 1918. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 1996, 42.–59. lpp.; Čapenko a. Firsta anatola 
līvena liepājas brīvprātīgo strēlnieku vienības izveidošanās un cīņas latvijas teritorijā 1919. gadā. Latvijas 
Kara muzeja gadagrāmata, iV. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2003, 95.–110. lpp.

40 lVVa, 1494. f. (6. rīgas kājnieku pulks), 1. apr., 2. l., iii daļa, 31., 96. lp.
41 sk.: lVVa, 5601. f. (armijas štāba personisko lietu kolekcija), 4. aprakstā iekļautos latvijas armijas karavīru 

dienesta gaitu sarakstus.
42 sk.: jēkabsons Ē. kapteinis gesta mellins – zviedru brīvprātīgais latvijas armijā. Tēvijas Sargs, nr. 10 (ok

tobris), 2010, 30.–31. lpp.; jēkabsons Ē. amerikānis Džozefs stēlins latvijas armijā neatkarības kara laikā. 
Tēvijas Sargs, nr. 6 (jūnijs), 2010, 30.–31. lpp.

43 lVVa, 3601. f., 1. apr., 469., 103., 153. lp.
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neatkarības kara laikā latvijas armijas kodolu veidoja Pirmā pasaules kara krie
vijas armijas – t.sk. latviešu strēlnieku vienību – karavīri (tas jo sevišķi attiecas uz  
instruktoru sastāvu), taču bija arī ļoti daudz mobilizēto karavīru bez iepriekšējas militā
ras pieredzes. tāpat sākotnēji visi virsnieki, kara ierēdņi un kara ārsti attiecīgās dienesta 
pakāpes bija ieguvuši jau krievijas armijā, vēlāk sekoja arī pirmie paaugstinājumi par 
kaujās parādīto varonību, bet 1919. gada rudenī virsnieku sagatavošanai tika izveidotas 
divas kara mācību iestādes – klausītāju (kadetu) skaita ziņā lielākā kājnieku kara skola 
un artilērijas kadetu skola, kurās saīsināto jeb t.s. kara laika kursu (ilga apmēram sešus 
mēnešus) 1920. gada 20. maijā beidza pirmais jauno virsnieku izlaidums, uzreiz pēc 
tam būtiski papildinot karaspēka daļu komandējošo sastāvu.44 salīdzinājumā, piemē
ram, ar lietuvas armiju latvijas armijā bija daudz vecāko virsnieku un arī virsnieku ar 
augstāko militāro izglītību.45

sarežģīti veidojās attiecības ar kaimiņvalstīm. iemesls tam jāmeklē, pirmkārt, teri
toriālajās domstarpībās. ar labākā militārpolitiskajā situācijā esošo igauniju sadarbība 
sākās jau 1919. gada sākumā, un pirmām kārtām tā izpaudās latvijas teritorijas daļas 
atbrīvošanā, kā arī ziemeļlatvijas brigādes operatīvajā vadībā un apgādē; turklāt jau 
1919. gada sākumā igauņu karaskolas kadetu grupa apciemoja 1. latviešu atsevišķo ba
taljonu kurzemes frontē, piedaloties arī vienā kaujā pret Padomju latvijas armijas da
ļām. igaunijas armijas sastāvā latvijas teritorijas atbrīvošanā piedalījās arī brīvprātīgās  
somu un dāņu vienības.46 Pēc uzvaras cēsu kaujās igauņus aizvainoja latvijas Pagaidu 
valdības un lielvalstu attieksme, kā arī latvijas valdības atteikšanās atzīt jorģa zemitāna 

44 sk.: ekmane B. latvijas armijas pirmās militārās mācību iestādes (1919–1920).  Latvijas Kara muzeja gada-
grāmata, Vii. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2006, 107.–122. lpp.

45 latvijas armijas virsniecības sastāva raksturojumu sk.: jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. ievads. Latvijas armijas 
augstākie virsnieki 1918–1940. sast. Ē. jēkabsons, V. Ščerbinskis. rīga: latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1998, 
9.–53. lpp.

46 sīkāk sk.: Ščerbinskis V. ziemeļvalstu brīvprātīgie un latvijas Brīvības cīņas. Latvijas Vēsture, nr. 1, 1997, 
78.–84. lpp.

8. att. ministru prezidents 
kārlis ulmanis viesojas 
latvijas armijas 6. rīgas 
kājnieku pulkā. 1919. g. 
augusta beigas. andreja 
liepiņa foto (no latvijas 
kara muzeja krājuma)
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parakstītajā līgumā ietvertos nosacījumus par abu valstu robežu, jo valdība uzskatīja, ka 
viņš pārsniedzis savas militārā atašeja pilnvaras. tādēļ tad, kad sākās Bermonta uzbru
kums, igauņi par iespējamo palīdzību izvirzīja paaugstinātas un latvijas pusei nepie
ņemamas finansiālās un teritoriālās prasības. kad tās tika noraidītas, igauņi atsauca no 
rīgas savus bruņotos vilcienus. Pēc tam zināma daļa ziemeļvidzemes teritorijas palika 
igauņu kontrolē līdz pat 1920. gada sākumam, kad ar lielbritānijas misijas starpniecību 
tika uzsākta robežas jautājuma regulēšana (jūnijā tika noslēgta sākotnējā vienošanās 
par robežu). 

savukārt lietuvas karaspēks, kas atbrīvoja daļu ilūkstes apriņķa, 1919. gada beigās 
arvien izteiktāk pauda gatavošanos minēto teritoriju iekļaut savā valstī, turklāt lietuvas 
valdība runāja par nepieciešamību izvirzīt arī Daugavpils un latgales piederības jautā
jumu. rezultātā abas puses ieslīga ilgstošā strīdā, kas 1920. gada septembrī izvērsās pat 
bruņotā sadursmē (tikai 1921. gada martā tika noslēgta vienošanās par robežu, abām 
pusēm apmainot noteiktas teritorijas, t. sk. Palangu47). 

teritoriālas domstarpības bija arī ar Poliju, kura, kaut sniedza latvijai militāru 
palīdzību latgales atbrīvošanā, arī izteica pretenzijas uz zināmu ilūkstes apriņķa daļu. 
tāpat bija jūtams, ka domstarpības varētu izcelties arī ar Baltkrievijas tautas republiku 
(Btr), kuras neaktualizējās tikai šīs valsts kopumā bezcerīgās situācijas dēļ (latvijā – 
alūksnē un apkārtnē – no 1919. gada beigām līdz 1920. gada marta sākumam izvietojās 
no igaunijas armijas izstājusies ģenerāļa staņislava BulakaBalahoviča vienība, kura 
kādu laiku atradās igaunijas bruņoto spēku sastāvā; šā apstāšanās latvijā bija saistīta 
ar to, ka s. BulakaBalahoviča vienība cauri Daugavpilij devās uz Polijas armiju). 
1920. gada pirmajā pusē, pasliktinoties Baltkrievijas vispārējai situācijai un sākoties 
latvijas miera sarunām ar Padomju krieviju, latvijas puse vienpusēji un pakāpeniski 

47 sk.: kapenieks k. Palangas novads atbrīvošanas cīņu laikā (1918–1920). Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 
Vii. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2006, 164.–186. lpp.

9. att. latvijas 
armijas 3. jelgavas 
kājnieku pulka 
orķestris. 
1920. g. vasara 
(no latvijas kara 
muzeja krājuma)
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pārtrauca sākotnēji pat samērā aktīvās attiecības ar rīgā esošo Btr militāri politisko  
misiju.48 

jāatzīmē vēl viena eventuāla valstiskuma forma, ar kuru latvijas valdība uzturēja 
aktīvas, kaut arī ļoti sarežģītas attiecības, neizslēdzot militārās, – tā ir krievijas ziemeļ
rietumu valdība, kura, tiesa gan, piespiedu kārtā no lielbritānijas puses bija pat diplo
mātiski atzinusi igaunijas un latvijas neatkarību. Pēc n. judeņiča spēku sakaušanas pie 
Petrogradas un to atlieku internēšanas igaunijā minētās attiecības tika pārtrauktas.49 

jebkurā gadījumā attiecības arī starp latviju, igauniju un lietuvu – trijām nosacīti 
līdzīgā situācijā esošām zemēm – bija ļoti sarežģītas. katra puse pārspīlēti centās izvir
zīt un realizēt vienīgi savas intereses. tas skaidri izpaudās gan atsevišķi vestajās miera 
sarunās ar Padomju krieviju, gan kopīgajās konferencēs tartu 1919. gada beigās un 
rīgā (Bulduros) 1920. gada augustā – septembrī, kur ļoti uzskatāmi izpaudās atšķirīgās 
intereses un pat savstarpējās pretrunas, kam bija tiešs iespaids arī uz militārajām nori
sēm reģionā.50

Īpatnēja bija rietumu sabiedroto lielvalstu nostāja latvijā, turklāt sevišķi no
zīmīgu lomu tās bija uzņēmušās līdz 1919. gada vasarai un rudenim, kad, no vienas 
puses, sabiedroto misiju spiediena rezultātā jūlijā tika parakstīts latvijai neizdevīgais 
strazdumuižas pamiers, kā arī nekad nerealizētais Baltijas valstu, Polijas, judeņiča un 
Bermonta spēku rīgas līgums par vienotu fronti pret sarkano armiju augusta beigās, 

48 sīkāk sk.: jēkabsons Ē. Ģenerālis staņislavs BulakBalahovičs un latvija. Latvijas Arhīvi, 1995, nr. 1, 
16.–21. lpp.

49 sīkāk sk.: jēkabsons, Ē. latvija un krievu ziemeļu korpuss (judeņiča ziemeļrietumu armija) 1918–1920. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, ii. rīga: lu žurnāla “latvijas Vēsture” fonds, 2001, 54.–84. lpp.

50 sīkāk, piemēram, par pretrunām starp Baltijas valstīm kauju laikā ar Bermonta spēkiem sk.: jēkab
sons Ē. latvijas diplomātija Bermonta uzbrukuma laikā 1919. gadā. Militārais Apskats, nr. 2, 1994, 73.– 
82. lpp.

10. att. latvijas 
armijas 5. cēsu 
kājnieku pulka 
karavīri. 
1919. g. rudens
(no latvijas kara 
muzeja krājuma)
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bet, no otras puses, – kauju laikā ar Bermonta spēkiem sabiedroto karakuģi sniedza ar
tilērijas atbalstu latvijas armijai (to darīja arī angļu kara jūrnieku grupa, kas apkalpoja 
lielgabalus uz latviešu bruņotā vilciena), ciešot arī dzīvā spēka zaudējumus. lielvalstīm 
oficiāli neatzīstot latvijas pastāvēšanas starptautisko likumību un pagaidām saglabājot 
cerības uz neboļševistiskas krievijas atjaunošanu, latvijā darbojās lielbritānijas un 
Francijas militārās misijas,51 lēdijas Pedžetas angļu humanitārā misija, asV politiski 
militārā misija (līdz 1919. gada vasarai) un vairākas asV palīdzības organizācijas 
(amerikas Palīdzības pārvalde, amerikas sarkanais krusts, jaunekļu kristīgā savienība 
(Ymca)), kas sniedza būtisku humanitāra rakstura atbalstu ne tikai civiliedzīvotājiem, 
bet arī bruņotajiem spēkiem.52 lielbritānija un asV piešķīra latvijas pagaidu valdībai 
ievērojamu aizdevumu kara materiālu, medikamentu, kā arī karavīru apģērba un apavu 
formā, un tam bija milzīga nozīme armijas kaujasspēju nodrošināšanā. 

noslēgums

neatkarības kara laikā latvijas valdība un bruņotie spēki saskārās ar līdzīga rakstura 
militāri politiskām problēmām kā lielākā daļa centrālās eiropas un austrumeiropas 
zemju. zeme, kas bija izpostīta jau Pirmā pasaules kara gados, bija spiesta, tiecoties pēc 
nacionālās neatkarības, iesaistīties karā ar vairākiem spēcīgiem ārējiem un arī iekšējiem 
ienaidniekiem, turklāt latvijas gadījumā militāri politiskā situācija bija sevišķi sarežģīta 
un ienaidnieku – sevišķi daudz. 

līdzīgi kā praktiski visās eiropas valstīs, arī latvijā bija vērojama visu sabiedrības 
slāņu iesaistīšanās militārajos procesos, ko noteica sabiedrības kopējais attīstības līme
nis un to pārņēmušais nacionālais patriotisms. aplūkojamā laika posmā arī latvijas 
bruņotajos spēkos aktuāla bija sieviešu un bērnu piedalīšanās cīņā par valstiskuma 
nostiprināšanu. Pirmkārt, tas izpaudās kā īpašas organizācijas – latviešu sieviešu palī
dzības korpusa – izveide 1919. gada 25. septembrī,53 un no šī laika korpusa dalībnieces 
ne tikai sniedza latvijas armijas karavīriem atbalstu sociālajā jomā, bet arī kārtoja kri
tušo apbedīšanas u.c. jautājumus.54 sievietes armijā darbojās arī kā žēlsirdīgās māsas, 
dažkārt demonstrējot izcilu varonību un pašaizliedzību kaujas laukā,55 viņas darbojās 
arī iestāžu kancelejās, karaspēka daļu un saimniecības struktūrās, kā arī citās ar valsts 

51 sk.: jēkabsons Ē. Francijas vieta latvijas vēsturē 1918.–1921. gadā. Pieejams latvijas ārlietu ministrijas mā
jaslapā: http://www.mfa. gov.lv/jaunumi/zinas/2011/janvaris/257/uzruna/ (skatīts 14.03.2012.).

52 sk.: jēkabsons Ē. amerikas savienoto Valstu jaunekļu kristīgās savienības (Ymca; Young men christian 
association) un jaunavu kristīgas savienības (YWca; Young Women christian association) darbība latvijā 
1920.–1922. gadā. Latvijas Arhīvi, nr. 4, 2009, 31.–62. lpp.; jēkabsons Ē. amerikas savienoto Valstu sarkanā 
krusta darbība latvijā 1919.–1922. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 2010, 37.–70. lpp.

53 korpusa dibināšanas sapulces protokolu sk.: lVVa, 5192. f. (latvijas armijas galvenais štābs), 1. apr., 60. l., 
83.–86. lp.

54 sk.: ciganovs j. latviešu sieviešu palīdzības korpuss atbrīvošanas cīņu laikā. Sieviete Latvijas vēsturē: rakstu 
krājums. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2007, 56.–61. lpp.

55 sk. arī: jēkabsons Ē. latvijas atbrīvošanas kara varone dižkareivis Valija. Ilustrētā Pasaules Vēsture, Decem
bris, 2010, 36.–40. lpp.
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Par autoru

Ēriks Jēkabsons (dz. 1965) – Dr. hist., lu asociētais profesors, lu latvijas 
vēstures institūta vadošais pētnieks, vairāku Polijas universitāšu viesprofesors. 
sarakstījis 16 grāmatas, latvijā un ārzemēs (10 valstīs) publicējis 182 zinātniskos 
rakstus par 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta latvijas militāro un politisko vēs
turi, poļu, lietuviešu, baltkrievu, ukraiņu nacionālo minoritāšu vēsturi latvijā, 
latvijas attiecībām starpkaru periodā ar Poliju, lietuvu, citām reģiona valstīm, 
asV u.c. jautājumiem. Piedalījies 130 starptautiskās konferencēs latvijā, Polijā, 
lietuvā, igaunijā, krievijā, Baltkrievijā, asV, Čehijā, rumānijā, Francijā, mol
dovā. strādājis kā pētnieks latvijas, Polijas, lietuvas, krievijas, Baltkrievijas un 
asV arhīvos. latvijas un rumānijas zinātnes padomes eksperts, triju latvijas 
un 12 ārzemju (Polijas, lietuvas, rumānijas, Baltkrievijas) zinātnisku periodisko 
izdevumu redakcijas kolēģijas, latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. 

aizsardzību saistītās jomās.56 jaunākajam latvijas armijas karavīram – rīgas ebreju 
zēnam konstantīnam gorelikam – bija 10 gadi, kad viņš 1919. gada jūnijā brīvprātīgi 
iestājās bruņotajos spēkos,57 bet kopumā armijā bija simtiem 15–16 gadus vecu zēnu 
(jaunākajam lāčplēša kara ordeņa kavalierim – kareivim Frīdriham Brikmanim – bija 
14 gadu), savukārt vecākais karavīrs bija 1830. gadā dzimušais andrejs hofmanis, kurš 
1919. gada pavasarī brīvprātīgi iestājās ziemeļlatvijas brigādē, bet pēc tam dienēja 
6. rīgas kājnieku pulka ambulancē kā sanitārs.58

latvijas teritorijā līdz 1919. gada jūnijam notiekošajai cīņai neapšaubāmi piemita 
pilsoņu karam raksturīgie elementi, ko skaidri apliecina arī daudzie latviešu karavīru 
savstarpējo kauju upuri abās pusēs un ārkārtīgā nežēlība (tostarp pret gūstā krituša
jiem) kurzemē, rīgas jūrmalā un ziemeļvidzemē (minētais nenozīmē, ka tādējādi pro
cess būtu jāpārdēvē, jo historiogrāfijā nostiprinājusies atšķirīga tradīcija, kas pamatos 
nav nepareiza). Pēc tam jārunā jau par latvijas republikas karu ar Padomju krieviju 
un īpatnējo, P. Bermontaavalova komandēto vāciski krievisko rietumkrievijas Brīv
prātīgo armiju. uzvaru neatkarības karā izdevās gūt, pateicoties labvēlīgajai militāri 
politiskajai situācijai reģionā, kā arī pakāpeniski iegūtajam tautas atbalstam latvijas 
valstiskumam un līdz ar to – arī saviem bruņotajiem spēkiem. Šo spēku sastāvā sekmīgi 
darbojās praktiski visu ieroču šķiru vienības un militāro darbību nodrošinošās iestādes, 
turklāt tautas atbalsts bija skaidri samanāms gan karavīru pašaizliedzībā un varonībā, 
gan sabiedrības kopumā un atšķirīgo sociālo un nacionālo grupu sniegtajā dažāda 
veida palīdzībā saviem bruņotajiem spēkiem. ievērojama nozīme bija arī pieredzēju
šajiem komandieru kadriem, kurus latvijas armija bija mantojusi no cariskās krievijas 
armijas, un prasmīgi izvēlētajai un realizētajai operatīvajai kaujas taktikai cīņās pret 
dažādajiem ienaidniekiem.

56 sk.: jēkabsons Ē. sievietes un bruņotie spēki latvijas neatkarības kara laikā 1918.–1920. gadā. Tēvijas Sargs, 
nr. 2 (februāris), 2011, 30.–32. lpp.

57 lVVa, 3318. f. (rīgas kara apriņķa pārvalde), 1. apr., 373. l., 296. lp.
58 89 gadus vecs kareivis latvju armijā ir andrejs hofmans. Jaunākās Ziņas, 1919, 14. nov. 
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Latvija parLamentārisma periodā

parlamentārisma periods Latvijas vēsturē ieņem īpašu vietu. sācies reizē ar Latvijas republikas 
proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī, šis periods līdz neatkarības zaudēšanai 1940. gadā aptvēra 
Latvijas valstiskuma laikmeta lielāko un arī nozīmīgāko daļu. Šajos gados, smagās Brīvības kara 
cīņās pierādījusi savas tiesības uz neatkarību, Latvija spēja atjaunot karā izpostīto saimniecisko dzīvi 
un ielikt stabilus pamatus tālākai tās izaugsmei, bet sabiedrības kulturālā dzīve tās daudzveidībā 
piedzīvoja patiesu uzplaukumu. Gatava celt un strādāt, sabiedrība tomēr izrādījās nesagatavota pār-
spīlēti plašajām valsts politiskās demokrātijas normām, un 1934. gada 15. maija apvērsums pielika 
punktu Latvijas parlamentārisma periodam.

The period of parliamentarism occupies a special place in the history of Latvia. This period started 
with the proclamation of the republic of Latvia on 18 november, 1918, and lasted till the loss of state 
independence in 1940 and covered the largest and the most important part of Latvian statehood 
era. in these years, there were severe struggles for freedom in the War of independence proving 
Latvia’s right to independence. Latvia managed to restore the desolate economic life and make a 
solid foundation for further growth, while the public cultural life, in all its diversity, experienced 
a real boom. The society was ready to build and work, but appeared to be over-prepared for state 
political democratic norms, and the coup d’etat on 15 may, 1934, marked the end of the Latvian 
parliamentarism period.

Atslēgvārdi: pārstāvnieciskā demokrātija, valsts izbūves darbs, Latvijas satversme, “agrārboļševisms”, 
parlamentārisma krīze.

Keywords: representative democracy, state construction work, Latvian Constitution, “agro-Bolshe-
vism”, crisis of parliamentarism.

1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas aktā nolasītajā Latvijas 
tautas padomes politiskajā platformā jaundibinātās valsts politiskā iekārta tika izteikta 
formulējumā: “republika uz demokrātiskiem pamatiem”.1 ar to tautas padomē pār-
stāvētās politiskās partijas pasvītroja, ka laikmeta norišu un latviešu sabiedrības vēstu-
riskās pieredzes kontekstā vienīgais Latvijas valsts politiskās attīstības ceļš var būt tikai 
pārstāvnieciskās (parlamentārās) demokrātijas ceļš. piecpadsmit gadus vēlāk tas, kas 
1918. gadā bija licies pašsaprotams un neapšaubāms, to pašu partiju politiķu acīs jau 
vairs neizskatījās tāds, un arvien pieaugošo parlamenta sadrumstalošanās un sabiedrības 
uzskatu radikalizēšanās tendenci 1934. gada 15. maijā apturēja Latviešu zemnieku savie-
nības līdera Kārļa Ulmaņa rīkotais apvērsums, kas reizē arī pielika punktu Latvijas par-
lamentārisma periodam. tobrīd, 20. gs. 30. gadu vidū, šis tikko aprautais parlamentārās  

1 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas]. rīga: satversmes sapulce, 1920, 6. lpp.
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demokrātijas laikmets Latvijas vēsturē daudzu laikabiedru spriedumos šķita īss un 
nepārliecinošs, un tā norisēm vairāk tika veltīti kritiski spriedumi.2 spriedumu pārvēr-
tēšana sākās vēlāk, kad 1940. gadā divu eiropas diktatoru impēriskie centieni iznīcināja 
arī pašu Latvijas valsti, un šī zaudējuma kontekstā parlamentārisma posms sabiedrības 
vēsturiskajā atmiņā ieguva jaunu, arī emocionāli iekrāsotu vērtību un nozīmi. Šis vēr-
tējumu duālisms spriedumos par Latvijas parlamentārisma periodu ir saglabājies arī 
šodien, un, runājot par vispārējiem saimnieciskās un sabiedriskās dzīves procesiem, tas 
vēstures literatūrā ir ieguvis noteikti pozitīvu vērtējumu, bet spriedumos par tā politis-
kajām norisēm un procesiem turpina pastāvēt noteikta uzskatu dažādība.3 

minētais vērtējumu duālisms daļēji atspoguļojas arī šī raksta struktūrā, nodalot 
Latvijas parlamentārisma periodā divus hronoloģiski pēctecīgus, bet pēc satura at-
šķirīgus posmus, kuru robežšķirtni iezīmēja 3. saeimas vēlēšanas 1928. gada oktobrī. 
pirmajā posmā saimnieciskās un kulturālās dzīves izaugsme veidoja galveno laikmeta 
akcentu un aizēnoja politisko procesu neveiksmes, savukārt 20. gadu beigās saimnie-
ciskās krīzes un eiropā arvien pieaugošās antiparlamentārisma tendences ietekmē 
tieši pastāvošās parlamentārās iekārtas negācijas kļuva par aktuālāko dienaskārtības 
jautājumu. atsevišķi šajā gadījumā ir nošķirts arī posms no valsts proklamēšanas līdz 
1920. gada 1. maijam, kad likumdevēja funkcijas piederēja Latvijas tautas padomei. 
atšķirībā no 1920. gada 1. maijā sanākušās satversmes sapulces un vēlākajām saeimām, 
kas bija vēlēti un pilnvērtīgi pārstāvnieciski varas institūti, tautas padome nebija vēlēts, 
bet tikai politisko partiju vienošanās rezultātā radies institūts, un tas ļāva apšaubīt tā 
pilnvaras (ko arī darīja tautas padomes oponenti no dažādām pusēm). tāpēc tautas 
padome jau no tās darbības sākuma tika dēvēta par priekšparlamentu, ar to uzsverot, ka 
šim institūtam ir tikai pagaidu raksturs un tā galvenais mērķis ir sagatavot satversmes 
sapulces sanākšanu.4 tas tomēr nemazināja tautas padomes kā Latvijas parlamentārās 
kultūras un tradīciju iedibināšanas institūta svarīgo lomu un nozīmi.

valsts politisko un sociālo pamatu izbūves posms  
(1918–1920)

Latviešu nacionāli politisko centienu piepildījumam izšķirīgs izrādījās 1918. gada 
novembris. pēkšņās revolūcijas pārsteigta un valsts iekšējā sabrukuma draudu priekšā 
vācija 1918. gada 11. novembrī parakstīja pamieru, kas noslēdza četrus gadus ilgušo 
pirmo pasaules karu un reizē ar to arī padarīja neskaidru vācu armijas vienību statusu 

2 sk., piem.: Blanks e. Vadonis un vadonības laiks: 15. maija domas. rīga: autora izdevums, 1935, 3. lpp.
3 plašajā šim vēstures posmam veltīto pētījumu sarakstā var atzīmēt, piem.: 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: 

Neatkarīgā valsts, 1918–1940. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003; Bleiere d., Butulis i., Feldmanis i. 
u.c. Latvijas vēsture, 20. gadsimts. otrais papildinātais izdevums. rīga: jumava, 2005; Latvijas valstiskumam 
90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija: starptautiska konference, 2008. gada 13.–14. novembris, 
rīga. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010; Šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940. stokholma: daugava, 
1976; aizsilnieks a. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945. stokholma: daugava, 1968; rotčailds dž. Val-
stis Viduseiropas austrumos starp diviem Pasaules kariem. rīga: Zvaigzne aBC, 1999.

4 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 469. lpp.
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Latvijā. Šajā situācijā latviešu politisko partiju pārstāvji nolēma izmantot vēsturisko  
iespēju un 16. novembrī vācu karaspēka okupētajā rīgā sanāca uz apspriedi, lai vie-
notos par provizoriskās latviešu valsts politiskajiem un sociālajiem pamatiem. jau 
nākamajā dienā šī partiju apspriede konstituējās kā Latvijas tautas padome, par tās 
priekšsēdētāju ievēlot zvērinātu advokātu jāni Čaksti. pagaidu valdības sastādīšanu 
uzdeva lielākās latviešu pilsoniskās partijas – Latviešu zemnieku savienības vadītājam 
agronomam K. Ulmanim. 1918. gada 18. novembrī otrajā rīgas pilsētas teātrī Latvijas 
tautas padome, pasludinot sevi par suverēnās varas nesēju latviešu apdzīvoto apgabalu 
ietvaros, proklamēja Latvijas valsti.

tobrīd, skatoties no malas, ikvienam pragmatiskam vērotājam bija acīmredzams, 
ka šīs jaunās varas deklarācija ir tikai gribas izteikums bez praktiska seguma. situā-
cijas smagumu apliecināja arī K. Ulmaņa vadītās pagaidu valdības veidošanās gaita, 
kurā visilgāk brīvs palika apsardzības ministra amats. tāpēc vēl jo pārsteidzošāka šķita 
apņēmība, ar kādu, neskatoties uz vācu armijas vienību klātbūtni, tautas padome un 
pagaidu valdība jau no pirmajām dienām ķērās pie jaunās valsts politisko un sociālo 
pamatu izbūves.

starp tiem tautas padomes darbības aspektiem, kas saglabāsies visā parlamentā-
risma periodā, jāizceļ divas parādības. pirmā no tām bija jau ar pirmajiem tautas pado-
mes praktiskajiem soļiem skaidri iezīmējušās trīs galveno sabiedrības grupu pārstāvošo 
partiju interešu un uzskatu pozīcijas. Latviešu pilsoniskās jeb nesociālistiskās partijas 
valstiskuma idejas realizācijā bija uzņēmušās iniciatīvu un šīs idejas vārdā centās de-
monstrēt atbildīgu pieeju. atbildība šajā gadījumā pirmām kārtām nozīmēja gatavību 
meklēt kompromisus un saskares punktus, lai kopējam valsts izbūves darbam piesais-
tītu iespējami plašākas sabiedrības aprindas. tieši tas bija uzsvērts ministru prezidenta 
uzrunā valsts proklamēšanas aktā: “visi pilsoņi bez tautības izšķirības aicināti palīdzēt, 
jo visu tautību tiesības būs Latvijā nodrošinātas. tā būs demokrātiska taisnības valsts, 
kurā nedrīkst būt ne apspiešanas, ne netaisnības.”5

pretstatā pilsoniskajām partijām latviešu sociālistiskās partijas kopš pirmajām die-
nām centās uzsvērti distancēties no politiskās atbildības. jau tautas padomes politiskās 
platformas apspriešanā sociāldemokrāti bija panākuši sev īpašu atrunu pie valdības vei-
došanai paredzētā koalīcijas principa; saskaņā ar vienošanos sociāldemokrātu iestāšanās 
valdībā bija paredzama tikai ārkārtas gadījumā, kamēr pie pilsoniskas valdības viņi esot 
gatavi ieņemt ierēdņu vietas, bet paturēt tiesības kritizēt valdību.6 vēl skaidrāk partijas 
nostāja bija formulēta dr. paula Kalniņa 18. novembra valsts proklamēšanas aktā nola-
sītajā deklarācijā, kurā tika norādīts, ka brīvā, neatkarīgā Latvija nav sociāldemokrātu 
mērķis, bet tikai līdzeklis ceļā uz sociālistisku republiku sociālistiskā tautu savienībā.7 
no politisko principu konsekvences aspekta varbūt saprotama un pat šķietami pievil-
cīga, valsts praktiskās izbūves darbā šī pozīcija acīmredzami konfrontēja valsts intereses 
un partijas principus, kas sociāldemokrātus no pilsonības sabiedrotajiem padarīja par 

5 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 8.–9. lpp.
6 Latvijas neatkarīgās valsts pasludināšana dokumentu atspoguļojumā. Kārlim Ulmanim 125. rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2003, 200. lpp.
7 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 9.–10. lpp.
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vienkāršiem līdzgājējiem. Šajā situācijā latviešu pilsonisko aprindu politiķi bija spiesti 
meklēt atbalstu pie mazākumtautību partijām, kas pārstāvēja trešo uzskatu un interešu 
pozīciju.

mazākumtautību politisko pārstāvniecību veidoja vairākas nacionālās grupas, 
un runāt par to kā par vienotu spēku var visai nosacīti. Galveno un noteicošo lomu 
mazākumtautību pozīcijas formulēšanā uzņēmās abas vēsturiski labāk organizētās un 
ietekmīgākās Latvijas mazākumtautības – vācieši un ebreji –, kas arī pirmās pieteica 
savu līdzdalību Latvijas valsts izbūves darbā. ebreju politisko partiju nostājai vairāk 
bija raksturīgs uzskatu radikālisms. tas izskanēja jau pagaidu valdības deklarācijas 
apspriešanā tautas padomē 1918. gada 4. decembrī, kad ebreju sociālistu partijas 
pārstāvis, runājot par tautību jautājumu, izvirzīja noteiktu prasību: “nacionālā auto-
nomija vajadzīga – tūdaļ, šodien.”8 savukārt vāciešu partiju nostājā raksturīgākā 
iezīme bija nosvērtība un pasvītrota politiskā tolerance. viņu stāvokli sarežģīja vēl 
nesenā kara atmiņas un vācu karaspēka vienību klātbūtne, tomēr, neskatoties uz to, 
tautas padomes 1918. gada 4. decembra sēdē vācu progresīvās partijas pārstāvis vil-
helms Šreiners deklarēja: “ja pagaidu valdība ievēros tautu minoritāšu intereses, tad 
vācieši atzīs brīvo Latviju un pabalstīs pagaidu valdību ar visiem spēkiem.”9 atzīstama 
likās arī vācu minoritātes politiķu spēja politisko uzskatu vārdā nostāties pāri šau-
rām nacionālās kopības interesēm, un, kad 1919. gada 5. decembra sēdē, apspriežot 
jaunā valdības vadītāja kandidatūru, eduards rozenbergs uzstājās ar asu kritiku par 
K. Ulmaņa iepriekšējo darbību, pēteris Klūge vēl trīs vācu progresīvās partijas frak-
cijas biedru vārdā paziņoja, ka nepiekrīt sava partijas biedra viedoklim.10 Šīs Latvijas 
vāciešu politisko partiju nosvērtā pragmatisma pozīcijas kontekstā nav pārsteigums, 
ka tieši vācieši bija visplašāk pārstāvēti K. Ulmaņa vadīto pagaidu valdību ministru  
krēslos.11

otra parādība, kuras sākums likts tautas padomes darbības laikā un kura saglabās 
savu nozīmi visā parlamentārisma periodā, bija Latvijas parlamentārās kultūras un 
tradīciju iedibināšanās. runa ir par plašu izpausmju kopumu – sākot ar tautas priekš-
stāvju tiesībām un beidzot ar balsošanas kārtību.12 parlamentārās kultūras paraugs bija 
vācu partijas, kas, piemēram, demonstratīvi atturējās no balsojumiem, kas tieši skāra 
tautas padomes nostāju attiecībās ar vāciešiem.13 tajā pašā laikā jau 1919. gadā tautas 

  8 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 43. lpp. ar apvienotās ebreju sociālistu strādnieku parti-
jas pārstāvja vārdu bija saistīts arī vienīgais gadījums, kad kāda mazākumtautības politiskā pārstāvniecība 
pameta tautas padomi, turklāt paziņojot par savu lēmumu aizskaroša un pret latviešu frakcijām vērsta necie-
nīga satura vēstulē. – turpat, 349. lpp. Zīmīgi, ka šajā brīdī neviena cita ebreju partiju frakcija neuzskatīja par 
vajadzīgu atklāti norobežoties no šī vēstījuma vai uzstāties ar publisku paskaidrojumu.

  9 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 44. lpp.
10 turpat, 600., 609. lpp.
11 Latvijas tautas padomes darbības laikā tika sastādītas trīs pagaidu valdības, un to vadītājs visos gadījumos 

bija K. Ulmanis.
12 tautas padomē balsošana notika ar deputātu piecelšanos, bet rīgas domē, piemēram, šajā pašā laikā balso-

šana notika ar īpašām bumbiņām.
13 1918. gada 2. decembra tautas padomes sēdē, piemēram, kad pēc K. Ulmaņa ziņojuma par līgumiem ar 

vāciešiem tautas padome tos atzina par sliktiem un ierosināja izveidot līguma izstrādes komisiju, vācieši 
atteicās tajā piedalīties. – Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 31. lpp.
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padomes darbā sāka parādīties arī vairākas negācijas, kas vēlāk, nostiprinātas ar likuma 
spēku, arvien vairāk attālināja tautas priekšstāvjus un tautu. Īpaši nozīmīgi šajā ziņā bija 
tautas padomes trešajā sesijā 1919. gada jūlijā pieņemtie divi likumi, kas to tālākajās 
konsekvencēs iezīmēja bīstamus precedentus.

pirmais no tiem bija likums par valdības tiesībām izdot rīkojumus starp tautas 
padomes sesijām. Lai gan šāda likuma nepieciešamība un pamatotība, jo īpaši kon-
krētajos 1919. gada apstākļos, likās saprotama, tajā slēpās nopietns drauds, jo līdz ar 
likumdošanas funkciju uzticēšanu valdībai bija pārkāpts varas dalīšanas princips, un 
tas neizbēgami radīja pamatu apšaubīt likumdevēja varas autoritāti.14 Uzticot savas 
funkcijas valdībai, likumdevējs netieši atzina savu nespēju pietiekami ātri un pilnvēr-
tīgi veikt savus uzdevumus, un tas bija pirmais solis, lai kādā brīdī – agrāk vai vēlāk – 
sāktu apšaubīt paša likumdevēja institūta lietderību un nepieciešamību. otrais bija 
likums par tautas padomes locekļu neaizskaramību.15 arī šī likuma vajadzība šķita 
objektīvi saprotama, taču divdomīga izskatījās tā atrunāto tautas priekšstāvju tiesību 
nesaistīšana ar viņu tiešajiem pienākumiem – tautas padomes sēžu apmeklējumiem. 
ja ievēro, ka praktiski nevienā tautas padomes sēdē nepiedalījās visi tās locekļi,16 
un atzīmē tās tautas padomes sēdes, kurās tika izsludināti pārtraukumi kvoruma 
trūkuma dēļ (pirmoreiz tas notika jau 1919. gada augustā – mēnesi pēc iepriekšmi-
nētā likuma pieņemšanas), tad ir grūti atturēties no vēlmes izvērtēt tautas padomes 
locekļu pienākumu un viņu pašiem sev noteikto tiesību samēru. ar šo likumu nofor-
mējuši savu īpašo statusu, tautas priekšstāvji bija iezīmējuši nepatīkamu un bīstamu 
tendenci, attālinot sevi no savu vēlētāju izpratnes par tiesību un pienākumu taisnīgu  
samēru.

vēl 1919. gada janvārī jaunās Latvijas valsts ideja likās kā tāls un nepiepildāms 
sapnis, kas citu valstu nostājā neprasa savas attieksmes formulēšanu, bet jau 1919. gada 
jūnijā pēc Cēsu kaujām un jo īpaši 1919. gada novembrī pēc pāvela Bermonta armijas 
patriekšanas no rīgas šīs jaunās valsts gribas izteikums sāka iegūt arvien skaidrākus 
politiskus apveidus, un to vairs nevarēja ignorēt. asv prezidenta vudro vilsona pa-
sludinātās Četrpadsmit punktu programmas un vispārējo demokrātijas un taisnīguma 
ideālu kontekstā Latvija bija tiesīga un cerēja sagaidīt pasaules demokrātisko lielvalstu 
atbalstu un pretimnākšanu, taču realitāte nesa, lai arī ārēji pieklusinātu, tomēr sāpīgu 
vilšanos. nepatīkamu rūgtumu atstāja kaimiņu igauņu attieksme, kuri, ar vienu roku 
Cēsu kaujās sniedzot reālu militāru palīdzību, vienlaikus ar otru roku bija izvērsuši 
Ziemeļlatvijas apgabalu izlaupīšanu. Šīs laupīšanas apmēri bija tik ievērojami, ka tautas 

14 Šī ārkārtas likumdošanas prakse saglabājās un pat pieauga turpmākajos gados. Kā liecināja senāta virsproku-
rora biedra F. Blūma izdarītā analīze par likumdošanas darbu pirmo divu saeimu laikā, no 1922. gada augusta 
līdz 1927. gadam jeb četrarpus gadu laikā satversmes 81. panta kārtībā ministru kabinets bija pieņēmis 533 
no 913 likumiem un valdības rīkojumiem (pa gadiem šie skaitļi attiecīgi sadalījās: 1923. g. – 79 no 172, 
1924. g. – 104 no 212, 1925. g. – 115 no 215 un 1926. g. – 107 no 192). – Blūms F. Likumdošanas darbība 
pirmās un otrās saeimas laikā. Burtnieks, nr. 3, 1927, 243.–245. lpp.

15 Šī norma vēlāk pārgāja arī Latvijas satversmē, kuras 14. pants norādīja, ka vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus 
saeimas locekļus, bet 29. pants atrunāja, ka saeimas locekli nevar apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu bez 
saeimas piekrišanas.

16 Latvijas tautas padomes skaitliskais sastāvs tās pastāvēšanas laikā pieauga, piemēram, 1919. gada maijā tajā 
bija 102 locekļi.
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padome 1920. gada martā bija spiesta pievērst uzmanību šim jautājumam.17 aizskaroša 
bija arī sabiedroto lielvalstu demonstrētā nostāja, sevišķi tajos brīžos, kas Latvijas valsts 
liktenim bija kritiski un pat izšķiroši. Kad pēc Cēsu kaujām pēc sabiedroto priekšstāvju 
pieprasījuma Latvijas valdība 1919. gada 3. jūlijā bija parakstījusi strazdumuižas pa-
mieru ar sakautajām vācu armijas vienībām,18 valdība cerēja, ka šī piekāpšanās palīdzēs 
saņemt tik nepieciešamo finansiālo aizdevumu ārzemēs. Lai gan finansiālo problēmu 
risināšanai jau 1918. gada 11. decembrī finanšu ministrs bija izdevis rīkojumu par val-
dības 5% iekšējo aizņēmumu, tas nedeva pietiekamus finanšu līdzekļus, turklāt valdība 
šajā laikā bija pilnīgā atkarībā no citu valstu un valdību izlaistām naudas zīmēm. tāpēc 
1919. gada 29. janvārī pagaidu valdība Liepājā bija pieņēmusi lēmumu par Latvijas 
valsts kases zīmju – Latvijas rubļu – izlaišanu, un ar valdības 1919. gada 4. aprīļa rīko-
jumu par naudas izlaišanu apgrozībā kā nodokļu vienība tika noteikts Latvijas rublis. 
tomēr tā bija iecerēta tikai kā pagaidu nauda, cerot, ka vēlāk izdosies saņemt ārēju 
aizdevumu. 1919. gada jūlija vidū ministru prezidentam nācās atzīt, ka sākotnējās 
cerības uz ārvalstu aizdevumu ir bijušas veltas,19 tāpēc valdība bija spiesta saglabāt 
līdzšinējo Latvijas rubli, bet Latvijas tautas padome ar rūgtuma pieskaņu vērsās pie 
sabiedroto tautām pēc militārās un morālās palīdzības. vēlreiz sabiedroto nostāja 
izsauca rūgtumu p. Bermonta vadītās armijas uzsāktā uzbrukuma laikā 1919. gada 
oktobrī, kad sabiedroto flotes kuģi tikai pēc ilgākas vilcināšanās nostājās Latvijas 
armijas pusē un iesaistījās karadarbībā.20 visas šīs norises bija apliecinājums tam, ka 
latviešu apdzīvoto apgabalu liktenis un valsts izcīnīšana vispirms bija pašu latviešu 
lieta, un sabiedroto valstu, tāpat kā Latvijas kaimiņu nostāju vispirms noteica pašu  
intereses.

1919. gada vidū valsts izbūves darbs sāka iegūt arvien pārliecinošāku saturu. 
salīdzinājumā ar pirmajiem tautas padomes pieņemtajiem likumdošanas aktiem – 
apgādības, amnestijas, tiesu un iekšējās apsardzības likumiem, kas vienā gadījumā 
bija drīzāk deklaratīvi, bet citā izteikti represīvi, tagad jau paši likumu nosaukumi 
liecināja par pārliecību uzsāktā valsts izbūves darba piepildīšanai. visai simboliska 
šajā kontekstā bija tautas padomes sestās sesijas pirmajā sēdē 1919. gada 19. no-
vembrī uzsāktā skolu likuma izskatīšana. tikai gadu pēc vācu karaspēka okupētajā 
rīgā notikušās valsts proklamēšanas tautas padome ķērās pie likumprojekta, kas bija 
apliecinājums ne vien milzīgo satricinājumu beigām, bet vēl vairāk – jaunās valsts 
nākotnei. valsts politisko pamatu izbūvē nozīmīgs bija 1919. gada 19. augustā tautas 
padomes sēdē pieņemtais satversmes sapulces vēlēšanu likums, kas iezīmēja galvenos 

17 tautas padomes 8. sesijas 1. sēdē 1920. gada 8. martā tika uzstādīts jautājums valdībai par “igauņu okupācijas 
varas režīmu” Ziemeļlatvijā. – Latvijas Tautas padome [stenogrammas], 816. lpp. Šādai jautājuma nostādnei 
Latvijā uzmanību veltīja arī igauņu prese, kas ar atsauci uz kādu rīgas vācu laikraksta publikāciju atreferēja 
Latvijas ārlietu ministra izteikumus par neizciešamo “igauņu okupāciju Ziemeļ-Latvijā”, reizē arī norādot, ka 
riharda Zariņa zīmētais robežpilsētas valkas vapenis – sargs pie vārtiem ar zobenu rokās – atstājot sliktu ie-
spaidu. – Lvva, 1307. f., 1. apr., 1314. l. (ārlietu ministrijā ienākušie ziņojumi par politiskajiem notikumiem 
ārzemēs), 74. lp.

18 Lvva, 5486. f., 1. apr., 733. l. (Latvijas tautas padomes aicinājums sabiedroto tautām par palīdzības snieg-
šanu cīņā pret lieliniekiem un vāciju. melnraksts), 1.–4. lp.

19 Kārkliņš a. naudas apstākļi pirmos neatkarības gados. Ekonomists, nr. 4, 1923, 104.–105. lpp.
20 radziņš p. Latvijas atbrīvošanas karš. rīga: avots, 1990, 28.–31. lpp.
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Latvijas parlamentārās demokrātijas principus. Lie-
lākās diskusijas izsauca likumprojekta otrais pants, 
kas noteica vēlētāju vecuma cenzu. sociāldemokrātu 
vārdā Fricis menders pamatoja ierosinājumu kā 
vēlēšanu tiesību vecuma normu pieņemt 20 gadu ve-
cumu. Citās domās bija latviešu pilsoniskās frakcijas 
un vācu partijas, kas noteikti izteicās par 21 gadu, 
uzskatot, ka tas nerunā pretī demokrātismam, un bal-
sojot šī norma arī tika pieņemta. vēl viens nozīmīgs 
likuma aspekts bija izcelts vācu demokrātu partijas 
frakcijas pārstāvja dr. paula Šīmaņa ierosmē pie li-
kumprojekta trešā panta. Uzslavējis likumā paredzēto 
proporcionālo vēlēšanu sistēmu, kas ir labvēlīga mi-
noritātēm, viņš vienlaikus norādīja, ka šo ieguvumu 
mazina vēlēšanu rīkošana pa vēlēšanu apgabaliem. 
tāpēc p. Šīmanis aizstāvēja uzskatu, ka vēlēšanas ir 
izdarāmas visā Latvijā vienoti. pārējās frakcijas tomēr 
iestājās par Latvijas sadalīšanu vēlēšanu apgabalos, jo 
tas ļautu vairāk izvirzīties vietējiem reģionu līderiem, 
un balsojot p. Šīmaņa priekšlikums tika noraidīts. 
visbeidzot, pēc latgaliešu frakcijas kategoriski izvir-
zītā ierosinājuma pie likuma kā papildinājums tika 
pieņemts nosacījums, ka satversmes sapulce nevar 
sanākt pirms Latgales atbrīvošanas. ar šo likumu 
tautas padome bija nospraudusi ceļu uz satversmes 
sapulces sanākšanu, un pēc okupēto valsts apgabalu atbrīvošanas 1920. gada 30. jan-
vārī parakstītā pamiera ar padomju Krieviju šajā ceļā vairs nebija šķēršļu.

pēdējais solis ceļā uz pilntiesīgu valsti bija nepieciešamība panākt valsts starp-
tautisku atzīšanu un iekļaušanos starptautisko organizāciju sastāvā. Brīvības kara 
cīņās pierādījusi savas tiesības uz neatkarību, Latvija cerēja uz rietumu demokrātiju 
labvēlību, tomēr arī šoreiz sabiedroto lielvalstis Latvijas centienus uzņēma ar no-
gaidošu piesardzību.21 pirmais Latvijas mēģinājums, kopā ar Lietuvu un igauniju 
izsakot lūgumu tikt uzņemtai tautu savienībā, 1920. gada 16. decembrī tika norai-
dīts; vienīgā no sabiedroto lielvalstīm šo lūgumu bija atbalstījusi itālija, un pateicībā 
par to Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds anna meierovics tūlīt pēc tam apmeklēja  
itāliju.

21 nepatīkama un negaidīta, īpaši uz asv prezidenta v. vilsona Četrpadsmit punktu programmas fona, 
bija vēl paša v. vilsona prezidentūras laikā asv valsts sekretāra (ārlietu ministra) Beinbridža Kolbija 
1920. gada augustā itālijas sūtnim nodotā un presē publiskotā nota, atbildot uz jautājumu par asv nostāju 
vienotās Krievijas lietā. Šajā notā, kas arī pašā asv sabiedrībā tika vērtēta neviennozīmīgi, tika izteikts 
atbalsts Krievijas teritoriālai nedalāmībai. par šīs asv oficiāli paustās nostājas dažādiem vērtējumiem 
Latvijas ārlietu ministrijas informācijas departaments informēja Latvijas ministru prezidentu. – Lvva, 
1307. f., 1. apr., 1314. l. (ārlietu ministrijā ienākušie ziņojumi par politiskiem notikumiem ārzemēs),  
18.–22. lp.

1. att. pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds 
anna meierovics (no Latvijas Kara muzeja 
krājuma)
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Gaidītā atzīšana nāca 1921. gada 26. janvārī, kad sabiedroto augstākā padome 
atzina Latviju kā starptautisko tiesību pilnvērtīgu subjektu. tā paša gada 22. septembrī 
Latvija kā pilntiesīga locekle tika uzņemta tautu savienībā. 1918. gada 18. novembrī 
izskanējušais gribas izteikums bija pāraudzis realitātē.

saimnieciskās labklājības izaugsme un kultūras uzplaukuma gadi  
(1920–1928)

Latvijai piederot pie pirmajā pasaules karā dzimušajām, bet reizē arī kara vētru 
spēcīgi izpostītajām valstīm, tās saimnieciskā izdzīvošana un attīstība vispirms bija 
atkarīga no sabiedrības un valsts prasmes iespējami ātri pārvarēt kara nestos zaudēju-
mus. vissmagāko triecienu pirmais pasaules karš bija devis sabiedrībai, aizvedot bēgļu 
gaitās un dažādu armiju sastāvā aptuveni 800 tūkstošus jeb gandrīz trešdaļu no Latvijas 
pirmskara iedzīvotājiem.22 20. gadu sākumā sākās bēgļu un bijušo kareivju atgriešanās 
dzimtenē. Šajā ceļā viņus gaidīja nopietni pārbaudījumi, un daudziem, īpaši atgriežoties 
no padomju Krievijas, izdevās izrauties un pārnākt mājās, tikai atstājot svešumā visu 
iedzīvi un mantu.23 1920. gadā, veicot garāko kāda karaspēka pārgājienu uz dzimteni, 
kuģos no tālajiem austrumiem Latvijā atgriezās divas vēl pirms Latvijas valsts prokla-
mēšanas dibinātas nacionālā karaspēka vienības – i Latvijas brīvošanas bataljons (vē-
lākais troickas pulks) un imantas pulks.24 Bēgļu masveida atgriešanās turpinājās līdz 
pat 1925. gadam, tomēr pēc aptuveniem aprēķiniem kara norisēs Latvija bija zaudējusi 
vairāk nekā 700 tūkstošus no pirmskara iedzīvotājiem.25

smagus zaudējumus bija cietusi rūpniecība, kas kara gados bija evakuēta uz iekš-
krievijas guberņām. no 185 rūpniecības uzņēmumiem, kas saskaņā ar 1920. gada 
11. augustā noslēgtā Latvijas un padomju Krievijas miera līguma nosacījumiem tika 
pieteikti reevakuācijai, Latvijā atgriezās tikai 42 uzņēmumi.26 Latvija bija vienīgā valsts 

22 Lvva, 2570. f., 10. apr., 15. l. (nenokārtotas optantu lietas), 37.–38., 100.–104. lp.
23 ilustrācijai sk., piem.: Lvva, 2570. f., 10. apr., 15. l. (nenokārtotas optantu lietas), 55. lp.; Latvijas valdības 

nota Čičerinam. Latvis, 1921, 8. sept.
24 j. dz. sibirijas latviešu pulku ceļa gaita. Kaija: Imantas pulka strēlnieku žurnāls, 6. skrējiens, 1922, 172.–

173. lpp.
25 pirmā pasaules kara priekšvakarā 1914. gadā Latvijas teritorijā mītošo iedzīvotāju skaits tika lēsts uz  

2 milj. 552 tūkstošiem, bet tūlīt pēc kara 1919. gadā tas bija samazinājies līdz pat 1 milj. 480 tūkstošiem, 
savukārt pēc bēgļu masveida reevakuācijas noslēguma saskaņā ar 1925. gada tautas skaitīšanas datiem  
pie audzis līdz 1 milj. 845 tūkstošiem. pēc marģera skujenieka aprēķiniem, cilvēku zaudējumu ziņā proporcio-
nāli iedzīvotāju skaitam Latvija uzrādīja vislielākos zaudējumus eiropas valstu vidū. – skujenieks m. Latvija 
starp Eiropas valstīm. rīga: valsts statistiskā pārvalde, 1929, 20.–21. lpp. par Latvijas lielajiem zaudējumiem 
karā liecināja arī sabiedrības dzimumu proporcija, kurā Latvija pēc sieviešu skaita attiecības pret vīriešu 
skaitu ieņēma pirmo vietu starp eiropas valstīm. – turpat, 35.–36. lpp.

26 elga Zālīte pārskatā par uzņēmumu reevakuācijas gaitu norāda, ka tika evakuētas 523 no 790 (jeb 66,2%) 
pirms pirmā pasaules kara Latvijas teritorijā darbojošos rūpniecības uzņēmumu iekārtas. – Zālīte e. rūp-
niecības uzņēmumu reevakuācijas gaita un problēmas. 20.–30. gadi. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 
1993, 69.–84. lpp. aleksandrs drīzulis sakarā ar fabriku un rūpnīcu iekārtu evakuāciju atzīmē, ka 1915. gadā 
no Latvijas uz valsts iekšieni notikušās uzņēmumu evakuācijas rezultātā no pirmskara 87 tūkstošiem rūpnīcu 
strādnieku 1916. gada sākumā rīgā bija palicis tikai 3400 strādnieku. – drīzulis a. Lielais Oktobris Latvijā. 
rīga: Zinātne, 1987, 48.–50. lpp. sk. arī: Rīga, 1860–1917. rīga: Zinātne, 1978, 276.–277. lpp.
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eiropā, kas kara rezultātā no attīstītas industriālas sabiedrības bija kļuvusi un visus 
neatkarības gadus palika agrārvalsts.27 tāpēc galvenā uzmanība tika veltīta lauksaim-
niecības un Latvijas lauku atjaunošanai, kur kara mantojums latviešu valodā bija ienesis 
jaunu apzīmējumu – izpostītie apgabali.28 Šī valstij svarīgā darba stūrakmeņus bija jāie-
liek ar likumdošanas aktiem.

1920. gada 1. maijā uz savu pirmo sēdi sanāca tautas vēlētā satversmes sapulce. 
tas nozīmēja, ka Latvijas valsts politisko pamatu izbūvē ir beidzies gandrīz pusotru 
gadu ilgais pagaidu posms – pagaidu likumu, pagaidu valdību un pagaidu politiskās 
pārstāvniecības posms – un sākas pastāvīgs, nevis kara un svešu militāru varu, bet tikai 
iekšēji izjustas nepieciešamības diktēts mērķtiecīgs valsts politiskās attīstības process.

satversmes sapulces darba kārtībā bija divi galvenie uzdevumi: izstrādāt valsts kon-
stitucionālos pamatus un uzsākt agrāro reformu. agrārās reformas uzsākšanu steidzi-
nāja ne vien saimnieciskie, bet arī sociālpolitiskie apstākļi, kas prasīja iespējami ātrāk 
atņemt pamatu bezzemnieku kreisajiem politiskajiem noskaņojumiem. jau 1920. gada 
16. septembrī tika pieņemta agrārās reformas likuma pirmā daļa par valsts zemes 
fonda radīšanu. par ilgu un asu diskusiju priekšmetu kļuva atlīdzības jautājums atsa-
vināto zemju bijušajiem īpašniekiem, kurā sadūrās tiesiskie un vēsturiskā taisnīguma 
argumenti. Kamēr latviešu pilsoniskie politiķi, baidoties no plašākām konsekvencēm 
privātīpašuma tiesību ievērošanā un iespējamās starptautiskās reakcijas, uzsvēra tiesis-
kuma principu, tikmēr sociāldemokrāti un bezzemnieki, atsaucoties uz vācu muižnieku 

27 skujenieks m. Latvija starp Eiropas valstīm, 60.–62. lpp.
28 pēc pirmās tautas skaitīšanas 1920. gadā datiem, pēc kara Latvijā daļēji (t.i., pēc izlabošanas varēja atjaunot) 

bija nopostītas 116 432 ēkas jeb 14,47% no visām ēkām un pilnīgi nopostītas 83 402 ēkas jeb 10,36% no 
visām ēkām, turklāt visvairāk pilnīgi nopostīto ēku bija Zemgalē un vidzemē – attiecīgi 32 297 un 30 344, bet 
Kurzemē pilnīgi nopostīto ēku skaits bija 3606. – nopostītās ēkas. Ekonomists, nr. 2, 1920. vēlākos statistikas 
izdevumos tika minēts nedaudz mazāks kara laikā nopostīto ēku skaits (1938. gadā publicētajā m. skujenieka 
pārskatā, piemēram, tika minētas attiecīgi 104 574 daļēji un 78 278 pilnīgi nopostītas ēkas. – skujenieks m. 
Latvijas statistikas atlass. rīga: valsts statistiskā pārvalde, 1938, v lpp.), taču tas būtiski nemainīja ne šo 
postījumu īpatsvaru, ne smagumu.

2. att. satversmes sapulces 
priekšsēdētājs jānis Čakste 
uzrunā satversmes sapulces 
locekļus un viesus. rīga, 
1920. gada 1. maijs (no Lat-
vijas Kara muzeja krājuma)
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priekšteču nodarīto vēsturisko pārestību, kategoriski noraidīja atlīdzības maksāšanu. 
iesākts satversmes sapulcē, atlīdzības jautājums pārgāja 1. saeimas dienaskārtībā, un 
jau te 1924. gada aprīlī tautas vietnieku nams nobalsoja pret atlīdzības maksāšanu. ar šo 
balsojumu Latvija bija izdarījusi ļoti nozīmīgu izvēli, un tās patiesā vērtība bija pat ne tik 
daudz konkrētajā saturā, cik plašākā principā: neskatoties uz citu valstu pieredzi, ārpo-
litisko sarežģījumu draudiem un tiesiskuma principu piesaukšanu, Latvijas likumdevējs 
bija nobalsojis par latviešu zemnieku un plašākā kontekstā par visas Latvijas sabiedrības 
interešu prioritāti. Lai gan ārpolitiski šis balsojums bija radījis sarežģījumus – no vāci-
jas un polijas puses tas izsauca skaļu kritiku, runājot par latviešu “agrārboļševismu”,29 
tomēr iekšpolitikā un sevišķi saimnieciskajā dzīvē tam bija patiešām labvēlīga nozīme.

nopietnās diskusijās notika valsts satversmes izstrāde. par galveno Latvijas politiskās 
iekārtas principu tika pieņemta iespējami plaša sabiedrības interešu pārstāvniecība, un 
tas guva atspoguļojumu satversmē paredzētā spēcīgā likumdevēja varā un ar 1922. gada 
9. jūnijā pieņemto saeimas vēlēšanu likumu radītajā sarežģītajā proporcionālo vēlēšanu 
sistēmā.30 savukārt, rakstot satversmes valsts prezidenta sadaļu, kur aiz labējo partiju 
centieniem pēc spēcīga prezidenta tika saskatīti draudi demokrātijai un K. Ulmaņa am-
bīcijas, ar kreiso un centra partiju balsīm tika radīts vājš un reprezentatīvs varas insti-
tūts. tādējādi satversmes noteiktā Latvijas parlamentārā demokrātija palika bez varas 
līdzsvara,31 un tam agrāk vai vēlāk vajadzēja atsaukties uz politisko procesu attīstību. 
noteikts trieciens satversmes sapulces darbam bija pēc plašās apspriešanas pēdējā balso-
jumā tomēr noraidītā satversmes otrā daļa, kas aptvēra pilsoņu tiesības un pienākumus. 
pēc gandrīz divu gadu ilga darba Latvijas satversme tika pieņemta 1922. gada 15. feb-
ruārī un stājās spēkā tā paša gada 7. novembrī – vienlaikus ar 1. saeimas sanākšanu.

Līdz ar 1. saeimas sanākšanu un satversmes stāšanos spēkā sākās pilnvērtīgas parla-
mentārās demokrātijas posms. turpmākie seši gadi kļuva par saimnieciskās izaugsmes 
un sabiedriskās dzīves uzplaukuma laiku. visu šo laiku turpinājās grūta un smaga, bet 
neatturama valsts saimnieciskā augšupeja. tūlīt pēc agrārās reformas uzsākšanas laukos 
izvērsās rosīga būvniecība.

29 1925. gadā vācija iesniedza tautu savienībai sūdzību par Latvijas agrārreformas nosacījumiem, tomēr Latvi-
jai izdevās pamatot savu nostāju un atspēkot šo sūdzību.

30 pēc 1922. gada 9. jūnijā pieņemtā saeimas vēlēšanu likuma valsts tika sadalīta piecos vēlēšanu apgabalos, katrā 
no kuriem ievēlamo deputātu skaits tika noteikts atbilstoši apgabala vēlētāju skaitam, balsojot pēc partiju 
iesniegtiem kandidātu sarakstiem, kuros varēja izdarīt grozījumus, t.i., izsvītrot kandidātu vārdus un ierakstīt 
kandidātus no cita tā paša vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta. praksē kandidātu sarakstu grozīšana kļuva 
arvien populārāka (1922. gada vēlēšanās grozījumi bija izdarīti 19,97% derīgo biļetenu, 1925. gadā – jau 
26,03%, bet 1928. gadā 3. saeimas vēlēšanās – 30,35%, turklāt atsevišķi Latgalē 1928. gadā grozījumi bija izda-
rīti 58,97% no biļeteniem. – trešās saeimas vēlēšanas. Domas, nr. 8, 1928, 222. lpp.), un, kaut gan it kā aplieci-
not vēlētāju nopietnu pieeju kandidātu izlasei, šī sarakstu grozīšana rosināja arī vairākas negatīvas tendences.

31 ar jau pieminēto satversmes 14. pantu, kas norādīja, ka vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus saeimas locekļus, 
praktiski atņemot vēlētājiem iespēju ietekmēt parlamenta darbu visā tā pilnvaru laikā, un ar satversmes 3. no-
daļu radot arī vāju valsts prezidenta institūtu, Latvijas satversme radīja spēcīgi izteiktu un, lai gan teorētiski 
iespējamu, praksē ļoti grūti kontrolējamu likumdevēja varas dominanti. viens no spilgtākajiem piemēriem 
šī varas līdzsvara trūkumam bija tautas nobalsošanu pieredze Latvijā: lai gan likumdošanā bija paredzēts šis 
tiešās demokrātijas process, tomēr praksē neviena no sešām tautas nobalsošanām nespēja savākt vajadzīgo 
kvorumu (tiesa, dažos gadījumos pati saeima izšķīrās par ierosinātā likumprojekta pieņemšanu). – Šilde ā. 
Latvijas vēsture, 1914–1940, 432.–433. lpp.
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strauji auga pārtikas un lopbarības graudu sējumu platības un ražība, un jau 30. gadu 
sākumā Latvija spēja pati nodrošināt sev nepieciešamo graudu daudzumu. par nozī-
mīgu eksportpreci kļuva linu šķiedras un sēklas, bet cukurbiešu audzēšanas veicināšana 
30. gadu sākumā ļāva atteikties no dārgā cukura importa. Ļoti veiksmīgi attīstījās piena 
lopkopība, kas Latviju padarīja par vienu no piena un sviesta ražošanas līderiem eiropā.

par būtisku saimnieciskās dzīves uzplaukuma faktoru kļuva arī Latvijas finanšu 
sistē mas pamats – Latvijas nauda. ar 1922. gada 3. augusta likumu par valūtas reformu 
Latvijas rubli nomainīja jauna naudas vienība – lats, kas bija veidots uz zelta bāzes. 
viena lata zelta saturs tika noteikts 0,2903226 grami, un tā kurss pret valsts kases zīmēm 
tika noteikts 1 lats = 50 rubļu.

jaunās naudas zīmes emitēja ar 1922. gada 7. septembra likumu nodibinātā Latvijas 
Banka un Finanšu ministrija. Šīs reformas rezultātā Latvija ieguva stabilu un respektē-
jamu valūtu, kas, pateicoties pārdomātai finanšu politikai, veidoja vēl vienu saimnie-
ciskās izaugsmes balstu. ne velti vēlākajos gados daudziem par galveno un nereti arī 
vienīgo valsts neatkarības laikmeta atgādinājumu kalpoja Latvijas nauda – jo īpaši pēc 
riharda Zariņa meta kaltā sudraba piecu latu monēta jeb tautā slavenā “milda”.

Lai gan laiku pa laikam veiksmīgo valsts saimniecisko attīstību satricināja saim-
nieciski skandāli un par nopietnu pārbaudījumu kļuva 1926. gada plūdi, kas postīja 
Latvijas laukus, tomēr tas nespēja aizēnot valsts vispārējo saimniecisko izaugsmi.

Kopš pirmajiem neatkarības gadiem plaši attīstījās arī kultūras un zinātnes dzīve. 
jau 1919. gada 28. septembrī kā vēl viens nacionāli valstisko centienu apliecinājums 
tika atklāta Latvijas Universitāte, kas laika gaitā piesaistīja atzītus ne tikai pašmāju, bet 
arī ārvalstu mācību spēkus.32 par nozīmīgu sabiedriskās dzīves notikumu 1920. gadā 
izvērtās divu izcilu latviešu literātu – raiņa un aspazijas atgriešanās dzimtenē pēc ilgās 

32 Kā varbūt pazīstamāko te var minēt ievērojamo tautsaimnieku Kārli Balodi, kurš bija guvis ievērību ar savu-
laik izstrādāto vācijas tautsaimniecības sociālistiskas pārkārtošanas plānu.

3. att. jaunas dzīvojamās 
ēkas celtniecība Latvijas 
laukos. 20. gs. 20. gadu 
sākums (no Latvijas Kara 
muzeja krājuma)

Uldis Krēsliņš    Latvija parLamentārisma periodā
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4. att. Latvijas valsts kases 
zīme (simts rubļi) un 
Latvijas Bankas naudas 
zīme (divdesmit pieci lati) 
(no Latvijas Kara muzeja 
krājuma)

trimdas gadiem. par izciliem laikmeta tēlojumiem kļuva Kārļa skalbes, aleksandra 
Grīna, aleksandra Čaka un citu autoru literārie darbi. par īpatnēju nacionālās kultūras 
strāvu izauga senatnes pētnieka ernesta Brastiņa latviskās reliģijas atjaunošanas mēģi-
nājumi, kas savu piepildījumu guva dievturības idejās. norisēm piesātināta bija mākslas 
dzīve – teodors Zaļkalns, Ludolfs Liberts, aleksandra Beļcova un citi mākslinieki šajos 
gados radīja daudzus no saviem labākajiem darbiem. 1925. gada 1. novembrī raidīju-
mus uzsāka Latvijas radiofons, kļūstot par deviņpadsmito regulāro eiropas radiostaciju. 
par īpašiem tautas svētkiem izvērtās 1926. gadā rīkotie 6. vispārējie dziesmu svētki, kas 
bija pirmie kopš 1910. gada.

1929. gadā iznāca pirmā latviešu pilnmetrāžas mākslas filma “Lāčplēsis”.
Uzplaukumu piedzīvoja arī sabiedriskā dzīve. 1928. gadā Latvijā bija reģistrētas 

62 politiskas organizācijas (no tām 32 bija latviešu), 512 arodbiedrības, 106 reliģiskas 
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biedrības un gandrīz trīs tūkstoši kultūras biedrību.33 plaši sazarots bija lauksaimnie-
cisko biedrību tīkls, bet patērētāju kooperatīvi bija apvienojušies centrālajā savienībā 
“Konzums” (vēlāk “turība”). Katram, kurš kaut nedaudz sekoja līdzi sabiedriskajiem 
procesiem Latvijā, nebija sveši aizsargu organizācijas, “Latvijas vanagu”, mazpulku vai, 
piemēram, atturības biedrības “Ziemeļblāzma” nosaukumi. Kultūras jomā lielu darbu 
veica Kultūras veicināšanas biedrība. tāpat ir atzīmējama rosīgā sporta dzīve, kuras 
ievērojamākais sasniegums līdz 1934. gadam bija vieglatlēta un vairākkārtējā pasau-
les rekordista jāņa daliņa izcīnītā sudraba medaļa Losandželosas olimpiskajās spēlēs 
1932. gadā. sabiedrības pašdarbību apliecināja arī plašais periodisko izdevumu skaits: 
1931. gadā Latvijā iznāca 97 laikraksti, no tiem 36 rīgā.34

Uzplauka arī Latvijas mazākumtautību kultūra. rīgā iznāca divi Baltijā lielākie 
krievu un vācu valodā rakstošie laikraksti – “Сегодня” un “rigasche rundschau”. 
rosīgi darbojās vācu Herdera institūts un Latvijas rēriha biedrība. redzama vieta 
Latvijas politiskās un sabiedriskās kultūras veidošanā bija paulam Šīmanim, brā-
ļiem paulam un vladimiram minciem, robertam un Borisam viperiem. atsevišķie  

33 pēc iekšlietu ministrijas preses un biedrību nodaļas sakopotiem datiem, 1933. gadā Latvijā bija reģistrētas 
10 296 biedrības, starp kurām 4034 bija kulturāli sabiedriskas organizācijas, 3293 kooperatīvi, 746 krājkases, 
740 palīdzības biedrības un 711 arodbiedrības. rīgas pilsētā bija reģistrētas 2743 jeb gandrīz trešā daļa no 
visām biedrībām. pēc aptuveniem aprēķiniem, uz katriem 190 iedzīvotājiem Latvijā bija viena biedrība. – 
Latvijā 10 296 biedrības. Jaunākās Ziņas, 1933, 22. sept.

34 Bīlmans a. Latviešu prese cīņā par Latvijas neatkarību. [rīga]: Latvijas preses biedrība, 1934, 23. lpp.

Uldis Krēsliņš    Latvija parLamentārisma periodā

5. att. somijas valsts prezidents Lauri Kristians relanders apmeklē dziesmu svētkus. rīga, espla-
nāde, 1926. gada 21. jūnijs (no Latvijas Kara muzeja krājuma)
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nacionālie incidenti un nesaskaņas bija tikai epizodes, kas neveidoja noteicošo ten-
denci un kopumā neietekmēja visu tautību kultūras attīstībai pietiekami toleranto vidi  
Latvijā.35

parlamentārisma krīzes posms  
(1929–1934)

Kad 1928. gadā 3. saeimas vēlēšanu rezultātā sešus deputātu krēslus ieņēma ga-
lēji kreiso uzskatu piekritēju komunistu jeb, kā viņi paši sevi apzīmēja, strādnieku un 
zemnieku frakcijas pārstāvji, tas bija kas vairāk par jauna politiska spēka ienākšanu 
parlamentā. Fakts, ka partija, kuras ideoloģija noliedza ne tikai vienu no pastāvošās 
valsts pamatvērtībām – privātīpašuma tiesības, bet arī pašu parlamentārās demokrātijas 
principu, tagad pēkšņi bija iekļuvusi parlamentā, turklāt uzreiz kā trešā lielākā saeimas 
frakcija, kļuva par acīmredzamu apliecinājumu pastāvošās parlamentārisma iekārtas 
lielākajam trūkumam – tās pārspīlētajam demokrātismam.

divdesmito gadu sākumā, rakstot valsts satversmi un saeimas vēlēšanu likumu, 
politiķus vairāk bija vadījuši laikmeta garam atbilstošie demokrātijas ideālu motīvi, 
nevis to piemērotība pēckara Latvijas realitātei. Lielākie draudi Latvijas politiskajai 
attīstībai slēpās līdzšinējā sabiedrības politiskajā pieredzē, kurā, kā to jau bija parādījuši 
vidzemes Zemes padomes vēlēšanu rezultāti 1917. gada vasarā, valdīja spēcīgi kreisie 
noskaņojumi.36 Šie sabiedrības noskaņojumi pilsoniskajiem politiķiem bija svarīgākais 
arguments, lai 1918. gada novembrī Latvijas valsts dibināšanā piesaistītu arī sociāl-
demokrātus. tikmēr sociāldemokrāti, apzinoties savu ietekmi, atklāti demonstrēja 
konfrontējošu nostāju pret pilsonības nacionālajiem un valstiskajiem centieniem. tās 
pirmais skaļais apliecinājums bija 1917. gada 8.–9. oktobrī vidzemes Zemes padomes 
sesijā izskanējusī padomes priekšsēdētāja sociāldemokrāta oto Kārkliņa deklarācija, ka 
sociāldemokrāti neaizstāvēs latviešu, bet tikai savas šķiras intereses.37 Šī nostāja nebija 
mainījusies arī 20. gadu sākumā, ko apliecināja voldemāra Bastjāņa runa Lsdsp vii 
kongresa noslēgumā: “izvest mūsu prasības iespēsim tad, ja nebūsim šķelti, ja mums 

35 raksturojot ebreju stāvokli pēc pirmā pasaules kara, līdzīgu spriedumu par situāciju Latvijā ir izteicis arī eb-
reju vēsturnieks simons dubnovs. – Дубнов С. Эпилог к новейшей истории еврейского народа. Еврейский 
мир со времени мировой войны (1914–1938): краткий обзор. Рига: dzīve un kultūra, 1938, с. 21.

36 tā kā 1917. gada 19. augustā atjaunotais vācu armijas uzbrukums rīgas frontē neļāva pilnībā apkopot vidze-
mes Zemes padomes vēlēšanu rezultātus, tad drošāk ir atsaukties uz nedēļu iepriekš – 1917. gada 13. augustā 
notikušo rīgas domes vēlēšanu rezultātiem, kurās par Latvijas sociāldemokrātu lielinieku sarakstu bija no-
dots 41% balsu. – ezergailis a. Esejas par 1917. gadu. rīga: Zinātne, 1991, 46. lpp. Lai skaidrāk novērtētu 
vēlētāju noskaņojumus rīgā, salīdzinājumam var atzīmēt 1917. gada vasarā notikušo vēlēšanu rezultātus citās 
Krievijas pilsētās. tā, piemēram, nižņijnovgorodā pilsētas domes vēlēšanās visvairāk vietu ieguva sociālis-
ti-revolucionāri (40 vietas no 102), atstājot otrajā vietā kadetus (26 vietas), savukārt lielinieki ieguva tikai 
4 domnieku vietas. arī voroņežas pilsētas domes vēlēšanās, kurās uzvarēja sociālistiskā bloka kandidāti, 
otrajā vietā palika kadeti ar 17 vietām, bet lielinieki saņēma tikai 2 vietas domē. – Baltijas Vēstnesis, 1917, 
19. jūl. Šī salīdzinājuma kontekstā vēl asāk izcēlās Latvijas sabiedrības politiskajos noskaņojumos valdošā 
kreisā “nosliece”.

37 Konflikts vidzemes Zemes padomē. Līdums, 1917, 11., 12. okt.
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izdosies radīt darba tautas vienotu fronti pret pilsonību.”38 Šajā situācijā, kad valsts 
politiskajā dzīvē pastāvēja divas tik krasi atšķirīgas pozīcijas, Latvijas satversmes pār-
spīlētais demokrātisms drīzāk rosināja, nevis ierobežoja šo pretstatu nostiprināšanos, 
un tas arī kļuva par Latvijas parlamentārisma sabrukuma galveno vadmotīvu.39

pirmie kritiskie spriedumi par Latvijas demokrātisma normu pārlieku izvērsta-
jiem ietvariem un to atbilstību reālajai dzīvei izskanēja jau 20. gadu sākumā. tobrīd 
uzkrītošākā likās vēlēšanu likuma rosinātā arvien jaunu partiju dibināšana, kas izsauca 
ironiskas piezīmes par partiju lielo skaitu.40 par pirmo nopietno pastāvošā parlamen-
tārisma kritikas pieteikumu parasti ir pieņemts uzskatīt nacionālās apvienības līdera 
arveda Berga drīz pēc 1. saeimas vēlēšanām publicēto rakstu ar skaļu pamatmotīvu: 
“satversme neiet!”41 Šajā rakstā viņš norādīja, ka demokrātijas likteni nosaka nevis 
iespējami cildenāki tiesību normu formulējumi, bet šo normu atbilstība reālajai dzīvei. 
tobrīd šī norāde tika izteikta kā tālredzīgs brīdinājums, taču pārējās politiķu aprindas 
tajā saklausīja tikai autora konservatīvās pārliecības un pretenziju izpausmi un atsaucās 
uz to ar asu kritiku.

jau nākamajā – 1923. gadā sevi pieteica vēl kāds būtisks demokrātijas apdraudē-
jums – Latvijas iekšpolitiskajos procesos ar skaļu uznācienu iesaistījās ārpusparlamen-
tārās politisko radikāļu organizācijas gan no kreisā, gan labējā spārna. pirmā “uzskatu 
sadursme” 1923. gada 1. maijā, pāraugot fiziskās sadursmēs galvaspilsētas ielās, noslē-
dzās ar valdības demisiju un skaidru apliecinājumu, ka pastāvošajai varai ir praktiski 
neiespējami ar tradicionāliem demokrātijā pieņemtiem līdzekļiem ierobežot radikāļu 
zem “vārda brīvības” lozungiem slēptas aktivitātes. to rādīja arī 20. gadu vidū turpino-
šās ielu sadursmes.

pašmāju politiskās “ielu diskusijas” un 1926. gadā notikušos parlamentārisma 
iero bežojumus Latvijas kaimiņvalstīs – vispirms polijā, kur nodibinājās maršala jozefa 

38 Socialdemokrats, 1922, 10. janv.
39 par parlamentārās demokrātijas pārspīlēti plašajām normām austrumeiropā vispār un Latvijā konkrēti ir 

rakstījuši vairāki pētnieki. sk., piem.: Šilde ā. Latviešu demokratija. Trimdinieka raksti. minstere: Latvija, 
1991, 64.–71. lpp.; Lipping i. The emergence of estonian authoritarianism. Baltic History. Columbus: The 
ohio state University, 1974, pp. 209–214; rotčailds dž. Valstis Viduseiropas austrumos starp diviem Pa-
saules kariem, 432. lpp.; Zurcher a. j. The Experiment with Democracy in Central Europe: A Comparative 
Survey of the Operation of Democratic Government in Post-war Germany and in the Russian and Austro-
Hungarian Succession States. new York: oxford University press, 1933, pp. 183–192. visbiežāk, runājot 
par parlamentārisma trūkumiem, šajos darbos tiek lietots formulējums “parlamentārās sistēmas vājums”, 
ietverot tajā arī sabiedrības demokrātisko tradīciju trūkumu, tomēr šajā gadījumā ir pamatoti pieņemt, ka 
tieši rakstītajām parlamentārās iekārtas normām bija jāpiemērojas konkrētās sabiedrības īpatnībām un jārada 
priekšnoteikumi demokrātisko tradīciju iedibināšanai sabiedrībā, nevis jārada normas cerībā, ka sabiedrība 
pati “izaugs” līdz šo normu piegrieztnei. viens no varbūt izteiksmīgākajiem piemēriem šādai ar realitāti ne-
saskaņotai demokrātisma normu izpausmei, tikai sociālās likumdošanas jomā, bija jau 1920. gadā pieņemtais 
likums par slimokasēm, par kura pieņemšanu, uzsverot to kā sociāldemokrātu panākumu, pārskatā par Lat-
vijas sociāldemokrātijas vēsturi Bruno Kalniņš izteica spriedumu: “tā Latvija jau 35 gadus ātrāk par Zviedriju 
ieveda obligātās slimokases.” – Kalniņš B. Latvijas Sociāldemokratijas piecdesmit gadi. stokholma: memento, 
1993, 151. lpp. Līdzīgā kontekstā B. Kalniņš pieminēja arī likumu par darba laiku (turpat, 154. lpp.), kas 
vairāku aprindu vēlākajos 20.–30. gadu spriedumos tika skatīts kā acīmredzami nepiemērots un apgrūtinošs 
karā sagrautas valsts saimniecībai un tās attīstībai.

40 Zars Ģ. politiskie kooperatīvi. Latvis, 1921, 5. okt.
41 Bergs a. Bet viņa neiet! Latvis, 1922, 23. dec.
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pilsudska t.s. sanācijas režīms, bet pēc tam arī Lietuvā, kur 16. decembrī notika militārs 
apvērsums, – vēl varēja pieņemt kā netiešas un attālas norādes, lai arī Latvija pievērstu 
uzmanību savas parlamentārās iekārtas nostiprināšanai, bet 1927. gada 21. janvārī 
izskanējušās ziņas par dīvaino valmieras puču jau bija tiešs pamudinājums pārvērtēt 
Latvijas parlamentārās demokrātijas normas.42 tā paša gada 8. aprīlī a. Bergs saeimā 
iesniedza nacionālās apvienības frakcijas izstrādāto satversmes grozījumu projektu. 
tobrīd saeima nebija gatava pieņemt tik tālejošas pārmaiņas, taču atsevišķu politis-
kās sistēmas principu pārskatīšanu tā tomēr atzina. pirms 3. saeimas vēlēšanām, lai 
ierobežotu bezatbildīgu kandidātu sarakstu izvirzīšanu, tika noteikta drošības naudas 
iemaksa – šo naudu atmaksāja, ja no saraksta tika ievēlēts kaut viens deputāts. Lai gan 
tā rezultātā iesniegto kandidātu sarakstu skaits bija samazinājies no 141 2. saeimas 
vēlēšanās līdz 120 trīs gadus vēlāk, tas visai nosacīti bija uzskatāms par nopietnu panā-
kumu. Uz visu minēto norišu fona atzīstot, ka pret parlamentārismu vērstiem noska-
ņojumiem Latvijā bija jau ilgāka vēsture, tomēr ir pamats apgalvot, ka tieši 1928. gada 
3. saeimas vēlēšanu rezultāti bija izteiksmīgākais, nepārprotamākais un savā ziņā arī 
nopietnākais parlamentārās demokrātijas negāciju apliecinājums, kas ievadīja Latvijas 
parlamentārisma norieta posmu.43

saeimas vēlēšanu rezultātu izraisītie politiskie satricinājumi sakrita ar vispārē-
jās saimnieciskās situācijas pasliktināšanos Latvijā, ko izsauca 1928. gada neraža, 
1929. gada plūdi un lauksaimniecības produktu cenu krišanās 1930. gadā. tam 
jau tūlīt sekoja pasaules saimnieciskās krīzes radītā atbalss Latvijas pilsētu saim-
niecībā, kas pastiprināja bezdarbu un sociālās problēmas. nav pārsteigums, ja 
līdz ar sociālās un saimnieciskās situācijas pasliktināšanos vēl biežāk sāka skanēt 
spriedumi par parlamentārās demokrātijas trūkumiem – arī par parlamentārisma 
sistēmas izšķērdību un nespēju strauji un rezultatīvi reaģēt un risināt saimnieciskās  
problēmas.

Kad, sākoties 4. saeimas pilnvaru pēdējam gadam, 1933. gada 3. novembrī Lat-
viešu zemnieku savienība saeimā iesniedza savu satversmes grozījumu projektu, 
tas kļuva par ievadu Latvijas parlamentārisma pēdējai ainai.44 nepilnas trīs nedēļas 
vēlāk – 1933. gada 21. novembrī – ar saeimas lēmumu tika nolemts izdot tiesai kreisās 
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus, un tūlīt pēc tam saeimas ēkā viņi arī tika 
apcietināti. Un, lai gan vēl 1934. gada 17. martā tika apstiprināta K. Ulmaņa sastādītā 

42 par valmieras puču vairāk sk.: Krēsliņš U. 1927. gada 21. janvāra “apvērsums” valmierā: versijas. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 2003, 97.–109. lpp. simptomātisks vispārējo politisko noskaņojumu izmaiņu 
apliecinājums bija fakts, ka tieši 1927. gadā iznāca Latviešu zemnieku savienības akadēmiskās sekcijas rakstu 
krājums “demokrātijas krīze”.

43 Lai gan šī situācija, kad valsts parlamentā bija iekļuvusi partija, kas savās nostādnēs noliedza pašu šīs 
valsts politisko iekārtu, bija patiesas politiskās demokrātijas apliecinājums, tomēr no valsts pastāvēšanas 
viedokļa tas bija visspilgtākais apliecinājums Latvijas parlamentārās iekārtas pārspīlētajam demokrātis-
mam, tam, ka demokrātisma principi tika stādīti augstāk pat par iespējamiem draudiem esošās valsts  
pastāvēšanai.

44 par Zemnieku savienības 1933. gadā iesniegto satversmes grozījumu projektu un tajā paredzēto labojumu 
analīzi salīdzinājumā ar a. Berga nacionālās apvienības frakcijas vārdā 1927. gadā iesniegto satversmes 
grozījumu projektu vairāk sk.: Krēsliņš U. Latvijas parlamentārisma realitāte un alternatīvas: piezīmes pie 
1922. gada satversmes diviem reformu projektiem. Latvijas Vēsture, nr. 4, 1999, 10.–18. lpp.
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kārtējā – no valsts proklamēšanas brīža jau astoņpadsmitā – valdība,45 pats valdības 
vadītājs tai bija atvēlējis vairs tikai divus mēnešus.

atskatoties uz Latvijas parlamentārisma periodu kopumā, no spriedumu duālisma 
ir neiespējami izvairīties. no vienas puses, acīmredzami bija šī laikmeta saimnieciskie, 
kulturālie un sabiedriskās dzīves ieguvumi. turklāt daudzu šajā laikā uzsākto darbu 
augļi turpinās ienākties vēlākajos gados. Kā tas bija ar varbūt spilgtāko šīs pēctecības 
apliecinājumu – 1935. gada 18. novembrī svinīgi atklāto pēc tēlnieka Kārļa Zāles pro-
jekta veidoto Latvijas pazīstamāko simbolu – Brīvības pieminekli, kura pamatakmens 
bija ielikts vēl 1931. gadā. no otras puses, straujais parlamentārisma ideālu noriets, kas 
pēc nepilnus sešpadsmit gadus ilgas parlamentārisma pieredzes Latvijas parlamentāro 
demokrātiju bija atstājis bez patiesiem tās aizstāvjiem, liek runāt par šī laikmeta poli-
tiskās izbūves darba neveiksmi. viens no šīs neveiksmes izskaidrojumiem meklējams 
Latvijas satversmes pārlieku izvērstajās demokrātijas normās, taču reizē ir arī grūti 
izvairīties no daudz nepatīkamāka secinājuma par Latvijas sabiedrības politiskās no-
stājas un rīcī bas motīviem. Latvijas vēlētāju gatavību balstīt savu politisko izvēli uz 
populistisku solījumu, nevis atbildīga pragmatisma pamatiem spilgti demonstrēja jau 
pieminētie 3. saeimas vēlēšanu rezultāti. taču vēl pārsteidzošāks izskatījās tas vieglums 
un paļāvība, ar kuru 1934. gada 15. maijā sabiedrība pieņēma atteikšanos no parlamen-
tārisma. sava atbildības daļa par šo sabiedrības nostāju bija jāuzņemas arī partijām un 
citiem politiskās varas institūtiem, kas maz pievērsa uzmanību sabiedrības politiskai 
audzināšanai un izglītošanai, bet, kā to ļoti trāpīgi jau 30. gados tika formulējis igauņu 
vēsturnieks eduards Lāmans: “demokrātija nav “dabīgs” fenomens, bet kultūras feno-
mens, un kultūra ir jākultivē.”46

Un tomēr svarīgākais parlamentārisma perioda pieredzē ir kas cits. tāpat kā cilvēka 
dzīvē līdz ar gadiem un pieredzi mainās viņa uzskati un spriedumi, tā arī tautas vēsturē 
līdz ar gadiem un pieredzi mainās skatījums uz kādreiz notikušo pagātni. Šodien, atska-
toties uz Latvijas parlamentārisma periodu, ir grūti izvairīties no mēģinājuma salīdzināt 
un izcelt tos akcentus, kas ir svarīgi mūsdienu norisēs. Galvenā šajā pieredzē ir atziņa, ka 
latvieši reiz jau ir pierādījuši savu spēju uzcelt saimnieciski plaukstošu un bagātu valsti.

45 Četru saeimu laikā, tas ir, no 1923. gada janvāra, kad tika apstiprināta jāņa pauļuka valdība (līdz tam turpi-
nāja darboties satversmes sapulces laikā sastādītā Z. meierovica valdība), līdz 1934. gada maijam, tika sastā-
dīti 13 ministru kabineti, turklāt līdzās salīdzinoši ilgākām valdībām (ilgākais bija Hugo Celmiņa 1928. gada 
decembrī sastādītais kabinets, kas noturējās 27 mēnešus un 26 dienas) bija arī valdības, kas pastāvēja ļoti īsu 
laiku, piemēram, 1925. gada decembrī sastādītā K. Ulmaņa valdība noturējās tikai 4 mēnešus un 19 dienas. 
vairāk sk.: Šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940, 404.–411. lpp.

46 Citēts pēc: arens o. eduard Laaman as a historian. Baltic History. Columbus, ohio: The ohio state Univer-
sity, 1974, p. 222.
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Latvijas vaLsts minoritāŠU poLitiKa  
20. Gadsimta 20.–30. Gados Un mūsdienās

Latvijas valsts no savas pastāvēšanas pirmajām dienām centās veidot sadarbību un saskaņu ar nacio-
nālajām minoritātēm. pēc Cēsu kaujām krievi, ebreji, vācieši, poļi u.c. pakāpeniski iekļāvās neatka-
rīgās Latvijas sabiedrībā. 1919. gada decembra likumi par tautas izglītību deva ierosmi minoritāšu 
kultūras autonomijas izveidošanai. mazākumtautību pārstāvjiem bija ievērojama loma saeimā. taču 
radās sociāla pretruna, jo rūpniecībā un tirdzniecībā dominēja ebreji un vācieši, latviešu rokās atra-
dās mazāk rentablā lauksaimniecība.
Kārļa Ulmaņa autoritārā valdība 1934.–1940. gadā centās ar valsts kapitālisma attīstību mazināt 
minoritāšu saimniecisko ietekmi. taču netika pieļauta ksenofobiska un antisemītiska attieksme.
atjaunotā Latvijas neatkarīgā valsts kopš 1990. gada panāca nacionālo minoritāšu atdzimšanu un 
līdzdalību valsts dzīvē. Grūtības radīja padomju okupācijas gados (1944–1990) ienākušo imigrantu 
centieni piesaistīt minoritātes savām interesēm. problēmu var atrisināt plaša integrācijas politika.

Latvia is a national state encompassing large groups of ethnic minorities. even during the initial 
years of Latvia’s statehood (1918–1922) the Government of Latvia passed democratic legislation 
offering educational and cultural autonomy to the minorities. With the formation of the parliamen-
tary set-up, inclusion of ethnic minorities (Baltic Germans, jews, russians, poles) within the social 
life, and their representation on the parliamentary (Saeima), and local government level took place. 
some variations of economic character appeared – Latvians dominated in agriculture, Germans 
and jews – in industry and commerce. during the authoritarian rule of president Kārlis Ulmanis 
(1934–1940), the minorities were distanced from the legislature and from state affairs. at the same 
time, xenophobia and anti-semitism was condemned by the Government.
after the regaining of independence of the republic of Latvia (1990–2010), a return to the previous 
practice of the parliamentary democracy took place. some of the greatest obstacles were created by 
the attempts of the post-war immigrants to usurp the rights of representation of the interests of the 
various ethnic groups. in order to counter such trends, an extensive integration policy is taking place. 

Atslēgvārdi: valsts, minoritātes, mazākumtautību tiesības, kultūras autonomija, biedrības un apvie-
nības.

Keywords: state, minorities, minority rights, culture autonomy, associations and societies.

valsts minoritāšu politikas aprises parlamentārās demokrātijas  
veidošanās laikā

demokrātiskas valsts minoritāšu politikas mērķis ir etnisko minoritāšu iekļaušanās 
valsts nacionālā sabiedrībā, līdzdalība valsts ekonomiskajā un politiskajā dzīvē, dalība 
kopīgas kultūras telpas veidošanā. valsts cenšas savienot savas pamatintereses ar mi-
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noritāšu īpašām etnokulturālām interesēm, garantēt mazākumtautību tiesības saglabāt 
savas valodas un kultūras īpatnības.

nacionālās minoritātes ir tās mazākumtautības, kuras ir vēsturiski iesakņojušās 
mītnes zemē un uzskata to par savu dzimteni.

Latvijas minoritāšu politikas vadlīnijas sāka veidoties jau 1918. gada novembrī 
valsts neatkarības proklamēšanas laikā. Latviešu liberālo demokrātisko un sociāl-
demokrātisko partiju pārstāvju sanāksmē 17. novembrī tika panākta vienošanās par 
demokrātiskas Latvijas republikas proklamēšanu. turpat nolēma izveidot pagaidu 
parlamentu – tautas padomi un apstiprināt tās politisko platformu, kurai bija pagaidu 
konstitucionāla dokumenta nozīme. platformas tekstā lasām, ka tautas padomes sastāvā 
tiek aicinātas “nacionālās minoritātes” un ka tām dotas tiesības “sūtīt savus pārstāvjus 
Latvijas satversmes sapulcē un likumdošanas iestādēs uz proporcionālas vēlēšanu tiesī-
bas pamata”. nacionālām minoritātēm, kuras pārstāvētas Latvijas tautas padomē, dotas 
tiesības piedalīties Latvijas pagaidu valdībā. vēl vairāk – “nacionālo grupu kulturēlās 
un nacionālās tiesības nodrošināmas pamata likumos”.1 Kārļa Ulmaņa 18. novembra 
pagaidu valdība bija šīs platformas realizētāja.

Šādas politikas izvēle bija drosmīga. tā liecināja par apņēmību pārvarēt neuzticēša-
nās un striktas norobežošanās gaisotni, kas ieviesās etnisko kopumu attiecībās cariskās 
Krievijas laikā un vācijas okupācijas gados (1915–1918). Īpaši spēcīgi šī sašķelšanās 
izpaudās privātajā dzīvē: latvieši satikās gandrīz vai tikai ar latviešiem, krievi – ar 
krieviem, vācieši – ar vāciešiem, ebreji – ar ebrejiem. Latviešus sāpīgi traumēja vācu 
elites augstprātība un privilēģijas, centieni piesaistīt Baltijas zemes vācijai. pēc pirmā 
pasaules kara lieliniecisms ielauzās Latvijā kā pretvācu spēks. Latvijas demokrātiskajai 
valdībai nācās pierādīt, ka tā aizstāv latviešu nacionālās intereses, bet nevēršas pret 
vēsturiskajām minoritātēm.

jāsecina, ka demokrātiskā Latvijas republika deklarēja gatavību minoritāšu jautā-
jumā iet pa antantes valstu un asv ieteikto tolerantas etnopolitikas ceļu. Galīgo no-
stādni antante pieņēma 1919. gada vasarā parīzes miera sarunās, pēc kurām izveidojās 
tā sauktā versaļas sistēma. tātad – lai gan Latvijas neatkarīgās valsts  starptautiskā 
atzīšana tobrīd tika atlikta uz laiku pēc pilsoņu kara beigām Krievijā, minoritāšu tiesību 
jautājumā Latvija bija versaļas sistēmas dalībniece no savas pastāvēšanas pirmās die-
nas. Zemē, kur ap 25% pastāvīgo iedzīvotāju piederēja pie minoritātēm, tas bija svarīgs 
priekšnoteikums valsts pastāvēšanai.

Latviešu tolaik pazīstamākie ideologi proponēja vienotas pilsoniskas demokrātiskas 
valsts veidošanu. turklāt jēdzieni “Latvijas valststauta” un “latviešu nācija” tika definēti 
identiskā nozīmē.2

taču lielākie cittautiešu kopumi Latvijā nepievienojās šai prognozei, neatzina 
1918. gada 18. novembrī nodibinātās Latvijas republikas leģitimitāti un nevēlējās at-
balstīt K. Ulmaņa vadīto pagaidu valdību. 1918. gada novembra sākumā nodibinātā 
vācbaltiešu politiskā grupa “Baltijas vācu nacionālā komiteja”, ko vadīja advokāti  

1 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas]. rīga: satversmes sapulce, 1920, 5.–8. lpp.
2 sk.: valters m. das staatsvolk Lettlands. Baltische Zeitung, 1918, 16. nov.; esi sveicināta, jaunā Latvija [redak-

cijas raksts]. Jaunākās Ziņas, 1918, 19. nov.
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arturs reisners, pauls fon rīdigers un Frīdrihs fon sam-
sons-Himmelstjerna, uzskatīja, ka tikai vācbaltiešu tautas 
grupa (5% no Latvijas iedzīvotājiem) ir ideoloģiski un 
politiski spējīga dibināt Baltijas (igaunijas un Latvijas) 
valstiskumu un veidot tās valststautu no vācu, igauņu un 
latviešu iedzīvotājiem. vācijas valdības lēmums par K. Ul-
maņa ministru kabineta “temporālu atzīšanu” piespieda 
nacionālo komiteju pretlielinieciskās cīņas nolūkā sākt 
militāru sadarbību ar Latvijas valdību. taču vienošanās 
dokumentu 1918. gada 7. decembrī parakstīja vācijas 
pilnvarotais pārstāvis Latvijā augusts vinnigs un Lr aiz-
sardzības ministrs jānis Zālītis. 1918. gada 9. decembrī 
K. Ulmaņa valdība, parādot labu gribu, iecēla par rīgas 
kara apgabala priekšnieku no vācbaltiešu vidus nākušo 
Krievijas ģenerālmajoru Freitāgu fon Loringhofenu, no-
zīmējot latviešu kapteini jorģi Zemitānu par viņa palīgu.3 
Latviešu karaspēka pirmās rotas tika iekļautas vācu lan-
desvērā. taču vācbaltiešu vadība šo “sadarbību” kategoriski 
atteicās attiecināt uz civilās varas celtniecību un turpināja 
pretdarboties Latvijas tautas padomei un Latvijas pagaidu 

valdībai. vācijas bruņotie spēki Latvijā un to pavēlnieks ģenerālis rīdigers fon der Golcs 
enerģiski atbalstīja vācbaltiešu separātismu. to spilgti pierādīja landesvēra triecienvie-
nības un vācijas brīvkorpusa 1918. gada 16. aprīlī sarīkotais bruņotais pučs Liepājā un 
provāciskās andrieva niedras marionešu valdības nodibināšana. pēc rīgas ieņemšanas 
1919. gada 22. maijā vācbaltiešu nacionālā komiteja faktiski kļuva par vācu durkļu bal-
stītu varas institūciju, kurai bija dota virsvara pār latviešu nāciju. tika gatavota tautas 
padomes padzīšana, pilsētu un pagastu “pagaidu parlamenta” sanākšana no 40 latviešu 
konservatīviem darboņiem un 20 vācbaltiešu pārstāvjiem, aiz kuriem stāvēja dzelzs 
divīzija un landesvērs. tas būtu Latvijas neatkarības gals.4

no šāda iznākuma mūsu dzimteni glāba igaunijas armijas uzvara pār uzbrūkošiem 
vācu spēkiem Cēsu kaujās 1919. gada jūnijā, kurās pretvācu pozīcijā pirmo reizi stingri 
noteikti un varonīgi cīnījās arī latviešu nacionālais karaspēks – j. Zemitāna brigāde. 
Cēsu kaujas sagrāva vācijas militāristu un vācbaltiešu elites plānu par vāciskās Bal-
tijas valsts nodibināšanu, igauņu un latviešu nospiešanu otrās šķiras pilsoņu statusā. 
Cēsu kauju iznākums novērsa Latvijā draudošo pilsoņu karu starp latviešiem un vāc-
baltiešiem. (Šie draudi kļuva sevišķi reāli pēc vācu sarīkotās “etniskās asinspirts” rīgā 
1919. gada 22. maijā.) turpmāko konfrontāciju novērsa arī anglijas, Francijas un asv 
arbitrālie priekšlikumi, vācu karaspēka atvilkšana uz Kurzemi un landesvēra pakļau-
šana Latvijas armijas virsvadībai.

3 peniķis m. Latvijas armijas sākums un cīņas Latvijā līdz 1919. gada jūlijam. rīga: armijas spiestuve, 1932, 
4.–5. lpp.

4 sk.: 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2003, 92. lpp.

1. att. pauls Šīmanis. jāņa rieksta foto 
(LvKFFda, 69616n)
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K. Ulmaņa valdības papildināšana ar vācu un ebreju minoritāšu pārstāvjiem (ed-
vins magnuss, roberts erhards, pauls mincs), 15 vācu, 6 ebreju un 4 krievu darbinieku 
kooptēšana tautas padomes sastāvā arī atspoguļoja jaunu situāciju Latvijas valsts un 
minoritāšu attiecībās.

1919. gada jūlijā tautas padomes nacionālo lietu komisiju sāka vadīt pauls Šīmanis 
un marģers skujenieks. notika spraigas, konstruktīvas diskusijas, kuras deva Latvijai 
1919. gada 23. augustā pieņemto demokrātisko pilsonības likumu (pilsonība personām, 
kuras 1914. gada 1. augustā pastāvīgi dzīvoja Latvijas teritorijā). 1919. gada 8. decembrī 
tika pieņemts “Likums par Latvijas izglītības iestādēm” un “Likums par mazākuma tau-
tību skolu iekārtu Latvijā”. tie deva vācu, ebreju, krievu, poļu, baltkrievu, lietuviešu un 
igauņu minoritātēm tiesības valsts izglītības sistēmā veidot un autonomi vadīt pamat- 
un vidusskolas, kurās mācības notiktu galvenokārt viņu pašu izvēlētā ģimenes valodā.

Latvijas minoritāšu politikas panākumus pārliecinoši atspoguļoja cittautiešu 
līdzdalība Latvijas atbrīvošanas karā, īpaši kaujās pret pāvela Bermonta-avalova vācu–
krievu armiju. par nacionālo brīvību un demokrātiju cīņā gāja ap 15 tūkstoš cittautiešu 
jeb 17,4% no Latvijas nacionālās armijas karavīriem 1919.–1920. gadā.5

Latvijas satversmes sapulces vēlēšanās, kas notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī, 
sevi pieteica vācu, ebreju, krievu un poļu mazākumtautības. no vairāk nekā 700 000 
vēlēšanu dalībniekiem tikai apmēram 10% balsoja par minoritāro partiju sarakstiem, 
no tām ievēlēja tikai 18 no 150 satversmes sapulces deputātiem: 8 ebrejus, 6 vācie-
šus un 4 krievus. poļi ievēlēja latvieti. skaitļi liecināja, ka minoritāšu politiskā aktivi-
tāte demokrātiskās vēlēšanās bija samērā zema. daudzi vēl pasīvi nogaidīja. daudzi 
arī nesaprata satversmes sapulces 1920. gada 27. maijā pieņemto deklarāciju par 
Latvijas valsti, kurā bija uzsvērts, ka valsts suverēnā vara pieder visai Latvijas tau-
tai, ne tikai etniskajiem latviešiem. minoritāšu politisko apziņu negatīvi ietekmēja 
latviešu valodas nezināšana. 1922. gadā Latvijā to prata 74,11% vāciešu, 42,62% eb-
reju, 29,43% poļu, 14,23% krievu, 10,73% baltkrievu.6 Latviešu valodas mācīšanā 
galvenā loma piederēja vidusskolām, tajās tapa pirmie skolotāji. 1919./20. mācību 
gadā Latvijā darbojās tikai 36 vidusskolas, kurās mācības notika latviešu valodā. 
no tām 35 bija privātās skolas. 1922./23. mācību gadā durvis vēra jau 52 latviešu 
vidusskolas, no tām 22 piederēja valstij. mazākumtautību vidusskolu skaits attie-
cīgi palielinājās no 29 līdz 54 mācību iestādēm, bet no tām 30 bija ar krievu mācību  
valodu.7

speciālos kursos tika sagatavoti skolotāji, kuri spēja mācīt latviešu valodu vai atse-
višķus priekšmetus latviešu valodā. spēkā stājās valdības 1919. gada noteikumi, ka lat-
viešu skolās mācīt drīkst tikai latviešu valodā, bet tajās skolās, kur bez latviešiem mācās 
minoritāšu bērni, viņiem ierīkojamas paralēlklases.8 Lr izglītības ministrija vēlējās, lai 
mazākumtautībām piešķirtā skolu autonomija kalpotu katras minoritātes identitātes 
attīstīšanai un latviešu valodas apgūšanai. Bet 1920./21. mācību gadā tikai 17% no 

5 sk.: Latviju mums. Latvijas Kareivis, 1921, 12. aug.
6 Darba Balss, 1922, 14. aug.
7 Skolu departamenta darbības pārskati. rīga: Latvijas izglītības ministrija, 1938, 180.–200. lpp.
8 mācību valoda Latvijas skolās un skolotāju ievēlēšana. Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums, 

2. burtn. 1919, 25. jūl., 20. lpp.
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krievu vidusskolu audzēkņiem bija krievi.9 tur mācī-
jās daudzi ebreji, latvieši (Latgalē), baltkrievi, poļi. Šīs 
skolas faktiski bija starpminoritāšu krieviskas asimi-
lācijas centri. minoritāšu izglītību nācās reorganizēt.

1920. gadā izglītības ministrijas paspārnē izveidoja 
mazākumtautību skolu departamentu, kura sastāvā 
ietilpa vācu, krievu, ebreju, poļu (1921. g.) un balt-
krievu (1923. g.) skolu autonomās pārvaldes. pārvalžu 
priekšnieki bija tieši pakļauti izglītības ministram. ar 
padomdevēja balsstiesībām viņi piedalījās tajās valdī-
bas sēdēs, kurās apsprieda minoritāšu kultūras un iz-
glītības jautājumus. Šīs pārvaldes izstrādāja savu skolu 
mācību programmas, organizēja savu skolotāju kvali-
fikācijas paaugstināšanu, ierīkoja bērnudārzus, atvēra 
bibliotēkas un risināja citus svarīgus jautājumus.

regulāri notika mazākumtautību skolu skolotāju 
kvalifikācijas kursi, vēlāk tika atvērti arī vairāki peda-
goģiskie institūti, kur sagatavoja vidusskolu skolotājus. 
Lai veicinātu ebreju mācīšanos dzimtajā valodā, no 
1920. gada rīgā darbojās valsts uzturēti pedagoģiskie 
kursi jidiša valodas mācīšanas satura un metodikas 
apgūšanai. pateicoties tam, notika ebreju jaunatnes 
pakāpeniska pāreja no vācu un krievu skolām uz savas 
tautības mācību iestādēm.

no 1920. līdz 1934. gadam latviešu pamatskolu skaits palielinājās no 1053 līdz 
1502, bet minoritāšu skolu skaits – attiecīgi no 212 līdz 555 (t.i., par 160%), tostarp 
ebrejiem – no 21 līdz 100 skolām (par 400%), vāciešiem – no 42 līdz 88 skolām, po-
ļiem – no 17 līdz 35 skolām. darbojās 23 baltkrievu, 13 lietuviešu, 4 igauņu skolas. 
Krievu skolu skaits arī palielinājās – no 124 līdz 236, bet tur mācījās gandrīz tikai šīs 
tautības bērni.10 1934. gadā darbojās 55 latviešu, 10 krievu, 14 ebreju, 9 vācu, 3 poļu, 
2 baltkrievu, 1 lietuviešu vidusskola.11

autonomā minoritāšu skolu sistēma sekmēja latviešu valodas iemācīšanu un tās 
zināšanu papildināšanu. taču šo skolu mācīšanas gaisotne pauda arī zināmu separā-
tismu. tas krasi izpaudās vācbaltiešu skolās, mācot Latvijas vēsturi. piemēram, par 
Latvijas kultūras pamatu tur uzskatīja vācu kultūru, bet landesvērs tika heroizēts kā 
atbrīvošanas kara galvenais un varonīgākais triecienspēks. noklusēja 1919. gada “melnā 
terora” briesmīgās sekas.

par asu politisku domstarpību izpausmi kļuva valsts pārvaldes valodas robežlīniju 
nospraušana. jau 1919. gada vasarā par to spraigi diskutēja tautas padomē. p. Šīmanis 

9 Latvijas kultūras statistika, 1918–1937. sast. v. salnītis. rīga: valsts statistiskā pārvalde, 1938, 53. lpp.;  Lvva, 
1632. f., 2. apr., 1250. l., 14. lp.

10 staris a. mazākumtautību skolas Latvijas buržuāziskās kundzības gados (1920–1940). Apcerējumi par tautas 
izglītības pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. rīga: Latvijas psr im, 1978, 103. lpp.

11 turpat, 105. lpp.

2. att. miķelis valters. mārtiņa Lapiņa foto 
(LvKFFda, 15227p)
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ierosināja ar likumu noteikt lielāko mazākumtautību valodu oficiālu lietojumu pašval-
dībās, kuru teritorijā vismaz 20% pastāvīgo iedzīvotāju ģimeņu runā mazākumtautības 
valodā, bet pagastos – ja tādu ir 50%. tautas padomes nacionālo lietu komisija tam 
piekrita, bet tautas padomes plenārsēdē šādu likumprojektu noraidīja, jo saskatīja 
tajā centienus atteikties no latviešu valodas dominējošās lomas.12 1921. gada rudenī ar 
ministru prezidenta Zigfrīda meierovica rīkojumu sākās pašvaldību ierēdņu latviešu 
valodas zināšanu pārbaude – eksaminācija. tās laikā vācbaltiešu un ebreju pilsoniskās 
partijas nodibināja “protesta bloku”, prasot, lai atļauj vācu valodas oficiālu lietošanu 
pašvaldībās un patur darbā vācu un ebreju “speciālistus”, kuri nepietiekami pārvalda 
latviešu valodu. rīgā un citur notika “protesta sapulces”, tika sūtītas sūdzības tautu 
savienībai un citām starptautiskām organizācijām, vainojot Latvijas valdību “kseno-
fobiskā neiecietībā”. taču uz šīm sūdzībām adresāti reaģēja ar informācijas piesūtīšanu 
Z. meierovicam. diskusija uzliesmoja ar jaunu spēku pēc tam, kad valdība 1921. gada 
28. novembrī publicēja jaunos noteikumus ierēdņu pārbaudei, nosakot, ka nezinātā-
jiem latviešu valoda jāiemācās līdz 1922. gada 1. aprīlim, bet Latgalē – līdz 1922. gada 
31. decembrim.13 turpmāk ierēdņa darbā varēja pieņemt tikai personas, kuras labi 
prata runāt un rakstīt latviski. tad protesta akcijās iesaistījās arī krievu kopienas pār-
stāvji. avīze “Сегодня” pat ierosināja atzīt krievu valodu par Latvijas mazākumtautību 
oficiālo savstarpējās saziņas valodu, tātad faktiski par otro valsts valodu.14 taču vācbal-
tiešu un ebreju kopienas tādu “papildinājumu” neatbalstīja.

1922. gada sākumā Z. meierovics sniedza oficiālu paskaidrojumu: skolu un ticības 
jomā minoritāšu vajadzības tiks apmierinātas, bet valodas jautājumā valdība nepie-
kāpsies, tā nostiprinās latviešu valodas valstisko statusu.15 tiesa, pašvaldību ierēdņiem 
valodas apgūšanas termiņš mazliet tika pagarināts un satiksmē ar minoritātēm piede-
rīgiem cilvēkiem mutiski varēja lietot arī viņu dzimto valodu. Šī piekāpšanās pozitīvi 
ietekmēja arī pašvaldību iekšējo darbību. piemēram, rīgā no 90 domniekiem 27 bija 
minoritāšu vēlēti un viņu lielākā daļa nespēja raiti runāt latviski.

Z. meierovica valdība bargāk nekā agrāk izturējās pret antidemokrātiskām un anti-
semītiskām grupām, kuras dažkārt vardarbīgi aizskāra minoritāšu cilvēkus. 1921. gada 
jūlijā Z. meierovics panāca, ka tiek pārskatīta tiesas procesā esošā valdības asā kritiķa 
kreisā Bunda oratora ābrama Brauna lieta, viņam draudēja nāves sods “uz karastāvokļa 
pamata”. Fēlikss Cielēns dēvēja Braunu par “Latvijas dreifusu”.16 tika noskaidrots, ka 
Brauna apsūdzībai kūdīšanā uz vardarbīgu dumpi nav tiesisku pierādījumu. viņš tika 
atbrīvots.

1922. gadā pēc nacionālā kluba dauzoņu uzbrukuma Latvijas Universitātes ebreju 
studentiem Z. meierovics 1922. gada 9. decembrī sasauca speciālu valdības sēdi, lai 
reizi par visām reizēm tiktu skaidri pausta attieksme pret antiebrejiskas huligāniskas 
darbības ekscesiem un pret tiem preses izdevumiem, kuri šādus gadījumus atbalsta 
“savdabīga patriotisma” garā. sēde kvalificēja notikušo kā Latvijas kompromitēšanu 

12 Latvijas Tautas Padome [sesiju stenogrammas], 259. lpp.
13 Valdības Vēstnesis, 1921, 28. nov.
14 Сегодня, 1921, № 287.
15 Brīvā Zeme, 1922, 14. janv.
16 sk.: Strādnieku Avīze, 1921, 9., 22. jūl.
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pasaules priekšā. Z. meierovics sēdē norādīja, ka “žīdu sišana” ir zemkultūrisks pašpui-
cisms, kam nav nekāda sakara ar latviešu kultūras un nacionālo interešu aizstāvēšanu. 
par šī huligānisma atbalstīšanu laikrakstam “Latvijas sargs” valdība piesprieda 500 latu 
naudas sodu.17

valdības politisko stāju minoritāšu jautājumā Z. meierovics vairākkārt apliecināja 
sarakstē ar tautu savienību. piemēram, 1921. gada 1. septembrī viņš valdības vārdā 
apsolīja, ka Latvijā tiks īstenota visplašākā minoritāšu “skolu un kultūras autonomija”, 
tiks veicināta cittautiešu iekļaušanās republikas pilsonībā, valdība stingri sekošot mi-
noritāšu starptautisko tiesību dokumentu prasību ievērošanai.18 Šī vēstule faktiski bija 
dokuments, kas pavēra ceļu Latvijas uzņemšanai tautu savienībā.

minoritāšu tiesību respektēšanu apgrūtināja Latvijas satversmes sapulces nevēlē-
šanās pieņemt Latvijas republikas satversmes otro daļu “priekšnoteikumi par pilsoņu 
tiesībām un pienākumiem”. sevišķi svarīgi bija divi panti: “115. pants. Latviešu valoda ir 
valsts valoda. mazākuma tautību piederīgiem ir garantēta viņu valodas brīva lietošana 
kā runā, tā arī rakstos. Kādas ir mazākuma tautību valodas un cik tālu tās pieļauja-
mas valsts, pašvaldības un tiesu iestādēs, noteic sevišķs likums. 116. pants. mazākuma 
tautības ir savās nacionāli kulturālās lietās autonomas publiski tiesiskas organizācijas. 
Kādas mazākuma tautības par tādām uzskatāmas, kādi tām orgāni, kā arī šo orgānu 
kompetenci un ievēlēšanas kārtību noteic sevišķs likums.”19

1923. gada 7. jūlija miķeļa valtera ziņojumā tautu savienībai par Latvijas saistībām 
starptautisko minoritāšu tiesību ievērošanā abu šo pantu noteikumi tika izklāstīti kā 
Latvijas tiesiskā nostāja minoritāšu jautājumā. tautu savienība tos akceptēja. tā nepie-
ņemtie satversmes panti nonāca eiropas minoritāšu tiesību informatīvajā apritē.20 

Šai rakstā nav atspoguļots asais konflikts starp Latvijas valsti un vācbaltiešu, kā arī 
poļu muižniecību (Latgalē) saistībā ar 1920. gada zemes reformu un tās īstenošanu. 
tas nav minoritāšu politikas jautājums, bet rāda agrāro īpašumu tiesību atbrīvošanu 
no feodālās nebrīves laikmeta važām. Šī atbrīvošana ir Latvijas sociālās politikas spožs 
panākums.

Latvijas stabilizācijas labie gadi  
(1923–1930)

Latvijas minoritāšu politika kopš 1923. gada bija visai sekmīga. to veicināja arī 
ekonomiskā stāvokļa krasa uzlabošanās, Latvijas starptautisko sakaru paplašināšanās, 
demokrātijas attīstība pašā Latvijā. Bija beigusies pirmā pasaules kara bēgļu atgriešanās 
un citvalstu bēgļu ierašanās. nostabilizējās iedzīvotāju etniskais sastāvs. procentuāli to 
rāda šādi skaitļi:

17 Lvva, 1632. f., 2. apr., 108. l., 161.–163. lp.
18 Laserson m. das verfassungsrecht Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 12. tübin-

gen: j. C. B. mohr (p. siebeck), 1924, s. 263.
19 Citēts pēc: Šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940. stokholma: daugava, 1976, 704. lpp.
20 par šo norisi sk. arī: sosāre m. valodu likumdošanas jautājumi Latvijas republikas pastāvēšanas sākuma 

posmā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, nr. 4, 1992, 40.–42. lpp.
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tautība 1920. gads 1930. gads

Latvieši 72,76% 73,42%

Krievi ap 10,30% (ieskaitot abreni) 10,62%

ebreji 4,99%  4,97%

vācieši 3,64% 3,68%

poļi 3,42% 3,12% 

Lietuvieši 1,60% 1,36%

ievērojami palielinājās mazākumtautību līdzdalība politiskajā dzīvē. 1. saeimā 
(1922–1925) tika ievēlēti 14 minoritāšu pārstāvji: 6 vācieši, 6 ebreji, 4 krievi un 1 polis; 
2. saeimā (1925–1928) – 15 pārstāvji: 5 krievi, 5 ebreji, 4 vācieši, 2 poļi. 1920. gadā par 
minoritāšu kandidātiem balsoja 10,3% vēlētāju, bet 1931. gadā – 18,1%. minoritāšu 
partiju biedru lielākā daļa bija labējo politisko uzskatu paudēji. minoritāšu kreisie slāņi 
pieslējās Latvijas sociāldemokrātiem.

sevišķi liels bija minoritāšu pārstāvju īpatsvars pilsētu pašvaldībās – rīgā, Liepājā, 
daugavpilī, ventspilī, rēzeknē viņi veidoja 25–30% no deputātiem. Latvijas valdībai un 
pašvaldībām arvien vairāk nācās meklēt minoritāšu deputātu atbalstu. valdībā sevišķi 
aktuāla kļuva liberālo viduspartiju koalīcija ar minoritāšu pārstāvjiem. nav nejaušība, 
ka pauls Šīmanis un markuss nuroks 1927. gadā figurēja pat ministru prezidenta kan-
didātu sarakstos. 1928. gadā Latvijā darbojās 32 latviešu, 15 vācu, 9 ebreju, 5 krievu un  
1 poļu politiskā partija vai organizācija. tā bija reāla politiskās integrācijas izpausme. 

Latvijas valdības un pašvaldību liels panākums bija latviešu valodas plaša izpla-
tība minoritāšu vidē. 1930. gadā Latvijā latviešu valodu prata 81,95% vāciešu, 62,46% 
ebreju, 46,43% poļu, 23,27% baltkrievu, gan tikai 18,85% krievu.21 visvairāk valodas 
nepratēju bija Latgalē. rīgā latviešu valodu prata vairāk nekā 50% krievu, 70% ebreju 
un 90% vāciešu. 

trīsdesmito gadu sākumā Latvijā jau bija izveidojies plašs no minoritātēm nācis 
intelektuālā darba cilvēku slānis, kas izglītību bija guvis neatkarīgajā Latvijā. Šie dar-
binieki labi prata latviešu valodu. negatīvi izpaudās nerakstīto likumu normas, kuras 
regulēja valsts ierēdņu un armijas virsnieku etnisko sastāvu, tā nodrošinot latviešu 
pārliecinošu dominanti pārvaldē un aizsardzībā. toties privātajā sfērā dominēja vācu 
un ebreju uzņēmēji, kuriem bija sava “pārvaldes publika”. izveidojās savdabīgs līdz-
svars. notika zināma etniski determinēta nodalīšanās. to veicināja ārzemju kapitāla 
ieplūdums. 1927. gadā tam piederēja 54% akciju rūpniecībā, turklāt ķīmiskajā rūpnie-
cībā – 85,4%, tekstilrūpniecībā – 78,7%, bankās – 59,6%.22 tādēļ tur bieži priekšroku 
deva darbiniekiem, kas nāca no vācu vai ebreju vides. tie prata vairākas svešvalodas, 
izglītību bieži bija guvuši ārvalstīs.

Latvijas valdība centās mazināt ārzemju faktoru ietekmi. 1923. gada 9. oktobrī “val-
dības vēstnesis” publicēja akciju sabiedrības dibināšanas noteikumus. tie paredzēja, ka 

21 Latvijas trešās tautas skaitīšanas (1930. g.) dati; Latvijas kultūras statistika, 1918–1937, 103. lpp.
22 siew B. Lettlands Staats- und Privatfinanzen. riga: riti, 1929, s. 83.
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rūpniecībā vismaz trešdaļai valdes locekļu un priekšsēdētājam jābūt Latvijas pilsoņiem, 
citās nozarēs – divām trešdaļām un arī direktoram rīkotājam, bet apdrošināšanas sa-
biedrību valdēs un vadībā visām personām jābūt Latvijas pilsoņiem. 1925. gada 15. feb-
ruārī saeima izdeva likumu, ka firmu nosaukumos un oficiālajos dokumentos uzvārdi 
jāraksta latviski un ar latviskām galotnēm. iekšējo darījumu valoda palika katras firmas 
ziņā. ar valsts pasūtījumu un kredītu svirām tika atbalstīti daudzu latviešu uzņēmēju 
pasākumi, taču šī sadale bieži notika ar partiju vienošanās starpniecību, tādēļ iegūtie 
līdzekļi nonāca partiju atbalstītāju un sponsorētāju rokās. tie ne vienmēr bija godīgi un 
prasmīgi saimniekotāji. izcilais tautsaimnieks arnolds aizsilnieks secināja, ka radusies 
pretruna starp valsts nacionālajām un partiju interesēm.23

Latviešu un minoritāšu attiecības joprojām apgrūtināja etnisko kopumu sociālā 
stāvokļa atšķirības. vāciešu un ebreju turība 1,5–1,6 reizes pārspēja latviešu turību. 
valdību par to nemitīgi kritizēja labējā nacionālistiskā opozīcija – Kristīgi nacionālā 
savienība, arveda Berga vadītā nacionālā apvienība, organizācija “Latvju nacionālais 
klubs”. 20. gadu otrajā pusē nacionālistisko ideju ietekmīgs izplatītājs bija demokrātis-
kais centrs, kas izvirzīja demagoģisku lozungu “atbrīvosim Latviju vēlreiz!”. visodiozāk 
pret minoritātēm uzstājās “pērkonkrusts”. 

sociālo pretstatu etniskums izrietēja no valsts piesaistes lauksaimniecībai, kur 
1925. gadā strādāja vairāk nekā 72,5% latviešu un kur peļņa bija tikai 4–5% ietvaros. 

23 aizsilnieks a. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945. stokholma: daugava, 1968, 274. lpp.

3. att. Kārlis Ulmanis sarunā ar markusu nuroku saeimā (Kāda cilvēka dzīve: Klāva Lorenca  
atmiņas. rīga: Zelta Grauds, 2005, 36. att.)
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turpretī rūpniecībā un amatniecībā (10% peļņa) strādāja tikai 10% latviešu, bet 29,1% 
ebreju un 27,2% vāciešu, tirdzniecībā (peļņa līdz 15%) – tikai 2,8% latviešu, 46,8% eb-
reju, 20,4% vāciešu.24

tikai krasa tautsaimniecības reorganizācija varēja tuvināt latviešu, ebreju un 
vāciešu ienākumus. tam bija nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un daudzu gadu 
pārkārtošanas darbs. jāatzīmē arī “nozaru etniskums”. piemēram, latviešu vairā-
kums bija kokrūpniecības un būvniecības uzņēmumos, ebreju – apavu un apģērbu 
ražošanā un apstrādē, vācbaltiešu – pārtikas un garšvielu rūpniecībā. toties bankās 
56% nodarbinātie bija latvieši, galvenokārt valsts kredītiestādēs. dzelzceļā starp 
nodarbinātajiem latvieši bija 76%. valsts un pašvaldību pārvaldes orgānos viņi bija 
85%.25 tāda aina rāda nacionālo valsti, kuras lielākajam etnokulturālajam kopu-
mam gan pieder varas stūre, bet nepieder modernākās un rentablākās ražošanas  
nozares.

Lielās krīzes laiks

1930. gadā Latviju sasniedza pasaules ekonomiskās krīzes vilnis. tas vissāpī-
gāk skāra latviešu uzņēmējus un saimniekus, kuri vairs nesaņēma pietiekami lielus 
valsts bankas kredītus. daudzi bankrotēja, bija spiesti pārdot savu mantu, ko uz-
pirka ebreju un vācu veiksmīgākie konkurenti. sākās skaļa vainīgo meklēšana, kura 
pārvērtās valdības “nelatviskās politikas” asā kritikā. pieauga arī etniskā neiecietība. 
Šī gaisotne ielauzās sabiedriskajā dzīvē. sevišķi tas bija jūtams latviešu inteliģences 
aprindās, kuras ļoti cieta no bezdarba, algu samazinājuma, honorāru lejupslīdes. 
Hugo Celmiņa un Kārļa Ulmaņa Zemnieku savienības 1930.–1931. gada valdības 

24 Ceihners a. Galveno tautību loma Latvijas saimnieciskā dzīvē. Ekonomists, nr. 8, 1930, 321. lpp.
25 turpat, 323. lpp.
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minoritāšu politiku asi un tendenciozi kritizēja latviešu nacionālā prese. strauju pa-
vērsienu izdarīja marģers skujenieks, saraujot sakarus ar labējo sociāldemokrātiju 
un 1931. gadā nodibinot jaunu nacionālistisku partiju “progresīvā apvienība”, kura 
noslēdza koalīcijas bloku ar demokrātisko centru un kopīgi uzsāka kampaņu par 
minoritāšu tiesību ierobežošanu un Latvijas “latviskošanu” atbilstoši valsts radītā-
jas – latviešu nācijas interesēm. tā bija cīņa par valsts līdzekļu un finanšu politikas  
piesaisti. 

pretminoritārā nostāja izpaudās arī cīņā par doma baznīcas atņemšanu vācu evaņ-
ģēliskajai draudzei un nodošanu Latvijas luteriskajai baznīcai. Lai gan vācu un latviešu 
baznīcas vienojās par izlīgumu, lai gan saeima noraidīja doma latviskošanu un tautas 
referendumā par šo jautājumu ieradās tikai ap 30% balsstiesīgo (kvoruma nebija), opo-
zīcijas saceltā kampaņa piespieda K. Ulmaņa valdību 1931. gada 29. septembrī (4. saei-
mas vēlēšanu priekšvakarā) 81. panta kārtībā izdot likumu par doma baznīcas statusa 
maiņu. 1931. gada 30. decembrī domā notika pēdējais dievkalpojums vācu valodā.

saeimas vēlēšanās uzvarēja nacionālistiski noskaņotās partijas, un, kaut gan pro-
gresīvā apvienība ieguva tikai trīs deputātu vietas, daudzu partiju vienošanās rezultātā 
m. skujenieks kļuva par ministru prezidentu un bija šajā amatā 15 mēnešus.

sākās jauns valdības minoritāšu politikas posms. tas visvairāk skāra kredītu poli-
tiku un minoritāšu izglītības tīklu. izglītības galvenais “pārveidotājs” bija ministrs atis 
Ķeniņš. pozitīva nozīme bija latviešu valodas mācīšanas palielināšanai. Bet negatīvu 
auru guva izdevumu mazināšana minoritāšu skolu uzturēšanai un nelielo skolu slēg-
šana. 1932. gada 9. jūnijā tika izdots rīkojums, ka minoritāšu pamatskolās, sākot ar 
1. septembri, visos mācību priekšmetos jāievieš latviešu pamatskolu programmas, iz-
ņemot latviešu valodu, dzimto valodu un ticības mācību.26 nākamajā dienā, 10. jūnijā, 
sekoja rīkojums, ka mazākumtautību ģimnāzijās un arodskolās var mācīties tikai tie 
bērni, kuru ģimenēs runā attiecīgās tautas valodā. ebreju skolās aizliedza mācīties vācu 
un krievu valodā, atļāva tikai ivritā vai jidišā. minoritāšu partijas asi protestēja pret 
šādu brīvās izvēles aizliegumu. saeimas sēdēs notika nikni “dueļi” starp p. Šīmani un 
a. Ķeniņu. 1932. gada aprīlī saeima noraidīja ministra ierosināto grozījumu likumā 
par latviešu valodas mācīšanu minoritāšu skolās, paredzot to sākt no 1. klases, bet 
1933. gada februārī – likumprojektu par vienotas latviskas vidusskolas ieviešanu visu 
tautību skolēniem. Kad jelgavas vācu ģimnāzijas direktors vilhelms Šlaus jautājis Ķe-
niņam – kāda ir likumprojekta būtība, viņam atbildēts: pirmajā klasē iestāsies vācietis, 
skolu absolvēs – latvietis. m. skujenieka valdību 1933. gada martā nomainīja ādolfa 
Bļodnieka (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) valdība, kas arī bija nacionālis-
tiska. a. Ķeniņš palika izglītības ministrs. valsts prezidents alberts Kviesis, lai ieviestu 
zināmu līdzsvaru, piedāvāja vienu ministra posteni p. Šīmanim. taču viņš atteicās strā-
dāt valdībā kopā ar a. Ķeniņu.27

minoritāšu frakcijas, izmantojot Zemnieku savienības nostāšanos opozīcijā pret 
ā. Bļodnieku, piedraudēja: ja a. Ķeniņš saglabās ministra posteni, tās balsos pret valsts 

26 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. rīga: mK Kodifikācijas nodaļa, 1934, 340. lpp. 
27 Tausend Jahre Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. münchen: Bruckmann, 

1995, s. 122.
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budžeta projektu. 1933. gada 15. jūnijā ā. Bļodnieks bija spiests pieprasīt a. Ķeniņa 
demisiju. 

ar viņa aiziešanu skolu nacionālā reformēšana tika pārtraukta. Kopumā skatot, 
Latvijas valsts līdz 1934. gada maijam saglabāja nacionāli liberālu minoritāšu politiku.

Kārļa Ulmaņa autoritārās valdības  
minoritāšu politika

1934. gada 15. maija valsts apvērsuma galvenais autors un vadītājs Kārlis Ulmanis 
nebija ksenofobiski domājošs politiķis. viņa attieksme pret minoritātēm bija visumā 
iecietīga. viņš necieta antisemītismu, savu tuvāko draugu sabiedrībā uzņēma rīgas 
ebreju kopienas galveno personu mordehaju dubinu. K. Ulmaņa pretvācu noskaņo-
jums bija daļa no visas latviešu nācijas negācijas pret vāciju un vācbaltiešu reakcionā-
rajām aprindām. 15. maija galvenais mērķis bija autoritāras vadonības nodibināšana 
un latviešu etnonācijas pārvēršana par nacionālistiski saliedētu kopumu. savā pirmajā 
“vadoņa runā” 1934. gada 18. maijā viņš uzsver pamatmērķi – “nodrošināt vienotu lat-
vju tautu”.28 satversmes jēdziens “Latvijas tauta” vairs netiek lietots. tātad arī Latvijas 
minoritātes paliek ārpus latvju valsts nācijas ietvara.

autoritārās valdības nacionālpolitikas galvenais ideologs 1934. gadā bija marģers 
skujenieks, kura radiorunā 23. maijā tika izskaidrota 15. maija etnopolitiskā nozīme.29 
runā uzsvērts, ka parlamentārā iekārtā “saimnieciskās dzīves nozares izslīdēja no  
latviešu rokām”. “saeima nebija spējīga kārtot nacionālo jautājumu, latviešu jautājumu.” 
no simts deputātiem 28 latviešu izcelsmes un 17 minoritāšu izcelsmes parlamentārieši 
kopīgi ieviesuši “it kā tautību vienlīdzību”, taču faktiski devuši citām tautībām, t.i., 
minoritātēm, “pārākumu”, nepelnītas priekšrocības. Kā nākotnes paredzētājs m. skuje-
nieks lozungveidīgi norādīja: “Katrai tautai, kas grib dzīvot un grib stiprināt savu valsti, 
jātop nacionālā ziņā pēc iespējas viengabalainākai, lai nopietnos vēsturiskos brīžos visi 
valsts iedzīvotāji sajustu, kas katros apstākļos viņiem ir jāaizstāv.” Lūk, kādēļ nācies pa-
dzīt saeimu un partijas. Kā K. Ulmanis, tā m. skujenieks pauda pārliecību, ka turpmāk 
minoritātēm vairs nebūs vietas valsts likumdošanā un pārvaldē. – tāda ir 15. maija 
ideoloģiskā paradigma.

pirmais lielākais jaunā kursa pasākums bija 1934. gada 12. jūlijā izdotais val-
dības likums par tautas izglītību. tas noteica, ka turpmāk latviešu tautības bērniem 
jāmācās tikai latviešu mācību valodas skolās. minoritātēm jāsūta bērni savas tautības 
skolā vai arī latviešu skolā, kas bija atvērta visu tautību bērniem. Latviešu valodu 
minoritātēm jāsāk mācīt no 1. klases. mazākumtautību skolu autonomā pārvalde 
tiek likvidēta un skolas nodotas vispārējā skolu departamenta tiešā pārziņā, tam jā-
ieceļ tautību skolu referenti ar nodaļas vadītāja tiesībām.30 profesors aivars stranga 
šajā sakarībā raksta, ka par ebreju skolu referentu iecelts Ļubaviču rebes sekretārs  

28 K. Ulmaņa uzruna latvju tautai 18. maijā. Aizsargs, nr. 6, 1934, 244.–245. lpp.
29 viceprezidenta m. skujenieka radiorunas atstāstījums. Aizsargs, nr. 6, 1934, 248.–249. lpp.
30 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr. 7/8, 1934, 136.–137. lpp.

Leo Dribins    Latvijas vaLsts minoritāŠU poLitiKa 20. Gadsimta 20.–30. Gados Un mūsdienās



312 LatvieŠi Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

H. m. Hodakovs, kuram nebija pat vidusskolas izglītības.31 protams, tas notika ar 
m. dubina rekomendāciju.

izglītības likuma īstenošanas gaitā tika pilnīgi realizēta a. Ķeniņa iepriekšējo gadu 
vīzija par cittautiešu nelielo skolu slēgšanu un cittautiešu paralēlo klašu pievienošanu 
latviešu klasēm jauktajās skolās. slēdza vairāk nekā 200 mazākumtautību mācību 
iestāžu. 1934.–1937. gadā 41 minoritāšu vidusskolas vietā palika tikai 23 vidusskolas, 
bet latviešu vidusskolu skaits samazinājās vien par divām. 1939. gadā vācu vidus skolas 
slēdza sakarā ar vācbaltiešu repatriēšanos uz Lielvāciju.32

pēc šīm pārmaiņām ievērojama cittautiešu bērnu daļa pēc vecāku vēlēšanās pārgāja 
uz latviešu skolām. Šo pāreju veicināja arī pirms 1935. gada tautu skaitīšanas izdotā 
valdības instrukcija par etniski jaukto ģimeņu bērnu tautības noteikšanu. Ģimenēs, kur 
viens no vecākiem bija latvietis, bērni tika atzīti par latviešiem – un viņiem mācības bija 
jāsāk latviešu skolās. Ģimenēs, kur abi vecāki nāca no minoritātēm, bērnu tautības no-
teikšanas tiesības deva tēvam.33 K. Ulmaņa autoritārā valdība atbalstīja jaukto ģimeņu 
abpusējo pāreju latvietībā un latviešu centienus pārmainīt savus uzvārdus uz latviskā-
kiem. taču administratīvās iestādes saņēma arī valdības norādījumu noraidīt nelatvisko 
ģimeņu galvu lūgumus latviskot uzvārdus. realizēja etniskās atlases principu, ko sevišķi 
ievēroja, papildinot ierēdņu un armijas virsnieku kontingentu. Cittautiešiem nepiešķīra 
pat virsnieka vietnieku pakāpes.

augstskolās ieviesa cittautiešu kvotas, piemēram, Latvijas Universitātes tautsaim-
niecības un tiesību zinību fakultātē, medicīnas un mākslas specialitātēs.

vienlaikus valdība aizliedza nacionālā un rasu naida kurināšanu pret kādu tautību 
un slēdza atsevišķus preses izdevumus, kas propagandēja antisemītiskus priekšstatus, 
piemēram, žurnālu “tautas vairogs”. K. Ulmanis personiski aizliedza ebreju nīdēja jāņa 
dāvja grāmatu izplatīšanu un turēšanu bibliotēkās. viņš kategoriski nosodīja domas 
par ebreju tiesību ierobežošanu.

K. Ulmaņa valdības saimnieciskā programma paredzēja valsts kapitālisma attīstī-
šanu Latvijā kā latviešu nacionālā valstī. tika radīts valsts kopkapitāls, kas spēja pa-
augstināt latviešiem piederošo ražošanu līdz konkurētspējīgam līmenim salīdzinājumā 
gan ar ārvalstu ražotājiem, gan ar minoritāšu uzņēmēju radīto produkciju. nacionālā 
kapitalizācija sekmēja sociālo atšķirību mazināšanu starp latviešu etnonāciju un bagā-
tajām Latvijas mazākumtautībām.

1935. gada 11. aprīlī ar valdības likumu nodibināja Latvijas Kredītbanku, kuras pie-
nākums bija likvidēt visas privātās bankas, kas “nonākušas naudas grūtībās”. Gada laikā 
likvidēja 10 bankas, un tā valsts kļuva par galveno kredītdevēju. sākās uzņēmumu pār-
valstiskošana, jaunu valsts subsidētu akciju sabiedrību dibināšana. 1937. gadā žurnāls 
“ekonomists” konstatēja: “ar nodibinātiem valsts uzņēmumiem – Latvijas Kredītbanku, 
Zemnieku Kreditu Banku, vairogu, turību, ogli, Bekona eksportu, aldari, Šīfera fab-
riku, Centrālo sēklu eksportu, Kaļķi, Ķieģeļnieku, ādu un vilnas centrāli utt. – radikāli 

31 stranga a. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts – 1945. rīga: LU žur-
nāla “Latvijas vēsture” fonds, 2008, 498. lpp.

32 staris a. mazākumtautību skolas Latvijā buržuāziskās kundzības gados (1920–1940), 105. lpp.
33 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr. 7/8, 1934, 103.–104. lpp. 
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grozīts senākais stāvoklis un latviešiem ir atdots tas, kas viņiem pienākas.”34 pavisam 
līdz 1939. gada martam tika izveidotas 38 lielas valsts akciju sabiedrības.35 valsts eko-
nomiskās lomas pieaugumu sekmēja 90 privāto tirgotāju un rūpnieku biedrību likvi-
dēšana, kurās bija liela vācu un ebreju īpašnieku ietekme. Šim procesam kroni uzlika 
vācbaltiešu “Lielās ģildes” likvidēšana 1936. gadā, valdības izveidotu tirdzniecības un 
rūpniecības kameru nostāšanās pilsētu saimnieciskās dzīves priekšgalā. no šīm pār-
maiņām visvairāk cieta vācbaltiešu un vācijas pilsoņu saimnieciskās intereses. ebreju 
zaudējumi bija daudz mazāki, jo viņus atbalstīja Lielbritānijas un asv bankas. Latvija 
līdz 1939. gadam kļuva ekonomiski neatkarīgāka. 1934.–1939. gadā ārzemnieku kapi-
tāla daļa akciju sabiedrībās noslīdēja no 50,4% līdz 25,4%, bet bankās – līdz 10%.36 Līdz 
pat 1939. gada rudenim Latvijā bija stabila ekonomiskā dzīve, auga gan īpašnieku, gan 
strādnieku ienākumi. tas nobīdīja etniskās pretrunas no sabiedriskās dzīves epicentra 
uz tālāku sfēru. Bet etnonacionālās pretrunas neizzuda. vācbaltiešu neapmierinātību 
radīja viņu pārstāvju atlaišana no Latvijas Universitātes profesūras un docēšanas, no 
arhīvu vadīšanas, iejaukšanās vācu skolu mācību programmās. ebreju jaunatni satrauca 
aizliegumi kļūt par valsts ierēdņiem, docētājiem, viņu mākslinieku nobīde uz sīkākiem 
projektiem un pasākumiem. jau 1933.–1934. gadā bija jūtama nacistiskā antisemītisma 
ienākšana vācbaltiešu kopienā, tādēļ izbeidzās līdz tam tradicionālā vācu un ebreju 
mākslinieku sadarbība. K. Ulmaņa valdība neaizliedza antisemītiska satura vācu žur-
nālu un grāmatu izplatīšanu. Šie izdevumi bija domāti vācu lasītājiem. valdība centās 
izvairīties no ideoloģiskas konfrontācijas, bet stingri vērsās pret nacistiskas pagrīdes 
veidošanos Latvijā.

Latvijas valdības attieksme pret krieviem, poļiem, baltkrieviem, lietuviešiem un 
citām mazākumtautībām izpaudās, risinot izglītības un etnogrāfiskās kultūras atbal-
stīšanas uzdevumus. sevišķi konstruktīva bija sadarbība ar krievu kultūras centru un 
Latgales poļu kopienu. Latvijas poļu noskaņojumu stipri ietekmēja Latvijas un polijas 
attiecības, šo valstu sadarbība austrumeiropas pretrunu kaleidoskopā. Latvijas poļu 
nacionālā identitāte bija dalīta – starp dzimteni un vēsturisko tēvzemi. jo projām 
nav līdz galam noskaidroti baltkrievu izglītības sabrukuma cēloņi Latvijā: no 36 pa-
matskolām 1924. gadā līdz vienai skolai 1939. gadā.37 minoritāte zaudēja savu inte-
liģenci. acīmredzot pierādījās, ka baltkrievu vidē piederībai pie reliģiskas konfesijas 
bija daudz lielāka nozīme nekā etniskai izcelsmei. pareizticīgie baltkrievi pieslējās 
krieviem, katoļi – poļiem. Bet viena daļa baltkrievu, kuriem bija latviešu–latgaliešu 
senči, atgriezās latvietībā. Latvijas valdība neregulēja šo procesu, bet deva baltkrieviem  
izvēles brīvību.

Latvijas minoritāšu sagrāvi 1940. gadā radīja otrā pasaules kara sagatavošanas un 
norises procesi, kuri negatīvi ietekmēja gan zināmas daļas kreisi noskaņotu latviešu, 

34 sk.: aizsilnieks a. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945, 609. lpp.
35 turpat, 653. lpp.
36 dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. rīga: Zinātne, 1992, 301. lpp.; 

Ulmanis K. manas piezīmes. 1940. gads. augusts. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 1992, 161.– 
168. lpp.

37 staris a. mazākumtautību skolas Latvijā buržuāziskās kundzības gados (1920–1940), 103. lpp.
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gan minoritāšu sociāli zemāko slāņu attieksmi pret Latvijas nacionālo valsti. to izman-
toja padomju savienība, īstenojot savu bruņoto spēku ienākšanu Latvijā un Latvijas 
okupāciju, neatkarīgās valsts sagraušanu.

Latvijas atjaunotā valsts un minoritātes  
(1990–2010)

Latvijas tautas nacionālā atmoda, kuras gaitā 1990. gadā tika atjaunota neatkarīga 
Latvijas valsts, iezīmēja arī Latvijas nacionālo minoritāšu atdzimšanu. 1988. gadā atmo-
das sākumā izveidojās Latvijas ebreju, poļu, baltkrievu, lietuviešu, igauņu, ukraiņu u.c. 
kultūras biedrības, kuru pārstāvji 1988. gada 30. novembrī sapulcējās rīgas medicīnas 
institūta telpās un ievēlēja savu koordinācijas centru – Latvijas nacionālo kultūras 
biedrību asociāciju (LnKBa). tās dibinātāji – poliete ita Kozakeviča, ebrejiete ruta 
marjaša, lietuvietis romualds ražuks, Krimas tatārs refats Čubarovs, igauniete Leili 
Utno u.c. bija Latvijas tautas frontes (LtF) aktīvi dalībnieki. 1988. gada 3. decembrī 
LnKBa pieņēma rezolūciju “par Latvijas psr tautu kultūrnacionālo autonomiju”, kura 
prasīja atjaunot Latvijas republikā 1919.–1934. gadā atzītās un īstenotās minoritāšu 
tiesības, pirmām kārtām – kultūras un izglītības jomā. Latvijas tautas fronte atbalstīja 
šīs prasības un 1988. gada decembrī Latvijas tautu forumā, kura misija bija rast sa-
skaņu latviešu un cittautiešu starpā, tika pieņemta LtF piekritēju grupas rezolūcija par 
minoritāšu kultūras tiesībām. 

tautas fronte un LnKBa cīnījās par nacionālas pilsoniskas valsts atjaunošanu, 
atsākot arī tās demokrātisko minoritāšu politiku un pieņemot pasaules demokrātisko 
valstu principus nacionālo etnisko mazākumtautību tiesību realizācijas garantēšanai. 
LtF panākums bija Latvijas Krievu kultūras biedrības nodibināšana 1989. gada martā, 
kas nozīmēja Latvijas krievu minoritātes atjaunošanu.

1989. gada augustā LtF, LnKBa, Latvijas Komunistiskā partija (LKp) un Lpsr 
augstākās padomes (ap) prezidijs vienojās par tiesiska dokumenta izstrādi minori-
tāšu jautājumā. to gatavoja 32 ekspertu komisija, kuras vairākums nostājās LtF pusē. 
tika noraidīts prokomunistiskās interfrontes projekts “par Lpsr tautu tiesībām” un 
sagatavots dokuments “par Latvijas psr nacionālo grupu tiesībām”, lietojot rietumu 
socioloģijā un tiesību zinātnē pieņemto terminu minoritātes definēšanai. projekta 
izstrādāšanā aktīvi piedalījās ruta marjaša, ita Kozakeviča, Henns tuherms (igauņu 
kopiena) u.c. Kopsavilkuma sagatavošana bija uzticēta Leo dribinam un romānam 
apsītim.38 1990. gada sākumā to izskatīja Lpsr ap prezidija komisija, kuras sēdi 
vadīja deputāts Zinātņu akadēmijas akadēmiķis vilis samsons. pret projektu asi uz-
stājās deputāti, kuri pārstāvēja LKp interfrontisko flangu. v. samsons centās ieturēt 

38 par likumprojekta sagatavošanu sk.: Шац-Марьяш Р. Калейдоскоп моей памяти. Рига: acis, 2003, 
с. 310–312; Goldmanis j. etnisko minoritāšu kultūras autonomija. Man jau un tev tikai (piecdesmit): Latvijas 
Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. sast. j. Urtāns. rīga: mantojums, 2002, 39.–40. lpp.; 
dribins L. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā: vēsture un mūsdienas. rīga: eiropas padomes informā-
cijas birojs, 2004, 214.–219. lpp.
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objektivitāti. Komisija nolēma pirms Lpsr ap sesijas 
vēl veikt likuma “precizēšanu” un “papildināšanu”. ar to 
Lpsr pēdējā augstākā padome zaudēja iespēju parādīt 
sevi kā demokrātisku minoritāšu tiesību atjaunotāju 
Latvijā. 1990. gada martā notikušo vēlēšanu iznākumā to 
nomainīja Latvijas republikas augstākā padome. sākās 
neatkarības atjaunošanas laiks. LtF pārliecinošo uzvaru 
vēlēšanās sekmēja Latvijas nacionālo minoritāšu atbalsts 
demokrātiskas un nacionālas republikas atjaunošanas  
deklarēšanai.

1990. gadā likumprojekta galīgo variantu sagatavoja 
Lr ap Cilvēktiesību un nacionālo attiecību komisija, 
ko vadīja i. Kozakeviča, pēc viņas nāves – andrejs pan-
teļējevs. to ar nosaukumu “par Latvijas nacionālo un 
etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras 
autonomiju” 1991. gada 25. janvārī publicēja laikrakstā 
“diena” un nodeva vispārējai apspriešanai. Likumu galīgi 
pieņēma 1991. gada 19. martā. 

Likumā tika atzīti Latvijas iedzīvotāju etnostruktu-
rālā dalījuma trīs komponenti: latviešu nācija, lībiešu au-
tohtonā tautība, nacionālās un etniskās grupas, kas dažādos vēstures posmos ienākušas 
Latvijā. Likums neizskaidroja pēckara ieceļotāju statusu. Kultūras autonomijas tiesības 
tika atzītas visiem Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem cittautiešiem, nešķirojot viņus pēc pie-
derības pie vēsturiskām minoritātēm vai pēckara ienācējiem. Likuma galvenais mērķis 
bija – sekmēt minoritāšu atbrīvošanos no padomju okupācijas varas antinacionālās 
ideoloģijas ietekmes, atgūt savu nacionālo identitāti. ar likuma īstenošanu radās cerība 
pievienot ieceļotāju masas Latvijas vēsturisko minoritāšu politiskās stājas un kultūras 
dzīves tradīcijām. tas radītu priekšnoteikumus Latvijas tautas paplašināšanai.

Šo cerību stiprināja 1991. gada 3. martā sarīkotā Latvijas iedzīvotāju aptauja par 
valsts nākotni. Lai gan tolaik latvieši bija tikai 52% no iedzīvotājiem, aptaujā piedalījās 
87,5% iedzīvotāju un par neatkarīgu demokrātisku Latviju balsoja 73,8%. varam lēst, 
ka kopā ar latviešiem un vēsturisko minoritāšu cilvēkiem par brīvu Latviju pozitīvi 
izsacījās arī ap 30% pēckara ieceļotāju.

pozitīva nozīme bija 1991. gada 19. jūnijā pieņemtajam Latvijas republikas izglī-
tības likumam, kas garantēja tiesības iegūt izglītību gan valsts valodā, gan mazākum-
tautību valodā.39 

pēc Latvijas neatkarības pilnīgas atjaunošanas 1991. gada augustā un Latvijas ne-
atkarīgās valsts starptautiskās atzīšanas varēja gaidīt arī etnopolitiskās situācijas uzla-
bošanos Latvijā un nacionālo minoritāšu lomas palielināšanos. diemžēl tā nenotika. 
pēckara imigrantu vidū, jo īpaši austrumslāvu tautību cilvēkos uzliesmoja sašutums par 
Latvijas valsts nevēlēšanos viņiem visiem automātiski piešķirt Latvijas pilsonību, kā arī 

39 sk.: Diena, 1991, 26. jūl. pielikums “Likumi, lēmumi, oficiālie dokumenti”.

6. att. ita Kozakeviča (Leta; LvKFFda, 
20184-1) 
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par atteikumu sasaukt agrāk paredzēto Latvijas tautību konsultatīvo padomi, kurai būtu 
nelatviešu pārstāvniecības loma līdzās “latviešu” augstākajai padomei. Latvijas parla-
ments vēlējās kopā ar ivara Godmaņa vadīto valdību forsēt demokrātiskas nacionālas 
valsts celtniecību pēc 1918.–1934. gada nacionālpolitiskās tradīcijas. imigrantu tiesību 
jautājums tika atlikts otrajā plānā.

taču apmēram trešdaļā minoritāšu ģimeņu viens no partneriem bija imigrants, un 
viņa tiesiskā ierobežošana ietekmēja arī otra partnera politisko noskaņojumu. radās 
apvienotā “krievvalodīgo plūsma”. apmēram 1 miljons tās dalībnieku piespieda krie-
viski iespiestos laikrakstus un žurnālus nostāties krasā opozīcijā pret Latvijas nacionālās 
valsts etnopolitiku. Šādā gaisotnē drīz notika daudzu pazīstamu publicistu (vladilens 
dozorcevs, Boriss Cilevičs, Leonīds Fedosejevs, nikolajs Kabanovs u.c.) pāreja uzjun-
dītā valsts un valdības politikas noliegumā. pašā “valdošajā elitē” kritiski atšķīrās jāņa 
jurkāna vadītās saskaņas partijas humānistiski demokrātiskais virziens. tas atbalstīja 
uzskatu, ka jāceļ pārnacionāla otrā republika ar kompromisa politiku “krievvalodīgo 
jautājumā”. savukārt no labējās puses valdību sarkastiski kritizēja partijas grupas, kas 
sajūsminājās par K. Ulmaņa autoritārās valdības “stingro kursu” 1934.–1940. gadā. 
Šādā gaisotnē Lr augstākā padome 1992. gada martā pieņēma Latvijas republikas va-
lodu likuma jaunu redakciju, kas paredzēja latviešu valodas obligātu lietojumu ne tikai 
valsts pārvaldes, bet arī saimnieciskās aprites lietvedībā un rīkojot dažādus sabiedris-
kos pasākumus (izņemot cittautiešu nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju 
pasākumus).40

pēc Latvijas 5. saeimas vēlēšanām 1993. gadā jaunās partijas “Latvijas ceļš” izvei-
dotā valda Birkava valdība skaidri formulēja savu nacionālo politiku: “mēs redzam 

40 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, nr. 15/16, 1992, 16. apr. 

7. att. minoritāšu 
aktīvisti LtF mītiņā 
daugavmalā 1991. gada 
13. janvārī (dribins L. 
Ebreji Latvijā. rīga: elpa, 
2002)
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Latviju kā nacionālu vienkopienas valsti un ar kultūrautonomijas tiesībām tradicionā-
lajām minoritātēm.” paredzēja pieņemt tādu pilsonības likumu, kas ievadītu “latviešu 
nācijas interesēm atbilstošu nepilsoņu naturalizācijas procesu”.41 pilsonības likums tika 
pieņemts 1994. gada 23. jūlijā. tas nostiprināja vēsturisko minoritāšu vietu pilsonībā 
un paredzēja pēckara ieceļotāju pakāpenisku naturalizāciju, sadalot viņus pēc vecuma 
kategorijas un dzimšanas vietas. no 724 234 ieceļotājiem un viņu pēcnācējiem natu-
ralizācijā priekšroku deva Latvijas teritorijā dzimušiem jauniem cilvēkiem. taču no 
148 tūkstošiem personu, kas līdz 1998. gada 1. aprīlim guva naturalizācijas tiesības, 
tikai 7,4% vēlējās saņemt pilsonību.42 tas nozīmēja, ka ieceļotāju jaunatne noraida 
pilsonības piešķiršanas noteikumus. Šajā situācijā 1995. gada 12. aprīlī saeimā pieņem-
tajam likumam “par bijušo psrs pilsoņu statusu, kuriem nav citas valsts pilsonība” arī 
nebija pilsoniskošanās katalizatora loma. pozitīvi tas iedarbojās kā imigrantu nomieri-
nātājs un šķērslis masveidīgai pārejai Krievijas pilsonībā (kā tas bija vērojams igaunijā). 
1998. gadā nācās secināt, ka imigrantu pārvēršanās par nacionālo minoritāšu cilvēkiem 
notiek ārkārtīgi lēni.

to pierādīja arī izglītības sfēra. deviņdesmito gadu vidū Latvijā darbojās 6 poļu, 
2 ebreju, 1 lietuviešu, 1 ukraiņu, 1 igauņu un 1 baltkrievu skola. piecas skolas ieguva vi-
dusskolas statusu. taču ar šiem rezultātiem minoritāšu izglītības izaugsme apstājās. no 
nekrievu cittautiešu bērniem tikai 5% mācījās savas tautības skolās.43 1999./2000. mā-
cību gadā 83% baltkrievu, 83% ukraiņu, 70% poļu bērnu mācījās krievu skolās, kur 
nebija pat fakultatīva viņu etniskās valodas mācīšana.44 ebreju skolās neizdevās atjau-
not mācības jidiša un ivrita valodā. Šeit dominēja krievu valoda, taču vairāk nekā citās 
skolās tika mācīta angļu valoda.

Bet galvenā izglītības neveiksme bija nespēja pārveidot krievu skolas par krievu 
minoritātes mācību iestādēm. tikai jūrmalā tika nodibināta tāda skola. 2000. gadā 
vairāk nekā 120 tūkstoši bērnu turpināja mācības krieviskā pārnacionālā skolā, kurā 
faktiski notika daudzu citu tautību skolēnu pārvēršana par Latvijas krievu kopienas 
dalībniekiem. Šīs skolas deva arī no Krievijas mācību grāmatām smeltu priekšstatu par 
Latvijas vēsturi, sevišķi par periodu kopš 1940. gada.

pozitīvi attīstījās mazākumtautību kultūras biedrības. to skaits palielinājās no 
60 biedrībām 1990. gadā līdz 155 biedrībām 2000. gadā. tajās notika galvenokārt 
austrumslāvu tautību atgriešanās pie savas identitātes vērtībām. Kultūras ministrija at-
balstīja šīs biedrības un centās tās iekļaut kopējā Latvijas kultūras dzīves telpā. Biedrību 
darba koordināciju no 1991. gada aprīļa īstenoja nacionālo lietu departaments, kas bija 
pakļauts ministru kabinetam. diemžēl 1992. gada janvārī šo departamentu likvidēja un 
tā funkcijas nodeva tieslietu ministrijas nacionālo lietu departamentam, ko 1993. gada 

41 Latvijas republikas valdības deklarācija. Saeimā, Ministru Kabinetā: laikraksta “diena” pielikums, 1993, 
23. jūl., 3. lpp.

42 Etnisko attiecību vēsture Latvijā: metodiska literatūra vēstures skolotājiem. sast. L. dribins. rīga: puse plus, 
2000, 55. lpp. 

43 Lr izglītības un zinātnes uzskaite par 1998. gadu.
44 apine i., dribins L., jansons a., vēbers e., volkovs v., Zankovska s. Etnopolitika Latvijā: pārskats par etnopo-

litisko stāvokli Latvijā un tā ietekmi uz sabiedrības integrāciju. rīga: elpa, 2001, 16. lpp.
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septembrī pārveidoja par nacionālo lietu nodaļu, kurā strādāja divi (!) darbinieki.45 
minoritāšu politikā zināma rosinoša loma bija 1996. gadā izveidotajai valsts prezidenta 
tautību konsultatīvajai padomei, diemžēl 1999. gada vasarā tās darbība tika pārtraukta. 
mazinājās nacionālo kultūras biedrību asociācijas pārziņā esošo biedrību skaits. tajā 
palika vairs tikai 20 biedrības. Citas darbojās atsevišķi vai arī pieslējās kādai politis-
kai partijai. par minoritāšu un imigrantu aizstāvi sevi definēja apvienība “par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā” (pCtvL; līderi tatjana Ždanoka, jakovs pliners, miroslavs 
mitrofanovs u. c.). avīze “Вести сегодня” faktiski kļuva par šīs apvienības politisko 
ruporu.

politisko partiju un grupu spēja ietekmēt nacionālās minoritātes palielinājās pēc 
tam, kad andra Šķēles vadītais ministru kabinets 1996. gadā praktiski likvidēja vienoto 
minoritāšu politikas koordināciju un nodeva minoritāšu jautājumu risināšanu minis-
triju pārziņā. Bet ministrijās šis jautājums tika pakļauts tajās dominējošās politiskās 
partijas ieskatiem. tā izglītības un zinātnes ministrija deviņdesmitajos gados atradās 
apvienības “tēvzemei un brīvībai/Latvijas nacionālās neatkarības kustība” (tB/LnnK) 
pārraudzībā.

valdības un labējās opozīcijas intereses sadūrās 1998. gadā, kad saeima pie-
ņēma grozījumus pilsonības likumā, kas atcēla naturalizācijas procesa logu dalījumu 
un pieļāva Latvijā nepilsoņu ģimenēs pēc 1991. gada dzimušo bērnu reģistrāciju 
par Latvijas pilsoņiem, ja to pieprasīja viņu vecāki. pret šīm pārmaiņām uzstājās  
tB/LnnK, kura panāca tautas nobalsošanas sarīkošanu par “izmaiņu atcelšanu”. tajā 
piedalījās 97,14% no 6. saeimas vēlēšanu dalībnieku skaita. tikai ar 52,4% balsotāju ne-
lielu pārsvaru pilsonības likuma grozījumi palika spēkā. sākās straujāka naturalizācija. 
jau 1998. gadā naturalizējās 4439, 1999. gadā – 12 427, 2000. gadā – 14 900 personas.46 
Līdz 2007. gada beigām 127 tūkstoši cilvēku bija ieguvuši pilsonību naturalizācijas 
ceļā.47 tā ievērojami palielinājās nacionālajām minoritātēm piederīgo personu skaits. 

1998. gadā saeima, papildinot Latvijas satversmi ar 8. nodaļu “Cilvēka pamat-
tiesības”, pieņēma 114. pantu ar šādu saturu: “personām, kuras pieder pie mazākum-
tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.”48 
tā bija faktiska pievienošanās 1995. gada eiropas padomes vispārējai konvencijai par 
nacionālo minoritāšu aizsardzību, ko Latvija oficiāli ratificēja gan tikai 2005. gada 
maijā – gadu pēc valsts uzņemšanas eiropas savienībā.

1998. gadā viļa Krištopana vadītā valdība izveidoja ministru, zinātnieku un sabied-
risko organizāciju darbinieku grupu, kurai uzdeva izstrādāt minoritāšu un imigrāci-
jas politikas īstenošanas stratēģisku konceptu – programmu “sabiedrības integrācija 
Latvijā”. tās mērķis bija Latvijas iedzīvotāju saliedēšana demokrātiskā, pilsoniskā 
sabiedrībā, kas balstītos uz kopīgām pamatvērtībām.49 par galvenajiem integrācijas 

45 apine i., dribins L., jansons a., vēbers e., volkovs v., Zankovska s. Etnopolitika Latvijā: pārskats par etnopo-
litisko stāvokli Latvijā un tā ietekmi uz sabiedrības integrāciju, 29. lpp.

46 Алдермане Э. Нельзя стать гражданином из-под палки. Час, 2004, 23 авг.
47 Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. 

sast. L. dribins. rīga: Fsi, LU akadēmiskais apgāds, 2008, 29. lpp.
48 Grozījumi Latvijas republikas satversmē. Latvijas Vēstnesis, nr. 308/312, 1998, 23. okt., 16. lpp.
49 Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā”. rīga, 2001, 8. lpp.
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kritērijiem noteica latviešu valodas zināšanu, Latvijas valsts neatkarības neatgrieze-
nisku atzīšanu, Latvijas kultūras vērtību iepazīšanu, līdzdalību Latvijas attīstības īste-
nošanā.50 1999. gada 10. martā programmas koncepcijas projektu nodeva apspriešanai 
sabiedrībā, un pēc tās 1999. gada 7. decembrī ministru kabinets akceptēja izstrādāto 
dokumentu, uz kura pamata 2000. gada 16. maijā pieņēma programmas pamat- 
tekstu.

tika izstrādāta izglītības reforma, kuras mērķis bija pārvarēt atšķirību starp mā-
cību saturu skolās ar latviešu un krievu mācību valodu. jau 1999. gada jūnijā stājās 
spēkā jauns Latvijas izglītības likums, kas paredzēja divu veidu skolas: 1) ar valsts 
valodu un 2) mazākumtautību izglītības programmu. Uzsāka pāreju uz bilingvālo 
izglītību, bet no 2004. gada 1. septembra valsts un pašvaldību vidējās izglītības mā-
cību iestāžu 10. klasē mācībām bija jānotiek tikai latviešu valodā.51 pret šādu nostādni 
protestēja ne tikai nepilsoņu, bet arī nacionālo minoritāšu biedrības un organizācijas. 
sākās asas diskusijas, kuras atkal sašķēla sabiedrību. izpaudās nepareiza sapratne par 
integrācijas un minoritāšu izglītības kopsakarību. Lai nomierinātu cittautiešus, iz-
glītības un zinātnes ministrija paskaidroja, ka vidusskolās pāreja uz mācībām valsts 

50 Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā”, 9. lpp.
51 Izglītības likums. Vispārējās izglītības likums. Profesionālās izglītības likums. Augstskolu likums. rīga: iZm, 

1999, 19. lpp.
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8. att. Krievvalodīgo skolu skolēni protesta demonstrācijā 2004. gadā. jura Krūmiņa foto 
(LvKFFda, 66-0027)
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valodā nozīmē, ka tajā mācīs 60% no mācību vielas un kopumā šādā proporcijā īs-
tenosies bilingvālā izglītība. tā arī notika. taču pCtvL un citi reformas pretinieki  
aicināja cittautiešus neticēt šādam izskaidrojumam, kas esot domāts tikai pārejas 
sākuma posmam. savukārt tB/LnnK kritizēja valdību par nekonsekvenci, faktisku 
atteikšanos no skolu latviskošanas. pretrunu kvēle sasniedza apogeju 2004. gadā, kad 
tika izveidots neleģitīmais “Krievu skolu aizstāvēšanas štābs”, kas spēja izvest uz ielu 
mītiņiem un demonstrācijām desmitiem tūkstošus skolēnu. diemžēl šo skolēnu ve-
cāki to pieļāva. aktualizējoties konfliktam, ap 87% krievu tautības un 75% nekrievu 
mazākumtautību pārstāvju atbalstīja prasību par valsts valodas statusa piešķiršanu arī 
krievu valodai Latvijā.52 “Štāba” iecerē bija “valdības gāšana” un divkopienu valsts dibi-
nāšanas uzsākums. Šī avantūra sabruka, kad 2004. gada 1. septembrī cittautiešu skolas 
neatbalstīja aicinājumu boikotēt mācības. turpmāk notika tāda pakāpeniska pāreja uz 
bilingvālo izglītību, kura atbilda šo skolu sagatavotībai vēlamām integrācijas pārmai-
ņām. Latvijas valsts pierādīja, ka tā respektē kā visas tautas gribu, tā arī mazākuma  
intereses un cieņu.

demokrātiskās minoritāšu politikas jaunā posmā, kas sākās pēc Latvijas iestāša-
nās eiropas savienībā, bija nepieciešama sabiedrības integrācijas koncepta aktualizēta 
papildināšana un precizēšana. tādēļ no 2006. gada sākās jaunās koncepcijas izstrāde, 
ko vadīja 2002. gadā nodibinātais Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariāts. Šī institūcija daudz paveica minoritāšu kultūras dzīves aktivizēšanā 
un paplašināšanā (darbojas ap 400 etnogrāfisko kolektīvu), un tās galvenais sasniegums 
bija vienotas nacionālās kultūras telpas veidošanās Latvijā. to spilgti pauda minoritāšu 
dalība Latvijas dziesmu svētkos un dažādos festivālos. diemžēl sekretariāts neprata 
apkopot šo pieredzi un nodrošināt pienācīgu pēctecību. 2008. gadā valdība atzina  
sekretariāta nespēju sagatavot jaunu pamatdokumentu minoritāšu problēmas plašākam 
risinājumam. sekretariātu likvidēja.

integrācijas stratēģijas izstrādi pārņēma Kultūras ministrija, kas 2011. gadā saga-
tavoja “nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamat-
nostādnes 2012.–2018. gadam”. tās apstiprinātas ministru kabineta 2011. gada 11. ok-
tobra sēdē. dokuments paredz minoritāšu iekļaušanos Latvijas nacionālajā sabiedrībā 
uz latviešu valodas zināšanas un lietojuma pamata.

Kopumā skatot, Latvijas valdības minoritāšu politika 1990.–2010. gadā novērsa 
etnisku konfliktu draudus starp latviešiem un cittautiešiem, Latvijas tautu un pēckara 
ieceļotājiem. minoritāšu loma Latvijas sabiedriskajā dzīvē palielinājās daudzās jomās, 
īpaši ekonomikā, kultūrā, reliģiskās konfesijās (pareizticīgo, katoļu, vecticībnieku vidē). 
tas nostiprināja Latvijas tautas stabilitāti.

Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes pirms 2011. gada tautas skaitīšanas sniegtie 
dati rādīja šādu ainu:

– kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā 2010. gadā – 2 248 374;
– Latvijas pilsoņu skaits – 1 856 224;

52 sk.: Latviešu valoda 15 neatkarības gados: lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. rīga: Zinātne, 
2007, 324.–325. lpp.



321

– nepilsoņu skaits – 343 279;
– ārvalstu pilsoņu skaits – 57 871;
– latviešu skaits – 1 335 646;
– nacionālo minoritāšu cilvēku skaits – 520 578.53

tātad šajā skatījumā nacionālās minoritātes veidoja ap 23% no Latvijas iedzīvotā-
jiem (1989.–1990. gadā – tikai 16%) un 28% no Latvijas pilsoņu skaita. ap 65–70% pie 
minoritātēm piederīgo šodien prot latviešu valodu.

naturalizējušies vairāk nekā 136 tūkstoši cittautiešu, kas kā jaunpilsoņi ieskaitāmi 
minoritātēs. var prognozēt vēl apmēram 120 tūkstošu pēckara ieceļotāju un viņu pēc-
nācēju pievienošanos minoritāšu skaitam tuvākajos 15–20 gados naturalizācijas un re-
ģistrācijas ceļā. Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti parādīja, ka no 2 070 371 
Latvijas iedzīvotāja 1 728 213 ir Latvijas pilsoņi un 295 122 – Latvijas nepilsoņi, 46 766 
ir citu valstu piederīgie, no tiem 72,9% – Krievijas Federācijas pilsoņi. salīdzinājumā ar 
2000. gadu pilsoņu īpatsvars pieaudzis par 9%, nepilsoņu īpatsvars samazinājies par 7%, 
citu valstu piederīgo – par 2%.54 pārmaiņu tendence liecina par pilsoniskās sabiedrības 

53 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2010. rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2010, 133.–136. lpp.
54 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā: informatīvais apskats. rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2012, 3. lpp.
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9. att. mazākumtautību pārstāvju sanāksme rīgā 2008. gadā.
sergeja Žuravļova foto
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noteicošās lomas palielināšanos. etniskajā skatījumā 2011. gadā latvieši bija 62,07% no 
valsts iedzīvotājiem, krievi – 26,90%, baltkrievi – 3,29%, ukraiņi – 2,70%, poļi – 2,16%, 
lietuvieši – 1,18%, citas tautības – 1,17%.55 

Galvenie secinājumi

1. no Latvijas valsts minoritāšu politikas pieredzes mūsdienās zināmā mērā node-
rīgs ir pagājušā gadsimta 20.–30. gadu veikums.

2. K. Ulmaņa autoritārās varas etnopolitiskās nostādnes neatbilst šodienas sabied-
rības principiem un prasībām.

3. Latvijai jāveido jauna, mūsdienīga minoritāšu politika, kura nodrošina sabied-
rības integrēšanos vienā nacionālā un reizē etniski daudzveidīgā kopumā. Latvijas 
integrācija būs sekmīga tikai kopsaskaņā ar eiropas savienības savstarpējo integrācijas 
procesu.

55 sk.: Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes. tautas skaitīšanas rezultāti 2011. gadā. Galīgie rezultāti. 
tabula tsG 11-06. pieejama: http://data.csb.gov.lv/dataBase/tautassk_11/2011.gada%20tautas%20
skait%C4%aB%C5%a1anas%20gal%C4%aBgie%20rezult%C4%81ti/2011.gada%20tautas%20
skait%C4%aB%C5%a1anas%20gal%C4%aBgie%20rezult%C4%81ti.asp

par autoru

Leo Dribins (dz. 1931) – Dr. hist., LZa goda doktors (2009). Kopš 1988. gada 
pēta nacionālās attiecības. 1991. gada minoritāšu tiesību likuma līdzautors. no 
1992. gada vadošais pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. 1995.–
2010. gadā 9 monogrāfiju autors, 7 zinātnisko krājumu sastādītājs un līdzautors, 
8 projektu vadītājs, 7 raksti publicēti ārvalstīs.
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raksta uzmanības centrā ir latviešu intelektuāļu nacionālistu uzskatu izpēte valsts pastāvēšanas 
pirmajos gados un parlamentārās demokrātijas periodā, analizējot viņu attīstītās nacionālā mīta 
veidošanas tradīcijas. tajā tiek aplūkots, kā intelektuāļi nacionālisti pēc Latvijas valsts nodibināša-
nas formulēja koncepcijas, uz kurām balstoties būtu iespējams izveidot tā saukto dibināšanas jeb 
valstiskuma tēvu mītu. Koncepcijas tika formulētas, analizējot sasniegto valstiskumu politiskās un 
sociālekonomiskās situācijas kontekstā, jau kopš 20. gs. 20. gadiem. nozīmīgi mēģinājumi formulēt 
mītu norisinājās 30. gadu sākumā, kad Latvijas tautsaimniecībā valdīja ekonomiskā krīze. perso-
nības, kuras bija aktīvi piedalījušās politiskajos procesos kopš 20. gs. sākuma un kuru vadībā bija 
sasniegts valstiskums, tagad izvērtēja un pārvērtēja valsts tapšanas pagātni un atsevišķu personību 
individuālos nopelnus. 

The article focuses on the thinking of Latvian nationalist intellectuals during the first years of the 
independent state, and parliamentary democracy. The tradition of national myth-creating devel-
oped by them has been studied analysing in what way nationalist intellectuals, after the foundation 
of Latvian state, formulated the concepts that bolstered the so-called founding myth, or the myth 
of statehood ‘fathers’. The concepts were stated examining the achieved statehood in the context of 
political and socio-economic situation beginning with the 1920s. significant attempts to formulate 
the myth took place in the early 1930s when the national economy of Latvia suffered from deep 
economic crisis. intellectuals who were active participants of political processes from the beginning 
of the 20th century, and under whose leadership the statehood was achieved, now estimated and 
re-estimated the past of state making, there are individual studies of some personalities.

Atslēgvārdi: intelektuāļi, nacionālisms, nacionālais mīts, dibināšanas mīts, valstiskums, parlamen-
tārā demokrātija.

Keywords: intellectuals, nationalism, national myth, founding myth, statehood, parliamentary de-
mocracy.

nācijas veidošana kā intelektuāļu1 nacionālais projekts Latvijas historiogrāfijā de-
talizēti ir pētīta no latviešu nacionālās kustības sākuma 19.  gs. vidū līdz 1905. gada 
notikumiem. Latviešu nacionālā kustība un nācijas veidotāji kā tās aktīvisti ir analizēti 

1 Šajā rakstā jēdzieni intelektuāļi un inteliģence ir lietoti, apzīmējot sociālās grupas ar atšķirīgām lomām – inte-
lektuāļi kā viedokļu līderi – tekstu autori un inteliģence kā tajā laikā lietots vispārinājums izglītotajām elitēm, 
tajā pašā laikā apzinoties, ka ir nepieciešams specifisks pētījums par to, kā šo grupu atšķirīgās lomas varētu 
tikt attiecinātas uz konkrēto Latvijas starpkaru vēstures kontekstu.
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rīgas Latviešu biedrības2 un latviešu preses3 kontekstā, par izpētes primāro objektu  
izvēloties institūcijas, kā arī drukātos medijus kā publiskā diskursa veidotājus un at-
spoguļotājus. salīdzinoši mazāk pētnieku uzmanību ir saistījušas latviešu intelektuāļu 
nacionālistu kā sociālas grupas aktivitātes 20. gs. pirmajā desmitgadē, pirmā pasaules 
kara laikā un starpkaru posmā. 

raksta mērķis ir izpētīt latviešu intelektuāļu nacionālistu uzskatus valsts pastāvē-
šanas pirmajos gados un parlamentārās demokrātijas periodā, apskatot viņu attīstītā 
nacionālā (t.s. dibināšanas) mīta4 veidošanas un ar to saistītās pašrefleksijas tradīciju, 
apzinoties, ka perspektīvā izpēte būtu jāpaplašina, ņemot vērā citu etnisko un sociālo 
grupu intelektuāļu interpretācijas. intelektuāļi veido nacionālo mītu, lai nostiprinātu 
priekšstatu par savu kā nācijas atmodinātāju vēsturisko lomu. izmantojot mikrovēstures 
pieeju,5 analizēts, kā intelektuāļi nacionālisti pēc Latvijas valsts nodibināšanas formulēja 
koncepcijas, uz kuru pamata būtu iespējams izveidot valstiskuma tēvu mītu. analīze 
balstās uz 1917. gadā dibinātās Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības piemēru, 
kas izvēlēts, uzskatot, ka žurnālisti un rakstnieki vistiešāk piedalās t.s. sabiedriskās 
domas veidošanā. mīta formulēšanas process bija saistīts ar sasniegtā valstiskuma izvēr-
tējumu politiskās un sociālekonomiskās situācijas kontekstā jau kopš 20. gs. 20. gadiem. 
nozīmīgi intelektuāļu mēģinājumi savstarpēju diskusiju gaitā formulēt šo nacionālo 
mītu norisinājās 30. gadu sākumā, kad Latvijas tautsaimniecība atradās ekonomiskajā 
krīzē. aktīvisti, kuri bija piedalījušies politiskajos procesos kopš 20. gs. sākuma un kuru 
vadībā bija sasniegts valstiskums, tagad izvērtēja un pārvērtēja valsts tapšanas pagātni 
un atsevišķu personību individuālos nopelnus. tas bija cieši saistīts arī ar intelektuāļu 
pašrefleksiju par savas (kā “tautas vadoņu”) lomas šķietamās zaudēšanas problēmu.

Kā galvenais avots izmantoti centrālās un reģionālās preses izdevumi, bet 30. gadu 
sākuma izpēte veikta, galvenokārt balstoties uz savstarpējā opozīcijā esošo intelektuāļu 
nacionālistu publicēšanās vietņu – laikrakstu “Brīvā Zeme” un “jaunākās Ziņas” ana-
līzi. raksts strukturēts četrās nodaļās. pirmajā nodaļā iezīmētas Latvijas valstiskuma 
veidošanas procesa aktuālās izpētes problēmas jaunākajā historiogrāfijā. otrajā nodaļā 
apskatīta valstiskuma tēvu koncepciju veidošana 20. gados saistībā ar refleksiju par sa-

2 volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam. rīga: LU akadē-
miskais apgāds, 2009.

3 Hanovs d. Pilsonības nācija: Baltijas Vēstnesis, 1868–1906. rīga: elpa, 2003; apals G. izvēles iespējas latviešu 
kultūrpolitiskajai orientācijai 19. gadsimta kontekstā. Latvijas Arhīvi, nr. 4, 2008, 67.–75. lpp.; Zelče v. Lat-
viešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822–1865. rīga: Zinātne, 2009; apals G. Pēterburgas 
Avīzes: latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. rīga: Zvaigzne aBC, 2011.

4 mīts šajā rakstā tiek saprasts kā vienkāršota, iracionāla izpratne par vēsturi, kas kļuvusi par kolektīvu pār-
liecību. nacionālais mīts ir iedvesmojošs naratīvs par nācijas pagātni, ko intelektuāļi radījuši un izmanto, 
lai dažādos nolūkos mobilizētu nāciju, bet pamatā tā funkcija ir sakārtot cilvēku priekšstatus par pagātnes 
notikumu jēgu. viens no tāda veida mītiem ir tā sauktais dibināšanas mīts, kas vēstī par to, kā konkrētu noti-
kumu rezultātā ir tikusi nodibināta valsts. mītu veido un uztur nācijas intelektuāļi, vēstot, ka intelektuāļi bija 
galvenie valstiskuma idejas autori, tāpēc viņus var nosaukt par valstiskuma tēviem, bet dibināšanas mītu var 
dēvēt arī par valstiskuma tēvu mītu. sk., piem.: raphael r. Founding Myths: Stories That Hide Our Patriotic 
Past. new York: The new press, 2004.

5 pieejas aprakstu sk.: Berger s., Lorenz C. introduction. Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in 
Modern Europe. ed. by s. Berger, C. Lorenz, vol. 4. Hampshire: palgrave macmillan, 2010, pp. 5–10 (Writing 
the nation series).
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sniegtā valstiskuma izvērtēšanu politiskās un sociālekonomiskās situācijas kontekstā. 
trešajā nodaļā analizēti 30. gadu sākuma sociālpolitiskie procesi, kuru ietekmē notika 
intelektuāļu organizācijas – Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības – šķelšanās. 
rezultātā izveidotajā Latvijas preses biedrībā organizējās radikāli noskaņotie intelek-
tuāļi nacionālisti, savukārt liberāli noskaņotie palika arodbiedrībā. Ceturtajā nodaļā 
izvērtēts, kā intelektuāļu nogrupēšanās ietekmēja valstiskuma tēvu mīta veidošanu 
30. gados līdz valsts apvērsumam.

izpētes problēmas historiogrāfijā

nacionālā (t.s. dibināšanas) mīta veidošana ir cieši saistīta ar politiskā nacionā-
lisma rašanās problemātiku. pats mīta veidošanas process līdz šim nav saistījis pētnieku 
uzmanību, tomēr ir vērts detalizēti aplūkot latviešu nacionālās kustības historiogrāfiju, 
jo vairāki pētnieki mudina no sociālā rakursa paraudzīties arī uz bijušo nacionālās kus-
tības aktīvistu darbību starpkaru posmā līdz 1934. gadam. miroslava Hroha izstrādātā 
nacionālās kustības attīstības modeļa jēdzienos latviešu nacionālisms historiogrāfijā 
līdz šim ir aprakstīts kā B fāze (nacionālo aktīvistu darbība, izplatot nacionālo apziņu 
savā etniskajā grupā) un C fāze (nacionālās kustības pāraugšana masu kustībā). jaunu 
pavērsienu šīs tradīcijas pielietojumā attiecībā uz Latvijas vēsturi ir piedāvājis detlefs 
Henings, noraidot C fāzes piemērojamību latviešu nacionālajai kustībai. savu domu 
viņš pamato ar apgalvojumu, ka pirms 1918. gada latviešu nacionālisms neizauga mas-
veidīgā kustībā (izņēmums bijusi latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana 1915. gadā) 
un ka nācijvalsts dibināšana neatspoguļoja tautas gribu, jo nenotika tādas masu de-
monstrācijas, kas būtu salīdzināmas ar 1988.–1989. gadu.6 ideju, ka nācijas veidošanās 
būtu jāaplūko šķirti no valsts izveidošanās, d. Henings aicina lietot arī attiecībā uz 
Latviju, kas varētu izrādīties produktīva pieeja, īpaši, ja tā tiktu veikta sociālā aspektā.7 
tomēr, to ieteicis, savu tēzi, ka C fāzi latviešu nacionālisms nepiedzīvoja 1918. gadā,8 
kā to pieņemts uzskatīt nacionālajā historiogrāfijā, viņš pamato ar ārpolitiskiem argu-
mentiem (tolaik jaunās valsts dibināšanai izdevīgo starptautisko situāciju). tobrīd vēl 
nebija publicēti vitālija Šaldas un tatjanas Barteles pētījumi,9 nebija tapusi zinātniski 
rosinošā pītera Gatrela monogrāfija par bēgļiem Krievijā pirmā pasaules kara laikā, 

6 Henings d. nacionālā kustība un nacionālas valsts tapšana Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 
1995, 70., 72. lpp.

7 turpat, 73. lpp. var piekrist, ka attiecībā uz nacionālo kustību nacionālajā historiogrāfijā dominē politisks 
skatījums, starpkaru posmā tā skatīta valsts nacionālās politikas un etnisko minoritāšu aspektā. sk.: 5. nodaļa. 
nacionālās attiecības. 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. atb. red. v. Bērziņš. 
rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 290.–369. lpp.

8 d. Heninga tēze vēl 2000. gadā tikusi uztverta kā aizvainojums, tās kritiku sk.: 3. nodaļa. tautas un tau-
tības Latvijā. 20. gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 
1900–1918. atb. red. v. Bērziņš. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 112. lpp.

9 Bartele t., Šalda v. Latviešu teātris Maskavā: 1915–1937. daugavpils: saule, 1999; Bartele t., Šalda v. Latvieši 
Maskavā, 1915–1922. daugavpils: saule, 2001; Bartele t., Šalda v. Latviešu bēgļi Krievijā, 1915–1922. dau-
gavpils: saule, 2007; Šalda v. Latvieši Maskavā, 1923–1938. daugavpils: saule, 2010; Latviešu strēlnieki par un 
pret lieliniekiem, 1915–1920: dokumenti un materiāli. sast. v. Šalda. daugavpils: saule, 2006; Šalda v. “Bēgļu 
laiki” Latvijā jeb Kurzemnieki Vidzemē, 1915–1918. daugavpils: saule, 2005.
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kurā latviešu nacionālās kustības vēstures kontekstā īpaši interesanta ir nodaļa par bēg-
ļiem un “nacionālās” identitātes konstruēšanu.10 p. Gatrela veiktās nacionālās kustības 
pirmā pasaules kara perioda sociālo aspektu pētniecībā gūto atziņu rezultātā pētnieki 
ir atzinuši m. Hroha modeļa pielietojamības problemātiskumu gan attiecībā uz Latviju, 
gan Lietuvu. Galvenais secinājums – iedzīvotāju masveida pārvietošana pirmā pasaules 
kara laikā eksplozīvi stimulēja nacionālo kustību attīstību. izšķirīga nozīme patriotisko 
ideju izplatīšanā starp dažādas etniskās izcelsmes bēgļiem tādos apstākļos bija bēgļu 
apgādības nodaļu tīkliem. pārvietošanas rezultātā 1917.–1918. gadā mazinājās arī lat-
viešu pilsoniskās elites politiskā lojalitāte Krievijai, un intelektuāļi spēja formulēt jauno 
politisko mērķi – pilnīgu neatkarību.

d. Heninga tēzi pētniece aija priedīte komentējusi ar piezīmi, ka C fāzes sākumu 
ir sarežģīti konstatēt jebkurā nacionālā kustībā, jo nav skaidru kritēriju, lai noteiktu, cik 
lielai jābūt tās bāzei, lai kustība tiktu nosaukta par masu kustību, tomēr ir grūti noti-
cēt, ka izšķirošais faktors Latvijas valsts dibināšanā bija dažu liberāli tendētu politiķu  
griba.11 tāpēc arī viņa iesaka Latvijas kā valsts idejas attīstību nepielīdzināt tikai nacio-
nālās kustības vēsturei, jo visnozīmīgākais Latvijas nācijvalsts priekšvēstures aspekts 
bija saistīts ar masu politikas rašanos. analizējot latviešu nacionālo kustību pirmā 
pasaules kara laikā un atsaucoties uz p. Gatrela pētījumu, viņa konstatē, ka ārkārtīgi 
svarīgu lomu neatkarīgas Latvijas radīšanā spēlēja bēgļi (apmēram trešdaļa no visiem 
latviešiem) un bēgļu organizācijas, atrodoties ārpus Latvijas teritorijas, un ka tādējādi 
historiogrāfijā ir nepietiekami novērtēts latviešu nacionālās apziņas pieaugums kara 
rezultātā. Bēgļi palīdzēja radīt politisko, sociālo un profesionālo organizāciju struktūru, 
kas skaidri formulēja kolektīvos centienus un veicināja sadarbību nacionālo mērķu 
sasniegšanā. Liela nozīme bija emocionālajam aspektam, kad, no vienas puses, vilšanās, 
spēku izsīkums, sāpes, pazemojums un nostalģija, bet, no otras puses, lepnums par 
nupat iegūto varonīgo etnovēsturi (1915. gadā izveidoto latviešu strēlnieku bataljonu 
karagaitas kļuva par pamatu jaunu mitoloģizētu nacionālo varoņu radīšanai) sekmēja 
latviešu bēgļu atsaucību neatkarīgas valsts idejai. Šīs emocijas viņus varēja palīdzēt sa-
liedēt tikpat sekmīgi kā skaidri formulēti politiski ideāli.

vēsturnieks toms Balkelis, pētot lietuviešu intelektuāļu lomu modernās Lietuvas 
veidošanā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 20. gadu sākumam, konstatējis, ka lielākajā daļā 
Lietuvas nācijas veidošanas naratīvu gandrīz netiek pētīta saistība starp neatkarīgas valsts 
rašanos 1918. gadā un iedzīvotāju masu pārvietošanu, kas notika pirmā pasaules kara 
laikā.12 valsts izveidošana tajos uzlūkota kā kulminācija nacionālajā kustībā, kas sākās 
19. gadsimtā, īpaši neapspriežot faktu, ka 1917.–1918. gada diplomātiskie notikumi, 
kas noveda pie neatkarības deklarēšanas, bija mazas līderu grupas, kas atradās vācijas 
okupētajā Lietuvas teritorijā, politiskās darbības rezultāts. vēl vairāk – nepastāvēja plaša 
masu kustība, kas uz vietas atbalstītu neatkarības deklarāciju. tādā kontekstā t. Balkelis 

10 Gatrell p. A Whole Empire Walking. Refugees in Russia During World War I. Bloomington, indianapolis: in-
diana University press, 1999 (indiana-michigan series in russian and east european studies).

11 priedite a. Latvian refugees and the Latvian nation state during and after World War one. Homelands. War, 
Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924. ed. by n. Baron, p. Gatrell. London: 
anthem press, 2004, p. 36.

12 Balkelis t. The Making of Modern Lithuania. London and new York, 2009, p. 104 (Basees/routledge series 
on russian and east european studies).
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izvirza jautājumus par to, kad nacionālā apziņa sāka interesēt plašas lietuviešu masas un 
kad elitei izdevās izlauzties no savas sociālās izolācijas. saskaņā ar m. Hrohu nacionālā 
kustība ieiet savā gala fāzē (masu līdzdalības C fāzē), kad tā piesaista masu atbalstu un 
attīsta stabilu strukturālu uzbūvi, izvēršoties pa visu teritoriju. Šīs fāzes pirmās izpaus-
mes vērojamas kara laikā, bet neviena no tām nenotika Lietuvas teritorijā. Kaut gan 
jaunās valsts pamatus lika maza līderu grupa, valsts neatkarība kļuva par stabilu vērtību 
tad, kad to iekšēji atbalstīja simtiem tūkstoši bēgļu. tādu rezultātu palīdzēja sasniegt 
bēgļu palīdzības struktūras Krievijā. pārvietošana spieda lietuviešu bēgļus pārvērtēt 
savas attiecības gan ar impēriju, gan ar dzimteni. viņus galvenokārt ietekmēja kolek-
tīvā nostalģija un vēsā uzņemšana Krievijā. evakuācijā ciešā saikne starp eliti un tautu 
balstījās uz nacionālās solidaritātes un patriotiska lepnuma sajūtām. inteliģencei karš 
kļuva par iespēju mobilizēt masas, rīkot nacionālās aģitācijas un politiskās kampaņas. 
tie bija politiski mēģinājumi radīt saikni ar tautu “kulturālā darba” piesegā, kā rezultātā 
1915.–1918. gadā šī saikne pārauga plašā masu kustībā. t. Balkelis secina, ka jaunizvei-
dotā Lietuva lielā mērā radās Krievijas un vācijas militārās sakāves un tautas padomes 
neatlaidīgu diplomātisku pūļu rezultātā. tomēr jaunā valsts ieguva politisko identitāti 
un pirmo plaša mēroga vietējo atbalstu tās izveidei sekojošajās militārajās cīņās pret 
polijas, padomju Krievijas un Bermonta karaspēkiem. Lietuviešu kara bēgļu kā jaunās  
valsts pilsoņu masveida atgriešanās stiprināja valsts un nācijas veidošanas procesus. 
Lielākā daļa lietuviešu patriotu aktivitātes palika “nacionālās kultūras” publiskajā sfērā, 
tikai dažreiz (1905. gadā un 1917.–1918. gadā) pieņemot atklāti politisku formu. 

a. priedīte un t. Balkelis pierāda kulturālā nacionālisma nozīmi pirmā pasaules 
kara laikā un pirmajos pēckara gados dažādu nacionālo grupu bēgļu vidū Krievijā, kad 
tieši kultūras sfērā inteliģence formulēja savas vērtības, uzskatus un politiskās stratēģi-
jas. t. Balkelis pat iesaka kritiski izvērtēt m. Hroha trīs fāžu periodizācijas modeli, kas 
paredz, ka nacionālisma kulturālās formas ir izplatītākas nacionālo kustību agrīnajos 
posmos un ka vēlāk tās tiek aizstātas ar politiskajām prasībām. jaunu pieeju pētniecībā 
piedāvā arī nacionālisma teorētiķis jāps Lērsens ar atziņu, ka jebkurš nacionālisms ir 
kulturālais nacionālisms13 (pašlaik viņa vadībā tiek apkopoti dati par eiropas nacionālo 
kustību, arī latviešu, dažādiem kulturālajiem aspektiem, lai uz to bāzes veiktu salīdzi-
nošo pētījumu pēc j. Lērsena izstrādātā modeļa14). 

Šī raksta kontekstā īpaša nozīme ir pētījumos gūtajai atziņai, ka jaunajās publiskajās 
telpās, kas pēc pirmā pasaules kara izveidojās Centrālajā austrumeiropā, nepastāvēja 
funkcionāls dalījums starp politiskajiem un kultūras līderiem.15 Līdzīgi kā Lietuvā, arī 
Latvijā jaunā publiskā telpa tika konstruēta kā nacionālās kultūras sfēra, kur morālās 
un intelektuālās vadības lomu uzņēmās intelektuāļi. vēsturnieks pērs Bolins analizējis 
intelektuāļu zinātnieku sarežģītos uzdevumus Latvijas Universitātē starpkaru gados, 

13 Leerssen j. nationalism and the cultivation of culture. Nations and Nationalism, vol. 12, no. 4, 2006,  
pp. 559–578. 

14 amsterdamas Universitātes profesora j. Lērsena vadībā kopš 2010. gada tiek veikts starptautisks pētījums 
“Study Platform of Interlocking Nationalisms” (pieejams: http://www.spinnet.eu), kura mērķis ir iezīmēt 
eiro pas nacionālismu kulturālo un vēsturisko cēloņu sistēmu un izvirzīt uzmanības centrā tos intelektuālos 
tīklojumus, kas romantiskajā posmā un ilgajā 19. gadsimtā (1770–1914) pārnesa un izplatīja kulturālā nacio-
nālisma rodošos (emerging) ideālus. 

15 t. Balkelis, atsaucoties uz Zigmuntu Baumanu. Balkelis t. The Making of Modern Lithuania, p. 125. 
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kad viņiem vajadzēja pamatot, vai, veidojot universitāti kā nacionālu projektu Latvijas 
multietniskajā sabiedrībā, tās pamatā likt etniskās piederības vai akadēmiskās izcilī-
bas kritēriju.16 tomēr intelektuāļu nacionālistu (žurnālistu un rakstnieku) kā sociālas 
grupas uzskatu dinamika aplūkojamā laika posmā analizēta tikai vienā pētījumā.17 
iespējams, to ir noteikusi pētnieku specializēšanās – literatūrzinātnieki pētījuši literātu 
tekstus,18 vēsturnieki galvenokārt pievērsuši uzmanību politiskajam aspektam, pētot 
nacionālo jautājumu un radikālo nacionālismu.19

Līdz šim historiogrāfijā populāro tēzi, ka 20. gados un 30. gadu sākumā nacionālistu 
domā pastāvēja divas atšķirīgas tendences, proti, radikālais un liberālais nacionālisms,20 
noraidījusi socioloģe ieva Zaķe. viņas apgalvojumu, ka 30. gadu sākumā21 visi intelek-
tuāļi nacionālisti (pētījums balstīts 39 intelektuāļu publicistikas analīzē22) piekrituši, 
ka demokrātija vairs neatrodas Latvijas izvēles iespēju sarakstā, ir vērts precizēt, jo tas 
paredz, ka 30. gadu sākumā intelektuāļu uzskatos ir konstatējamas būtiskas pārmaiņas 
(sk. raksta trešajā nodaļā).

Valstiskuma tēvu koncepcijas

pirms pirmā pasaules kara latviešu intelektuāļu vidū popularitāti ieguva marksis-
tiskās idejas, bet politiskā nacionālisma idejas būtiski izplatījās pirmā pasaules kara 
laikā un pēc tā.23

16 Bolin p. Between National and Academic Agendas. Ethnic Policies and ‘National Disciplines’ at the University 
of Latvia, 1919–1940. stockholm: södertörn Högskola, 2012 (södertörn studies in History, 13). par Latvijas 
Universitātes zinātnieku lomu latviešu nācijas veidošanā laikā no 1919. līdz 1940. gadam sk.: Bolin Hort p. 
The Latvian nation and the intellectuals: The Forming of Latvia’s University during the First republic. Re-
inventing the Nation. Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity. ed. by 
m. Lindqvist. Botkyrka: mångkulturellt centrum, 2003, pp. 123–184.

17 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals. The Case of Latvia, 
1840s to 1980s. Lewiston, Queenston, Lampeter: edwin mellen press, 2008, pp. 49–87.

18 Lūse d. Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas. rīga: valters un rapa, 2008, 7.–237. lpp.
19 dribins L. Nacionālais jautājums Latvijā, 1850–1940: Historiogrāfisks apskats. Latviešu autori. rīga: mācību ap-

gāds, 1997; Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005.
20 Šī raksta autore izmantos L. dribina raksturojumu nacionāli radikālajiem uzskatiem, norādot, ka to centrā 

bija latviskas nacionālas valsts celtniecības nodrošināšana neatkarīgajā Latvijā. sk.: dribins L. Nacionālais 
jautājums Latvijā, 1850–1940, 152. lpp. 

21 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, p. 86.
22 tomēr autore nav norādījusi, kāds ir bijis atlases kritērijs. aplūkojot grupu, konstatējams, ka tajā iekļauta 

ivande Kaija, kura aktīvas publicistes karjeru beidza 1921. gadā, jo veselības stāvokļa dēļ vairs nestrādāja. 
tāpat iekļauts arveds Švābe bez skaidrojuma, ka no Lsdsp viņš izstājās tikai 1926. gadā un bija pat ievēlēts 
parlamentā no šīs partijas. Bet spilgtākais no t.s. renegātiem (kas no sociālistiem pārtapa par nacionālis-
tiem) Hermanis asars nav iekļauts grupā. autore analizējusi publikāciju grupu no 1921. līdz 1934. gadam, 
pieņemot to par vienu posmu (saucot to par parlamentāro periodu, kaut gan hronoloģijas atskaites punkta 
izvēle nav saprotama, jo satversmes sapulce sāka strādāt 1920. gadā). tādējādi nav ticis ņemts vērā, ka inte-
lektuāļu uzskati varēja mainīties vismaz pirms/pēc katrām parlamenta/pašvaldību vēlēšanām, jo vismaz puse 
no faktiski 40 intelektuāļu nacionālistu grupas tajās kandidēja dažādos sarakstos, turklāt arī sociālpolitiskie 
apstākļi ietekmēja intelektuāļu nacionālistu uzskatu attīstības/mainīšanās procesu. tomēr pētījums ir lielisks, 
novatorisks un zinātniski rosinošs. sk.: Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-
Democratic Ideals, p. 52.

23 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, pp. 58–59.
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starpkaru gados latviešu intelektuāļus ietekmēja nesaskaņas starp sociālistiem un 
nacionālistiem (sociālisti, piemēram, Haralds eldgasts, jānis akuraters, Kārlis strau-
bergs, Hermanis asars vīlās sociālistiskajās idejās un kļuva par nacionālistiem). atšķi-
rīgi uzskati pastāvēja starp intelektuāļiem, kuri pirmā pasaules kara laikā bija evakuēju-
šies uz Krieviju un kļuvuši par bēgļiem, kā arī latviešu karavīriem, kas dienēja Krievijas 
impērijas armijā, un tiem latviešiem, kuri karu pavadīja Latvijas teritorijā. pirmo grupu 
nodarbināja proaktīvas nacionālās identitātes un ideālas nacionālas valsts tēla radīšana,  
bet otrie sekmēja tādas nācijas konceptu, kas iekļautu katru tolaik Latvijas teritorijā 
dzīvojušo, arī ne-etniskos lat viešus.24

Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanu latviešu politiskā nacionālisma mērķis bija 
sasniegts, un laika gaitā, reflektējot par šī procesa norisi, intelektuāļi nacionālisti at-
radās ceļā uz valstiskuma sasniegšanas (valstiskuma tēvu) mīta veidošanu. 20. gadu 
sākumā tika piedāvātas līdzīgas koncepcijas, kuru pamatā likti divi tēli – intelektuāļi, 
tolaik saukti par radošo inteliģenci (“sapņotāji”), un karavīri (“varoņi”) kā pozitīvie 
varoņi, kuru ideālisms izcelts iepretim politiķu pragmatismam. Žurnālists arturs 
Bērziņš pirms pirmā latviešu žurnālistu un rakstnieku kongresa apgalvoja: ja tādi 
straujie sapņotāji nebūtu pārgalvīgi prasījuši Latvijas valsti, kad politiķi labākajā 
gadījumā vēlējās tikai autonomiju, tad latvieši vēl tagad būtu “tikai piedēklis, bet ne 
nacionāla vienība un demokrātiska republika”, jo tikai izdevīgu vēsturisko apstākļu 
dēļ, bez preses modinātā gara, kura dēļ “tautas zaļojošā jaunība lielai idejai atdeva 
savas dzīvības”, tas nebūtu noticis.25 Kā tēlaini rakstīja a. Bērziņš: “sapņotājs un ka-
ravīrs satikās. Un mums ir Latvija.” arturs Kroders uzturēja tēzi par politiķiem, kas 
nacionālajai kustībai kritiskās situācijās bēga uz ārzemēm. tā noticis 1917. gada 
beigās, “kad lieliniecisms sākās un kad valkā–Cēsīs inteliģence uzņēmās cīņu”, tā no-
ticis 1919. gadā Liepājā, “kad par valsti cīnījās tikai kareivji un kultureli jaunradošā 
inteliģence”.26 arī Hermanis asars rakstīja, ka tieši “inteliģence” pasludināja neatkarī-
gas Latvijas valsts ideju un nemitējās to aizstāvēt pat visgrūtākajos brīžos, kad politiķi 
“runāja par latviešu noslīkšanu vācu jūrā un piedalījās Baltijas valsts dibināšanā zem 
vācu ķeizara varas. Un tie zemnieku dēli, kuri no ventas sāka Latvijas atsvabināšanas 
cīņu, bija mūsu inteliģences jaunākā paaudze, tāpat varonīgie rīgas aizstāvji Bermonta  
dienās.”27

intelektuāļi nacionālisti atbalstīja dažādas partijas.28 Bija demokrātisko centru 
atbalstošie intelektuāļi, piemēram, Kārlis skalbe, kurš publicējās avīzē “jaunākās Ziņas”, 
jānis akuraters, kuru publicēja laikraksts “Latvijas vēstnesis”. Bija radikālā nacionā-
lisma jeb t.s. vecpilsonības spārnam piederīgie intelektuāļi, piemēram, arveds Bergs, 
Hermanis asars, Haralds eldgasts, kuri izpaudās avīzēs “Latvijas sargs”, “Latvis”,  
“Kurzemes vārds”, “Zemgales Balss”. Kad viņu vidū radās domstarpības par aktuālās 

24 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, pp. 60–61.
25 Bērziņš a. Žurnālistu stāvoklis. Jaunākās Ziņas, 1924, 5. dec.
26 Kroders a. inteliģences uzdevumi. Latvijas Kareivis, 1921, 12. febr.
27 asars H. mūsu spēks un mūsu nespēks. Latvis, 1921, 26. aug.
28 par iespējām pilsonisko partiju izvēlē sk.: Krēsliņš U. politisko partiju nostādnes un centieni Latvijas de-

mokrātijas izbūvē (1917–1922). Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. 
Starptautiska konference 2008, 13.–14. novembris, Rīga. atb. red. j. Bērziņš. rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2010, 80.–94. lpp.
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taktikas jautājumiem, tad, lai pierādītu savu taisnību, viņi atsaucās uz valstiskuma tēvu 
koncepciju, demonstrējot, ka pārvalda tādas zināšanas, kas ļauj to zināmā mērā revidēt. 
tātad valstiskuma tēvu koncepciju intelektuāļi nacionālisti izmantoja kā sava veida 
politiskās ietekmes līdzekli.

Kad 1923. gadā liberālo nacionālistu aktīvists j. akuraters iebilda pret kareivīga 
gara audzināšanu jaunatnes organizācijās,29 aicinot šo organizāciju vadībā karavīrus 
nomainīt ar “inteliģenci”, tad radikālie nacionālisti atgādināja, ka valstiskuma tēvu 
koncepcijas apdziedātā inteliģence nebūt savulaik nav bijusi tik varonīga, kā tas tiek 
attēlots. avīzes “Latvijas sargs” redaktors dāvis miesiņš atgādināja, ka “tad, kad “vecie 
ģenerāļi” (t.i., virsnieki) ar latvju jaunatni (t.i., karavīriem) cīnījās un mira par Lat-
viju un viņas brīvībām, ka tad mākslinieku un dzejnieku lielākais vairums (arī ak. 

29 akuraters j. mūsu jaunatnes ideāli. Latvijas Vēstnesis, 1923, 19. dec.

1. att. mākslinieks 
rihards Zariņš 
satīras žurnālā “svari” 
20. gados Latviju 
attēloja kā latviešu 
tautumeitu. savukārt 
nacionālismu viņš 
1923. gadā tēlojis 
kā vēl mazu bērnu, 
vārdā nacionālisms, 
kas Latvijai piedzimis 
no slavenā eposa 
“Lāčplēsis” galvenā 
varoņa Lāčplēša.  
r. Zariņa interpretā-
cijā Latvija cerējusi, 
ka tikai nacionālisms 
varētu uzlabot dzīvi 
valstī. (Svari, 1923, 
25. maijs)
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bija viņu starpā) atradās kaut kur tālā aizmugurē sanitāru un muzikantu komandās”.30 
redaktors rakstīja, ka vajadzētu pajautāt j. akurateram, vai viņš tiešām ir aizmirsis 
savu jaunību 1905. gadā, kad skaitījās revolucionārs un nēsāja tāda kalibra pistoli, 
kuras stobrā varēja iebāzt gandrīz vai kulaku. “domājams, šo nāves ieroci tas taču 
nenēsāja, lai ar viņu sludinātu mieru, bet gan lai cīnītos ar pretinieku, kaut arī no mu-
guras puses tam iešaujot lodi sirdī. ne viens vien pretinieks tika šā nogalināts. Šķiet, 
ka Latvijas dzimšanas stunda būtu situsi sen agrāk, ja jau pirms 1905. gada Krievijas 
tautu jaunatne būtu tikusi noorganizēta nacionālās organizācijās gara disciplīnas un 
miesas vingrības izkopšanai. arī nodevīgiem muguras šāvieniem tad nebūtu vietas.”31 
tomēr arguments par atsevišķu intelektuāļu uzvedību, kas neatbilda varonībai pirmā 
pasaules kara laikā, publicistikā tika izmantots reti, īpaši asās nacionālistu diskusijās, jo 
priekšstats par vienoto tautu paredzēja arī vienotību starp tautas līderiem. piemēram, 
1931. gadā komunists emīls sudmalis atgādināja, ka Kārlis skalbe savās piezīmēs no 
kara lauka īstenībā ir pārrakstījis ģenerālštāba ziņojumus, tāpēc nav nekāds sociālo 
cīņu izcīnītājs, bet jānis veselis oponēja, ka tajā pašā frontē atradās arī sociālists Linards  
Laicens.32

par alternatīvu, publiskajā telpā neatbalstītu, uzskatāms rakstnieces irmas Bračas 
kritiskais viedoklis par intelektuāļiem nacionālistiem kopumā. atzīstot, ka aicinājumi 
latviešu ģimenēm radīt vairāk bērnu, neskatoties uz materiālajiem apstākļiem, ir bez-
atbildīgi, viņa 1927. gadā aizrādīja, ka īstam vīram jāspēj ne tikai karā ar šauteni karot, 
bet arī ar prātu sakārtot mierlaiku tautsaimniecību. secinājumu, ka Latvijā tādu vīriešu 
nav, i. Brača attiecināja arī uz pagātni, apgalvojot, ka pat revolūciju “pie mums” taisī-
juši nevis vīri, bet pienapuikas. “Kad sapuvusē valsts iekārta pati no sevis sagāzās, tad 
puikas, kas tur bija klāt, paši savās acīs kļuva par “vīriem”,” rakstīja i. Brača.33 tomēr 
pār tādām kritiskām atmiņām dominēja citas, kuras publiskajā telpā ik pa laikam 
atkārtoja intelektuāļi, tādējādi nostiprinot stāstu par saviem nopelniem valstiskuma  
panākšanā.

Koncepcijas formulēšana 20. gados norisinājās saistībā ar sasniegtā valstiskuma 
izvērtēšanu politiskās un sociālekonomiskās situācijas kontekstā. par garīga pacēluma 
laiku liberālais ernests arnis atzina 1916.–1921. gadu.34 intelektuāļi nacionālisti jau 
20. gadus tēloja kā idejiski tukšu laiku,35 meklējot atbildi uz jautājumu, ko darīt. tādā 
kontekstā kāds j. Birzmalietis pesimistiski izteicās par masu vienaldzību pret valsts ideju 
starp latviešiem Latvijas teritorijā, rakstot, ka “mūsu valsts izkarošana, izveidošana un 
nostiprināšana ir notikuse bez nacionālās sajūsmas un gara”.36 tie gan spilgti kvēlojuši 

30 miesiņš d. par nacionālo jaunatni un “veciem ģenerāļiem”. Latvijas Sargs, 1923, 19. dec.
31 turpat.
32 rakstnieks un polītika. 7. decembrī 1931. g. tautas namā notikušā disputa saīsinātas runas. Domas, nr. 12, 

1931, 947.–948. lpp.
33 Brača i. modernā sieviete un dzimstības jautājums Latvijā. (pārrunas kārtībā) (Beigas). Latvijas Sargs, 1927, 

10. febr.
34 arnis e. Kad rakstniecība zaudējusi troni. Jaunākās Ziņas, 1931, 5. sept.
35 Lipša i. (ne)šķīsti no politikas. inteliģence un politika pirmskara Latvijā. Rīgas Laiks, nr. 10, 2011, 

26.–33. lpp.
36 Birzmalietis j. vairāk nacionālas pašapziņas. Kurzemes Vārds, 1923, 24. okt.
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“armijā, kad tā gāja atbrīvot dzimto 
zemi no svešām varām un naidniekiem”, 
tomēr kopumā latviešu nacionālisms 
neesot kļuvis par visu tautu vienojošo 
spēku. daudzi “par mūsu varonīgās 
armijas nacionālo pašapziņu priecājās, 
cildināja to, bet paši neiededzās tajā 
un nepadziļinājās šo cēlo jūtu patiesā 
izpratnē. Kā vilnis šis nacionālisms 
aizvēlās garām un pamazām izsīka 
pelēkas ikdienības krastos. daudziem 
vēl tagad trūkst skaidras sajēgas par to, 
kas noticis, kā un kāpēc mēs tikuši pie 
savas nacionālās valsts.” tomēr pat tāds 
raksturojums liecina, ka “nacionālisma 
vilnis” kādā brīdī pastāvēja. Biežāk 
aprobēta ir e. arņa atziņa par dažiem 
garīga pacēluma gadiem. teologs Kārlis 
Kundziņš pieminēja sajūsmas brīdi, kas 
ilga 2–3 gadus, kuros ideālisms “patiesi 
līdz sirds dziļumiem, līdz kauliem” bija 
pārņēmis “tautas lielu daļu” (kas bijusi 
“noteicoša”), visvairāk gan jaunatni, bet 
arī piedzīvojušus vīrus un pat sirmgal-
vjus.37 Šo laiku viņš raksturoja kā vispā-
rējas vienprātības laiku, ko simbolizēja 
ar aizkustinošo “sirmā Barona tēva” 
tēlu. 

jaunus garīgas sajūsmas avotus intelektuāļi ieteica meklēt kultūrā. “atplūdu dub-
ļos gulošā sabiedrība var tikt glābta tikai ar jaunu atziņu uzplūdiem. mēs jau vairāk 
reizes piedzīvojām, ka vistumšākos laikos mūsu garīgos apvāršņus apgaismoja māksla 
un rakstniecība. tas bija jaunlatviešu laikos, arī cara laikos, pēc 1905. g. revolūcijas 
un īsi priekš latvju valsts dibināšanas,”38 rakstīja j. akuraters. publicists Kārlis Lapiņš 
Latvijas valsts desmitgadē aicināja atgriezties pie ideāliem, rakstot, ka “ir laiks atdzimt 
garīgi, reiz mēs tik diženi esam atdzimuši teritoriāli”, un mudināja ieliet valstī “jaunu, 
latvietisku saturu”.39 juris vidiņš aicināja “inteliģenci” garīgi nostiprināt uzcelto valsti.40 
tādējādi jau 20. gados intelektuāļi par savu galveno uzdevumu izvirzīja kulturālo na-
cionālismu.

37 par Latvijas ētisko kultūru (Beigas). Kurzemes Vārds, 1929, 3. marts.
38 akuraters j. atplūdu laikmets. Latvijas Vēstnesis, 1923, 2. dec.
39 Lapiņš K. atpakaļ pie ideāliem! Kurzemes Vārds, 1928, 22. nov.
40 vidiņš j. intelliģence un lauki. Kurzemes Vārds, 1931, 6. nov.

2. att. Liberālie nacionālisti Kārlis skalbe un jānis akuraters 
1925. gadā (Atpūta, nr. 49, 1925, K. Grīnberga foto)
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intelektuāļu šķelšanās 

ekonomiskā krīze sabiedrību polarizēja arī idejiski. publiskajā telpā tas koncentrēti 
atklājās 1931. gadā. no 1931. gada 7. janvāra avīzē “Brīvā Zeme” sestdienās bija lasāma 
jauna rubrika lapas apjomā “Literatūra un dzīve” līdzīgi rubrikai “māksla un rakst-
niecība” avīzē “jaunākās Ziņas”. to slejās 1931. gadā, kas bija arī 4. saeimas vēlēšanu 
gads, norisinājās intensīva polemika, kas norima 1932. gadā. tādas polemikas kata-
lizatoru loma varēja būt daudziem notikumiem. pirmais – Kultūras fonds 1931. gada 
sākumā nepiešķīra edvartam virzam balvu par rakstu krājumu “Laikmeta doku-
menti”, turklāt miķelis valters nokritizēja e. virzas pamatdomu, ka “mūsu dzīvē esot 
pārāk daudz demokrātijas”.41 aleksandrs Grīns vēlāk rakstīja, ka Kultūras fonds nav 
godalgojis e. virzas “Laikmeta dokumentus”, jo atradis tajā politiku, “to pašu politiku 
konsekventi neredzēdams kreiso un galma rakstnieku darbos, kas atzīti par godalgu  
cienīgiem”.42

otrs fakts – no 1931. gada intelektuāļu teksti atspoguļoja pieaugošu krīzes sajūtu 
etniskajās attiecībās, kurās līdz ar priekšstatu par demokrātiju, kurā intelektuāļi ietvēra 
nacionālā kolektīva vienošanu, vadīšanu un tā garīgo pašizpausmi, nevis politiskās at-
šķirības un nesaskaņas, sakņojās intelektuāļu noraidījums demokrātiskajai politiskajai 
sistēmai.43 viņus neinteresēja tāda nācijas izpratne, kas būtu politiska, nevis kulturāla 
un etniska.

trešais notikums – sašķēlās tobrīd Kārļa skalbes vadītā Latvju rakstnieku un žur-
nālistu arodbiedrība. domstarpību iegansts bija balsojums 1931. gada 19. aprīlī bied-
rības gada sapulcē par rezolūciju, kas izteica protestu pret tiesas ierosināto vajāšanu 
pret avīzes “sociāldemokrāts” redaktoru par baznīcas un reliģisko jūtu aizskaršanu, pret 
ārzemju pases atteikšanu Linardam Laicenam, pret L. Laicena vadītā žurnāla “Kreisā 
Fronte” iznākšanas apturēšanu, jo tas literatūrā kritizējis Latvijas sabiedrisko dzīvi, pret 
Latvijas strādnieku brīvdomātāju biedrības statūtu reģistrācijas atteikumu, neskatoties 
uz rīgas apgabaltiesas atļauju.44 rezultātā avīžu “Latvis” un “Brīvā Zeme” žurnālisti at-
stāja sapulci, bet otrā dienā paziņoja par izstāšanos no biedrības, jo “pieņemta Latvijas 
valsti un viņas likumu aizskaroša rezolūcija”.45 aizgājušie nodibināja jaunu – Latvijas 
preses biedrību. tam bija būtiska nozīme, jo beidzot parādījās intelektuāļu atšķirīgo 
politisko uzskatu pretrunas, līdz tam viņi sevi pozicionēja kā vienprātīgus latviešu tau-
tas reprezentantus. arodbiedrībā palikušie46 17. maijā sasauca ārkārtēju sapulci, kurā 
pieņēma kompromisa rezolūciju, ar kuru atcēla 19. aprīļa protesta rezolūcijas politisko 
motivāciju, tomēr tas nemainīja situāciju.

41 valters m. Laikmeta dokumenti. Jaunākās Ziņas, 1931, 23. janv.
42 Grīns a. varžu purvs. Beigas. Brīvā Zeme, 1931, 1. aug.
43 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, pp. 71–73.
44 sk.: Liberālie vārdi vairs nespēj segt reakcionāros darbus. Tribīne, nr. 1, 1931, 12.–13. lpp.
45 F. Balodis, e. Blese, a. Bīlmanis, e. virza, a. plensners, j. druva, a. Grīns, a. smilga, e. mednis, K. students, 

r. vilde, j. vagners, a. avots, j. Bankavs, Ž. Unāms, H. Zariņš, F. strazdiņš, v. Zonbergs, r. Bērziņš, jūlijs 
sproģis u.c. sk.: Liberālie vārdi vairs nespēj segt reakcionāros darbus. Tribīne, nr. 1, 1931, 13. lpp.

46 o. nonācs, j. akmens, m. ārons, H. albats, a. Brigadere, F. adamovičs, j. endzelīns, r. egle, a. Gersons, 
m. Liepa, j. akuraters, n. siliņš, m. jansons, a. Gulbis, a. Štāls, a. Kalniņš, o. Krolls, L. Bērziņš, j. roze 
(Līgotņu jēkabs) u.c.
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par Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības šķelšanos intelektuāļi presē 
izteicās maijā. e. virza uzsvēra, ka tā norādīja uz kādu ļoti dziļu un nopietnu krīzi 
“mūsu garīgā dzīvē” un ka šķelšanās arodbiedrībā nozīmē nacionālo uzskatu no-
skaidrošanu latviešu literātu vidē, kurā “ir savairojies literāriskais proletariāts, ļoti 
bīstama ļaužu šķira, kas gatava izdarīt pakalpojumus visiem, kas tikai maksā”, ka 
arodbiedrības liberālisms ir liekulība, kas slēpj iecietību pret kreisiem uzskatiem.47 
aleksandrs plensners šķelšanos un Latvijas preses biedrības nodibināšanu novērtēja 
kā pozitīvu ieguvumu, jo pilsoniskās preses darbiniekiem “vairs nav jāiet kreisāk  
noskaņoto pavadā, ka viņiem ar savu autoritāti nav jāceļ vairs to svars [nozīme] un 
jā balsta viņu soļi, vienalga vaj tie būtu protesti par Linarda Laicena aģitācijas brīvības 
iero bežošanu vaj bezdievju biedrības reģistrēšanas gausināšanu”.48 avīzes “Brīvā Zeme” 
autors aleksandrs melderis priecājās, ka šķelšanās rezultātā izraisījusies polemika par 
latviešu kultūrai svarīgiem jautājumiem.49

tādējādi pastāvēja intelektuāļu nacionālistu dalījums radikālajos un liberālajos. 
radikālie grupējās ap avīzi “Brīvā Zeme”, savukārt liberālie – ap laikrakstu “jaunākās 
Ziņas”. tādā kontekstā a. Grīns apgalvoja, ka “jaunāko Ziņu” sludinātais demokrātis-
kais nacionālisms līdzinās košļājamai gumijai, ko var izstiept tik garu, ka tā aptver gan 
šeptes ar lieliniekiem (darbošanos Kulturelās tuvināšanās biedrībā ar sprs tautām,50 
daži šīs biedrības aktīvisti jau saņēmuši avansus par savu darbu tulkošanu psrs), gan 

47 virza e. nacionālo uzskatu noskaidrošana. Brīvā Zeme, 1931, 23. maijs.
48 plensners a. mūsu prese 1930. gadā. Brīvā Zeme, 1931, 18. jūl.
49 melders a. rakstnieks un politika. Brīvā Zeme, 1931, 19. dec.
50 par minētās biedrības darbību sk.: daukšts B. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929–1940). 

rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2012.

3. att. mākslinieks arvīds Kalniņš kariķējis Latvju 
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības šķelšanos. 
viņš vēstī, ka arodbiedrību pametuši radikālie 
nacionālisti un tajā palikuši tikai “stūrmaņi” – 
politiski kreisie, kurus a. Kalniņš simbolizē ar 
sociāldemokrāta Kristapa eliasa tēlu, un  
t.s. benjaminieši jeb liberālie nacionālisti, ko 
simbolizē pie airēšanas pieliktais avīzes “jaunākās 
Ziņas” izdevējs antons Benjamiņš.  
(Svari, 1931, 29. maijs)
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stāvēšanu nomodā par Latviju un jūsmošanu par varoņiem, kas krituši cīņā ar tiem 
pašiem lieliniekiem.51

Hronoloģiskā secībā ceturtais notikums, kas veicināja polemiku, bija 1931. gada 
21. jūnijā 7. vispārējo dziesmu svētku laikā Latviešu zemnieku savienības organizētā 
zemnieku demonstrācija/gājiens rīgā, kur ministru prezidents Kārlis Ulmanis aicināja 
zemniekus sākt atklātu cīņu par varu.52 (e. arnis to vēlāk nosauca par tautas interesēm 
naidīgo skaļruņu aicinājumu.53) e. virza pasludināja, ka šis zemnieku gājiens, ko pat 
“jaunākās Ziņas” atzina par iespaidīgu,54 ir nule sākusies “atdzimšana”.55 demonstrā-
cijas saknes viņš atrada pirms 60 gadiem riharda tomsona vadītajā pirmajā latviešu 
zemnieku sanāksmē rīgā.56

ap avīzi “jaunākās Ziņas” centrētie intelektuāļi (e. arnis, j. akuraters, K. skalbe) 
pēc zemnieku demonstrācijas, parakstījušies kā tautas (ar to domājot – no politiķiem 
neatkarīgi) rakstnieki pretstatā no zemnieku šķiras (atkarīgiem) rakstniekiem, neno-
saucot Latviešu zemnieku savienības biedru e. virzu vārdā (kādas partijas “galma dzej-
nieks”), apgalvoja, ka notikusi politiska korupcija rakstniecībā, jo partija viņam solījusi 
“pie niecīgās algas kā pabalstu izgādāt lielākas summas no Kultūras fonda”.57 ar to sākās 
intensīva polemika starp intelektuāļiem nacionālistiem – radikāļiem un liberāļiem.

Valstiskuma tēvu koncepciju precizēšana

pēc valsts nodibināšanas intelektuāļu nacionālistu problēma bija aktuālās ideoloģijas 
formulēšana, kuras nepieciešamība jau norādīto iemeslu dēļ asi tika izjusta 1931. gadā.58  
paralēli pārdomām ideoloģijas sakarā intelektuāļi apsprieda arī valstiskuma tēvu pro-
blēmu, jo viņi paši sevi uzskatīja par līderiem, kuriem ideoloģija būtu jāformulē. presē 
notikušās vārdu pārmaiņas avīzes “Brīvā Zeme” autors aleksandrs melderis rezumēja, 
atzīstot, ka “tagad iet bezgala karsti strīdi par to, kas pirmais sauca latviešu tautu cīņā 
dēļ Latvijas valsts. pretendentu ir saradies ārkārtīgi daudz.”59 Valstiskuma tēvu koncep-
cijās tika izceltas konkrētas personas, tādējādi nosaucot tēvus. Koncepciju precizējumi 
vērtējami kā posms, kurā tika izstrādātas detaļas, kas nepieciešamas mītam. plašāku 
publicitāti guva divas interpretācijas – liberālo nacionālistu versija, ko aprakstīja 
e. arnis, un radikālo nacionālistu stāsts, ko formulēja e. virza. izvērstākas bija e. arņa 
pārdomas, jo viņš valstiskuma tēvu jautājumu interpretēja plašākā – nacionālās kustības 
vēstures – kontekstā, kamēr e. virza izmantoja šaurāku – valsts izveidošanas vēstures – 
kontekstu. 

51 Grīns a. varžu purvs. Beigas. Brīvā Zeme, 1931, 1. aug.
52 virza e. pamudinājums vieniem, biedinājums otriem. 21. jūnijā. Brīvā Zeme, 1931, 25. jūn.
53 arnis e. rakstnieks diktatūras jokuspēlē. Jaunākās Ziņas, 1931, 27. nov.
54 Zemnieku savienības demonstrācija rīgā. Jaunākās Ziņas, 1931, 25. jūn.
55 virza e. pamudinājums vieniem, biedinājums otriem. 21. jūnijā. Brīvā Zeme, 1931, 25. jūn.
56 virza e. Zemnieku ceļš un uzdevumi. Brīvā Zeme, 1931, 20. jūn.
57 polītiskā korupcija rakstniecībā. Jaunākās Ziņas, 1931, 27. jūn.
58 arnis e. rakstniecība meklē jaunu ideoloģiju. Jaunākās Ziņas, 1931, 13. nov.; arnis e. Kad rakstniecība zau-

dējusi troni. Jaunākās Ziņas, 1931, 5. sept.; virza e. Literāriskas pārdomas. Brīvā Zeme, 1931, 12. sept.
59 melders a. tautas vadoņi. Brīvā Zeme, 1932, 9. janv.
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Liberālo nacionālistu interpretācija bija šāda.60 Kad latviešu nacionālās kustības 
pirmie līderi sasnieguši savu mērķi modināt tautā kulturālas kopības apziņu, t.i., to, 
kas “tautu padara par tautu”, kulturālais nacionālisms caur tautisko epigoņu laikmetu 
(ko e. arnis novērtēja kā mīdīšanos uz vietas) un caur jauno strāvu (kā svešu, no vā-
cijas aizgūtu ideoloģiju, kas pārtrauca latviešu vietējā vidē radušos sabiedrisko ideju 
attīstību) varējis virzīties uz politisko nacionālismu. 19./20. gs. mijā, apmēram desmit 
gadu pēc jaunās strāvas dominēšanas, strādniecības rakstnieki tomēr esot organiski 
turpinājuši “tautiskā atmodas laikmeta” darbinieku ideju risināšanu, kā rezultātā dzi-
mis politiskais nacionālisms. pirmais Latvijas valstiskās patstāvības prasību izvirzījis 
Liepājas ostas strādnieka dēls miķelis valters, kuram drīz pievienojušies no strādnie-
cības nākušie rakstnieki – kalēja dēls K. skalbe, mežsarga dēls j. akuraters, mūrnieka 
dēls augusts apsīts (apsesdēls), rokpeļņa dēls Kārlis Krūza un citi. jau kopš 19. gs. 
beigām viņi “pievienojās plašai nelegālai organizācijai, kuras dalībnieki ar polītiskā 
nacionālisma mācību bij apstaigājuši visus latvju pagastus jau 15 gadus pirms Latvijas 
valsts nodibināšanas”, un daudzi no viņiem ir gājuši nāvē, cietumos un trimdā “taisni 
mūsu polītiskās patstāvības vārdā”.61 Kā Latvijas strādniecības pārstāvji viņi izvirzīja 
savas šķiras centienus, bet neesot nolieguši jaunu ideālu, kurš nākotnes veidošanā spējis 
apvienot visus dzīvos tautas spēkus, kā to pierādījuši 1917.–1920. gada notikumi. “Kad 
1920. gada rudenī izskanēja pēdējie šāvieni Latgales frontē, mūsu polītiskā nacionā-
lisma galvenais mērķis bij sasniegts – latvju sabiedriskā ideoloģija un līdz ar to rakst-
niecība atkal stāvēja ceļajūtīs.”62 par aktuālo tautas mērķi pēc 1920. gada e. arnis atzina 
saimniecisko neatkarību, tāpēc uzsvēra, ka tikai pēc tam, kad būs radīta saimnieciskā 
nacionālisma programma, “mūsu nacionālā ideoloģija gūs sintētisku noslēgumu un va-
rēsim runāt par latviešu nacionālismu”, bet, pirms tas tiks izdarīts, “mūsu nacionālisms 
būs kā trijkājis uz divām kājām, kas, kā nestabils veidojums, padots visiem vējiem un 
neparedzamām varbūtībām”.63

savukārt radikālo nacionālistu radīšanas stāsts ir lakonisks, jo savas saknes fiksējis 
šaurākajā – valsts izveidošanas vēstures – kontekstā, saistot to ar Latviešu zemnieku 
savienības izveidošanu 1917. gadā un tās aktīvistiem. a. melderis apgalvoja, ka “cīņā 
par Latviju izšķirošā loma piekrita zemniekiem un viņu vadoņiem, jo tas bija vienīgais 
dzīvais organizētais spēks, kas prata un spēj latviešu tautas cīņās nostāties priekšgalā”, 
un ka “šo vēsturisko faktu apstrīdēt var tikai iedomīgi egoisti”.64 tāda pati interpretācija 
izsecināma no oponentu ironiskā naratīva, kas apgalvo, ka, tā kā radikālie nacionālisti 
nav bijuši nacionālās kustības aktīvisti, tad viņiem Latvijas valstiskā patstāvība bijusi 
negaidīta (“kā bērnam sveša krusttēva dāvana Ziemassvētkos”), kā rezultātā viņi poli-
tiskās neatkarības domas pirmsākumus meklē 1917.–1918. gada laikrakstos un brīnās, 
ka tauta tik īsā laika sprīdī – pāris gados – varējusi kļūt apzinīga un varonīga cīnītāja 
par nacionāli politiskajiem ideāliem.65 e. arnis rakstīja, ka tāda interpretācija Latvi-

60 arnis e. naida “polītika” mūsu rakstniecībā. Jaunākās Ziņas, 1931, 21. aug.
61 arnis e. rakstniecība meklē jaunu ideoloģiju. Jaunākās Ziņas, 1931, 13. nov.
62 arnis e. naida “polītika” mūsu rakstniecībā. Jaunākās Ziņas, 1931, 21. aug.
63 arnis e. mūsu nacionālās ideoloģijas attīstība. Jaunākās Ziņas, 1933, 21. nov.
64 melders a. tautas vadoņi. Brīvā Zeme, 1932, 9. janv.
65 arnis e. rakstniecība meklē jaunu ideoloģiju. Jaunākās Ziņas, 1931, 13. nov.
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jas valsti paredz uzskatīt par “starptautisku spēku spēles” nejaušu veidojumu, bet tas 
nav pamatoti, jo šos starptautiskos apstākļus radīja, respektīvi, pirmajā pasaules karā 
Krievijas patvaldību ierāva “taisni apspiesto tautu revolucionārās kustības jaunais uz-
liesmojums, kam pievienojās krievu strādnieku nemieri”,66 tātad arī latviešu nacionālās 
kustības aktīvisti.

par vienu no neveiksmju cēloņiem, kāpēc intelektuāļiem nacionālistiem pēc valstis-
kuma iegūšanas nav izdevies radīt sava laika aktualitātēm piemērotu valsts ideoloģiju, 
e. arnis uzskatīja nacionālo neatkarības cīņu īslaicīgumu. ilgstoša cīņa (kas būtu bijuši 
normāli apstākļi) radītu “centienu nepārtrauktības un cīņas pakāpenības tradīcijās 
nobriedušu sabiedrisku ideoloģiju un patstāvīgai politiskai valsts dzīvei sagatavotu 
paaudzi”.67

marģers skujenieks rakstīja, ka īslaicīguma dēļ nacionālajā cīņā nav paspēts iegūt 
noteiktību taktikā, kā rezultātā attīstījusies piemērošanās (latvieši cīņā pret vācisko 
pielāgojušies krieviskajam kā sabiedrotajam), kas noteica Latvijas valsts 20. gadu na-
cionālo politiku.68 (Latviešiem viņš pretstatīja somus, poļus un citas tautas, kas ieguva 
neatkarību pēc gadu desmitus vai pat vairākas paaudzes ilgušām neatlaidīgām un  
upuriem bagātām cīņām pret Krieviju.) par otru ideoloģijas izveides neveiksmes cēloni 
e. arnis nosauca intelektuāļu grupu, kas tautā izceļ (asociē tautu ar) zemnieku šķiru. 
radikālos nacionālistus liberālie nodēvēja par politizējošiem rakstniekiem, kuriem nav 
sakara ar tautas vēsturisko attīstību, nav skaidras tradīciju sajūtas.69 notikumu straujās 
gaitas dēļ “tautas politisko, sabiedrisko un garīgo vadību dabīgi izaugušu vadoņu vietā 
sajēma savās rokās ideoloģiski maz sagatavoti garāmgājēji”, kā rezultātā “korupcija iz-
plauka tipiski latviskā kuplumā”.70 intelektuāļi uzskatīja, ka korupcijas cēlonis ir fakts, 
ka viedokļu līderos izvirzījušās konkrētas personības, kuru nespēju ietekmēt procesus 
noteica viņu nepietiekamā iesaiste nacionālās kustības aktivitātēs pirms valsts izveido-
šanas, t.i., uz viņiem var attiecināt kādu no trim problēmām: 1) intelektuālis pieder pie 
t.s. renegātiem, 2) viņam trūkst nelegālās politiskās darbības pieredzes, un/vai 3) viņš ir 
“sēdējis aizmugurē”, kad citi piedalījās karā.

e. arnis uzskatīja, ka intelektuāļiem nav bijis iespējas pildīt savu funkciju sabied-
rībā, lai novērstu korupciju, jo viņu lielākā daļa bijusi “carisma laikmeta cenzūras, pa 
daļai pasaules kara frontes aizmugures izvirtības sakropļota”, bet “to nelielo rakstnieku 
grupu, kura bij apzinīgi pārdzīvojusi visus neatkarības cīņas posmus” (kurai e. arnis 
pieskaitīja jau minētos m. valteru, K. skalbi, j. akurateru, apsesdēlu, K. Krūzu, arī 
pats sevi), “pārkliedza un nobīdīja pie malas tie aizmugures spalvas varoņi, kuri nāves 
izpļautā laukā ienāca kopā ar jauniem politiskiem saimniekiem” (e. virza un citi Lat-
viešu zemnieku savienības propagandu atbalstošie intelektuāļi), kuriem nebijis nopiet-
nas idejiskas pieredzes, bet piemitusi slimīga pseidouzvarētāja iedomība, viņi sākuši 
graut visu, kas vēl bija palicis pāri “no varoņu laikmeta”.71 radikālie nacionālisti esot 

66 arnis e. Kā tas bija patiesībā? Jaunākās Ziņas, 1933, 15. dec.
67 arnis e. rakstniecība meklē jaunu ideoloģiju. Jaunākās Ziņas, 1931, 13. nov.
68 skujenieks m. vairāk nacionālas pašcieņas? Jaunākās Ziņas, 1931, 21. marts.
69 arnis e. naida “polītika” mūsu rakstniecībā. Jaunākās Ziņas, 1931, 21. aug.
70 arnis e. rakstniecība meklē jaunu ideoloģiju. Jaunākās Ziņas, 1931, 13. nov.
71 turpat.
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patmīlīgi, jo neatzīst, ka kaut ko ir nogulējuši kūtrībā vai gļēvās bailēs. viņi esot legālie 
rakstnieki, ko raksturo garīgā mietpilsonība. 

savukārt radikālie nacionālisti liberālajiem atgādināja par viņu renegātisko (bi-
jušo sociālistu) pagātni un līdz ar to tagadējo atrautību no “tautas”, ko vienādoja ar 
zemniecību. voldemārs Zonbergs liberālo nacionālistu ietekmi raksturoja ar vārdiem 
“bojā ejošais, no zemes atrautais, bālais un nenozīmīgais”,72 kam esot tikai pirms gadu 
desmitiem iegūts vārds.73 e. virza viņus nicīgi dēvēja par liberāļiem, kas atrodoties 
ideju purvā, kura gaiss kaitīgs Latvijai un kura ietekmē viņi esot tālu aizgājuši no nā-
cijas. pieminot “barbarismu”, kādu latviešos ienesusi jaunā strāva, e. virza atgādināja, 
ka m. valters, K. skalbe, j. akuraters “ir kristīti ar 1905. gada ugunīm”, un, lai kādos 
ūdeņos viņi arī pēc tam būtu mērkušies, viņi joprojām esot sociālistiskā laikmeta ap-
zīmogoti.74 turklāt e. virza piebilda, ka tikai baumas un paši minētie rakstnieki sevi 
esot izdaudzinājuši par lieliem cīnītājiem par Latvijas valsti. “var pat teikt, ka viņi var 
šaubīties par to, ka zeme griežas ap sauli, bet viņi nekad nešaubās par to, ka Latvijas 
neatkarības ideja dzimusi viņu galvās un viņi ir tās galvenie izvedēji,” rakstīja e. virza. 

Būtu jāprecizē apgalvojums, ka par intelektuāļu nacionālistu nonākšanu līdz an-
tidemokrātiskiem uzskatiem liecina viņu attieksmes maiņa pret latviešu zemniecību.75  

72 Zonbergs v. piezīmes par mūsdienu rakstniecību. Brīvā Zeme, 1931, 15. aug.
73 Zonbergs v. piezīmes par mūsdienu rakstniecību. 2. Brīvā Zeme, 1931, 22. aug.
74 virza e. rakstnieks un politika. Brīvā Zeme, 1931, 5. sept.
75 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, pp. 66, 69.

4. att. mākslinieka riharda Zariņa pārdomas 
par intelektuāļu nacionālistu nespēju radīt  
Latvijas valsts attīstībai nepieciešamo  
ideoloģiju atspoguļojas Latvijas tēlā, kas grūti 
nopūšas, domājot par to, ko visu gan būtu 
varēts valstī attīstīt, ja vien nacionālisti būtu 
intelektuāli varošāki. 
(Svari, 1928, 16. nov.)
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20. gados viņi esot slavinājuši zemniekus kā perfektus latviešu nacionālā rakstura iemie-
sotājus, bet 30. gadu sākumā sākuši idealizēt abstraktu latviešu nācijas konceptu un 
aizmirsuši zemniecību, jo zemniecība piedalījās liberālajā demokrātijā (tika/bija politi-
zēta) kā sociāla grupa, kuras intereses pārstāvēja Latviešu zemnieku savienība. e. virza 
vēl 1933. gada rudenī zemnieciski nacionālo pasaules uzskatu nosauca par vienu no 
diviem dominējošajiem Latvijas sabiedriskajā ideoloģijā (otrs bija sociālistiskais). viņš 
gan atzina, ka tā būtība vēl nav definēta, jo “latvieši, būdami vienkārši un abstraktai 
domāšanai tālu stāvoši ļaudis, nav papūlējušies to izteikt skaidrās idejās. Latviešu 
zemnieki un ar tiem saistītā inteliģence līdz šim ir tikai radījusi, bet nav no radītiem 
darbiem izveidojusi kādu skaidru un pacilājošu mācību, principus, kuros pašos par sevi 
būtu uzbrukšanas un aizstāvēšanās spēks. Bet šai zemnieku nacionālisma mācībai ir 
jānāk, jo tas ir dzīvības un nāves jautājums. tas tā pasaulē ir ierīkots, ka pa priekšu nāk 
darbība un tad tikai mācība par šo darbību.”76 tātad vēl 1933. gada septembrī nebija 
vienādi domājošu intelektuāļu nacionālistu, bija radikāļi un liberāļi, turklāt zemniecību  
“aizmirsa” tikai liberāļi, savukārt radikāļi tieši pretēji “izvilka” to priekšplānā, kā re-
zultātā liberāļi radikāļus saukāja par šķiras ideologiem. tomēr jau novembrī situācija 
bija cita valsts apvērsuma priekšdarbu dēļ. aizstāvot saeimā satversmes grozījumu pro-
jektu, K. Ulmanis skaidroja, ka 20. gadsimts ir izveidojies par kopības ideju gadsimtu, 
un klāstīja idejas, ko sociāldemokrāts Fricis menders nosaucis par “jaunu modi runā-
šanā, proti, runāt pusvārdiem, ar visādām izplūdušām frāzēm par valsti un tautu, un 
tautas kopības laikmetu, kas esot arī visas pasaules nākotnes laikmets”,77 vairs neizceļot 
zemniekus. tāds ideju formulējums faktiski saskanēja ar liberāļu grupas nostāju. tajā 
pašā runā K. Ulmanis bija atzinis ideoloģijas trūkumu (“mums daudzkārt un daudzreiz 
ir aptrūcies ideoloģiska pamatojuma un nostiprinājuma tam, ko esam darījuši”78) un 
intensīvi gudroja “jaunas kustības programmu”. tādējādi zemnieku aizmiršana notika 
1933. gada vēlā rudenī un sakrita ar laiku, kad K. Ulmanis ar domubiedriem plānoja 
apvērsumu. atziņu, ka intelektuāļu nacionālistu (pesimistisko) vilšanos galvenokārt 
noteica viņu nespēja radīt reālistiskas koncepcijas par Latvijas nākotni,79 varētu attie-
cināt uz liberāļiem, jo radikāļu līderi aktīvi (optimistiski) to gudroja. tomēr līdz galam 
netika, jo, pārfrāzējot e. virzu, pa priekšu nāca darbība, t.i., 15. maija apvērsums. 

secinājumi

Latvijas nācijvalsts priekšvēstures aspekts bija saistīts ar masu politikas rašanos. 
izpētes vērta būtu historiogrāfijā izteiktā tēze, ka nozīmīgu lomu neatkarīgas Latvijas 
radīšanā spēlēja bēgļi un bēgļu organizācijas, atrodoties ārpus Latvijas teritorijas, un ka 

76 virza e. Latviešu zemnieks Latvijas veidotājs. Brīvā Zeme, 1933, 23. sept.
77 Citēts pēc: Ščerbinskis v. 1934. gada 15. maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas. Apvērsums. 1934. gada 

15. maija notikumi avotos un pētījumos. sast. v. Ščerbinskis, Ē. jēkabsons. rīga: Latvijas nacionālais arhīvs, 
Latvijas arhīvistu biedrība, 2012, 22. lpp. par intelektuāļu (Latviešu zemnieku savienības) nacionālistu pār-
domām par demokrātiju sk. šā raksta 19.–24. lpp.

78 nr. 16. no LZs frakcijas deputāta K. Ulmaņa runas stenogrammas saeimā. rīgā, 1933. g. 10. novembrī. Ap-
vērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. sast. v. Ščerbinskis, Ē. jēkabsons, 156. lpp.

79 Zake i. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals, p. 77.
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jaunās valsts neatkarību deklarēja maza līderu grupa, bet neatkarības izcīņas pabeig-
šana kļuva iespējama, kad simtiem tūkstoši bēgļu atbalstīja suverēnās valsts lietu.

pēc valstiskuma nodibināšanas (arī lai nostiprinātu savu kā “tautas vadoņu” lomu) 
intelektuāļi nacionālisti 20. gados valstiskuma tēvu mītu veidoja vienprātīgi, galveno 
valstiskuma izcīnītāju lomās liekot inteliģenci un karavīrus. tā nebija nejaušība, ka eko-
nomiskās krīzes sekas sabiedrības intelektuālajā telpā koncentrēti atklājās 4. saeimas 
vēlēšanu – 1931. gadā. intensīvo polemiku veicināja vismaz četri notikumi: 1) Kultūras 
fonds demokrātijas kritikas dēļ nepiešķīra edvartam virzam balvu par rakstu krājumu 
“Laikmeta dokumenti”; 2) intelektuāļu tekstos sāka atspoguļoties arvien asāka krīzes 
sajūta etniskajās attiecībās; 3) sašķēlās intelektuāļu organizācija – Latvju rakstnieku un 
žurnālistu arodbiedrība, kā rezultātā izveidotajā Latvijas preses biedrībā organizējās 
radikāli noskaņotie intelektuāļi nacionālisti, savukārt liberāli noskaņotie palika arod-
biedrībā; 4) notika Latviešu zemnieku savienības rīkotais zemnieku gājiens rīgā 7. vis-
pārējo dziesmu svētku laikā, kad ministru prezidents K. Ulmanis aicināja zemniekus 
sākt atklātu cīņu par varu. 

tādā situācijā aktīvisti, kuri bija piedalījušies politiskajos procesos kopš 20. gs. 
sā kuma un kuru vadībā bija sasniegts valstiskums, valsts tapšanas pagātni 30. gadu 
sākumā jau izvērtēja konkrētu personību individuālo nopelnu kontekstā. plašāku pub-
licitāti guva divas interpretācijas – liberālo nacionālistu versija, ko aprakstīja e. arnis, 
interpretējot valstiskuma tēvu jautājumu nacionālās kustības vēstures kontekstā, un 
radikālo nacionālistu stāsts, ko formulēja e. virza, izmantojot šaurāko – valsts izvei-
došanas vēstures – kontekstu. attiecīgā polemika raksturojama kā mēģinājumi koriģēt 
valstiskuma tēvu mītu, (ne)iekļaujot tajā konkrētas personības atkarībā no iespējas tās 
klasificēt kā t.s. renegātus, t.i., nacionālistus, kas savulaik bija sociālisti, vai kā intelek-
tuāļus bez t.s. pagrīdes pieredzes, vai kā personas, kas kara laikā “sēdēja aizmugurē”.

Liberāli un radikāli noskaņoto intelektuāļu tuvināšanās bija konstatējama 
1933. gada vēlā rudenī, kad radikālo līderis aizmirsa zemniekus, aizvietojot viņus ar 
vienotās tautas konceptu. tāds idejas formulējums saskanēja ar liberāļu uzskatiem.
tādējādi fakts bija radikālo un liberālo intelektuāļu nacionālistu idejiskā tuvināšanās. 
nācijas veidošanas kulturālos un ideālistiskos mērķus inteliģence izvirzīja par savu 
galveno uzdevumu, un tas beidzās ar autoritārisma akceptēšanu. tomēr atšķīrās šo 
“grupu” noskaņojums – liberāļu (pesimistisko) vilšanos galvenokārt noteica viņu ne-
spēja radīt reālistiskas koncepcijas par Latvijas nākotni, savukārt radikāļu līderi aktīvi 
(optimistiski) nodarbojās ar tās izgudrošanu, kaut arī rezultātu nesasniedza. 

par autori

Ineta Lipša (dz. 1970) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta pētniece. Zi-
nātniskās intereses saistās ar tādām tēmām 20. gs. sociālajā un kultūras vēsturē 
kā dzimte, seksualitāte un ideoloģija; vēstures rakstīšana; morāles komunikācija; 
izklaides kultūra un sociālā kontrole; nacionālisms; augstākās izglītības un zināt-
nes vēsture.



Aivars Stranga

K. ULmaņa aUtoritārais reŽĪms (1934–1940): 
poLitiKa, ideoLoĢija, saimnieCĪBa

“ar bažām visa tauta vēro jau ilgāku laiku iekšpolitiskā stāvokļa pieaugošu 
sasprindzinājumu, kas uztrauca mierīgos iedzīvotājus, radīdams nedrošības 
sajūtu [..]. plašos slāņos iestājas bīstama vienaldzība pret valsts likteņiem, 
rodas nedrošības sajūta par nākotni un pagurums darba priekā un darba 
gribā .. radās šaubas par valsts drošību un pastāvēšanu ..’’ 

valdības manifests. rīkojums par kara stāvokļa izsludināšanu. 
Jaunākās Ziņas, 1934, 16. maijs

“.. tagadējā valdība ir revolucionāra valdība, revolucionāra valdība šī vārda 
visplašākā nozīmē ..”

K. Ulmanis, ministru kabineta sēdē, 1935. g. 15. maijs.
Lvva, 1307. f., 1. apr., 304. l., 148. lp.

“jau simtus gadus latviešiem valdījusi vēlēšanās pulcēties ap vadoni. vadoņa 
griba jau sirmā senatnē bija tas cements, kas saistīja atsevišķu latviešu gribu.”

izglītības ministrs a. tentelis 
vēstures skolotāju kursos 1935. gada 29. jūlijā. 

Rīts, 1935, 30. jūl.

rakstā aplūkots stāvoklis Latvijā 1934. gada 15. maija apvērsuma priekšvakarā. autors secina, ka 
valstij nedraudēja briesmas, kuras attaisnotu demokrātijas iznīcināšanu. K. Ulmaņa politiskā sis-
tēma tiek raksturota kā autoritāra, pat autokrātiska, ar tendencēm uz sabiedrības totalitāru kontroli. 
ekonomiku šajā laikā raksturoja augoša valsts intervence, plānveidība bez formālas plāna pieņem-
šanas un neatrisināmas darbaspēka sagādes problēmas, kas noveda pie darba centrāles un darba 
dienesta ieviešanas. ideoloģijas galvenais princips bija vadonība. 

The paper examines the situation in Latvia on the eve of the coup of 15 may, 1934, and the conclusion 
is made that the state was not facing any danger that could have justified the abolition of democracy. 
The author regards K. Ulmanis’ political system as authoritarian, even autocratic with a tendency 
towards totalitarian control over the public. economy was marked by growing state intervention, 
planned character without a formally adopted plan and unsolvable problems in the procurement of 
labour force that lead to the creation of Labour Centre and Labour service. authoritarianism was 
the main principle of the official ideology.

Atslēgvārdi: 15. maija apvērsums, autoritārisms, totalitārisms, kameras, plānveidība, vadonība, vie-
notība, nacionālisms, monumentālisms.

Keywords:  the coup of may 15, authoritarianism, totalitarianism, cameras, state plan, national unity, 
nationalism, monumentalism.
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stāvoklis Latvijā apvērsuma priekšvakarā

Lai arī apvērsuma rīkotāju manifestā iekšpolitiskā situācija valstī tika raksturota 
ļoti dramatiski – kā tāda, kura apdraudēja pašu valsts pastāvēšanu, tā nebija patiesība. 
ekonomiskās krīzes gadus, no kuriem smagākie – 1932.–1933. gads – jau bija pagājuši, 
Latvija pārdzīvoja diezgan mierīgi, īpaši, ja salīdzina ne tikai ar ekstrēmāko piemēru  
vāciju, kur aizgāja bojā ne tikai demokrātija, bet pat civilizācija un pie varas nāca na-
cisms, bet pat ar seno demokrātiju Francijā, kur dažu valdību mūžs bija tikai pāris ne-
dēļu, un 1934. gada februāra politiskajās sadursmēs parīzē bija bojā gājušie, nemaz neru-
nājot par simtiem ievainoto. nekad Latvija nenonāca plašu postošu sociālu vai politisku 
konfliktu varā, par pilsoņu kara draudiem nerunājot. visas valsts institūcijas darbojās 
pietiekami sekmīgi. vienīgā politiskā organizācija, kuras darbības pamatā bija princips 
“jo sliktāk, jo labāk” un kura būtu gandarīta ne tikai par Latvijas drošības, bet pat par 
neatkarības iznīcināšanu un pievienošu psrs, bija Latvijas Komunistiskā partija (LKp). 
tomēr tā bija vāja, un partijas pēdējie panākumi bija divi streiki 1933. gadā – apavnieku 
streiks martā–aprīlī un Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku un ostas strādnieku streiks 
vasarā.1 Lai arī abi bija diezgan daudzskaitlīgi un jūrnieku streiks radīja nepatīkamu 
priekšstatu ārzemēs par Latvijas tirdzniecības floti, tie bija tipiski ekonomiskas dabas 
streiki, kādi pieredzēti ikvienā eiropas valstī ne tikai krīzes laikā, un tie beidzās, kad 
tika apmierinātas streikotāju prasības par algu pielikumu. draudus valsts drošībai tie 
neradīja. savukārt, kā konstatēja paši komunisti, bezdarbnieku vidū partijas ietekme 
bija pat mazinājusies.2 pēc 15. maija LKp vadība atzina, ka apvērsums ir pārsteidzis 
partiju pilnīgi nesagatavotu.3 tas liecināja, ka komunisti neko valstij īsti graujošu pirms 
15. maija ne tikai neplānoja, bet nebūtu arī spējīgi īstenot, pat ja plānotu.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (Lsdsp) – lielākā partija parlamentā 
un pēc Latviešu zemnieku savienības (LZs) otrā lielākā valstī – bija pilnīgi atšķirīga no 
LKp. tā bija stāvējusi pie neatkarīgās Latvijas šūpuļa jau kopš demokrātiskā bloka un 
tautas padomes laikiem, pilnīgi lojāla valstij. Lai arī pēc 15. maija kādu brīdi Ulmaņa 
režīma propagandā tā tika attēlota kā Latviju graujošs spēks4 un daudzi tās darbinieki 
represēti, bet B. Kalniņš pat notiesāts – nepamatoti, uz viltus apsūdzību pamata – ar 
ieslodzījumu cietumā. tomēr ekonomiskās krīzes gados partija nebija veikusi neko, 
kas veicinātu nedrošību valstī, nemaz nerunājot par ko tādu, kas attaisnotu apvērsumu. 
partiju kopš 1931. gada atkal vadīja F. menders, viens no demokrātiskā bloka un tautas 
padomes izveidotājiem. vārdos ļoti kreiss, bet ne tik kreiss praktiskajā politikā: men-

1 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 2. daļa: 1920–1940. rīga: Liesma, 1965, 24.–246. lpp.
2 Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvs (turpmāk – Lva), 240. f., 2. apr., 833. l., 4. lp.
3 turpat, 925. l., 5. lp.
4 Īpaši skandalozs bija ar Latvijas politisko policiju saistītā j. pošeikas (H. Bogomolovs; 1928. gadā viņš bija 

meklējis palīdzību pie sociāldemokrāta, advokāta F. mendera sakarā ar apsūdzību zirgu zagšanā) sacerējums 
režīma galvenajā preses izdevumā “Brīvā Zeme”. rakstu sāka publicēt turpinājumos 10. jūlijā, un tajā Lsdsp 
tika apsūdzēta rīkojumu un naudas saņemšanā no maskavas un Latvijas graušanā kopā ar latviešu izcelsmes 
augstiem psrs vadītājiem j. rudzutaku, j. daniševski un citiem. publikācija pēkšņi aprāvās 24. augustā, pēc 
tam, kad psrs sūtniecība rīgā to noprotestēja (j. rudzutaks tomēr bija vK(b)p politbiroja locekļa kandidāts). 
sīkāk sk.: stranga a. sociāldemokrāti K. Ulmaņa režīma gados. Latvijas Vēsture, nr. 2, 1991, 18.–21. lpp.
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ders, divu doktora grādu īpašnieks, kā neviens cits sociāldemokrāts, savā politiskajā 
filozofijā visvairāk baidījās no varas, kura varētu iekrist sociāldemokrātu rokās pāragri. 
viņaprāt, sociāldemokrātu dabiskā loma pilsoniskā sabiedrībā bija opozīcija: kritizēt 
pilsoņus, īstenot nelielu soļu politiku sava elektorāta labā (uzlabojumi sociālajā un ve-
selības aizsardzībā – piemēram, ievērojamie panākumi Latvijā, ieviešot slimo kases) un 
gaidīt, kad kapitālisms nobriedīs, radot pamatu demokrātiskam sociālismam – kādreiz, 
nākotnē. Šādā evolucionārā filozofijā nebija vietas varas sagrābšanas idejai (pretēji lie-
liniekiem), un nebija vērts pat īpaši censties iesaistīties pilsoniskā valdībā vai pašiem 
veidot savu valdību: tā nespētu mainīt valsts negatavību sociālismam, nespētu pārlēkt 
pāri ilgajam, obligāti nepieciešamajam kapitālisma attīstības posmam. nevēloties neko 
citu kā ātrāku ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un izaugsmes atsākšanu, kas galu galā  
nozīmētu arī ražošanas spēku, kultūras, strādnieku skaita un visu pārējo, kas bija 
priekšnoteikums uz nākotni atliktā demokrātiskā sociālisma nobriešanai, sociāldemo-
krāti tomēr, paši to neapzinoties, palielināja Ulmaņa iespējas īstenot apvērsumu.

priekšpēdējā demokrātiskā valdība Latvijā bija jaunsaimnieku un sīkgruntnieku 
partijas līdera ādolfa Bļodnieka kabinets, kurš darbojās kopš 1933. gada pavasara. tas 
nebija labākais, bet arī ne sliktākais kabinets Latvijas parlamentārajā vēsturē, un Lsdsp 
bez pamata to vērtēja kā prohitlerisku, kā tādu, kurš “apdraud ne vien Latvijas pastāvē-
šanu, bet arī visas darba tautas ieguvumus, to starpā arī agrāro reformu, jo, pielāgojoties 
hitleriskās vācijas prasībām un meklējot ar viņu saprašanos .. veicina viņas nolūkus 
pakļaut hitleriskai ārējai politikai Baltijas jūras piekrasti ..”5 toties K. Ulmanis vēlējās 
ā. Bļodnieka krišanu ne tāpēc, ka bija principiāli nemierā ar viņa politiku, bet tāpēc, 
ka apzinājās: valsts apvērsumu, kuru viņš plānoja jau kopš 1933. gada vasaras beigām, 
daudz labāk – iespējams, tikai vienīgā veidā – var īstenot, pašam esot ministru prezi-
dentam, no varas pozīcijām, nevis pret likumīgu varu. 

sociāldemokrāti nespētu novērst K. Ulmaņa rūpīgi plānoto ā. Bļodnieka gāšanu, 
bet viņi pat nemēģināja to darīt. Bļodnieka kabinets krita 2. martā ar Lsdsp līdzda-
lību. “sociāldemokrāts” bez jebkāda pamata priecājās: valdība “nepiedzīvoti skandalozi 
beigusi savu mūžu ..”6 par šo rīcību e. dunsdorfs rakstīja: “Faktiski sociāldemokrāti 
balsoja kopā ar zemnieku savienību, tā paverot ceļu K. Ulmaņa pēdējai demokrātis-
kai valdībai un netieši arī tai sekojošai diktatūrai.”7 Bailes no varas raksturoja sociāl-
demokrātus pēc tam, kad 3. martā valsts prezidents a. Kviesis saskaņā ar parlamentāro 
tradīciju aicināja Lsdsp saeimas frakcijas prezidiju noskaidrot, vai partijai kā lielākajai 
parlamentā (21 deputāts) būtu iespējams iegūt vairākumu jaunai valdībai. tas nebūtu 
praktiski iespējams, pat ja Lsdsp ieņemtu konstruktīvu pozīciju – saeimā bija pilso-
nisko partiju vairākums. taču F. mendera – sena koalīciju valdību pretinieka – iespaidā 
partijas nostāja bija apzināti nekonstruktīva: tika izvirzīti 14 galvenie noteikumi, uz 
kuru pieņemšanas pamata sociāldemokrāti būtu gatavi uzņemties valdības sastādīšanu. 
daži no tiem nebūtu īstenojami, pat ja tiktu veidots kreiss sociāldemokrātu vienpartijas 

5 Lsdsp ārkārtējā kongresa rezolūcija. 1934. gada 21. janvāris. – Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts 
vēstures arhīvs (turpmāk – Lvva), 3017. f., 1. apr., 22. l., 35. lp.

6 Sociāldemokrāts, 1934, 3. marts.
7 dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. stokholma: daugava, 1978, 

304. lpp.
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kabinets (piemēram, “sagādāt darbu visiem bezdarbniekiem’’). pilsoniskās partijas šos 
noteikumus noraidīja, un 16. martā kabinetu sastādīja neviens cits kā Ulmanis.8 Lsdsp 
dogmatiskā vadība nebija par to sarūgtināta. partija, izvirzot neizpildāmas prasības, 
“savu masu priekšā nodeklarēja savu lielo gādību par šo masu prasībām, lai pēc tam 
varētu dižoties, ka vainīgi pie neveiksmes neviens cits kā pilsoņi”, rakstīja sociāldemo-
krātu intelektuālais kritiķis a. Bergs. 9 

troksni, bet ne reālus draudus drošībai Latvijā radīja 1932. gadā nodibinātā 
šovinistiskā un attieksmē pret ebrejiem pat rasistiskā organizācija “Ugunskrusts” 
(“pērkonkrusts”). puču viņi negatavoja un nebūtu spējīgi īstenot, pat ja gribētu, – or-
ganizācijas iespaids bija jūtams galvenokārt latviešu studentu korporācijās, inteliģencē, 
bet vājš armijā un aizsargos (par vadošajiem komandieriem nemaz nerunājot, bez 
kuriem īstenot apvērsumu nebija iespējams). 1933. gada vasarā, kad K. Ulmanis bija 
izšķīries par apvērsumu, politiskā policija, kas rūpīgi novēroja “pērkonkrustu”, secināja:  
“.. ka “pērkonkrustam” būtu kāds slepens plāns un nopietns nolūks izvest bruņotu ap-
vērsumu pret pastāvošo valsts iekārtu, ziņu nav”.10 nekas nebija mainījies arī 1934. gada 
aprīļa beigās, tikai divas nedēļas pirms K. Ulmaņa gatavotā puča, kad politiskā policija 
konstatēja: “pirmā maijā “pērkoņkrustieši” gatavojas aktīvi uzstāties, kur tas iespē-
jams, ar runām, kliegt savus lozungus un izplatīt aģitācijas presi. Bez tam gatavojas 
mest smirdbumbu [nevis īstu bumbu, bet smirdoņu izraisošu maisījumu. – Aut.] uz 
ministru prezidentu Ulmaņa kungu tajā momentā, kad prezidenta kungs izies uz 
esplanādi. Bumbu mest par atlīdzību uzņēmies kāds Freivalds, dzīv. sarkandaugavā, 
duntes ielā 25.”11 pat smirdbumba palika neizmesta, bet lozungu izkliegšana bija legāla 
darbība, kura neapdraudēja valsts drošību un kuras novēršanai apvērsums nebija jārīko. 
1934. gadā “pērkonkrusts’’ bija uzticīgs tam principam, kuru bija deklarējis izveides 
brīdī, – “legalitāte ir mūsu cīņas pamats”; lai arī jau aizliegts, tas gatavojās ar kādu citu 
nosaukumu piedalīties 5. saeimas vēlēšanās.

16. maija valdības manifests apgalvoja: stāvoklis valstī esot bijis tik saspīlēts, ka 
draudējis “izvērsties nejaušās avantūrās un bruņotās sadursmēs tā saukto leģionāru un 
citu neatbildīgo grupu vadībā”.12 dēkainā virsnieka v. ozola vadītie t.s. leģionāri patie-
šām 1934. gada februārī sāka sapņot par bruņotu avantūru, taču viņu “kaujas grupas” 
bija mazskaitlīgas – aptuveni 200 cilvēki – un praktiski neapbruņotas. ar tādu “spēku’’ 
sagrābt varu nebija iespējams. K. Ulmaņa kā ministru prezidenta rīcībā bija informācija, 
ka leģionāru mēģinājumi nodibināt sakarus ar 4. valmieras un 6. rīgas kājnieku pulku 
nav devuši nopietnus rezultātus, bet bez armijas līdzdalības apvērsums nevarēja notikt.13 

K. Ulmanis gatavoja savu apvērsumu ļoti profesionāli, un šī profesionālisma sastāv-
daļa bija baumu izplatīšana un nervozitātes uzkurināšana ap it kā gaidāmo leģionāru 
puču. Šīs taktikas ietvaros par īpaši veiksmīgu jāuzskata politiskās policijas (kuru K. Ul-
manis kā ministru prezidents bija nodevis savā un apvērsumam lojālā j. Fridrihsona 

 8 sk. sīkāk: stranga a. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. rīga, 1998, 140.–141. lpp.
 9 Latvis, 1934, 6. marts.
10 Cit. no: stranga a. Ebreji un diktatūras Baltijā. 1926–1940. rīga: LU jūdaikas studiju centrs, 2002, 167. lpp.
11 Lvva, 3235. f., 1/22. apr., 940. l., 90. lp.
12 valdības manifests. Jaunākās Ziņas, 1934, 16. maijs.
13 stranga a. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, 153. lpp.
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vadībā) īstenotā v. ozola izvilināšana no tallinas, kur viņš uzturējās kopš 14. aprīļa. 
Leģionāros iefiltrēto politiskās policijas aģentu uzaicināts, v. ozols 6. maijā ieradās 
igaunijas valkā, taču vilcinājās pāriet robežu – diezgan pieredzējušo konspiratoru 
māca drūmas priekšnojautas. 11.20 v. ozols tomēr izšķīrās, pārgāja robežu un 11.40 
tika apcietināts. viņa apcietināšana K. Ulmanim bija izdevīga – to izmantoja, lai radītu 
iespaidu, ka leģionāri gatavoja puču un ozols bija ieradies Latvijā tā vadīšanai14 (tiesa, 
kā ozols jau no apcietinājuma varēja gatavot apvērsumu, manifestā nebija izskaidrots, 
bet tas nebija vienīgais kuriozais apgalvojums pēc 15. maija). 

manifestā tika apgalvots, ka Latvijas saimniecība ir visdziļākajā krīzē, pat ar “ka-
tastrofāla sabrukuma” iezīmēm, un viens no apvērsuma cēloņiem esot griba to labot. 
patiesībā nekādas katastrofas ekonomikā nebija. Krīze bija smaga, taču ļaunākais jau 
bija aiz muguras. nopietnais izdevums “ekonomists” 1933. gada novembrī konstatēja: 
“.. var pielaist, ka jau ir sasniegta šīs krīzes dziļāko atplūdu pakāpe ..”.15 decembra beigās 
tā secinājums jau bija optimistisks: “.. saimnieciskās dzīves strauja vispārējā paslikti-
nāšanās nav konstatējama; dažās dzīves nozarēs pat vērojama neliela uzlabošanās [..] 
lauksaimniecības produkcija vispār neuzrāda sašaurināšanos [..] rūpniecība vairs neuz-
rāda sašaurināšanos, bet gan pieaugumu.’’16 tiesa, šis laiks bija ļoti smags Latvijas ārējai 
tirdzniecībai: tās vērtība 1933. gadā salīdzinājumā ar 1929. gadu, kas bija visaktīvākais, 
bija kritusies vairāk nekā trīs reizes – no 636 miljoniem latu 1929. gadā līdz 173 mil-
joniem 1933. gadā; ļoti smagi cieta Latvijas eksports. tas bija “lielākās depresijas gads 
Latvijas starptautiskā saimniecībā”, kā vēlāk, 1935. gada decembrī, atzina tirdzniecības 
un rūpniecības kamera.17 

Lielās depresijas cēloņi bija divējādi. pirmais, galvenais, kuru nespēja ietekmēt 
neviena Latvijas valdība, ne demokrātiska, ne autoritāra, bija starptautiskā konjunk-
tūra, pasaules krīze. to Latvijā apzinājās ikviens (piemēram, m. skujenieks, 1933. gada 
23. martā nododot valdības vadītāja amatu ā. Bļodniekam, atzina: Latvijas ekonomis-
kais stāvoklis ir kļuvis grūtāks: “nevis mūsu iekšējo apstākļu dēļ, bet gan pateicoties tai 
konjunktūrai, kāda pastāv ārvalstīs”18), arī K. Ulmanis. Latvija, maza valsts un maza 
ekonomika, atkarīga no ārējiem tirgiem, uzplauka līdz ar pasaules ekonomiku 20. gadu 
otrajā pusē un cieta līdz ar to 30. gadu pirmajā pusē. toties otrais cēlonis patiešām bija 
atkarīgs no pašas Latvijas. Lai arī Latvijas galvenais ārējās tirdzniecības partneris an-
glija 1931. gadā devalvēja savu valūtu mārciņu, Latvija latu nedevalvēja, ar to nopietni 
sadārdzinot savu eksporta produkciju smagajos krīzes apstākļos, kad visur pieauga 
protekcionisms. pārdot savu produkciju Latvijai kļuva arvien grūtāk: “.. sakarā ar to, ka 
Latvija savu lata kursu 1931. gadā nepieskaņoja anglijas mārciņas jaunajam kursam, 
Latvija zaudēja lielu daļu no šī tirgus un tas maksāja ļoti dārgi gan Latvijas eksporta 
rūpniecībai, gan Latvijas lauksaimniecībai”.19 

14 turpat, 153.–154. lpp.
15 Bokalderis j. tautsaimniecības perspektīvas. Ekonomists, nr. 21, 1933, 15. nov., 771. lpp.
16 Bokalderis j. saimnieciskā dzīve 1933. gadā. Ekonomists, nr. 24, 1933, 31. dec., 1.–2. lpp.
17 Cit. no: Buržuāziskā Latvija imperiālistisko lielvalstu ekonomiskajā atkarībā, 1919–1940: Dokumenti un mate-

riāli. rīga: avots, 1984, 130. lpp. 
18 Lvva, 1307. f., 1. apr., 303. l., 75. lp.
19 aizsilnieks a. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945. stokholma: daugava, 1968, 452. lpp.
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Latvijā valdīja reta vienotība (K. Ulmani un Latviešu zemnieku savienību ieskaitot) 
par labu nedevalvācijai, un pat pēc 15. maija apvērsuma devalvācija tika nepamatoti 
atlikta līdz 1936. gada septembrim. Kļuvis par pēdējo demokrātiski ievēlēto Latvijas 
ministru prezidentu 1934. gada marta vidū, Ulmanis neveica neko tādu, kas liecinātu 
par nepieciešamību glābt it kā brūkošo ekonomiku. nedēļu pirms apvērsuma, 9. maijā, 
viņa valdības Finanšu ministrija iesniedza valdībai projektu “Likumam par paplašinā-
tām valdības tiesībām saimnieciskās dzīves kārtošanā”. Likums attiecās tikai uz ārējo 
tirdzniecību un paredzēja trīs lietas: pirmkārt, tiesības valdībai noteikt noslēgto tirdz-
niecības līgumu un citu saimniecisko nolīgumu pagaidu spēkā stāšanos; otrkārt, atļaut 
valdībai grozīt muitas tarifus; treškārt, paplašināt valdības tiesības preču importa un 
eksporta un valūtas tirdzniecības administratīvā regulēšanā.20 ja likums stātos spēkā, 
tas sašaurinātu saeimas tiesības, bet neievadītu jaunu kursu ekonomiskajā dzīvē: ārējās 
tirdzniecības regulēšana tika īstenota jau kopš 1931. gada. pēc 15. maija tāds likums 
vairs nebija vajadzīgs, jo saeima nedarbojās un visus likumus pieņēma ministru kabi-
nets, taču Finanšu ministrijas darbība no 1934. gada marta vidus līdz 15. maijam lieci-
nāja, ka valsts ekonomiskais stāvoklis nebija katastrofāls, par kādu tas tika pasludināts 
16. maija manifestā.

manifestā nebija apiets Latvijas starptautiskais stāvoklis, kas it kā mudinājis uz 
apvērsumu: “paceļoties jautājumam par austrumeiropas miera nodrošinājumu uz stip-
riem, ilgstošiem pamatiem, mums šai uzdevumā jādarbojas ar vislielāko aukstasinību, 
lai notikumi neizrādītos liktenīgi mūsu valsts neatkarībai.” 

Kas tad tobrīd notika eiropā: nacistu nākšana pie varas 1933. gada janvārī nebija 
mainījusi psrs vēlēšanos uzturēt ar vāciju labas attiecības, pat otrādi, taču Hitlera 
antikomunisms un maskavai ļoti neizdevīgais vācijas–polijas izlīgums 1934. gada 
janvārī, kas sarežģīja psrs ārpolitisko stāvokli, lika padomju savienībai pievērsties t.s. 
kolektīvai drošībai un šķietamai cīņai par mieru eiropā, kas ieguva arī t.s. austrumu 
pakta formas. tomēr šis pakts, kuram psrs kādu laiku aicināja pievienoties arī Baltijas 
valstis, bija domāts tikai iespaidam uz Berlīni: tam bija jānobaida vācija un tā jāmudina 
atgriezties pie bilaterālā vācijas–psrs izlīguma. tam, kāda Latvijā bija politiskā sis-
tēma – demokrātiska vai autoritāra –, nebija nekāda iespaida uz psrs un citu lielvalstu 
spēlēm. Ulmanis, protams, nevarēja paredzēt, ka “liktenīgie notikumi mūsu valsts ne-
atkarībai” notiks tieši viņa vienvaldības laikā, 1939.–1940. gadā, kad tos izlems divi ag-
resori, psrs un vācija, un ka tieši viņa rīcība Latvijai liktenīgajā laikā, īpaši 1940. gada 
17. jūnijā, radīs vispretrunīgākos vērtējumus, arī pamatotu kritiku, kura nav rimusi pat  
mūsdienās.

autoritārā režīma politiskā sistēma 

Ulmaņa režīms nevēlējās būt tikai vienkārša, konservatīva autoritāra diktatūra, 
bet pretendēja uz “nacionālu revolūciju”, uz diktatūru ar fašistiskas masu mobilizācijas  
un manipulācijas iezīmēm. Kārlis Ulmanis un valdības locekļi, par režīma ideolo-

20 Lvva, 1307. f., 1. apr., 79. l., 271. lp.
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giem un propagandistiem nerunājot, visus režīma pastāvēšanas gadus to salīdzināja 
ar fašistiskiem vai pat totalitāriem režīmiem. K. Ulmanis vairākkārt publiski augstu 
novērtēja itālijas fašismu un personiski Benito musolīni un aicināja Latvijā mācīties no 
itālijas; varētu pat teikt, ka itālija tika apjūsmota. piemēram, viņa runā mazpulku va-
dītāju sanāksmē rīgā 1935. gada 26. aprīlī tika iekļauta īpaša apakšnodaļa – “Kā radās 
fašisms”, iespējams, laucinieciskajiem klausītājiem pat par pārsteigumu. K. Ulmanis 
īpaši akcentēja itālijai raksturīgo vadonību un fašisma psiholoģisko plakni: fašismu 
kā uzbudinātu emocionālu stāvokli, sajūsmu, kas nepieciešama masu mobilizācijai. 
K. Ulmanis citēja B. musolīni: “neatlaidīgi pacelties pāri zūdošai šodienai – tas lai būtu 
mūsu ticības varonīgā iezīme.’’21 to viņš gribēja redzēt arī Latvijā. K. Ulmanis režīma 
propagandā tika pielīdzināts ne tikai B. musolīni, bet pat ā. Hitleram.22 1938. gada 
3. aprīlī, runājot darba kamerā, v. munters sniedza kaut ko līdzīgu autoritāro režīmu 
(Ulmaņa ieskaitot) tipoloģiskai definīcijai: tas piederēja “vienpartejiskiem vai nepar-
tejiskiem režīmiem, kurus sauc arī par totalitāriem vai autoritāriem”.23 1939. gadā, 
režīma piekto gadadienu atzīmējot, fašisms un totalitārisms bija neatdalāms no 
režīma pašdefinīcijas: dažreiz režīms tika uzskatīts par atbilstošu fašistiskas valsts 
apzīmējumam;24 dažreiz pretenzija bija megalomāniska: pazīstamais statistiķis, arī 
režīma ideologs j. Bokalders to raksturoja kā “politiski vienotu un totalitāru valsti”.25 
totalitāru – kaut ko analogu psrs un vācijai, vienīgajām totalitārām (vai tuvu tam)  
valstīm?

15. maija režīms bija kompilatīvs, jo centās aizgūt no dažādu veidu diktatūrām 
vairākas iezīmes, bet tas nepārvērta šo režīmu fašistiskā (nemaz nerunājot, ka tota-
litārā) – diktatūrā, kāda faktiski pilnībā nepastāvēja pat totalitārisma jēdziena pirmā 
lietotāja musolīni politikā itālijā. Lai arī politiskās represijas pēc 15. maija bija nere-
dzēti plašas – 1934. gada maijā un vasarā tika apcietinātas vismaz 1080 personas un 
viņu ieslodzīšanai nepietika vietas cietumos, un tika izveidota koncentrācijas nometne 

21 Pirmais gads: 1934.15.V–1935.15.V. rīga: Leta, 1935, 247.–248. lpp. runa ļoti patika romā: pēc dažām 
dienām Ulmani apmeklēja itālijas sūtnis mameli un “itālijas ministru prezidenta [musolīni] personīgā 
uzdevumā [..] izteica musolīni gandarījumu un pateicību par ministru prezidenta mazpulku sanāksmē ar 
lielu skaidrību un izprasmi izteiktajiem uzskatiem par itālijas tautas centieniem ..” (sk.: musolīni pateicība 
ministru prezidentam. Rīts, 1935, 7. maijs). nākamo patīkamo brīdi itālija izbaudīja jau pēc pāris nedēļām, 
1935. gada 15. maijā, apvērsuma gadadienas manifestāciju laikā. musolīni sāka likties, ka arī Latvijā ir īsts 
fašisms. 17. maijā sekoja jauns apsveikums Ulmanim: “ar dzīvas simpātijas jūtām pievienojos svinībām, ar 
kurām Latvijas tauta svin jūsu ekselences nodibinātā jaunā režīma gada svētkus” (itālijas valdības galvas 
sveiciens vienības svētkos. Rīts, 1935, 18. maijs). “jaunais režīms” Latvijā atdarinās fašisma iezīmes, bet nekad 
nespēs izveidot tā precīzu kopiju (tas neizdosies arī nevienam citam pioniera – musolīni – cienītājam). itālijas 
apjūsmošana turpinājās, neierasti spilgti tā redzama arī 1938. gadā Ulmaņa vēlējumos Latvijas iedzīvotājiem 
jaunajā gadā: visu vēlējumu pamatā ir atsauces nevis uz viņa paša runām vai Latvijas piemēriem, bet uz itāliju 
(“nāca citi sējēji, nāca citi pļāvēji – madzīni, Garibaldi, Kavurs, musolīni .. Un itāļu tauta ir vienota un stipra 
savā vienībā”, sk.: atraisīsimies no pašmīlības. Rīts, 1938, 5. janv.); sk. arī K. Ulmaņa vēstījumu “pienākums – 
augstākais likums” šā paša gada februārī (Sējējs, nr. 2, 1938, 114. lpp.).

22 sk., piem.: alnis a. no parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti. Sējējs, nr. 8, 1939, 806. lpp.
23 Ceturtais gads: 1937.15.V–1938.15.V. rīga: Leta, 1938, 367. lpp.
24 alnis a. no parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 806. lpp.
25 Bokalders j. saimnieciskā ideoloģija. Ekonomists, nr. 10, 1939, 700. lpp.
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Liepājā26 – apkaunojoša lappuse, ar kuru sākās 15. maija režīms. tiesa, lielākā daļa 
apcietināto bija atbrīvota jau 1935. gadā un turpmākos gadus politiskās represijas 
bija samērā mērenas, nemaz nerunājot par to, ka tās nekad nebija asiņainas (jāatceras 
gan arī, ka tūkstošiem cilvēku tika atlaisti no darba politisku motīvu dēļ – piemēram, 
līdz 1934. gada beigām pašvaldībās tika atlaistas vismaz 3982 personas27). Šajā jomā 
režīms nepavisam nebija totalitārs, un 1940. gada jūnijā, kad notika psrs agresija 
pret Latviju, Latvijas cietumos bija tikai 253 politiskie ieslodzītie (vēl 14 personas 
bija ieslodzītas par spiegošanu psrs labā: spiegošana ārvalsts labā ikvienā valstī ir 
bijis viens no smagākajiem kriminālnoziegumiem) – pavisam neliels skaits ne tikai 
totalitāriem vai fašistiskiem režīmiem, ja Ulmaņa režīms tāds būtu bijis, bet pat sa-
līdzinājumā ar vairākām vienkārši autoritārām vai militārām diktatūrām (piemēram, 
polijā j. pilsudska dzīves laikā vai arī karaļa Karola otrā rumānijā, nemaz nerunājot 
par j. antonesku brutālo režīmu). Lai arī kontrole pār sabiedrības dzīvi 15. maija re-
žīma laikā pieauga lielā apjomā (to īstenoja ne tikai politiskā policija, bet arī daudz-
skaitlīgā aizsargu organizācija: dažādu līmeņu aizsargu komandieriem katru nedēļu 
bija jāsniedz ziņojums iekšlietu ministra biedram, vēlāk – sabiedrisko lietu ministram 
alfrēdam Bērziņam par iedzīvotāju noskaņojumu28), tā nebija un nespēja kļūt par 
totalitāru kontroli, bet palika vienkāršākiem režīmiem raksturīgas policejiskas valsts  
ietvaros. 

spilgtākā kompilācija no fašisma un pat vācu nacionālsociālisma bija Ulmaņa kā 
vadoņa kults un tam līdzi sekojoša kompilācija no abu režīmu jaunās liturģijas – masu 
gājieniem, parādēm, svētkiem, kuriem bija jārada priekšstats par jaunas, “nacionālas 
Latvijas” izveidi un jāpiešķir Ulmaņa vadonismam dinamiska forma. tomēr atšķirībā 
no autentiskā itāļu fašisma, nemaz nerunājot par fīrera vāciju, vadonisms Latvijā tikai 
sedza autoritāru – pat ar tendenci uz autokrātisku – diktatūru. par īstu fašismu to 
nepārvērta arī cita kompilācija no itālijas un austrijas klerikālā fašisma29 – kameru 
izveide. jau 1926. gada 3. aprīlī musolīni bija uzsvēris: “itālija ir valsts, kura kontrolē 
visu, kas ir dabā, – politiku, ekonomiku, morāli [pretenzija uz totalitārismu. – A. S.]. 
itālija ir korporatīva valsts.”30 Korporatīvismu iemiesoja kameras, vērstas pret libe-
rālismu ekonomikā un balstītas fašisma ideoloģiskā pretenzijā uz šķiru pretrunu un 

26 “nometnes izveidošana bija saistīta ar ārkārtīgi lielo represiju apjomu. Cietumos vairs nebija iespējams izvie-
tot apcietināto simtus, tādēļ tika pieņemts lēmums izveidot īpašu koncentrācijas nometni internētiem. nav 
skaidrs, kuram no apvērsuma rīkotājiem pieder šī ideja, tomēr tās pastāvēšana ir sekas plašajām politisko 
pretinieku apcietināšanām.” Cit. no: Ščerbinskis v. Liepājas koncentrācijas nometne un tās režīms. 1934. gada 
maijs – 1935. gada marts. Latvijas Arhīvi, nr. 1/2, 2009, 84. lpp.

27 Ščerbinskis v. pašvaldību amatpersonu atlaišanas un iecelšanas pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma. Latvijas 
Arhīvi, nr. 2, 2007, 61. lpp.

28 Butulis i. Sveiki, aizsargi! rīga: jumava, 2011, 73. lpp.
29 savās piezīmēs, kas rakstītas izsūtījumā psrs 1940. gada rudenī, K. Ulmanis atzina: “sīkāk es izsekoju 

pār maiņām un to īstenošanai vīnē.” sk.: Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli. sast. 
i. ronis un a. Žvinklis. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1994, 293. lpp.; sk. arī pozitīvus vērtējumus 
Lat vijas presē, piem.: austrija – korporatīva valsts. Rīts, 1934, 2. nov.

30 Halperin s. W. Musolini and Italian Fascism. princeton, nj: van nostrand, 1964, p. 56; sk. arī: Feldmanis i. 
autoritārisma viļņi eiropā pēc 1. pasaules kara. Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētīju-
mos. sast. v. Ščerbinskis un Ē. jēkabsons. rīga: Latvijas nacionālais arhīvs, Latvijas arhīvistu biedrība, 2012, 
81., 85. lpp.
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cīņas – demokrātijas un liberālisma “sērgas” – izskaušanu šķietamas šķiru sadarbības 
veidā, apvienojot vienā iestādē – kamerā – darba devējus un ņēmējus. ekonomis-
kās dzīves kontrolei itālijā tika radītas 22 kameras, kuras pārzināja speciāls kameru 
ministrs. 1938. gadā kameras tika apvienotas valdības atlasītu un paklausīgu mario-
nešu padomē – Fašu un korporāciju padomē, kurai bija jāaizvieto par dekadentisku, 
bankrotējušu uzskatītais demokrātiskais (“buržuāziskais”) parlaments. padome 
tika pasludināta par jaunu, fašistisku parlamentu (1939. gadā tas tika nosaukts par 
“Fašistisko un korporatīvo kameru”). taču kameru sistēma, kura, musolīni vārdiem 
runājot, iemiesoja valsts diktatūru pār šķirām, bija tikai viena no daudzajām fašistu 
pretenzijām uz revolūciju: kapitālistiskā saimniecība, lai arī pakļauta lielākai valsts 
kontrolei, iznīcināta netika. Būtiska itālijas iezīme bija musolīni pārliecība, ka ka-
meru sistēma pilnībā var funkcionēt tikai tad, kad tā ir pakļauta fašistu partijas  
kontrolei.31

Latvijā kameru sistēma, lai arī aizgūta, bija ar savām īpatnībām. pirmkārt, atšķirībā 
no itālijas un austrijas Ulmaņa pretenzija bija uz lielāku, gandrīz vai totalitāru, sabied-
rības kontroli ar kameru palīdzību. tika radītas ne tikai četras saimnieciskās kameras, 
bet arī vēl divas, kuras apvienoja visdažādākos “gara darbiniekus”: brīvo profesiju, 
tehniskās inteliģences, kā arī citu arodu, kurus nespēja ietilpināt četrās saimnieciskās 
kamerās, pārstāvjus. tās bija rakstu un mākslas un profesiju kamera (tajā pat tika ie-
tilpināti zobārsti un veterināri – arī viņi nevarēja tikt atstāti neuzraudzīti32). nevienai 
no šīm sešām kamerām nebija nekādas varas: Latvijā netika pieļauta neviena institū-
cija, kura kaut vai minimāli mazinātu Ulmaņa absolūto varu, kura “ne no vienas citas 
iestādes nevar tikt ierobežota”.33 tās bija vienīgi konsultatīvas iestādes34 (piemēram, 
sagaidot rakstu un mākslas un profesiju kameras kopsēdi 1939. gada 24. oktobrī, presē 
tika precīzi norādīts: “Kultūras kameru sanāksmē norādījumus dos valdības locekļi”35). 
ja varēja pieņemt, ka pirmās četras kameras pretendēja uz pretrunu pārvarēšanu un 
harmonijas radīšanu ekonomikā, tad kādas “šķiru pretrunas” bija jāpārvar, piemēram, 
gleznotājiem vai aktieriem, kuri tagad nokļuva rakstu un mākslas kameras aprūpē?36 
Ulmaņa vienpersoniskais režīms pat ar policijas un aizsargu palīdzību nespēja izkon-
trolēt visu, īpaši – kultūras un mākslas jomā. tagad kontroli īstenoja arī kameras (galu 
galā katram Latvijas iedzīvotājam būtu jādarbojas kādā no sešu kameru sistēmā esošām 

31 K. Ulmanis rūpīgi studēja kameru iekārtu itālijā, īpaši pēc tam, kad 1939. gada martā notika fašistu korpo-
ratīvās palātas pirmā sēde (šai palātai bija jāaizvieto parlaments). Lasot dž. ačerbo izstrādāto projektu par 
kameru palātu, Ulmanis tajā pasvītroja vairākas vietas, piemēram: “visu tautu aptver un disciplinē fašistiska 
partija”; “Kamera (palāta) pārvarēs vecā parlamenta “oratoriskos procedūras sastrēgumus” un citas. sk.: 
K. Ulmaņa piezīmes. – Lvva, 5969. f., 1. apr., 281. l., 141.–145., 437. lp.

32 2 kameras un kultūras padome gara darbiniekiem. Rīts, 1938, 6. marts.
33 alnis a. no parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.
34 pat konsultācijas varēja tikt dotas tikai pilnīgi apolitiskos jautājumos; piemēram, Lauksaimniecības kameras 

prezidijs 1938. gada 4. janvāra sēdē “pieņēma darba plānu bekona cūku labuma noskaidrošanas un uzlaboša-
nas darbā”; sk.: Rīts, 1938, 5. janv.

35 Kultūras kameru sanāksme. Latvijas Kareivis, 1939, 20. okt. 
36 viens no K. Ulmaņa režīma precīzākajiem vērtētājiem, bijušais LZs deputāts jānis Lejiņš pamatoti atzina: 

“Latvijā kameras bija blefs profesionālā jomā un no tām vēl mazāk varēja gaidīt politiskā laukā ..’’; sk.: Lejiņš j. 
Mana Dzimtene: atmiņu un pārdomu atspulgi. [vesterosa]: Ziemeļblāzma, 1971, 172. lpp. 
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profesionālām organizācijām). Katrai profesijai bija atļauta tikai viena biedrība – un tas 
padarīja šo profesiju viegli kontrolējamu – ar eventuālu nodaļu provincē.37

otrkārt, līdzīgi itālijai un austrijai, kameras tika attēlotas kā alternatīva demokrā-
tiskam parlamentam, taču Latvijā kameru sistēmas uzbūve bija lēna un netika pabeigta 
līdz psrs agresijai 1940. gada jūnijā. taču netika slēpts, vismaz no 1938. gada, ka ka-
meras ir Latvijas jaunās – proti, Ulmaņa – satversmes centrālais elements. ja kādam bija 
ilūzijas par to, ka solītā satversmes reforma būs 1922. gada konstitūcijas reforma, tad 
šādu ilūziju jau 1936. gadā nebija Lielbritānijas sūtnim Latvijā e. monsonam, kurš mi-
nētā gada decembrī rakstīja savas valsts ārlietu ministram e. Īdenam: “pāris gadījumos 
esmu mēģinājis sarunās ar kabineta locekļiem ieminēties par šo jautājumu [satversmes 
reforma. – A. S.] [..] par galīgiem nodomiem neko vairāk nezinu, bet nesaredzu neko, 
kas liecinātu par atteikšanos tuvākā nākotnē no tagadējās efektīvās policijas valdības 
sistēmas ..”38 nākamais jauninājums bija pirmo četru kameru apvienošana valsts saim-
nieciskajā padomē, kura pirmo sēdi noturēja 1938. gada 11. janvārī (šīs sēdes laikā  
K. Ulmanis norādīja, ka Latvijā tiks izveidota jauna, “vienotās” tautas pārstāvniecība, kas 
“vairs nebūs politisko partiju kopsapulce”, bet pēc kuras izveides kameras nepazudīs.39 
Bija skaidrs, ka nebūs atgriešanās pie demokrātiskās iekārtas), bet pēdējo divu – valsts 
kultūras padomē. abās padomēs kopā 1939. gada maijā bija 111 locekļu. Ulmanis lika  
tām sanākt uz kopsēdi 1939. gada 12. maijā (piedalījās 100 locekļi), un tā tika pasludināta 
par pirmo “jaunās tautas pārstāvniecības” demonstrāciju. Kopsēde noklausījās finanšu 
ministra a. valdmaņa un ārlietu ministra v. muntera ziņojumus, un viņiem tika uzdoti 
deviņi jautājumi (četri jautājumi, kuri tika uzdoti v. munteram, tika izskatīti kopsēdes 
slepenajā daļā, un to saturs nav zināms).40 nekādus lēmumus kopsēde nepieņēma un 
nebija tiesiska pieņemt (Ulmanis vēlāk, izsūtījumā padomju savienībā, par kameru 
izveidi rakstīja: “.. viss tika paveikts no augšas, bez pašas tautas .. līdzdalības.”41) 

tā bija izrāde, kura nedrīkstēja aizēnot galveno spēlētāju – Ulmani, kurš tika sa-
gaidīts ar fanfaru skaņām. viņš kopsēdi neuzrunāja, lai nemazinātu nozīmi, kāda tika 
piešķirta krietni svarīgākai uzrunai, kas bija paredzēta 15. maijā nacionālajā teātrī, 
apvērsuma piecu gadu jubilejā. tajā viņš norādīja, ka kameras, to padomes un tikko 
notikusī abu padomju kopsēde ir īstā satversmes reforma: “pa šo ceļu tālāk iedami, 
mēs arvien vairāk tuvojamies tiešākai tautas vietnieku līdzdalībai valsts darbā.”42 taču 
viņš lika arī saprast, ka “pa šo ceļu” vēl ir jāiet daudz un ilgi (pretēji tam, ko bija teicis 

37 piemēram, tēlotājmākslā varēja darboties tikai viena organizācija – Latvijas tēlotājas mākslas biedrība; sk.: 
Konstante i. mākslinieku biedrības Latvijā (1934–1940). jaunākie Latvijas valsts vēstures arhīva materiālu 
pētījumi. Māksla un politiskie konteksti. rīga: neputns, 2006, 105.–108. lpp. tas pats attiecās arī uz mūziku: 
Latvijas okupācijas brīdī 1940. gadā pie rakstu un mākslas kameras bija palikusi tikai viena biedrība – mū-
zikas biedrība, kura, īstenojot režīma centralizācijas politiku, apvienoja ap 600 biedru; sk.: Mūzika okupācijā. 
Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940–1945. a. Klotiņa redakcijā. rīga: LU Literatūras, folkloras un māk-
slas institūts, 2011, 41. lpp.

38 dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve, 389. lpp.
39 Kāda būs jaunā tautas pārstāvniecība. Rīts, 1938, 12. janv. 
40 mēs jūtamies stipri. valsts prezidents Kārlis Ulmanis valsts saimnieciskās un kultūras padomes sēdē. Latvijas 

Kareivis, 1939, 13. maijs.
41 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā, 323. lpp.
42 mēs esam strādājuši rītdienai un nākotnei. Latvijas Kareivis, 1939, 17. maijs.
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1938. gada 11. janvārī: “es vēlos un ceru, ka šis brīdis pienāks drīz.”43), un pirmām kār-
tām ir “jāaug un jānostiprinās mūsu gara satversmei ..”, un tikai, kad “šī gara satversme 
būs nogatavojusies, tad nāks arī pašas dzīves politiskā satversme, rakstīta politiska 
satversme”.44 to varēja saprast kā apliecinājumu Latvijas iedzīvotāju vēl nepietiekamai 
gatavībai vadonismam un autokrātismam. 

pat gadu vēlāk, 1940. gada pavasarī, “rakstītā satversme” vēl nebija gatava. 
1940. gada 7. aprīlī uzrunājot darba kameru (tā bija pakļauta sabiedrisko lietu mi-
nistrijai, un ministrs alfrēds Bērziņš bija Ulmaņa personiskais pārstāvis šajā kamerā; 
savukārt Bērziņš 1940. gada marta sākumā par savu pārstāvi kamerā iecēla savu bijušo 
sekretāru Kārli veldri45 – tādējādi kamera tika pilnībā kontrolēta: Ulmanis – Bērziņš – 
veldre. viens no līdzekļiem, ar kuru ministrija un kamera kontrolēja strādnieku dzīvi, 
bija t.s. darbavietu vecākie un sadarbnieki, faktiski – uzraugi. 1940. gada aprīlī rūpnīcās 
un fabrikās bija iecelts 221 vecākais un 1024 sadarbnieki – sadarbībai ar kameru46), 
Ulmanis atzina, ka dienaskārtībā ir divu minēto valsts padomju kaut kāda veida ap-
vienošana: tās “būs jāmēģina noorganizēt vienā kopējā galotnē, tiklīdz būs noslēdzies 
kameru noorganizēšanas darbs”. tātad tiktu radīta vēl kāda padome, kas nemainītu 
režīma raksturu – Ulmaņa vienvaldību. pat ja tiktu noorganizēta kameru “kopējā 
galotne”, arī tas vēl būtu “tikai ceļa nolīdzinājums pilnīgākai politiskai jauniekārtai”.47 
1940. gada 15. maijā, atzīmējot režīma sesto gadadienu, tika norādīts, ka ar šo Ul-
maņa runu “ir pavēstīts jaunās satversmes radīšanas noslēguma ievadījums”.48 tikai 
“noslēguma ievadījums”. (“Un pamazām .. top jaunā Latvijas satversme ..”49 tikai pa- 
mazām.) 

trešā iezīme, kas Latvijā kameru jomā bija atšķirīga no itālijas, ir šāda: nepastāvēja 
partiju kontrole pār kamerām, jo Latvijā pēc 15. maija nedarbojās partijas un nebija 
ne tikai autentiskas masu fašistiskas partijas, bet nebija pat no augšas radītas Ulmaņa 
kabatas partijas. tā bija būtiska atšķirība: lai arī Ulmanis centās savā retorikā, dažās 
institūcijās, vadoņa kultā modelēt savu diktatūru pēc itālijas parauga, par autentisku fa-
šismu viņa diktatūra nekļuva, un itālijas sūtnis Latvijā F. mameli 1936. gada 5. februārī 
atzina: “Latvijas valdība vairs nav nekāda fašistu valdība, bet deģenerējusies policejiskā 
valsts.”50 1939. gadā Ulmanis tomēr bija iecerējis izveidot jaunu partiju, kura faktiski 
nemainītu viņa režīma autokrātisko būtību, taču piešķirtu režīmam masveidīgāku 
raksturu un dotu viņam jaunu līdzekli sabiedrības mobilizācijai un kontrolei. Līdz 
1939. gadam režīmam nebija savas struktūras, sistēmas: Ulmanis balstījās policejiskā 
kontrolē, armijas lojalitātē, ierēdņu uzticībā. sava veida partijas funkcijas pildīja lielā 
aizsargu organizācija, kura pati tomēr bija stingrā iekšlietu un vēlāk arī sabiedrisko 
lietu ministrijas kontrolē.

43 Kāda būs jaunā tautas pārstāvniecība. Rīts, 1938, 12. janv. 
44 mēs esam strādājuši rītdienai un nākotnei. Latvijas Kareivis, 1939, 17. maijs.
45 iecelšana darba kamerā. Kurzemes Vārds, 1940, 10. marts.
46 Latvijā 76 905 organizēti strādnieki. Latvijas Kareivis, 1939, 6. apr.
47 darbs ir avots spēkam un augšanai. Latvijas Kareivis, 1940, 9. apr. 
48 mēs stāvam uz cieša un stingra pamata. Latvijas Kareivis, 1940, 15. maijs.
49 turpat.
50 andersons e. Latvijas vēsture, 1920–1940: Ārpolitika, i. stokholma: daugava, 1982, 630. lpp.
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ieceri izveidot no augšas valsts partiju Ulmanis nekad nepubliskoja. 1939. gada 
maijā viņam bija vēl šaubas par tās izveides nepieciešamību. 15. maija piektajā gada-
dienā partiju sistēma vēlreiz tika publiski pilnībā noraidīta: iekšlietu ministrs H. apsītis 
uzsvēra, ka Latvijā ir “stingra bezpartejiska valdība”.51 tomēr visās eiropas autoritārajās 
valstīs, arī kaimiņzemēs Lietuvā un igaunijā, bija diktatoru radītas vai atbalstītas parti-
jas, taču arī par tādām partijām Latvijā joprojām oficiāli bija negatīvs viedoklis: jurists 
K. dišlers, viens no Ulmaņa režīma tiesisko principu galvenajiem interpretētājiem, 
radiorunā uzsvēra, ka Latvijā “nav un nebūs arī vienas partijas valdības, kā tas ir dažās 
autoritārās valstīs”. izdzirdējis to, Ulmanis savās piezīmēs ierakstīja: ‘’tad kā nu būs ar 
jaunas apvienības dibināšanu?”52 viņa runa 15. maijā nacionālajā operā būtu varējusi 
kļūt par tramplīnu jaunās ieceres pasludināšanai, taču šaubas vēl nebija pārvarētas, 
un Ulmanis paziņoja, ka valstī nenotiks atgriešanās “pie atmestās veco partiju laika 
kārtības un parašām”.53 pie “veco partiju” – t.i., parlamentārās demokrātijas – sistēmas 
viņam patiešām nebija vēlēšanās atgriezties, taču iecere par vadonim pakļautas partijas 
radīšanu nobrieda, šaubas tika pārvarētas. tika nolemts izveidot, viņa paša vārdiem 
runājot, “vispārēju politisku organizāciju .. centralizētas politiskas partijas veidā”.54  
(a. Bērziņš 1963. gadā trimdā rakstīja: “[K. Ulmanis] paredzēja spēcīgas valsts partijas 
nodibināšanu, ietverot tajā kā laukus, tā pilsētu. Ulmaņa iecerē tā būtu partija, kuras 
priekšgalā atrastos viņš pats.”55)

ideja bija ne tikai par centralizētu politisku partiju, kas izveidota no augšas, bet arī 
par partijai pakļautas jaunatnes organizācijas izveidi. partiju bija iecerēts nosaukt par 
tautas vienības partiju; par tās simbolu tika izraudzīts balts vanags uz zaļa fona, un 
katram biedram būtu jānēsā nameja gredzens.56 partija patiešām kļūtu masveida, taču 
tas nepadarītu to par īstu masveida fašistisku partiju. masveidīgums arī tiktu nodroši-
nāts no augšas: kā 1969. gadā atzina a. Bērziņš, “aizsargu organizācija ar tās plašo saimi 
tiktu iesaistīta jaunās tautas vienības partijas darbā”.57 partijas pamats būtu aizsargu 
ieskaitīšana partijā, bet partijas jaunatnes organizācija veidotos tādā pašā stilā, ieskaitot 
tajā 1929. gadā Ulmaņa radītos mazpulkus un padarot tos par vienīgo jaunatnes orga-
nizāciju valstī: 1938. gada 8. janvārī, uzrunājot mazpulkus rīgā, Ulmanis paziņoja: “Un 
šis gads ir arī nolemts tam, lai kopā ar citiem darbiem un uzdevumiem .. mēs pabeigtu 
arī jaunatnes apvienošanas darbu un lai jaunatnei dotu vienotu vadību”58 (“vienotas 

51 Tieslietu Ministrijas Mēnešraksts, nr. 4, 1939, 868. lpp.
52 Lvva, 5969. f., 1. apr., 281. l., 177. lpp.
53 mēs esam strādājuši rītdienai un nākotnei. Latvijas Kareivis, 1939, 17. maijs.
54 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā, 323. lpp.
55 Bērziņš a. Labie gadi. Pirms un pēc 15. maija. Bruklina: Grāmatu draugs, 1963, 245. lpp.
56 sk.: a. Bērziņa atmiņas. Latvija Amerikā, 1966, 23. nov.; vanaga attēls tika lietots jau 1938. gada novembrī, 

Latvijas neatkarības 20 gadu svinību laikā, kad šo svētku sakarā tika izveidota “vadoņa zīme”; sk.: Ha-
novs d., tēraudkalns v. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940. rīga: Zinātne, 2012,  
225. lpp. 

57 Cit. no: Butulis i. Sveiki, aizsargi!, 75. lpp.
58 vienotu vadību jaunatnei. Rīts, 1938, 9. janv. iecere apvienot un centralizēt jaunatnes organizācijas radās jau 

uzreiz pēc apvērsuma. 1934. gada septembra sākumā tika paziņots, ka jau ir “izstrādāts projekts centrālai 
jaunatnes organizācijai”; sk.: Rīts, 1934, 5. sept. tas tomēr palika tikai projekts. Kāpēc tas netika īstenots 
pilnībā, vēl jāpētī. 
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vadības” uzdevums tika atkārtots arī gada beigās,59 taču galu galā netika paveikts). 
partiju izveidot Ulmanis nepaspēja – pienāca 1939. gada rudens ar pilnīgi negaidītiem 
notikumiem. pat ja partija tiktu izveidota, režīms tikai ārēji iegūtu prototalitāra, mo-
bilizējoša režīma vaibstus, praksē tomēr joprojām paliekot par Ulmaņa vienvaldību, 
kuru rotātu paša vadoņa vadīta un viņam pilnīgi pakļauta organizācija, kura, iespējams, 
varbūt palielinātu vadoņa iespējas pastiprināt kontroli pār sabiedrību.

1939. gadā Ulmanim bija radusies vēl viena iecere. 21. jūlijā ministru kabinets uz-
klausīja un pieņēma viņa priekšlikumu “dibināt apgabala priekšnieka amatu, pa vienam 
katrā no 4 valsts apgabaliem. Uzdot šo jautājumu pētīt un ievākt vajadzīgos materiālus 
no ārzemēm.”60 Šīs ieceres cēloņi ir neskaidri, taču jaunas pārvaldes struktūras – ap-
gabalu un to priekšnieku ieviešana – varēja liecināt par vēlēšanos pakļaut valsti vēl 
stingrākai kontrolei, nu jau no apgabalu centriem. te tomēr varētu slēpties arī draudi 
Ulmaņa vienvaldībai, ja apriņķa priekšnieki būtu kļuvuši par sava veida reģionāliem  
vadoņiem. arī šo ieceri Ulmanis nepaspēja realizēt līdz 1940. gada jūnijam. valsts bojā-
ejas brīdī režīms savā būtībā bija tāds pats kā 1934. gadā: Ulmaņa vienpersoniska auto-
ritāra – pat autokrātiska – diktatūra, kura bija, iespējams, visautoritārākā un vienlaikus 
vienkāršākā visā eiropā (tas gan nenozīmē, ka tā bija pati represīvākā), jo atšķirībā no 
citiem antidemokrātiskiem režīmiem Latvijā nepastāvēja nekāds parlaments, pat ne 
dekoratīvs61 (visās citās diktatūrās tāds bija), un nebija pat vienas, diktatoram pakļautas 
partijas. 

15. maija režīma ideoloģija

Kad 1939. gadā triumfāli tika atzīmēta autoritārā režīma piecu gadu jubileja, par 
tā galveno ideologu bija kļuvis izglītības ministrs jūlijs auškāps. viņš arī formulēja 
trīs režīma ideoloģijas pamatprincipus: vienība, vadonība, latviska Latvija.62 vienības 
definīcijā bija liels itālijas fašisma iespaids – personisko interešu pakļaušana valstij, visu 
pretrunu likvidēšana, bet “definīcijas” galvenā būtība bija prototalitārā tendence, cen-
tralizācija: vienību var realizēt, tikai pastāvot plānveidībai – organizētam un plānveidī-
gam63 Latvijā jābūt visam, kas dzīvo. visai dzīvei jābūt valstiskotai. savukārt vadonība 

59 1938. gada novembrī režīma oficiozs žurnāls “sējējs” rakstīja, ka visas citas jaunatnes organizācijas, izņe-
mot mazpulkus, “ilgi nevarēs paciest”; sk.: Baumanis a. tautas vadonis Kārlis Ulmanis. Sējējs, nr. 11, 1938, 
1128. lpp.; mazpulkiem savukārt bija savi “tituli” jeb “pakāpes” – diženais un līdumnieks.  1940. gada janvārī 
tika ieviesta jauna “pakāpe” – raženais. tagad vispirms bija jākļūst par raženo, tad – par diženo, pēc tam – par 
līdumnieku. sk.: svarīgi pārkārtojumi mazpulku organizācijas iekārtā un darbībā. Brīvā Zerme, 1940, 24. janv.

60 Lvva, 1313. f., 1. apr., 140. l., 169. lp.
61 jurists a. alnis uzsvēra, ka Ulmaņa režīms ir pārāks par nacionālsociālistu režīmu vācijā, jo Latvijā nav 

pat vācijas formālā parlamenta – reihstāga un Ulmaņa varu neierobežo – pat tīri dekoratīvi – nekas: tā ir 
nedalāma un neaprobežota. sk.: alnis a. no parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.

62 auškaps j. 15. maija idejiskais saturs. Sējējs, nr. 5, 1939, 460.–462. lpp.
63 aizraušanās ar plānveidīgumu bija neatņemama režīma iezīme, kas j. auškāpa skaidrojumos ieguva pat komis-

kas izpausmes; piemēram, 1937. gada septembrī, kad tika atzīmēta K. Ulmaņa 60 gadu jubileja, viņš paziņoja,  
ka Ulmaņa kļūšana par vadoni ir “Likteņa griba, augstākās varas apzināts un plānveidīgs sakārtots notikums 
notikumu un apstākļu savirknējums ..”. sk.: auškaps j. Gadījums vai Likteņa griba. Rīts, 1937, 4. sept. 
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bija vienotības pilnīgākais iemiesojums. dieva izredzē-
tais pravietis – vadonis realizē vienību un nodrošina tās 
garīgo saturu (j. auškāps, viens no pirmajiem latviešu 
zinātniekiem, kurš 1910. gadā pēterburgā bija izstrādājis 
principiāli svarīgu metodi krāsvielas tiešai spektrofo-
tometriskai noteikšanai un Latvijas Universitātē bija or-
ganiskās ķīmijas tehnoloģijas profesors,64 tagad rakstīja 
zinātniekam nepiedienīgas blēņas).

Lai sasniegtu latvisku Latviju, bija ne tikai skaidri 
jānosaka gandrīz nenosakāmais – kas ir latviskums, 
bet – tas bija vēl svarīgāk – jāierāda šim konstruētajam 
latviskumam atbilstoša vieta režīma ideoloģijā. vis-
pirms auškāps definēja latvieša dabu: latvietim svešs 
anarhisms, nihilisms, bezdarbība, sapņainība, fatālisms, 
bravūra, skaļums, svešas ietekmes u.tml. 15. maija cē-
lāja kodekss bija do māts vienam un skaidram mērķim: 
ieaudzināt padevību vadonim. tikai šī, galvenā, mērķa 
īstenošanas kontekstā bija “latviskuma” jēga. skaidrojot, 
kāpēc latvietis nedrīkst būt liriķis, tika viennozīmīgi 
norādīts: “Liriķus grūti disciplinēt, viņi allaž jūsmo par 
absolūtu brīvību.”65 ne tikai latviskums, bet pat nacionā-
lisms – lai cik liela vieta tam tiktu ierādīta – režīma ideo-
loģijā nebija vērtība pati par sevi, bez saistības ar galveno 
politisko un ideoloģisko principu – vadonību,66 kura kā 
galvenais princips bija parādījusies jau dažas dienas pēc 
apvērsuma e. virzas rakstos. vienota tauta, princips, kas 
tam tūlīt sekoja, jau pirmajos 15. maija režīma mēnešos 
tika skaidri pakļauts vadonībai, “ģenerālplānam, kuru ir 

izstrādājis un kura realizēšanu vada tautas vadonis dr. K. Ulmanis”.67 te jau ir parādīju-
sies visiem režīma gadiem raksturīgā aizraušanās ar plānveidību pilnīgi visur. 

par nacionālisma principa attiecībām ar vadonismu K. Ulmanis izteicās pats. 
1938. gada 11. februārī, runājot pasākumā par godu rīgas Latviešu biedrības 70 gadu 
jubilejai, viņš uzsvēra: “mums gan pēc 1934. gada 15. maija bija jāliek lielāks uzsvars 
uz vienību un vienprātību, jo nacionālisms neprasīja vairs sevišķus pierādījumus, bet 
drīzāk pareizu izpratni [..].”68 te ir divas galvenās atziņas: pirmkārt, 15. maija režīmā 
galvenais ir vienprātība (vadonisms); otrkārt, nacionālismam pareizi jāizprot vienprā-

64 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 29. lpp. 
65 nacionālā nelaime. Sējējs, 1938, nr. 9, 898. lpp.
66 LU profesore v. Zelče ir pamatoti uzsvērusi: “vissvarīgāko ideoloģisko principu vidū bija vadonisms .. va-

donisms deleģēja K. Ulmanim diktatora tiesības, vienpersoniski pieņemto lēmumu likumību, pareizību un 
neapstrīdamību.” sk.: Zelče v. Bēgšana no brīvības: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli. Reiz dzīvoja 
Kārlis Ulmanis... rīga: Zinātne, 2007, 331. lpp. (agora, 6).

67 sauliets v. Lauki un pilsēta. Rīts, 1934, 28. okt.
68 tautas goda apziņas spēks. Rīts, 1938, 12. febr.

1. att. Laikrakstu ziņa: “valsts prezidenta tēls 
Latvijas Lauksaimniecības kamerā. tēlnieks 
Briedis ar kundzi tēlnieci a. Kalniņu pabei-
guši veidot valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
tēla modeli. tēlu uzstādīs Lauksaimniecības 
kamerā.” (Jaunākās Ziņas, 1939, 3. jūn.) 
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tība. vienkāršs un iedarbīgs atzinums: nebūt ne katrs nacionālists vai nacionālisms der 
režīmam; tādam, kurš neatzīst vadonības neierobežoto prioritāti, bija daudz iespēju 
nonākt pat cietumā, kā par to pārliecinājās daudzie radikālie nacionālisti – pērkon-
krustieši. visi režīma ideoloģijas principi darbojās tikai vadonības kontekstā un bija 
tam pakļauti: vadonis, kā uzsvēra auškāps, “kārto un veido dzīvi no vienas vietas un 
vienā virzienā”.69 (Zīmīgi, kā presē tika interpretēts arī vienotības princips: “atslēga 
politiskai vienībai ir vara, bet garīgai – uzticība šai varai.”70 vara Latvijā bija Ulma-
nis.) vadonisms tika pamatots pat teoloģiski, turklāt – svarīgākais bija ne tik daudz 
apgalvojums par Ulmaņa “dievišķo izcelsmi” (“dievs vienmēr ir nomodā [..]. viņš 
arī mūsu tautai visvajadzīgākā brīdī sūtīja vadoni ..”71), bet apgalvojums, “ka tautas 
spēks ir paklausībā pret to, kam dievs ir uzticējis vadīt šo tautu”.72 atslēgvārds ir  
paklausība.

vadonības un latviskuma ideoloģijas nostiprināšanai tika lietoti daudzi un dažādi 
līdzekļi. viens no tiem, raksturīgs gandrīz ikvienai diktatūrai, bija megalomāniskās 
celtniecības ieceres: uzrunājot profesiju kameras atklāšanas dalībniekus 1939. gada 
26. janvārī, Ulmanis paziņoja, ka 15. maija režīms ir “izpelnījies celtniecības laikmeta 
apzīmējumu”73 (Ulmanis varēja tikt saukts par vadoni – Celtnieku). vislielākai “latvis-
košanai” tiktu pakļauta rīga. autoritārā celtniecība ietvēra sevī reāli uzcelto, izplānoto 
un neuzcelto, un līdz ar to arī (par laimi!) nenojaukto, lai dotu vietu “jaunajam’’ (tika 
nojaukts samērā nedaudz – 42 dzīvojamās ēkas un 28 saimniecības ēkas vecrīgā). Uz-
celts (vai radīts) bija visai maz: nelielais doma laukums rīgā tika iespaidīgi paplašināts, 
nosaukts par 15. maija laukumu un izmantots autoritārā režīma masu pasākumiem 
un jaunajiem nacionālajiem rituāliem (mazpulku jūsmām un gaidu sasauksmēm) un 
Ulmaņa runām no Kredītbankas balkona;74 t.s. latvisko arhitektūru iemiesoja smagnējā 
tiesu pils un Finanšu ministrijas ēka; tika uzbūvēts armijas ekonomiskais veikals un 
Kara muzejs (abas ēkas bija tīri veiksmīgas arhitektoniskā ziņā). 

savukārt ieceres bija elpu aizraujošas, sākot jau ar 1934. gada oktobrī paziņoto par 
nepieciešamību nojaukt ēkas raiņa bulvārī starp valdemāra ielu un Brīvības bulvāri  un 
tur uzcelt “rīgas pilsētas milzīgu namu”.75 visos projektos figurēja vārdi milzīgs, gran-
diozs, monumentāls. tā bija pašvērtība. Lai arī turpmāk rīgas pārvaldei tika iecerēta 
cita vieta, vēsturisko bulvāru ēku nojaukšanas ieceres bija stabilas. 

1936. gada maijā tika paziņots, ka Lielās ģildes nams ir “maznozīmīgs arhitektoniskā 
un vēsturiskā ziņā” un tā vietā jāuzceļ kongresu nams ar telpām 5000 apmeklētājiem;76 

69 auškaps  j. 15. maija idejiskais saturs, 460.–462. lpp.
70 m. s. Uzticība. Rīts, 1938, 8. febr.
71 Liepiņš a. autoritāra valsts reliģiskā skatījumā. Latvijas Kareivis, 1939, 14. maijs.
72 Hanovs d., tēraudkalns v. Laiks, telpa, vadonis, 270. lpp.
73 Latvijas Kareivis, 1939, 27. janv.
74 Lejnieks j. Rīga, kuras nav. rīga: Zinātne, 1998, 95.–98. lpp.
75 rīgas pilsētas milzu nams. Rīts, 1934, 24. okt.; “milzu nama” projektu izstrādāja arhitekts a. Klinklāvs, taču 

tas nebija viņa labākais projekts (vismaz ne salīdzinājumā ar izcilajiem realizētajiem projektiem, piemēram, 
slimnīcu rīgā un sanatoriju tērvetē). Kā jau ierasts 15. maija arhitektūrā, projekta galvenā vērtība bija tā 
augstums – 60 metri. tā īstenošanai bija paredzēts nojaukt rīgas 3. ģimnāzijas ēku valdemāra ielā (monu-
mentālais pilsētas nams. Rīts, 1935, 28. aug.). vēlāk pat šis projekts tika atzīts par nepietiekami monumentālu.

76 Kongresa nams bij. Lielās Ģildes vietā. Rīts, 1936, 26. maijs.
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sekoja citi vecrīgas pārbūves radikālie, pat barbariskie projekti; ieceres ietvēra rīgas 
pilsētas pārvaldes biroju namu daugavmalā; rīgas pilsētas valdes nama augstbūvi; pasta 
krājkases namu; pieminekli Ulmanim Kārļa (bijušajā 13. janvāra) ielā un, iespējams, 
Kārļa Zāles monumentālo skulptūru “mūsu varonis”, kurā zirgu nebija apseglojis vis 
karavadonis, bet drīzāk saimnieks un zemes arājs (Ulmanis tika dēvēts tieši par zemes 
saimnieku, tēvu77 un arāju). visu pārspēja Uzvaras laukuma plāni (tā būvprogramma 
bija pat plašāka par tobrīd ļoti lielās celtnes – Berlīnes 1936. gada olimpiskā stadiona – 
izmēriem, lai arī vācija nebija skopojusies ar telpu). viena no laukuma kompozīcijas 
centrālajām vietām bija 60 metrus augstais Uzvaras tornis, kura apakšējā daļā bija 
paredzēta svētnīca tautas vadoņu piemiņai78 (iespējams, ka te vēlētos atdusēties pats 
Ulmanis). nekas no iecerētā netika uzcelts līdz Latvijas okupācijai 1940. gada jūnijā. 

visnegatīvāko ietekmi uz rīgas arhitektūru atstātu divu ietekmīgo arhitektu – 
p. dreijmaņa (rīgas pilsētas nacionālās celtniecības komitejas priekšsēdētāja) un 
p. Kundziņa 1936. gadā izstrādātie plāni, kuri vēlāk tika apvienoti “priekšlikumā sa-
biedrisko celtņu novietnei rīgas Centrālā daļā”, kurš paredzēja nojaukt lielāko daļu ēku 
raiņa bulvārī un to vietā uzbūvēt masīvu, drūmu valdības ēku rindu,79  likvidēt apbūvi 
Šķūņu ielā starp Zirgu, amatu un Laipu ielu ar nozīmīgākajiem Kristofa Hāberlanda 

77 “.. mēs Kārli Ulmani dēvējam ne tikai par mūsu tautas  vadoni un valsts vadoni, bet arī par mūsu Zemes 
tēvu.” sk.: Goba a. te ir zeme un šīs zemes tēvs. Latvijas Kareivis, 1939, 17. dec.

78 Lejnieks j. Rīga, kuras nav, 122. lpp.
79 p. dreijmaņa projektu sk. 2. attēlā. aplūkojot projektu, var redzēt, ka bija paredzēts nojaukt ne tikai lieliskās 

kādreizējās savrupmājas raiņa bulvārī, kurās tagad atrodas vācijas un Francijas sūtniecības, bet pat Latvijas 
Universitātes (bijušā politehniskā institūta) vēsturisko ēku! pats p. dreijmanis par savām iecerēm stāstīja: “Brī-
vības pieminekļa abās pusēs ar laiku jānostājas ne privātiem namiem, bet valsts monumentālām celtnēm .. pa-
redzamā nākotnē raiņa bulvāris pārvērtīsies plašā divu ceļu ielā... grandiozu monumentālu celtņu virkne vienā 
un skaistu parku otrā. perspektīvais skats no Brīvības pieminekļa uz abām pusēm meklēs kādu noslēgumu. Šo 
noslēgumu pie valdemāra ielas var dot liela valdības ēka no pilsētas kanāla līdz Kalpaka bulvārim ar savieno-
jumu pāri raiņa bulvārim. valdemāra ielas otrā pusē pretim nostātos citas monumentālas ēkas.” pat operas 
namu bija paredzēts nojaukt un uzcelt jaunu, monumentālu. sk.: nākotnes rīga. Brīvā Zeme, 1936, 25. maijs.

2. att. nākotnes rīga (Rīts, 1936, 26. maijs, 7. lpp.)
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namiem, Bastejkalnā uzbūvēt panteonu u.tml. ticami, ka šāda mēroga plāniem bija 
politisks atbalsts80 (par laimi, no paredzētajām 33 celtnēm tika uzceltas tikai jau minētā 
Finanšu ministrija un Kara muzejs;81 šķiet, ka visilgāk pastāvēja cerība par Ulmanim 
personiski tuvās gigantiskās pasta krājkases uzcelšanu 13. janvāra ielā82). Lai uzrakstītu 
jaunu, nacionālu Latvijas vēsturi, “mums vispirms ir jānojauc šīs nelatviskās celtnes”, 
apgalvoja un pieprasīja a. Švābe.83

nozīmīgs līdzeklis režīma ideoloģiskai un politiskai stiprināšanai bija dažādu veidu 
politiskie rituāli,84 īpaši – daudzveidīgie svētki. (“Latvijas autoritārā laika sabiedrību 
pamatoti var dēvēt par nepārtrauktu svētku sabiedrību.”85) turpinot svinēt Latvijas 
republikas galvenos valsts svētkus (18. un 11. novembri un citus), kalendārs tika 
pa pildināts ar jauniem valsts svētkiem, no kuriem īpaši svarīgs bija 15. maijs, valsts 
apvērsuma diena, kura tika nosaukta par valsts vienības dienu. valsts svētki tika 
svinēti grandiozi, lai radītu cik vien iespējams spēcīgu iedarbību uz to dalībniekiem. 
iedzīvotāju atbalsta iegūšanai tika radīti jauni tautas svētki un izrādes (izrāde “at-
dzimšanas dziesma” kā pirmie tautas svētki pēc apvērsuma jau 1934. gadā; 1936. gada 
11. aprīlis, kad Ulmanis kļuva par valsts prezidentu; Ulmaņa 60. gadu jubileja nāka-
majā gadā un citi). vadoņa un “vienotās tautas” saiknes stiprināšanai tika īstenotas 
vienotības akcijas (no tām populārākā – un pat ar praktisku paliekošu vērtību – bija 
“draudzīgais aicinājums” 1935. gada 28. janvārī: Ulmaņa aicinājums katram atcerēties 
savu skolu un dāvināt tai grāmatas,86 mākslas darbus, mūzikas instrumentus, radio 
un citas vajadzīgas lietas – tika uzdāvināti pat 28 mikroskopi;87 vēsturnieks a. Švābe 
nekavējās paziņot, ka “prezidenta vārda diena kļuvusi par vienu no nozīmīgākām 
dienām gadā”) un Ulmaņa braucieni pa valsti, kuru laikā viņš sniedza instrukcijas pat 
par akmeņu novākšanu no pļavām un tīrumiem, viņš arī bija dāsns ziedotājs dažā-
dām organizācijām un dažreiz arī privātpersonām un cienāja bērnus ar saldumiem  

80 pētersons. r. politiskie konteksti pieminekļu valdes darbībā (1923–1940). Māksla un politiskie konteksti. rīga: 
neputns, 2006, 103.–104. lpp.

81 vienlaikus pastāvēja pilnīgi pamatotas celtniecības ieceres ārpus rīgas vēsturiskā centra, piemēram, gran-
diozs rīgas pilsētas 1. slimnīcas paplašināšanas plāns. tas paredzēja Brīvības, Šarlotes, a. Briāna, valdemāra 
un aizsargu ielas rajonā uzbūvēt veselu slimnīcu celtņu kvartālu (sk.: plāns slimnīcas celtņu kvartālam. Rīts, 
1938, 7. marts).

82 Krājkase bija iecerēta ar 140 metru augstu torni, tas būtu apzināti augstāks par “vāciskās” pētera baznīcas 
torni. Krājkases “arhitektoniskais veidols stipri vien atgādināja staļina laika smailēm vainagotu augstceltņu 
arhitektonisko veidolu. tādējādi tika iecerēta pilnīga vecpilsētas transformācija – kā plāna, tā arī siluetā.” (sk.: 
Krastiņš j. Latvijas Republikas būvmāksla. rīga: Zinātne, 1992, 49.–50. lpp.) vēl pat 1939. gada 16. oktobrī, 
kad Latviju ar katru dienu postošāk skāra jauna ekonomiskā krīze, kas izcēlās pēc otrā pasaules kara sākuma, 
ministru kabinets īpaši uzstāja uz ideoloģiski svarīgo torni: “.. nolemj pasta Krājkases ēku celt ar torni, lai vei-
cinātu Galvas pilsētas rīgas sejas pārgrozīšanu un tuvināšanu mūsu tagadējam laikam un laikmetam Latvijas 
valstī”. – Lvva, 1313. f., 1. apr., 140. l., 258. lp.

83 Švābe a. Straumes un avoti, ii. rīga: a. Gulbis, 1940, 117. lpp.
84 Zelče v. Bēgšana no brīvības, 334. lpp.
85 Hanovs d., tēraudkalns v. Laiks, telpa, vadonis, 21. lpp. 
86 nevar tomēr aizmirst, ka bibliotēkās tika izņemti no apgrozības 1 270 374 sējumi, kurus režīms uzskatīja par 

nepiemērotiem tautai; par nederīgu skolām atzina pat klasiskos brāļu Kaudzīšu “mērnieku laikus”; lasītāju 
skaits publiskajās bibliotēkās arī samazinājās. sk.: dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve, 371.–372. lpp. 

87 Bērziņš v. (atb. red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture, II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940. rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2003, 744. lpp.
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(“Cilvēki brauciena rituālos identificēja sevi ar varu, tās norādījumiem un vēlējumu 
izpildi, kā arī atzinību. Brīvība te bija lieka. svarīga bija ticība. Gan visā valstī, gan katrā 
pagastā cilvēki publiski apliecināja gatavību dzīvot un strādāt saskaņā ar sava vadoņa  
norādījumiem.”88) 

nozīmīgs jautājums autoritārā režīma politikā un ideoloģijā bija attieksme pret 
Latvijas etniskajām minoritātēm, kuru bija ceturtā daļa no valsts iedzīvotājiem. savā 
ziņā – kā to vairākkārt uzsvēra alfrēds Bērziņš –, režīms centās savienot divas ide-
jas: “Latvijas saule spīd pār visiem” (tātad – arī pār nelatviešiem) un “latviska Latvija”. 
taču – kā to jau ir atzīmējis i. Butulis – savienot šīs idejas nebija viegli; bieži domi-
nēja ļoti aktīvs latviešu nacionālisms un “režīma vadošie ideologi mazākumtautību 
tiesību nevienlīdzību Latvijā pavisam noteikti apsveica un atzina par pareizu esam”.89 
Kopumā režīma ideoloģijas nostāja pret minoritātēm bija nekonsekventa un pretru-
nīga, un, par spīti paustajām radikāli nacionālistiskajām idejām (īpaši – nostājā pret 
vācbaltiešiem), ne visai reti bija arī mēreni un iecietīgi uzskati.90 tomēr tika izteiktas 
arī tādas idejas, kuras labākajā gadījumā varētu raksturot kā odiozas. populārā režīma 
ideologa j. Lapiņa redakcijā 1936. gadā nāca klajā krājums “jaunais nacionālisms”, 
kurā šo nacionālisma tipu definēja kā “nevienlīdzības filozofiju” un “rasu jautājumu”.91 
tālāk sekoja apgalvojumi, ka “asiņu piejaukums, pēc rases mācības, rada nesaskaņas 
cilvēka dvēselē un darbībā. tāpēc ikvienai rasei jāsargā asiņu tīrība. nacionālisms 
ikvienam tautas loceklim stāsta, ka viņš ir labu asiņu nesējs un asinīs guļ cilvēka lik-
tenis, asinis ir fatālistiskas ar savu iepriekš nolemtību [..] pārliecībai par savas rases 
pārākumu piemīt milzīgs vitāls spēks, kas palīdz veikt pārcilvēcisko”: latviešiem lepni 
jānosaka “savas rases izcilās īpašības”, kuras nebija mazās: “starp latviešiem ziemeļ-
rase ir stiprāk reprezentēta nekā starp vāciešiem”.92 (dažiem secinājumiem pienāktos 
goda vieta kādā humoristiskā izdevumā, piemēram: “agrāk garu galvu saistīja ar aug-
stāku apdāvinātību. Šāds uzskats izrādījies par nepamatotu. apaļa galva jāatzīst par  
pārāku.”93)

rases idejas parādījās arī mākslinieka roberta Šterna publikācijās. 1936. gadā viņš 
rakstīja: “ja iet runa par eiropas kultūras bojā eju, tad tikai aiz tiem iemesliem, ka rodas 
ļaudis, kuri grib .. saistīties ar nēģeru un sarkanādaino tagadni .. Latvietim neklājas cil-
vēces attīstību no haosa par jaunu sākt. Latvietim neklājas zīdaiņu “ņam – ņam” valodā 
sevi priecināt. Latvietim nav jāatsakās no savas rases lielās pagātnes un ilgā attīstības 
ceļā gūtām atziņām un prasmes.”94 Lai arī r. Šterna secinājumi – kā to atzīmējusi māk-
slas vēsturniece s. pelše – bija ļoti līdzīgi nacistu ideologa a. rozenberga viedoklim 
viņa sacerējumā “20 gadsimta mīts”, tie nepārvērta Šternu nacistu sekotājā (nedz arī 

88 Zelče v. Bēgšana no brīvības, 347. lpp.
89 Butulis i. daži 1934. gada 15. maija apvērsuma aspekti Ulmaņa autoritārajā ideoloģijā. Apvērsums. 1934. gada 

15. maija notikumi avotos un pētījumos. sast. v. Ščerbinskis, Ē. jēkabsons. rīga: Latvijas nacionālais arhīvs, 
Latvijas arhīvistu biedrība, 2012, 93. lpp.

90 turpat, 97. lpp.
91 Jaunais nacionālisms: rakstu krājums j. Lapiņa redakcijā. rīga: valters un rapa, 1936, 7., 9.–10. lpp.
92 turpat, 37. lpp.
93 turpat, 29. lpp.
94 Cit. no: pelše s. mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors. Māksla un politiskie 

konteksti, 131. lpp. 
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latviešu “rases lielā pagātne” bija kaut cik nopietna tēma latviešu mākslinieku daiļradē), 
bet vairāk liecināja par akadēmiskas tradīcijas pārstāvja reakciju – tiesa, neglītu – uz 
viņam nepieņemamo moderno mākslu.95

režīma ekonomiskās politikas pamatprincipi

1937. gada novembrī, uzrunājot pirmo Latvijas rūpnieku, tirgotāju un namsaim-
nieku kongresu, Latvijas Kredītbankas un tirdzniecības un rūpniecības kameras va-
dītājs andrejs Bērziņš, uzsvērdams faktu, ka pieaugusi valsts kontrole pār ekonomiku, 
izteicās: “.. bet uz to dzirdam izsaucienus, ka mēs tuvojamies valsts sociālismam, ka 
mēs tuvojamies komunismam.”96 Kam tad Latvija bija tuvojusies? Galvenais bija valsts 
iejaukšanās saimniecībā – līdz pat plānsaimniecībai – nepārtraukts pieaugums. sma-
gākā režīma problēma toties bija augošais darbaspēka trūkums lauksaimniecībā un 
darbaroku aizplūšana uz pārāk strauji augošo rūpniecību. ne pirmais, ne otrais nebija 
principiāli jauns Latvijai: abas iezīmes bija redzamas jau demokrātijas posmā un, pat ja 
demokrātija būtu izdzīvojusi, tās turpinātu pastāvēt, tomēr Ulmaņa režīmā valsts inter-
venci ekonomikā radikāli paplašināja, bet darbaspēka problēma ieguva akūtu raksturu, 
tam atbilstošus radikālus risinājumus un vēl radikālākas Ulmaņa ieceres. plānsaimnie-
cības – valsts iejaukšanās ekonomikā iespaidīgākās un jūtamākās formas – ideja bija 
skaidra jau ā. Bļodnieka valdības laikā: 1933. gada 3. oktobrī tā uzdeva “finansu minis-
trim [jānis annuss] izstrādāt valsts saimniecības plānu nākamiem 3 gadiem un iesniegt 
to min. Kabinetam”.97 Līdz 15. maijam plāns netika izstrādāts, un mēs nezinām, cik  
radikāls tas būtu bijis: arī valsts plāniem var būt dažādi varianti. 

pēc apvērsuma ideja ieguva jaunu spēku: 1935. gada 30. aprīlī valdība atkal uzdeva 
Finanšu ministrijai (ministrs Ludvigs Ēķis) izstrādāt valsts saimniecības regulēšanas un 
vadīšanas plānu;98 vislielākā uzmanība tika pievērsta nepieciešamībai “izstrādāt valsts 
rūpniecības plānu”99 (par šīs uzmanības cēloņiem sk. turpmāk). Burtiskas līdzības ar 
1933. gada lēmumu nebija, bet atšķirības bija vismaz trīs. pirmā cēlās no tā, ka parla-
mentārās Latvijas laikā jebkurš valsts plāns tiktu pakļauts izvērtēšanai saeimā, politisko 
partiju vidū, presē, un ļoti radikāls plāns diez vai tiktu pieņemts. Ulmaņa režīmā nekādu 
politisko ierobežojumu nebija, un viss bija atkarīgs tikai no tā, ko izlems viņš vai viņa 
tuvākais padomnieks ekonomikas jomā andrejs Bērziņš. otrā atšķirība bija tā, ka visa 
valsts politika autoritārā režīmā bija vērsta uz “valdības milzīgu, noteicošu iespaidu uz 
lauksaimniecību, tirdzniecību, kredītu, strādnieku lietām”.100 tātad – ja plāns tiktu pie-
ņemts, tas būtu radikāls. trešā atšķirība – ja arī ministrs j. annuss bija centies darboties 
par labu valsts plāna izstrādāšanai, viņam vienkārši nepietika laika; tomēr viņš nebija 

 95 pelše s. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). 
rīga: Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūts, 2007, 139. lpp. 

 96 mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, 1937, 29. nov.
 97 Lvva, 1307. f., 1. apr., 303. l., 193. lp.
 98 Lejiņš j. Mana dzimtene, 152. lpp.
 99 Lvva, 1307. f., 1. apr., 304. l., 119. lp.
100 Ceihners a. Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika. rīga: Zemnieku domas, 1938, 431. lpp. 
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pazīstams kā radikāls plānsaimniecības ideologs. tāds savukārt bija Ulmaņa režīma  
finanšu ministrs L. Ēķis (viņš ministra amatā sabija līdz 1938. gada vasarai), valsts plāna 
izstrādes lielākais aktīvists, tomēr, kā redzēsim turpmāk, daudz kas tika reāli ieviests 
dzīvē, taču formāls plāns netika ieviests un L. Ēķis pat zaudēja ietekmīgo amatu. 

sadūrās divas pieejas valsts plānam un valsts intervencei saimniecībā. vienu pār-
stāvēja andrejs Bērziņš. 1937. gada 4. septembrī rīgas radiofonā viņš paziņoja, ka for-
māli Latvija vēl nav uzstādījusi “savas piecgades plānu, mums nav arī formāla četrgades 
plāna”,101 bet pāreja uz plānsaimniecību notiek (zīmīgi, ka atsauce bija uz totalitārām 
valstīm – uz psrs piecgadu plānu un nacistiskās vācijas četrgadu plānu). 

te redzam a. Bērziņa politikas būtību – īstenot valsts iejaukšanos ekonomikā – 
ar jūtamiem plānsaimniecības elementiem, bet neizvirzot formālu plānu, kas uzliktu 
pienākumus un arī ierobežojumus valsts regulēšanas un iejaukšanās ekonomikā 
īstenotājiem (arī viņam pašam, kuru anglijas sūtniecība Latvijā 1938. gada februārī 
pamatoti raksturoja kā “diktatora [Ulmaņa] finansiālo padomnieku un tuvu draugu”.102 
piemēram, to, kuru privāto uzņēmumu un kā [par cik] “sanēt” – t.i., nacionalizēt –, 
izlēma tikai andrejs Bērziņš, un nekāds plāns nedrīkstēja viņam traucēt, tostarp – arī 

101 Ceihners a. Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika, 486. lpp.
102 dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve, 406. lpp.

3. att. Fragments no a. Bērziņa runas Latvijas tirgotāju, rūpnieku un namsaimnieku 1. kongresā 
1939. gada 28. novembrī (Brīvā Zeme, 1937, 29. nov.)
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nenacionalizēt to, ko plāns varbūt viņam liktu darīt, bet ko viņš vēl negribēja na - 
cionalizēt103).

L. Ēķis toties bija pilnīgi gatavs formālam, līdz detaļām izstrādātam valsts plānam. 
1938. gada 26. martā viņš paziņoja, ka saimniecības plāns “ir uzstādīts vairākiem 
gadiem uz priekšu”.104 patiešām, ministrija bija izstrādājusi valsts plānu sešiem ga-
diem 15 ekonomikas nozarēm, un tas paredzēja vēl lielāku varas koncentrāciju tieši 
ministrijas (Ēķa) rokās.105 tas izrādījās liktenīgi kā pašam ministram, tā arī plānam: 
tādu Ēķa lomas pieaugumu Bērziņš nevēlējās pieļaut (zīmīgi, ka 1937. gada novembrī 
Bērziņš bija uzsvēris, ka ekonomikas vadīšanai ir nepieciešams viens “publiskās varas 
saimnieciskais centrs”.106 Laikam jau viņš pats gribēja vadīt šādu centru, bet tāda pati 
vēlme bija arī Ēķim); Ēķis zaudēja ministra amatu, plāns netika pieņemts, un vienī-
gais īstais “saimnieciskais centrs” joprojām bija pats Ulmanis. tas gan nenozīmē, ka 
plānsaimniecība – bez formāla plāna – tika nopietni vājināta (plāna idejas bija skaidri 
redzamas, piemēram, 1939. gada sākumā pasludinātajā “6 gadu celtniecības plānā” – iz-
strādātā sešu gadu plānā būvniecībai laukos107). tagad Bērziņš varēja vadīt ekonomiku, 
kā viņš to vēlējās, un, iespējams, plānsaimniecība bez plāna bija tīkama arī Ulmanim, 
kurš vēlējās kontrolēt visu, līdz pat pēdējam sīkumam.108 Gandrīz ikviena lieta un pa-
rādība, ieskaitot visikdienišķākās, tika raksturota kā tāda, kurai nepieciešams “plāns 
visai valstij” – plāns ledus laušanai, koku gatvju stādīšanai, “ražošanas un darba plāns 
lauksaimniecībai”. Ulmani nodarbināja pat jautājums, “ar ko nosegs galvaspilsētas auto-
busu garāžas jumtu”, vai deputātnieku sievas nodarbojas “ar vērpšanu un aušanu”, cik 
sagādāts “zirgu grābekļu”, viņš ieteica nodibināt “gatvju koku pārziņa amatu” u.tml.109 
ar tādu diktatoru nekāds plāns nebija vajadzīgs, nedz arī tas bija lietderīgs pašam Ulma-
nim, kurš izvirzīja arvien jaunus plānus. valdības iekšienē parādījās neapmierinātība ar  

103 piemēram, neņemot vērā izsludināto “latviskošanu”, netika nacionalizēts lielākais Latvijas ebrejiem piede-
rošais uzņēmums, brāļu Hofu jelgavas linu manufaktūra, kura 1938. gadā nodarbināja 1637 cilvēkus un bija 
lielākais privātais uzņēmums Latvijā (un tikai otrais pēc valstij piederošā veF; sk.: 20. gadsimta Latvijas 
vēsture, II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 660. lpp.). Hofiem, kuri laikam bija atraduši devīgu pieeju Bērziņam, 
izdevās izvairīties no nacionalizācijas par lētu cenu – ar vairāku latviešu iekļaušanu uzņēmuma valdē. sk.: 
stranga a. Ebreji un diktatūras Baltijā, 185. lpp. 

104 Ceturtais gads, 345. lpp.
105 sākotnēji uzsāka izstrādāt piecu gadu plānu, taču šo ideju laikam atmeta tāpēc, ka te būtu burtiska līdzība ar 

komunistisko psrs; vācijā savukārt bija četru gadu plāns. Latvija gāja savu ceļu un izstrādāja ļoti plašas sešu 
gadu plāna tēzes. sk.: Lvva, 6824. f., 1. apr., 138. l., 3.–51. lp.; 83. lp. – par piecu gadu saimniecības plāna 
ieceri.

106 mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, 1937, 29. nov.
107 6 gadu celtniecības plāns. Rīts, 1939, 23. febr.; sk. arī finanšu ministra a. valdmaņa runu 1939. gada 28. martā 

tirdzniecības un rūpniecības kameras pilnsapulcē, kurā viņš paziņoja, ka ir izstrādāts “valsts saimnieciskais 
plāns 1939.–40. gadam”. Rīts, 1939, 29. marts.

108 L. Ēķis 1937. gada septembrī bija precīzi raksturojis Ulmaņa nostāju pret plānsaimniecību: “.. viņš nekad nav 
ierobežojies tikai ar idejisko vadību vien. viņa rakstura īpašība ir arī tā, ka jau no sākta gala viņš vienmēr 
valsts saimnieciskās ēkas celšanā bijis ne vien pirmais meistars, bet arī pirmais strādnieks. tādēļ mūsu saim-
niecības jaunradīšanas un saskaņotā, līdz galam izdomātā plānā nav svarīgāka jautājuma, kur vadonis nebūtu 
pats pielicis roku, devis izšķirošos praktiskos norādījumus.” sk.: Ēķis L. dr. K. Ulmanis kā saimnieciskās 
dzīves veidotājs. Latvijas Kareivis, 1937, 4. sept. nekas vēl nebija “līdz galam izdomāts”, un “pirmā strādnieka” 
domas varēja mainīties vai bija spiestas mainīties.

109 K. Ulmaņa “verbālnotas”. Latvijas Arhīvi, nr. 1, 1994, 19.–25. lpp.

Aivars Stranga    K. ULmaņa aUtoritārais reŽĪms (1934–1940): poLitiKa, ideoLoĢija, saimnieCĪBa



362 LatvieŠi Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

sociālistiski orientēto ekonomisko politiku. Kā K. Ulmanis atzina savās izsūtījuma pie-
zīmēs 1940. gada novembrī, jau 1938. gadā bija spiests demisionēt ministru prezidenta 
biedrs m. skujenieks, “ar protestu pret pārlieku plašu valsts līdzdalību rūpniecībā, 
saskatīdams draudus pret privātīpašuma tiesībām”. neapmierināts kļuva arī ģenerālis 
j. Balodis, formāli otrais cilvēks valstī, un “sāka nosodīt manu politisko līniju kā pār-
lieku radikālu un pat daļēji kreisu”.110 nekas nemainījās, pat pretēji: tirdzniecības un 
rūpniecības ministrs j. Blumbergs 1940. gada 1. janvārī paziņoja, ka sagaidāma “vēl 
lielāka valsts intervence privātajā saimniecībā”.111

darbaspēka problēmas nopietni nodarbināja Latvijas saimniecību un politiku jau 
kopš 20. gadiem, kopš egalitārās agrārās reformas. tā bija radījusi desmitiem tūkstošus 
nelielu saimniecību, kurās katrs bija saimnieks un kalps, bet lielākās un tirgum vairāk 
ražojošās saimniecības nevarēja atrast darbarokas. no 20. gadu otrās puses problēmu 
mēģināja risināt ar šķietami pagaidu līdzekli, kura viens no galvenajiem iniciatoriem 
bija Ulmanis: runa ir par darbaspēka ievešanu no Lietuvas un polijas. tas, kas bija 
iecerēts kā pagaidu līdzeklis, lauksaimniecībai attīstoties, kļuva par neaizvietojamu. 
20. gados problēmu vēl nepadziļināja darbaroku aizplūšana uz pilsētām, jo rūpniecība 
atjaunojās samērā lēni. 30. gados viss mainījās strauji un neatrisināmi. rūpniecība 
Latvijā, pasargāta no ārzemju konkurences ar protekcionismu, muitām un kontin-
gentiem, attīstības ziņā bija viena no straujākajām visā eiropā, taču produkcijas pie-
augums bija iegūts nevis ar modernu tehnoloģiju ieviešanu, bet galvenokārt pie augot 
strādnieku skaitam (1934. gadā rūpniecībā kopumā nodarbināto skaits bija 84 669, bet 
1938. gadā – jau 117 199);112 auga arī tās atkarība no ārzemju izejvielām. tā bija problē-
mas būtība: rūpniecība piesaistīja lauku iedzīvotājus un kļuva par konkurentu jau tā ar 
darbaroku trūkumu nomāktajai lauksaimniecībai, kura pati, Ulmaņa režīma subsīdiju 
un eksporta lielās atdzīvošanās (kopš 30. gadu vidus) motivēta, prasīja arvien vairāk 
darbaroku. valdība labi apzinājās problēmas būtību, bet nespēja vēl izšķirties, ko darīt. 
1935. gada 14. marta valdības sēdē L. Ēķis “ziņo par rūpniecības stāvokli valstī. atrod, 
ka rūpniecība, pateicoties augstām ievedmuitām, sasniegusi savu augstāko pakāpi. Uz 
priekšu varētu būt runa gan par rūpniecības samazināšanu, bet ne par tālāku paplašinā-
šanu. par eksportētiem rūpniecības ražojumiem ieņem mazāk valūtas, nekā izdod par 
ievedamām izejvielām un pusfabrikātiem.”113

Lai arī rūpniecība, tirdzniecība, finanses deva vairāk nekā 60% no valsts nacionālā 
ienākuma, lauksaimniecības loma bija ļoti liela, un pēc 15. maija tā – vismaz ideolo-
ģiski – kļuva arvien ievērojamāka, tieši lauksaimniecību paceļot “nacionālas” (atšķirībā 
no rūpniecības, kur bija liels vāciešu un ebreju īpatsvars) un “vienotas” nozares līmenī. 
Šis ideoloģiskais un politiskais aspekts labi redzams valdības lēmumā 1935. gada 30. ap-
rīlī: “mūsu gruntniecība [zemniecība] – šis apzīmējums apvieno visus – lielus, mazus, 
vecus, jaunus – nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums.”114 Lauksaimniecības 

110 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā, 317. lp.
111 Ekonomists, nr. 1, 1940, 5. lpp.
112 20. gadsimta Latvijas vēsture, II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 658.–659. lpp.
113 Lvva, 1307. f., 1. apr., 304. l., 65. lp.
114 turpat, 121. lp.
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ministrijai tika uzdots nodrošināt cietas iepirkuma cenas, bet vienlaikus arī veicināt 
tādu kultūru attīstību, kuru audzēšanā mazāk jāizmanto ārzemju laukstrādnieki. rūp-
niecības un lauksaimniecības attīstība bija jāizlīdzina un jālīdzsvaro “ar vispārējās 
plānveidības palīdzību”; pat vairāk – “mūsu lauksaimniecības ražošanas noteikumu 
un apstākļu pētīšanai un skaidrošanai jātop neatkarīgai no ārzemju ietekmes”.115 tātad  
lauksaimniecībai bija jāattīstās bez ārzemju ietekmes un ārpus kapitālisma, idilliskā 
latviskumā, savukārt “nenacionālā” rūpniecība bija jāsašaurina (bet auga arī valstij pie-
derošie uzņēmumi). praksē nebija iespējams ne viens, ne otrs, un valdība sāka izstrādāt 
radikālus plānus par “nozaru līdzsvarošanu”.

1938. gada pavasarī uztraukums jau bija neslēpts, publisks. 26. martā Ēķis paziņoja: 
“tomēr dažās nozarēs nodarbības pieaugums ir pārāk straujš [rūpniecībā] un mums 
nākas domāt par šī straujuma kāpināšanas ierobežošanu, jo pārāk strauja attīstība vienā 
nozarē izsit no līdzsvara un liek ciest zaudējumus citām, varbūt pat vitālākām ražošanas 
un nodarbības nozarēm [lauksaimniecība] .. tagad par dārgu valūtu jā importē vairāk 
kā 50 000 polijas laukstrādnieku,116 pie kam viss laukstrādnieku skaits ir tikai 100 000. 
varat iedomāties, ko tas nozīmē.”117 1939. gada maijā valdība izšķīrās par problēmas 
risinājumu birokrātiskā veidā, nodibinot darba centrāli, kurai bija jāvada un jāregulē  
darbaspēka kustība valstī (līdz tam bija darbojušies darba biroji pie Lauksaimniecī-
bas kameras, taču to loma bija neliela: tajos varēja iesniegt pieprasījumu pēc darba- 
 rokām vasaras darbiem, taču tie neregulēja – nemaz nerunājot, ka nodrošināja – darba-
spēka kustību). Likums par darba centrāli bija tik nozīmīgs, ka pats Ulmanis sniedza 
tam plašus un viņam neraksturīgi dramatiskus vērtējumus (“likums par darba spēka 
sagādāšanu un darba spēka novietošanu ir smags, bezgala smags likums”118), īpaši 
jūtami tas izskanēja laikā, kad notika viņa brauciens uz Brocēnu cementa fabriku, 
proti,  1939. gada 1. jūnijā (šie vērtējumi tika publicēti presē kā “valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa norādījumi Brocēnos”). “mums trūkst darba roku”, un tas rada “smagas 
pārdomas”, atzina Ulmanis; rūpniecība atņem darbarokas laukiem, un risinājumam 
bija jābūt: rūpniecības racionalizācija (to nevarēja īstenot ātri), bet nekavējoties var 
īstenot darbaspēka kontroli, turklāt – “mēs visu šinī likumā vēl neesam iestrādājuši”. 
Kas tad bija iestrādāts? “smagi ir 2 jauni likuma panti,” teica Ulmanis. viens: sievie-
tes, kas jaunākas par 22 gadiem, varēs strādāt pilsētās par mājkalpotājām tikai tad, ja 
attiecīgā pilsētā vai ciemā nodzīvojušas pēdējos piecus gadus. tā bija vēlēšanās notu-
rēt sievietes laukos. otrs: sievietes un vīrieši, kas jaunāki par 22 gadiem, varēja tikt 
nodarbināti rūpniecības uzņēmumos rīgā, daugavpilī, Liepājā, ventspilī tikai tad, 
ja pēdējo piecu gadu laikā trīs gadus bija dzīvojuši minētajās pilsētās. Likums tika  

115 Lvva, 1307. f., 1. apr., 304. l., 123. lpp.
116 Finanšu ministrijas precīzie dati bija šādi: 47 824 laukstrādnieki 1937. gadā, 46 363 – 1938. gadā. – Lvva, 

6824. f., 1. apr., 183. l., 9. lp.; stāvoklis kļuva dramatisks 1939. gadā, kad vācijas un psrs agresija iznīcināja 
poliju un iebraukušo laukstrādnieku skaits ievērojami samazinājās (ieceļojušo poļu un lietuviešu laukstrād-
nieku kopējais skaits bija tikai 16 749; sk.: pagājušā gadā Latvijā ieceļoja 16 749 laukstrādnieki. Latvijas 
Kareivis, 1940, 29. maijs), radot Latvijas lauksaimniecībai neatrisināmas problēmas.

117 svarīgi pārkārtojumi valsts saimniecībā. Rīts, 1938, 27. marts.
118 jāsamazina rūpniecībā nodarbināto darba roku skaits. valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi Brocēnos. 

Latvijas Kareivis, 1939, 1. jūn. 
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piemērots arī visiem būvniecības, ceļu un ielu izbūves darbiem, kā arī citiem sezonas 
darbiem, bet netika slēpts, ka ir ieceres par studentu un vidusskolu beigušo sūtīšanu  
lauku darbos.119

taču – kā bija atzinis Ulmanis – likumā vēl nebija iestrādāts viss: likums regulēja 
darbaspēka kustību, taču darba centrāle pati ar darbarokām nenodrošināja (piemēram, 
tika norādīts: “darba centrāles vadība paskaidro, ka strādnieku sagādāšanu sezonas 
darbos centrāle pagaidām neuzņemas. tā tikai dod atļauju uzņēmumiem nodarbināt 
sezonas darbos zināmu strādnieku skaitu, bet vajadzīgie strādnieki jāsagādā uzņēmu-
miem pašiem.”120). izrādījās, ka ar to nepietiek, un ātri – pat ātrāk, nekā Ulmanis to 
gaidīja (tiesa, arī otrā pasaules kara lielā un negatīvā iespaidā), likums bija radikāli 
jāpaplašina, nosakot ne tikai to, kurus nevar nodarbināt, bet arī – kuri, kur un kā jā-
nodarbina, turklāt spaidu kārtā: saimniecība bija jānodrošina ar darbarokām. pasaules 
kara izcelšanās un Latvijas saimniecisko sakaru ar rietumiem (galvenokārt tie risinājās 
pa jūru) sabrukums radīja ļoti smagas problēmas. polija bija iznīcināta, un uz darba-
spēku no tās vairs nevarēja cerēt; bija jādomā par risinājumiem. izaugusī rūpniecība 
mocījās ar izejvielu trūkumu, bet visa valsts kopumā – ar augošu kurināmā deficītu, 
ogļu ievedumam dramatiski krītot. tā nu valsts bija spiesta sašaurināt ražošanu, auga 
bezdarbs, strādnieku dzīves līmenis strauji kritās. Latvijā iestājās jauna ekonomiskā 
krīze. 1939. gada 21. decembrī valdība bija spiesta piešķirt ne tikai 306 000 latu bez-
darba apkarošanas fondam (salīdzinājumam – 1935. gada 15. janvārī šim fondam bija 
piešķirti 32 000 lati121) un 126 000 latu darba meklētāju nodarbināšanai, bet arī 73 000 
latu trūcīgo bērnu un viņu māšu ēdināšanai rīgā, Liepājā, ventspilī, daugavpilī, rē-
zeknē, jelgavā, Kuldīgā, Ludzā.122

Lai atrisinātu kurināmā sagādes un darbaspēka problēmu laukos, valdība 1940. gada 
28. maijā pieņēma visradikālāko likumu visā 15. maija režīma vēsturē – Likumu par 
saimniecisko dienestu, kas liecināja, ka ar darba centrāli vairs nepietiek. atšķirības 
no centrāles bija šādas: 1) centrāle tikai regulēja un vadīja darbaspēka kustību, un pat 
to veica nepilnīgi, turpretī jaunais likums nodrošināja darbaspēka sagādi; 2) šī sagāde 
tiktu nodrošināta pusmilitārā, “mobilizācijas” ceļā: daļu no likumam pakļauto saimnie-
ciskā dienestā ieskaitītu, citus – iesauktu; 3) par izvairīšanos no ieskaitīšanas, nemaz 
nerunājot par iesaukšanu, draudēja bargi sodi – kā pienākas par militāram dienestam 
līdzīga likuma pārkāpšanu (iekšlietu ministrija paredzēja likuma pārkāpējus ievietot 
četru tipu dažāda režīma nometnēs atkarībā no likuma pārkāpuma smaguma123);  
4) likums attiecās uz ļoti plašām iedzīvotāju grupām, no kurām lielākās bija ierēdņi, 
uzņēmumu īpašnieki, skolēni, kas vecāki par 14 gadiem.124 Un pat tas nebija viss. ja 
nebūtu notikusi Latvijas okupācija, Ulmanis būtu mēģinājis īstenot ieceri, kāda nekad 
nebija ienākusi prātā pat sociāldemokrātiem: lai pilnīgi likvidētu darbaspēka problēmu 

119 sk.: jāsamazina rūpniecībā nodarbināto darba roku skaits. 
120 darba centrāles uzdevumi kļūst arvien plašāki. Latvijas Kareivis, 1939, 2. jūn. 
121 Lvva, 1307. f., 1. apr., 304. l., 12. lp.
122 turpat, 1313. f., 1. apr., 140., 287. lp.
123 turpat, 1368. f., 3. apr., 51. l., 2. lp.
124 sk. sīkāk: Bleiere d., Butulis i., Feldmanis i., stranga a., Zunda a. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). 

rīga: jumava, 2008, 175.–176. lpp.
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laukos, viņš vēlējās sadalīt lielsaimniecības (“manā programmā bija pietiekami daudz 
pret lielajiem zemes īpašumiem vērstu punktu”), radot katru gadu tūkstošiem jaunu, 
mazu saimniecību, un īstenot “piespiedu kooperāciju”: “.. manis vēl neizsludinātais 
plāns paredzēja algota darba samazināšanu, ja ne pilnīgu likvidāciju lielsaimniecību 
pakāpeniskas sadalīšanas ceļā.”125 tā būtu nākamā, vēl egalitārāka agrārā reforma.126

125 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā, 322., 324. lpp.
126 ideja par otro agrāro reformu parādījās jau 1939. gada janvārī, kad tika norādīts, ka Latvijā ir pārāk daudz 

saimniecību, kuras neatbilst intensīvām saimniekošanas metodēm, bet patērē ievesto darbaspēku. tobrīd 
otrās reformas ideja tika saistīta vienīgi ar lauksaimniecības racionalizāciju. sk.: Zemei – piemērotāku saim-
nieku. mūsu otrā agrārā reforma. Latvijas Kareivis, 1939, 4. janv.

par autoru
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Inesis Feldmanis

moLotova – riBentropa paKts  
Un Latvija

1939. gada 23. augustā noslēgtais padomju savienības un vācijas neuzbrukšanas līgums un tā neat-
ņemamā sastāvdaļa – slepenais papildu protokols (molotova – ribentropa pakts) – bija prettiesisks 
un cinisks darījums, izlīgums uz sešu trešo valstu rēķina, un tam nav iespējams sameklēt analogu 
visā jaunākajā eiropas vēsturē. tas sadalīja austrumeiropu vācu un padomju ietekmes zonās un 
bija starta signāls vācu un krievu vispārējai agresijai, ievadot otro pasaules karu. vairums eiropas 
vēsturnieku asi nosoda un kritizē molotova – ribentropa paktu, saucot to par dalīšanas, iznīcinā-
šanas un kara paktu. vienīgi Krievijā pēdējā desmitgadē novērojami centieni mazināt molotova–
ribentropa pakta noziedzības pakāpi, tā destruktīvo un liktenīgo ietekmi uz turpmāko notikumu 
attīstības gaitu. 

The non-aggression treaty concluded on august 23, 1939 between the soviet Union and Germany 
and its integral part, secret additional protocol (molotov – ribbentrop pact), was an unlawful and 
cynical deal, agreement that damaged interests of third parties; it is impossible to find analogical 
case in whole modern european history. it divided eastern europe in two spheres of influence and 
served as starting point, leading to the second World War. european historians mostly condemn 
and criticize molotov – ribbentrop pact, denotating it as a pact of division, extermination and war. 
only in russia during the last decade one can notice attempts to weaken level of criminal character 
of molotov – ribbentrop pact and its destructive and fateful impact on further development of 
history.

Atslēgvārdi: garantiju politika, molotova – ribentropa pakts, otrais pasaules karš, starptautiskās 
attiecības,  teritoriāli politiskās pārkārtošanās gadījums, okupācija. 

Keywords: policy of guarantees,  molotov – ribbentrop pact, World War ii, international relations, 
event of a territorial and political rearrangement, occupation. 

vācijas un padomju savienības saprašanās un sadarbība 1939.–1941. gadā iz-
šķirīgi ietekmēja visu eiropas vēsturi. padomju diktatora josifa staļina un vācu 
fīrera ādolfa Hitlera draudzības periodā (22 mēneši) abas lielvaras kopā sagrāba 
un okupēja 12 eiropas valstis, bet divām (somija un rumānija) atņēma plašas teri-
torijas. Gandrīz pilnīgi bija iznīcināts tāds eiropas reģions kā austrumeiropa. sim-
tiem tūkstoši cilvēku tika nogalināti, deportēti vai bija spiesti izceļot. tik satriecoši 
bija molotova – ribentropa pakta tiešie rezultāti, nerunājot nemaz par tā sekām  
mūsdienās.
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abu agresīvo lielvalstu noslēgtie līgumi un parakstītās slepenās vienošanās izrā-
dījās liktenīgas austrumeiropai uz vairākiem gadu desmitiem. minēto dokumentu 
destruktīvā loma skaidri atklājās otrā pasaules kara beigās, kad jaltas konferencē 
(1945. gada 4.–11. februāris) staļinam izdevās no asv prezidenta Franklina delano 
rūzvelta un britu premjera vinstona Čērčila de facto iegūt teritorijas, no kurām 
dažus gadus iepriekš Hitlers viņa labā bija atteicies de iure.1 tā kā jaltā iedibinātā 
starptautiskā kārtība2 noteica eiropas likteni līdz pat psrs sabrukumam 1991. gadā, 
jautājums vēl arvien nav zaudējis aktualitāti. Lai gan pagājis diezgan ilgs laiks, kopš 
Baltijas valstis atguva neatkarību, vēstures ironija ir tāda, ka molotova – riben-
tropa pakts, precīzāk, tajā paredzētās teritoriālās izmaiņas, kas vēlāk nostiprinātas 
citos līgumos, joprojām lielā mērā ir mūsdienu austrumeiropas politiskās kartes  
pamatā. 

mūsdienās visai skaudri ir jūtamas arī nepārvarētās vācu – padomju slepeno pro-
tokolu ekonomiskās, politiskās, juridiskās un psiholoģiskās sekas.3 vēsturiskā atskatā 
un perspektīvā šīs slepenās vienošanās pat līdzinās bumbai ar laika degli, kuras tikšķi 
te pastiprinās, te pieklust, bet ir dzirdami visu laiku. acīmredzot situācija nemainīsies, 
iekams Krievija – padomju savienības tiesiskā mantiniece – nepārtrauks bezjēdzīgi 
noliegt savu vēsturi un atklāti atzīs visus padomju noziegumus (arī Baltijas valstu 
okupāciju, prettiesisko aneksiju un sovetizāciju), kuri bija iespējami, sadarbojoties ar 
nacistisko vāciju.

1 Липинский Я. Секретные протоколы Сталина и Гитлера – нескончаемая история с 1939 г. Междуна-
родный кризис 1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения Германии на 
СССР. Москва: Права человека, 2006, с. 23. 

2 jalta ir kļuvusi par simbolu vienam no ciniskākajiem politiskajiem darījumiem visā pasaules vēsturē. Kon-
ferencē skaidri un nepārprotami tika iezīmētas pēckara kārtības jaunās kontūras, ko visspilgtāk raksturoja 
eiropas sadale austrumu un rietumu ietekmes sfērās. apmaiņā pret psrs piekrišanu lauzt 1941. gada 13. ap-
rīlī noslēgto neitralitātes līgumu ar japānu un pieteikt tai karu jaltā de facto tika sankcionēta austrumeiropas 
sovetizācija. F. d. rūzvelts un v. Čērčils vairs neapstrīdēja arī Baltijas inkorporāciju padomju savienības 
sastāvā. Kopumā apmēram simt miljonu eiropiešu nokļuva tāda vai citāda veida padomju lielvalsts varā un 
bija spiesti samierināties ar dzīvi totalitārisma apstākļos aptuveni četrdesmit piecus gadus, kas ir nežēlīgi ilgs 
vēstures posms. vismaz divas austrumeiropiešu paaudzes nevarēja pilnā mērā īstenot savus sapņus, nodomus 
un iespējas. vismaz divas paaudzes tika pakļautas sociālistiskajam eksperimentam, atpalicībai un cilvēka 
necienīgai dzīvei.

3 pazīstamais vācbaltiešu izcelsmes tiesībzinātnieks dītrihs andrē Lēbers 1999. gadā norādīja, ka molotova – 
ribentropa pakta sekas vēl nav pārvarētas. tas attiecas ne tikai uz cilvēciskām, sociālām un ekonomiskām, 
bet arī juridiskām šā pakta sekām, piemēram, Latvijas “klibojošā” kontinuitāte. runa ir par to, kā pasaulē tiek 
uztverts jautājums, vai 1991. gadā atjaunotā Latvija turpina vai neturpina valststiesību izpratnē pirmskara 
Latviju. Lielākā daļa eiropas valstu atzīst šo kontinuitāti, bet vairākas (Krievija, Bulgārija u.c.) to apstrīd un 
uzskata Latviju par jaunu valsti, kas atdalījusies no padomju savienības uz pašnoteikšanās pamata. Kamēr 
kontinuitāte nav vispāratzīta, tā “klibo”, un tas rada vairākas problēmas. tā, piemēram, ano attieksme 
pret Latviju prakses līmenī ir kā pret valsti, kas atdalījusies no psrs. proti, ano aprēķina Latvijas dalīb-
maksu, ņemot vērā psrs maksātās naudas summas. Latvijai noteikta proporcionāla daļa. sk.: Lēbers d. 
molotova – ribentropa pakta sekas mūsdienās: starptautiski tiesiskie aspekti. Latvijas Vēsture, nr. 3, 1999,  
42.–45. lpp.
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Slepenais papildu protokols par Vācijas un PSRS interešu sfēru robežu. Parakstījuši 
V. Molotovs un J. fon Ribentrops 1939. gada 23. augustā. 

1939. gada 23. augusta slepenā papildu protokola precizējums. Parakstījuši 
V. Molotovs un V. Šulenburgs 1939. gada 28. augustā. 

Konfidenciālais protokols par to iedzīvotāju pārvietošanu, kuri dzīvo PSRS un 
Vācijas interešu sfērā. Parakstījuši V. Molotovs un J. fon Ribentrops 1939. gada 
28. septembrī. 

Slepenais papildu protokols par pārmaiņām Vācijas un PSRS interešu sfēru robežās. 
Parakstījuši V. Molotovs un J. fon Ribentrops 1939. gada 28. septembrī. 

Slepenais papildu protokols par poļu aģitācijas nepieļaušanu otras līgumslēdzējas 
puses teritorijā. Parakstījuši V. Molotovs un J. fon Ribentrops 1939. gada 
28. septembrī. 

Protokols par Vācijas atteikšanos no pretenzijām uz Lietuvas teritorijas daļu, kas 
norādīta 1939. gada 28. septembra slepenajā papildu protokolā. Parakstījuši 
V. Molotovs un V. Šulenburgs 1941. gada 10. janvārī. 

PSRS un Vācijas valdību paziņojums 1939. gada 28. septembrī par savstarpējām 
konsultācijām. 

(Новая и новейшая история, № 1, 1993, с. 86–97) 

1. att. to 1939.–1941. gadā noslēgto padomju – vācu slepeno vienošanos oriģinālu saraksts, kuri 
glabājās  bijušajā padomju savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas arhīvā

starptautiskās situācijas pārmaiņas 1939. gada pavasarī 

1939. gads ievadīja eiropas valstu attiecībās pavisam jaunu situāciju. vācija jutās 
jau tik spēcīga, ka savā ārpolitikā vairs nebalstījās uz tā saukto tautas ideju (Volks-
gedanke), kas paredzēja un attaisnoja tikai vāciešu pakļaušanu Berlīnes varai, bet 
gan atklāti izvirzīja un aizstāvēja “impērijas ideju” (Reichsgedanke),4 kas bija daudz 
plašāka un “pieļāva” arī kundzību pār nevāciešiem. par atteikšanos ievērot nacionālo 
principu Hitlers izšķīrās marta vidū, kad pārkāpa minhenes vienošanos5 un iznīcināja 
“apcirpto” Čehoslovākiju, izveidojot Bohēmijas un morāvijas protektorātu, kā arī for-

4 nacistu skatījumā “impērijas ideja” bija ļoti izdevīga, lai attaisnotu to teritoriju pakļaušanu vācu varai, kuras 
agrāk apvienoja vācu nācijas svētās romas impērija, ko izveidoja 10. gadsimta vidū, bet galīgi tā sabruka 
19. gadsimta sākumā.

5 1938. gada 29. septembrī Lielbritānijas, Francijas, itālijas un vācijas pārstāvji parakstīja minhenes vienošanos, 
kas paredzēja nodot vācijas rīcībā līdz tam Čehoslovākijai piederošo sudetijas apgabalu. apmierinātas tika 
arī polijas un Ungārijas teritoriālās pretenzijas. poļi ieguva tešinas apgabalu, bet ungāri – vairākas pierobežas 
teritorijas.
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māli atzina slovākijas patstāvību. dažas dienas eiropas politiskajā kartē kā valstiska 
vienība figurēja arī rutēnija (aizkarpatu Ukraina), kuru pēc tam iekļāva Ungārijas  
sastāvā.6

1939. gada pavasarī īpaši strauji saasinājās vācijas un polijas attiecības, jo varšava, 
jūtot arvien pieaugošo britu atbalstu, nevēlējās samierināties ar to lomu, kuru Hitlers 
bija tai atvēlējis savā ārpolitiskajā stratēģijā, plānojot 40. gadu pirmajā pusē (bet ne 
agrāk kā 1943. gadā) sākt karu ar rietumu lielvalstīm. polijai vajadzēja kļūt par Berlī-
nes jaunāko partneri un paklausīgu satelītu, kam būtu jānodrošina vācijas aizmugure 
austrumos. 1939. gada 22. augustā, uzstājoties vērmahta augstāko virsnieku sanāksmē, 
Hitlers ieskicēja šīs jau tolaik atmestās stratēģijas būtību: “vispirms es gribēju nodroši-
nāt pieņemamas attiecības ar poliju, lai vestu cīņu pret rietumiem.”7 Hitlers bija iedo-
mājies, ka poļu politiķiem gluži vienkārši nav citas izejas kā vien orientēties uz vāciju, 
kas tolaik jau bija nodrošinājusi noteicošo ietekmi eiropas kontinentā. taču patiesībā 
vācu iniciatīva un piedāvājums poļu politisko eliti jūtami satrauca, jo apdraudēja po-
lijas līdzšinējās politikas pamatus – stingra līdzsvara ieturēšanu attiecībās ar kaimiņu 
lielvalstīm – vāciju un padomju savienību. 

vācijas mēģinājumi vienoties ar poliju un noslēgt ar to jaunu līgumu (1934. gada 
26. janvārī abas valstis bija parakstījušas neuzbrukšanas paktu), kas iesākās pēc min-
henes konferences un turpinājās līdz 1939. gada 26. martam, cieta pilnīgu neveiksmi, 
kam sekoja Berlīnes lēmums atrisināt “poļu jautājumu”, izmantojot militārus līdzekļus. 
varšava savukārt izšķīrās par sadarbību ar Lielbritāniju, kas 1939. gada pavasarī uzsāka 
īstenot jaunu kursu – “nomierināšanas” politiku nomainīja “garantiju” politika. Briti 
paziņoja, ka agresijas gadījumā ir gatavi (kopā ar Franciju) sniegt palīdzību polijai. 
vēlāk Lielbritānijas un Francijas garantijas ieguva arī rumānija, Grieķija un turcija. 

Britu vienpusīgā “garantiju” politika, kuras galvenie mērķi bija “nobiedēt” vāciju 
un iegūt par sabiedroto padomju savienību, izrādījās visai nepārdomāta un izraisīja 
neparedzētas sekas. Lielbritānija un Francija faktiski nostiprināja arī psrs drošību pret 
iespējamu vācu agresiju, jo padomju savienība atradās uz austrumiem no garantētajām 
valstīm. maskavai vairs nevajadzēja lauzīt galvu par eventuālu vācijas uzbrukumu. ja 
vācija tagad uzbruktu, maskava varētu rēķināties ar Lielbritānijas iesaistīšanos karā, 
iekams vācieši sasniegtu padomju robežas. turpretī padomju savienībai nebija nekādu 
saistību pret Londonu. Līdz ar to vienpusīgās garantijas bija dārga britu dāvana padomju 
diktatoram. ievērības cienīgs šajā ziņā ir latviešu izcelsmes asv vēsturnieka edgara 
andersona atzinums, ka, dodot garantijas polijai, britu premjers nevils Čemberlens 
patiesībā iespēlēja sevi staļina rokās.8 daudzas vēlākās problēmas, kas radās britiem, 
bija tieši saistītas ar šo pārsteidzīgo rīcību.

6 Latvijas ārlietu ministram vilhelmam munteram bija pilnīgi skaidrs, ka “Čehoslovākijas notikumi nozīmē 
noteiktu pagriezienu vācijas politikā. vācija atsakās no vēl [pagājušā gada] septembrī vairākos veidos svinīgi 
un saistoši deklarētās politikas – aprobežoties eiropā ar vienkopus dzīvojošo vāciešu apvienošanu vienā vācu 
valstī. sk.: Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – Lvva), 2574. f., 4. apr., 7679. l., 
195. lp. Latvijas ārlietu ministra apkārtraksts Latvijas sūtņiem, 1939. gada 26. aprīlī. 

7 Akten zur deutschen auswärtigen Politik (turpmāk – ADAP), serie d 1937–1945. Baden-Baden, 1961, Bd. vii, 
s. 168.

8 andersons e. Latvijas vēsture. Ārpolitika, II. stokholma: daugava, 1984, 65. lpp.
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nepārdomātā britu “garantiju” politika un Hitlera lēmums atrisināt “poļu jautā-
jumu” ar militāriem līdzekļiem jūtami sekmēja padomju savienības lomas pieaugumu 
starptautiskajās attiecībās – bez tās līdzdalības vairs nebija iespējama starptautisko jau-
tājumu risināšana eiropā. maskava nokļuva arbitra lomā. tā varēja izvēlēties – vai nu 
kopā ar Lielbritāniju un Franciju vērsties pret vāciju, vai provocēt karu starp vāciju un 
rietumu demokrātijām. Citu lielvalstu ārpolitisko manevru iespējas bija visai ierobežo-
tas. abām pusēm – rietumu lielvalstīm un vācijai –, lai sasniegtu savus mērķus, bija ne-
pieciešams padomju savienības atbalsts. Lielbritānija un Francija piecus mēnešus centās 
panākt vienošanos ar maskavu, lai atturētu nacistisko vāciju no agresijas pret poliju.

Berlīne sākumā gan vēl mēģināja panākt polijas ārpolitisko izolāciju, necenšoties 
vienoties ar padomju savienību. 1939. gada 22. maijā tā parakstīja “tērauda paktu” ar 
itāliju, bet tas nedeva iespēju uzskatīt itāliju par sabiedroto nākamajā karā, jo roma 
paziņoja, ka gatava karam tā būs tikai 1942. gadā. nesekmīgi bija arī vācu diplomātijas 
mēģinājumi izmantot “japāņu faktoru” kā līdzekli spiedienam uz rietumu lielvalstīm. 
1939. gada jūlijā strupceļā nonāca vācu sarunas ar japāņiem par militārā pakta noslēg-
šanu. Lai atrisinātu “poļu problēmu”, Berlīnei atlika vairs tikai viena iespēja – vienoties 
ar padomju savienību.

visu šo norišu kontekstā nevar nepieminēt Krievijas vēsturnieka sergeja sluča 
ārkārtīgi interesantos secinājumus. viņš uzskata: ja varšava būtu Berlīnei piekāpusies, 
tad karš, jādomā, 1939. gadā nesāktos, jo vācija gluži vienkārši nebija gatava cīņai ar 
rietumu lielvalstīm. tādā veidā polijas ārpolitika esot jūtami ietekmējusi notikumu 
attīstību otrā pasaules kara priekšvakarā. tā piespiedusi Hitleru mainīt savus plānus – 
pirmo triecienu dot austrumos, nevis rietumos, un sākt karu agrāk, nekā plānots, kā 
arī noslēgt vienošanos ar padomju savienību9 – parakstīt bēdīgi slaveno molotova – 
ribentropa paktu.

pakta noslēgšana un tā būtība 

daudzām eiropas tautām tik liktenīgo maskavas un Berlīnes “draudzības periodu” 
(1939–1941) ievadīja 1939. gada 23. augustā noslēgtais vācu un padomju neuzbruk-
šanas līgums un tā neatņemamā sastāvdaļa – slepenais papildu protokols (molo-
tova – ribentropa pakts). sarunas par abu lielvalstu izlīgumu iesākās jau 1939. gada 
pavasarī, bet izšķirošā fāzē tās iegāja 19. augustā, kad vācu – poļu attiecības bija jau 
saasinājušās līdz baltkvēlei. Šajā dienā notika divas psrs ārlietu tautas komisāra 
vjačeslava molotova un vācu sūtņa maskavā vernera Frīdriha fon der Šulenburga 
tikšanās. pēcpusdienas sarunas laikā molotovs paziņoja, ka padomju savienības val-
dība ir ar mieru uzņemt vācijas ārlietu ministru joahimu fon ribentropu maskavā 
(par to vācieši runāja jau kopš 15. augusta) 26. vai 27. augustā. vienlaikus viņš nodeva  
v. F. fon der Šulenburgam padomju puses izstrādātu neuzbrukšanas pakta projektu. 

9 Случ С. Внешнеполитическая стратегия Гитлера в 1939 году и Советский Союз. Международный 
кризис 1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения Германии на СССР. 
Москва: Права человека, 2006, с. 64.
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tas ietvēra faktiski visu, ko Berlīne varēja vēlēties: neierobežotu neitralitāti, kas pieļāva 
vācu uzbrukumu polijai, kā arī tādu neuzbrukšanas saistību izpratni, kas garantēja 
savstarpējo tirdzniecību arī kara gadījumā un izslēdza jebkādu kooperāciju ar citām 
lielvalstīm pret līguma partneri. tiesa, par šo “labdarību” un vācu pusei tik nepiecie-
šamā varianta “atrašanu” un piedāvājumu psrs prasīja augstu cenu. neuzbrukšanas 
līgums varēja stāties spēkā tikai tādā gadījumā, ja reizē tiek parakstīts speciāls protokols 
par ārpolitiskajiem jautājumiem (slepenā protokola ideju v. molotovs izvirzīja jau 
17. augustā. “protokols”, uzsvērts maskavas neuzbrukšanas līguma projektā, “ir pakta 
sastāvdaļa.”10 piebildīsim, ka tieši šo momentu atklāti ignorēja psrs tautas deputātu 
kongress 1989. gadā, mēģinot izvērtēt padomju – vācu noslēgtās vienošanās.11

psrs un vācijas sarunu rezultāti Hitleru īsti neapmierināja. ja tiktu akceptēts 
padomju ierosinājums par j. fon ribentropa ierašanos maskavā 26. vai 27. augustā,  
viņam vajadzētu atteikties no 12. augustā pieņemtā lēmuma uzbrukt polijai 26. au-
gustā. to darīt vācu fīrers vēl negribēja, un tāpēc nolēma personiski iejaukties, lai ar 
savu autoritāti piespiestu padomju varasvīrus mainīt ieņemto nostāju. 20. augustā viņš 
nosūtīja telegrammu “staļina kungam”, kurā paziņoja, ka atbalsta maskavas piedāvātā 
neuzbrukšanas līguma projektu un lūdz staļinu pieņemt fon ribentropu 22. vai 23. au-
gustā. Hitlers informēja staļinu, ka “vēlamo papildu protokolu” ir iespējams izstrādāt 
ļoti īsā laikā, ja “atbildīgs vācijas valsts darbinieks” varēs personīgi ierasties maskavā. 
telegramma lika padomju diktatoram skaidri saprast, ka kuru katru brīdi var sākties 
poļu un vācu konflikts: “sasprindzinājums starp poliju un vāciju kļūst nepanesams.”12 
visai tiešs bija arī cits secinājums, kas izrietēja no šī apgalvojuma, – akcijai pret poliju 
ir nepieciešams psrs akcepts. visā eiropā pazīstamais britu vēsturnieks normans dei-
viss ir cieši pārliecināts, ka vācu vērmahts nevarēja riskēt uzbrukt polijai, nenodrošinot 
padomju piekrišanu.13

staļins deva Hitleram piekrītošu atbildi, un līdz ar to noslēdzās sagatavošanās darbi 
vācu ārlietu ministra vizītei psrs. maskavas sarunas sākās 23. augusta pēcpusdienā, to 
laikā j. fon ribentrops rīkojās pēc principa – izteikt jebkuru piedāvājumu un pieņemt 
jebkuras prasības. sarunu sākumā samērā viegli tika atrisināta “poļu problēma”, bet zi-
nāmas grūtības radīja Baltijas jautājums. Hitlers bija nospraudis pa daugavu padomju 
un vācu interešu sfēru robežu, vācijai paredzot Lietuvu un pusi Latvijas, bet psrs at-
stājot otru pusi Latvijas un igauniju. taču staļins pieprasīja arī Latvijas ostas Liepāju un 
ventspili (tātad visu Latviju). j. fon ribentrops neriskēja uz savu atbildību to akceptēt. 
viņš deva rīkojumu nosūtīt uz Berlīni steidzamu telegrammu un izprasīt Hitlera atļauju 
piekrist maskavas prasībām.14 

10 СССР – Германия, 1939: документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по 
октябрь 1939 г., кн. 1. vilnius: mokslas, 1989, с. 48.

11 psrs tautas deputātu 2. kongress 1989. gadā “atdalīja” padomju – vācu neuzbrukšanas līgumu no slepenā 
papildu protokola un deklarēja, ka līguma saturs nebija pretrunā ar starptautisko tiesību normām. slepeno 
papildu protokolu kopā ar citām slepenām vienošanām kongress atzina par juridiski nepamatotu un spēkā 
neesošu kopš parakstīšanas brīža. sk.: psrs tautas deputātu 2. kongresa lēmums par psrs un vācijas 
1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu. Tēvzemes Avīze, 1990, 11. janv.

12 ADAP, serie d, Bd. vii, s. 131.
13 davies n. Im Herzen Europas: Geschichte Polens. münchen: C. H. Beck, 2006, s. 59.
14 ADAP, serie d, Bd. vii, s. 184–185.
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saņēmis telegrammu, Hitlers lika vienīgi atnest atlantu, paņēma lupu, pārbaudīja 
vācijas stratēģisko stāvokli un lika telegrafēt uz maskavu: “jā, piekrītu.”15 tobrīd viņu 
nesatrauca padomju diktatora tālejošie agresīvie plāni, viņu interesēja tikai iespēja at-
risināt “poļu problēmu”. Ceļš 20. gadsimta lielākajam noziedzīgajam darījumam bija 
brīvs, un sarunas Kremlī noslēdzās 24. augustā pulksten 2.00 ar neuzbrukšanas līguma 
(vēsturē gan tas iegājis kā 23. augusta līgums) un tā neatņemamās sastāvdaļas – sle-
penā papildprotokola – parakstīšanu. savā būtībā molotova – ribentropa pakts bija 
prettiesisks un cinisks izlīgums uz sešu trešo valstu rēķina. tas sadalīja austrumeiropu 
vācu un padomju interešu zonā. protokola pirmais pants noteica, ka Latvija, somija 
un igaunija tiek “atdotas” padomju savienībai: “teritoriāli politiskas pārkārtošanās 
gadījumā pie Baltijas valstīm (somijas, igaunijas, Latvijas, Lietuvas) piederīgos apvidos 
Lietuvas ziemeļu robeža ir vienlaikus vācijas un psrs interešu sfēru robeža. savukārt 
protokola otrais pants nosprauda abu agresīvo lielvalstu “interešu sfēru” robežas polijā, 
kā arī fiksēja tās valstiskuma iespējamo izzušanu: “jautājumu, vai abu pušu interesēm 
atbilst neatkarīgas polijas valsts saglabāšana un kādām jābūt tās robežām, galīgi varēs 
noskaidrot tikai tālākās politiskās attīstības gaitā.” trešais pants akcentēja psrs intere-
ses Besarābijā un vācijas pilnīgu intereses trūkumu par šo apgabalu.16 

molotova – ribentropa pakts bija krasā pretrunā ar tolaik spēkā esošajām vispārē-
jām starptautiskajām tiesībām, kas vairs “nepieļāva vienošanās uz trešo valstu rēķina”,17 
kā arī ar psrs un vācijas līgumsaistībām. tas vienpusēji iznīcināja vairs nevajadzīgo 
abu agresīvo lielvalstu neuzbrukšanas paktu sistēmu austrumeiropā. padomju savie-
nība un vācija pārkāpa vairākus citus divpusējos, kā arī daudzpusējos līgumus, tostarp 

15 ADAP, serie d, Bd. vii, s. 187. 
16 Секретный дополнительный протокол. Новая и новейшая история, № 1, 1993, с. 89.
17 Lipinsky j. Das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 

und seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von 1939 bis 1999. Frankfurt a. m.: peter Lang, 2004, s. 86.

2. att. psrs ārlietu 
tautas komisārs vjačeslavs 
molotovs 1939. gada 
24. augusta rītā paraksta 
padomju – vācu neuz-
brukšanas līgumu. no 
kreisās: psrs Ģenerāl-
štāba priekšnieks Boriss 
Šapošņikovs, fon riben-
tropa adjutants rihards 
Šulce (Schulze), vācijas 
ārlietu ministrs joahims 
fon ribentrops un  
padomju diktators josifs 
staļins (Kerschaw j. Hitler, 
1936–1945. stuttgart, 
2000, s. 456). 
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1928. gadā parakstīto Briāna – Keloga paktu,18 jo pretēji šā pakta nosacījumiem slepe-
nais papildu protokols neizslēdza agresiju pret poliju. molotova – ribentropa pakts ne-
bija savienojams arī ar 1933. gada 3. jūlijā parakstīto Londonas konvenciju par agresijas 
definīciju.

Berlīne bija iecerējusi, ka molotova – ribentropa pakts atturēs Lielbritāniju un 
Franciju no iejaukšanās vācu un poļu konfliktā. turpretī staļins nešaubījās par to, ka 
rietumu lielvalstis, ignorējot padomju – vācu izlīgumu, pildīs savas saistības pret po-
liju, un līdz ar to šo valstu iesaistīšanās karā ir neizbēgama. padomju diktatora aprēķins 
izrādījās pareizs. 1939. gada 25. augustā Lielbritānija, parakstot ar poliju savstarpējās 
palīdzības līgumu, no jauna demonstrēja savu strikto nostāju. 

padomju – vācu neuzbrukšanas līgums bija “nāves spriedums polijai”.19 tas bija 
starta signāls vispārējai vācu un krievu agresijai eiropā. tas iededza zaļo gaismu otra-
jam pasaules karam.20 vācija iesāka karadarbību 1. septembrī (pēc divām dienām Liel-
britānija un Francija pieteica vācijai karu) un kopā ar padomju savienību, kas iesaistījās 
konfliktā sešpadsmit dienas vēlāk, dažu nedēļu laikā iznīcināja polijas neatkarību. Kā 
kara, dalīšanas un iznīcināšanas paktam 23. augusta līgumam nav analoga visā eiropas 
jaunākajā vēsturē. Grūti, pat neiespējami iedomāties vēl rupjāku un noziedzīgāku sa-
zvērestību pret mieru un valstu suverenitāti.

molotova – ribentropa pakts kā prettiesisks akts juridiski nevarēja mainīt Latvijas 
un citu Baltijas valstu (Lietuvu padomju interešu sfērā iekļāva 1939. gada 28. septem-
brī) starptautiski tiesisko statusu. taču toreizējā situācijā tas nozīmēja Baltijas valstu 
patstāvības būtisku apdraudējumu, jo interešu sfēru noteikšana liecināja par minēto 
valstu suverenitātes nerespektēšanu un neatkarības apšaubīšanu. psrs ieguva no vā-
cijas brīvas rīcības iespējas turpmākajiem “teritoriāli politiskajiem pārkārtojumiem” 
padomju interešu sfērā. abu agresīvo valstu pārstāvji 23. augustā bija vienisprātis,  
ka interešu sfēra nozīmē brīvību okupēt un anektēt attiecīgo valstu teritorijas. pa-
domju savienība un vācija dalīja interešu sfēras uz papīra, lai norobežošanu pārvērstu  
realitātē.21

Lai gan molotova – ribentropa paktu ir grūti vērtēt citādi kā laupīšanas paktu,  
šodien oficiālā Krievija vēlas panākt tā pārvērtēšanu, atklāti ignorējot pakta neatbil-
stību starptautisko tiesību normām. 2005. gadā vienā no savām intervijām pazīstamais 
krievu vēsturnieks jurijs afanasjevs norādīja: “tagad mums piedāvā pilnībā atgriezties 
staļina laikmetā un interpretēt padomju – vācu paktu tā, kā to interpretēja staļina  
laikos.”22

18 pakts nosaukts tā iniciatoru – Francijas ārlietu ministra aristīda Briāna  un asv valsts sekretāra Frenka 
Keloga  – vārdā.

19 davies n. Im Herzen Europas.., s. 117.
20 vācijas ārlietu ministrijas valsts sekretārs ernsts fon veiczekers 1939. gada 14. oktobrī rakstīja, ka bez 23. au-

gusta līguma nebūtu izraisīts karš. sk.: Weizsäcker Papiere, 1933–1950. Frankfurt a. m.: propyläen, 1974, 
s. 178. Hitlers bija pat sagatavojis atkāpšanās pasākumus, ja neizdotos panākt vienošanos ar psrs. tādā 
gadījumā viņš augusta beigās rīkotu, piemēram, lielu 1914. gada tannenbergas kaujas uzvarētāju godināšanas 
ceremoniju (gatavojoties uzbrukumam polijai vācija bija sakoncentrējusi austrumprūsijā lielas karaspēka 
vienības), bet septembra sākumā sasauktu nirnbergā nacistu partijas miera kongresu.

21 Lipinsky j. Das geheime Zusatzprotokoll.., s. 61.
22 Из первых рук. “История все еще диктуется Сталиным”. http://bat-yam.israelinfo.ru/persons/32?print
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Kā notiek šī atgriešanās? Krievijā norisinās molotova – ribentropa pakta reabi-
litācija kā daļa no plašākiem centieniem nostiprināt krievu imperiālistisko interešu 
celšanu pāri visam kā vadošo ideoloģiju. Šī ideoloģija, lai attaisnotu psrs agresīvo 
darbību, atkārto padomju laikos izstrādātos, vecos melīgos argumentus, ka padomju – 
vācu neuzbrukšanas pakts neesot izraisījis otro pasaules karu (par to atbildīgas esot  

3. att. slepenais papildu protokols par vācijas un psrs interešu sfēru robežu. 1939. gada 23. augusts 
(krievu valodā). Fotokopija (Lipinsky j. Das Geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und seine Entstehungs- und Rezeptions geschichte von 1939 
bis 1999. Frankfurt a. m.: peter Lang, 2004, s. 640–641)
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rietumvalstis), bet divus gadus pasargājis psrs no vācijas uzbrukuma. Uzbrukums 
polijai, agresija pret somiju, Baltijas valstu okupācija – tas viss bijis nepieciešams, lai 
pavirzītu robežas uz rietumiem un sagatavotos neizbēgamajam karam ar vāciju.23

23 sk., piem.: Сиполс В. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной войны, 1939–1941. Мос-
ква: Новина, 1997, с. 345–370. 
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Krievijas vēsturnieki, kuri seko Kremļa norādījumiem un padomju laika tradī-
cijām, aizmirst pat to, ka pati padomju savienība veselus piecdesmit gadus noliedza 
slepenā papildu protokola eksistenci. tagad viņi cenšas visādi mazināt molotova – ri-
bentropa pakta noziedzības pakāpi, izmantojot šajā nolūkā arī paša dokumenta tekstu. 
priekšplānā, piemēram, tiek izvirzīta tēze, ka šim protokolam, kas bija neatņemama 
padomju – vācu neuzbrukšanas līguma sastāvdaļa, ir amorfs raksturs un tas satur tādus 
abstraktus jēdzienus kā “interešu sfēra” vai “teritoriāli politiskā pārkārtošanās”. viņu 
apzināti greizajā skatījumā padomju – vācu pakts neparedz nekādas reālas teritoriālās 
pārmaiņas vai “interešu sfēru” okupāciju, un šajā ziņā būtiski atšķiras no 1938. gada 
septembrī parakstītās minhenes vienošanās, kas tieši nodeva Berlīnes rīcībā līdz tam 
Čehoslovākijai piederošo sudetijas apgabalu.24

Lieki piebilst, ka šī dīvainā nostāja neiztur nekādu kritiku. minhenes vienošanās 
un molotova – ribentropa pakts ir faktiski nesalīdzināmi lielumi. starptautisko tie-
sību aspektā molotova – ribentropa pakts bija neskaitāmas reizes noziedzīgāks par 
nelikumīgo minhenes vienošanos, kuras mērķis tomēr bija miera saglabāšana. turpretī  
23. augusta pakts atļāva gan Hitleram, gan arī staļinam (šo faktu vēsturnieki nez kāpēc 
bieži ignorē) sākt karu, uzbrūkot kaimiņiem, un radīt situāciju, kad priekšplānā izvirzās 
minētā “teritoriāli politiskā pārkārtošanās”, kam seko plašu svešu teritoriju sagrābšana 
un kaimiņvalstu neatkarības iznīcināšana. 1946. gada vasarā bijušais vācijas ārlietu 
ministrs j. fon ribentrops savā pēdējā vārdā nirnbergas tribunālā norādīja: “Kad es 
1939. gadā ierados maskavā pie maršala staļina, viņš ar mani neapsprieda iespēju nore-
gulēt vācu – poļu konfliktu Briāna – Keloga pakta ietvaros, bet gan lika saprast: ja viņš 
nedabūs pusi polijas un Baltijas valstis ar Liepājas ostu, bet vēl bez Lietuvas, tad es varu 
tūlīt pat lidot atpakaļ. 1939. gadā kara vešana tur acīmredzot netika uzskatīta par no-
ziegumu pret mieru.”25 vairāk nekā zīmīgs ir fakts, ka nevienā dokumentu krājumā par 
nirnbergas procesu, kas publicēts padomju savienībā vai Krievijā, šie j. fon ribentropa 
vārdi nav atrodami.

Ko zināja Latvijas diplomāti

vēsts par padomju – vācu neuzbrukšanas līguma noslēgšanu izsauca latviešu 
sabiedrībā bumbas sprādzienam līdzīgu efektu. taču Latvijas diplomātiem tas nebija 
īpašs pārsteigums. jau kopš 1939. gada pavasara viņi iespēju robežās uzmanīgi se-
koja līdzi psrs un vācijas attiecību attīstībai. viņu dienesta ziņojumos, kas attiecas 
uz augusta pirmo pusi, pavīdēja informācija par noteikumiem, ar kādiem iespējams 
maskavas un Berlīnes izlīgums. tā, piemēram, 9. augustā Latvijas sūtnis Berlīnē ed-
gars Krieviņš rakstīja ārlietu ministram vilhelmam munteram, ka valodas par vācu 

24 Мельтюхов М. Советско-польские войны. Москва: Яуза, Эксмо, 2004, с. 590; Дюков А. “Пакт 
Молотова – Риббентропа” в вопросах и ответах. Москва: Фонд “Историческая память”, 2010,  
с. 78.

25 Cit. no: Павлова И. Поиски правды о кануне Второй мировой войны. Правда Виктора Суворова: пере-
писывая историю Второй мировой. Москва: Яуза-пресс, 2006, с. 243.
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un krievu tuvināšanos nāk pat no personām, kuras ir tuvu stāvošas rūdolfam Hesam, 
fīrera vietniekam nacistu partijas lietās. Šīs personas “zina stāstīt par Hitlera plāniem 
izlīgt ar maskavu uz polijas un Baltijas valstu rēķina, restituējot Krieviju 1914. gada  
robežās”.26

pēc molotova – ribentropa pakta parakstīšanas Latvijas ārpolitikas vadītājus īpaši 
satrauca jautājums – kāda tomēr ir noslēgtās vienošanās cena un kādā veidā tā skars 
citas valstis? vieni avoti ziņoja par slepeno protokolu, citi atkal noliedza tā eksistenci. 
Grūti ir visu precīzi izsvērt, bet šķiet, ka Latvijas sūtņu ziņojumos tomēr dominēja 
informācija par notikušo ietekmes sfēru sadali austrumeiropā. arī ārzemju presē ne-
pārtraukti izskanēja apgalvojumi, ka vācijas un psrs izlīgums noticis uz polijas un 
Baltijas valstu rēķina.

saņemtā brīdinošā informācija bija visumā adekvāta un izsmeļoša, bet ne bez 
šaubu ēnas un nepietiekami kategoriska.27 Latvijas ārpolitikas vadība centās to uz-
tvert un interpretēt tik pozitīvi, cik vien iespējams. viņiem bija grūti noticēt, ka ir 
notikusi jaunākajā vēsturē bezprecedenta vienošanās. taču ziņas bija tik satraucošas, 
ka v. munters izlēma vērsties pie vācijas sūtņa rīgā Ulriha fon Koces ar jautājumu, 
vai padomju un vācu pakts neskar Baltijas valstu neatkarību. Kā liecina telegramma, 
kuru 1939. gada 31. augustā vācu sūtnis adresējis savai ārlietu ministrijai, v. munters 
viņam ir ziņojis, ka Latvijas valdība “iejūtoties skarta no vācijas un Krievijas līguma”, 
bet latviešu sabiedrībā nostiprinās cits uzskats – Latvija atdota Krievijai. tāpēc viņš 
prasa, lai vācu puse šajā jautājumā sniegtu kādu paziņojumu. ja vācu valdība tam pie-
kristu, v. munters varētu informēt presi, ka sarunā ar vācijas sūtni saņemta nomieri-
noša informācija – maskavā noslēgtais līgums neapdraud Baltijas valstu integritāti un  
drošību.28 

Līdzīgu jautājumu vācu sūtnim Helsinkos vipertam fon Bliheram uzdeva arī so-
mijas ārlietu ministrs eljass erko. 1939. gada 1. septembrī vācijas ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs ernsts fon veiczekers deva telegrāfisku rīkojumu vācu sūtnim maskavā 
verneram Frīdriham fon der Šulenburgam ierasties pie molotova un iepazīstināt viņu 
ar vācu iecerēto atbildes projektu.29 

pēc viedokļu saskaņošanas ar maskavu 1939. gada 4. septembrī e. fon veicze kers 
informēja U. fon Koci, ka viņš ir pilnvarots v. munteram mutiski paskaidrot, ka “pa-
mats mūsu attiecībām ar Latviju ir 7. jūnija līgums, un mēs [..] neesam slēguši vie-
nošanās, kas būtu pretrunā šim paktam”.30 izpildot šo rīkojumu, fon Koce mēģināja 
apzināti dezinformēt Latvijas valdību. vēstures literatūrā ir sastopamas ziņas, ka vācu 
sūtnis šajā laikā bija labi informēts par vācijas un psrs noziedzīgo darījumu.31 Līdz 
ar to nav nekāda pamata vācu sūtni (pat ņemot vērā viņa vēlākos atklātības mirkļus 

26 Lvva, 2574. f., 4. apr., 7468. l., 121. lp. sūtņa vācijā e. Krieviņa ziņojums Latvijas ārlietu ministram v. mun-
teram, 1939. gada 9. augusts.

27 raksturīgs piemērs šajā ziņā ir e. Krieviņa ziņojums v. munteram 1939. gada 25. augustā. sk.: turpat,  
74. lp.

28 ADAP, serie d, Bd. vii, s. 386–387.
29 turpat, 409. lpp.
30 turpat, 452. lpp.
31 vizulis i. The Molotow – Ribbentrop Pact of 1939: The Baltic Case. new York: praeger, 1990, p. 16.
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sarunās ar ārlietu ministru v. munteru32) dēvēt par īstu Bal-
tijas valstu draugu un goda vīru, kā to dara atsevišķi latviešu  
autori.33

arī Latvijas sūtnis Berlīnē e. Krieviņš, tiekoties ar vācijas 
ārlietu ministrijas oficiālajām personām, centās noskaidrot, vai 
krievu un vācu izlīgums nav noticis uz Baltijas valstu rēķina. 
tā, piemēram, sarunā ar ministrijas politiskās nodaļas vadī-
tāju ernstu vērmanu, kas notika 1939. gada 30. augustā, viņš 
gribēja izdibināt, “vai maskavā ir runāts par Baltijas valstīm”. 
divi dokumenti (e. Krieviņa ziņojums v. munteram un e. vēr-
mana dienesta atzīme) liecina, ka e. vērmans devis noraidošu 
atbildi, tomēr daudznozīmīgi piebilstot: “ja šodien kaut kas 
notiek austrumos, tas attiecas vienīgi uz vāciju un padomju 
savienību, nevienu citu.”34 diplomātu valodā jau tas nozīmēja 
samērā daudz. Katrā ziņā mājiens bija visai tiešs un nepār- 
protams.

Liktenīgajās augusta dienās Latvijas ārpolitikas vadītāji 
tomēr atradās zināmu ilūziju varā un tā īsti līdz galam neiz-
prata stāvokļa nopietnību. viņi faktiski neizvērsa vērā ņemamu 
politisko darbību, nedomāja par preventīviem diplomātiskiem 
pasākumiem. tā informācija, kas nonāca valdības rīcībā, bija 
pietiekama, lai celtu trauksmi, atklāti informētu tautu un arī 
starptautisko sabiedrību par iespējamiem draudiem Latvijas 

neatkarībai. tiesa, šodien grūti spriest, vai toreiz šāds solis būtu devis kaut kādus po-
zitīvus rezultātus. jo ne asv valdībai, ne arī britu un franču valstsvīriem 23. augusta 
līguma slepenais papildu protokols nebija nekāds noslēpums. Likteņa ironija, bet citas 
valsts pārstāvji par to uzzināja ātrāk, nekā ar tā tekstu iepazinās vācu fīrers Hitlers. jau 
24. augusta rītā protokola saturs bija zināms asv vēstniecībā maskavā. informāciju 
vēstniecības sekretārs Čārlzs Bolens saņēma no vācu vēstniecības maskavā darbinieka 
Hansa Hervarta fon Bitenfelda.35

32 1939. gada nogalē un 1940. gada sākumā U. fon Koce vairākkārt informēja v. munteru par vācijas un pa-
domju savienības noslēgtajiem slepenajiem nolīgumiem.

33 ronis i. Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 4, 1992, 148. lpp. piebildīsim, 
ka U. fon Koce bija viens no tiem vācu diplomātiem, kas uzskatīja par nepieciešamu oficiāli izteikt prieku par 
tās valsts bojā eju, kurā viņš līdz tam bija akreditēts. 1940. gada 8. augustā, dažas dienas pēc Baltijas valstu 
inkorporācijas padomju savienībā, viņš apciemoja padomju sūtni rīgā vladimiru derevjanski. Ziņojumā uz 
Berlīni par šo apmeklējumu U. fon Koce norādīja: “iesākumā es izteicu savus laimes vēlējumus sakarā ar to, 
ka aneksijas realizācija esot apmierinoši noslēgusies, un piebildu, ka mums kā Krievijai draudzīgai nācijai 
pirmām kārtām ir iemesls līdzpriecāties par šo sekmīgo akciju.” Cit. no: politisches archiv des auswärtigen 
amts (turpmāk – pa aa), r 104592, 381716.

34 Lvva, 2574. f., 4. apr., 7468. l., 53. lp.; Diktierte Option: Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland und 
Lettland. neumünster: Karl Wachholtz verlag, 1972, s. 67.

35 Herwarth H. von. Zwischen Stalin und Hitler: Erlebte Zeitgeschichte. Frankfurt a. m.: propyläen verlag, 1982, 
s. 188.

4. att. vilhelms munters – Latvijas 
ārlietu ministrs 1936.–1940. gadā 
(Zunda a. Latvijas un Lielbritānijas 
attiecības, 1930–1940: realitāte un 
ilūzijas. rīga: LU žurnāla “Latvijas 
vēsture” fonds, 1998, 60. lpp.)
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Centieni tuvināties ar vāciju 

pēc molotova – ribentropa pakta parakstīšanas Latvijas vieta eiropas starp-
tautisko attiecību sistēmā bija jūtami apdraudēta. jaunajā situācijā Latvijas valdība 
izšķīrās turpināt iepriekšējo, uz neitralitāti orientēto ārpolitiku. sākoties vācu-poļu 
bruņotajam konfliktam, Latvijas valdības galva Kārlis Ulmanis parakstīja neitralitātes 
deklarāciju.36 taču to ievērot izrādījās neiespējami. pēc 17. septembra, kad polijai 
uzbruka arī psrs, dodot tai nodevīgu triecienu no aizmugures, Latvijas valdošajās 
aprindās pieauga nemiers, paniskas bailes no padomju iebrukuma. sekas tam bija 
iztapšana agresor lielvalstīm – vācijai un psrs – un atteikšanās no pat šķietamas  
neitralitātes.

vienlaikus Latvijas valdība mēģināja noskaidrot un vispusīgi izvērtēt valsts ne-
atkarības saglabāšanas iespējas. septembra otrajā pusē ārlietu ministrijas analītiķi 
nonāca pie secinājuma, ka Lielbritānija kā varbūtēja Baltijas tautu aizstāve ir “faktiski 
jānoraksta”,37 bet Latvijas un citu Baltijas valstu neatkarības saglabāšanas iespējas sais-
tīja galvenokārt ar vāciju. Līgumu departamenta direktors andrejs Kampe, piemēram, 
bija pārliecināts – ja vispār “ir kaut kas reāls, kas spēj atturēt Krieviju no iebrukuma 
Baltijas valstīs, tad tas ir vācijas pretspiediens”. to faktoru vidū, kas it kā noteica šā 
pretspiediena iespējamību, viņš minēja vācijas neieinteresētību spēku līdzsvara izjauk-
šanā, tās vēlmi saņemt Baltijas valstu ražojumus, kā arī vācu mazākumtautības esamību 
Baltijas valstīs  – tās pamešana krieviem tiktu “sajusta kā smaga vācijas kapitulācija, 
kurai būtu slikta atbalss iekšzemē un ārvalstīs”.38

Balstoties uz šādiem apsvērumiem, par svarīgāko Baltijas valstu ārpolitikas uzde-
vumu tika izvirzīta padomju savienībai izrādītā vācu pretspiediena uzturēšana spēkā un 
stiprināšana. Lai gan minētajos apsvērumos neapšaubāmi bija racionāls kodols, tomēr 
konkrētajā situācijā šis uzdevums nebija īsti reāls. Šajā gadījumā runa ir par molotova – 
ribentropa pakta būtības neizpratni un vācijas politikas idealizāciju, kā arī par to, ka 
ir ignorēta vācijas ieinteresētība ekonomiskajos sakaros ar padomju savienību. mas-
kavas izejvielu piegādes, ko nodrošināja 1939. gada 19. augustā parakstītā ekonomiskā 
vienošanās, vāciešiem bija vitāli svarīgas. par to Latvijas ārpolitikas vadītājus regulāri 
informēja Latvijas sūtnis vācijā e. Krieviņš. 1939. gada 26. septembrī viņš nosūtīja uz 
rīgu šāda satura telegrammu: “vācu saimnieciskajās aprindās dzird runājam, ka krievi 
Baltijas valstis vēl neesot pieprasījuši, bet, ja pieprasītu, jāatdod vien būtu. tagadējā 
stāvoklī trīs vilcieni benzīna atsverot vienu Baltijas valsti.”39

Galvenā skaudrā realitāte, ar kuru saskārās Baltijas valstis 1939. gada septembrī, 
bija vācijas neieinteresētība un padomju savienības spēka spiediens, jo līdz ar polijas 
sakāvi tika radīti nepieciešamie priekšnoteikumi maskavas agresīvo nodomu īsteno-
šanai Baltijā. par pirmo soli šajā virzienā maskava uzskatīja militāro bāzu izveidi Bal-
tijas valstu teritorijā. Lai to īstenotu, psrs vispirms vajadzēja uzspiest Baltijas valstīm  

36 valsts prezidenta deklarācija. Valdības Vēstnesis, 1939, 2. sept.
37 Lvva, 2570. f., 13. apr., 1146. l., 27. lp.
38 turpat. 
39 turpat, 5. apr., 62. l., 131. lp.
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savstarpējās palīdzības līgumus. sarunās 
ar vācijas ārlietu ministru joahimu fon 
ribentropu, kas notika 1939. gada sep-
tembra beigās, kad vācija un psrs pa-
rakstīja līgumu par robežu un draudzību 
(tas fiksēja polijas valsts iznīcināšanu un 
iezīmēja jaunu pakāpi padomju un vācu 
savienības nostiprināšanā), staļins norā-
dīja, ka igaunija jau ir piekritusi noslēgt 
šādu līgumu, bet, ja Latvija pretosies, 
“sarkanā armija ar to izrēķināsies visīsā-
kajā laikā”. vācu puse iestājās, lai Baltijas 
jautājumu atrisinātu soli pa solim, uzreiz 
neokupējot Latviju, igauniju un Lietuvu, 
jo Berlīne tajā laikā bažījās par to, kas 
notiks ar tur dzīvojošiem vāciešiem, ja 
maskava uzreiz sagrābs šīs valstis. sta-
ļins apsolīja vācijas ārlietu ministram 
īstenot pakāpenisku iespiešanos Baltijā 
un pagaidām atstāt Latvijai, Lietuvai un 
igaunijai neatkarību, neizslēdzot iespēju, 
ka nākotnē šīs valstis nonāks psrs  
sastāvā.40

“vācu faktoru” kā vienu no galve-
najiem argumentiem staļins izmantoja 
arī 1939. gada oktobra sākumā notiku-
šajās sarunās ar Latvijas pārstāvjiem, lai 
viņus piespiestu parakstīt savstarpējās 
palīdzības līgumu. 3. oktobrī delegācijas 
vadītājs v. munters telegrafēja uz rīgu: 

staļins viņam teicis, ka “vāciešu dēļ varam jūs okupēt”, kā arī piedraudot norādījis uz 
iespēju, ka padomju savienība var paņemt “teritoriju ar krievu mazākumtautību”.41 
Latvijas puse padomju diktatora draudus uztvēra nopietni un pakļāvās viņa  
prasībām. 

pēc bāzu līguma parakstīšanas ar psrs Latvijai sekoja jauns, nelaimi vēstošs pār-
steigums. 6. oktobrī Hitlers paziņoja par savu lēmumu, ka vācbaltiešiem no Latvijas 
un igaunijas jāizceļo uz vāciju. tas bija nāves spriedums šīm divām Baltijas valstīm. 
Galvenie šā lēmuma motīvi bija vācbaltiešu glābšana no “padomju tvēriena” (Berlīne, 
piemēram, baidījās, ka padomju okupācijas gadījumā kreisi noskaņotās aprindas Lat-
vijā varētu sarīkot vietējiem vāciešiem asinspirti utt.), padomju potenciāla vājināšana, 

40 Документы внешней политики, 1939. XXII: в 2 кн. Кн. 2: 1 сентября – 31 декабря 1939 г. Москва: 
Международные отношения, 1992, с. 608–611.

41 Latvian – Russian Relations. Comp. by a. Bilmanis. Washington, 1944, pp. 193–194. 

5. att. vācbaltiešu izceļošana 1939. gada rudenī. pēdējā 
dokumentu pārbaude pirms uzkāpšanas uz kuģa  
(Atpūta, nr. 781, 1939)
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cilvēku trūkums iekaroto polijas rietumu apgabalu apgūšanā, kā arī vācijas militārā un 
ekonomiskā spēka palielināšana.42

pirmais oficiālais akts, ar kuru Berlīne sagatavoja un nodrošināja vācbaltiešu iz-
ceļošanu, bija 1939. gada 28. septembrī parakstītais padomju – vācu protokols. starp-
valstu līmenī pēdējie sagatavošanas darbi šai akcijai tika pabeigti 1939. gada 30. oktobrī,  
kad vācija parakstīja ar Latviju attiecīgu līgumu. tas kalpoja kā juridisks pamats vāc-
baltiešu aizbraukšanai, kam vajadzēja norisināties kā vienreizējai akcijai (tā gan tas 
nenotika) un noslēgties ar to, ka vācieši kā “tautas grupa” (ar noteiktu statusu) izbeidz 
savu pastāvēšanu Latvijā. visiem vāciešiem, kuri gribēja atstāt valsti, līdz 1939. gada 
15. decembrim bija labprātīgi jāizsaka sava griba “uz visiem laikiem izstāties no Latvijas 
pavalstniecības”. vācija apņēmās šos izceļotājus “uzņemt vācijas valstī ar nolūku pie-
šķirt viņiem vācijas pavalstniecību”.43

izceļošanas rezultātā (pilnībā tā noslēdzās tikai 1941. gada pavasarī) Latviju atstāja 
“tautas grupa”, kas bija veikusi nenovērtējamu kultūras darbu, bija izglītotākā un ar ini-
ciatīvu apveltītākā iedzīvotāju daļa. Ulmaņa valdība necentās aizkavēt Latvijas vāciešu 
izceļošanu, drīzāk to veicināja. izvirzās jautājums, vai šādi rīkojoties netika palaista 
garām visai niecīgā iespēja pamēģināt kaut kādā veidā mainīt molotova – ribentropa 
paktā ieprogrammēto un Latvijas neatkarībai tik liktenīgo notikumu attīstības gaitu. ja 
Latvija nepiekristu Berlīnes plānam par vācbaltiešu izceļošanu un neveicinātu tā īste-
nošanu, varbūt tad vācija, ņemot vērā tā saukto Brombergas kompleksu44 un aizgād-
niecību par vācbaltiešiem, tiktu izprovocēta rīkoties neatbilstīgi padomju un vāciešu 
noslēgtajiem līgumiem.

Ulmaņa valdība, kas valsts neatkarības saglabāšanas izredzes joprojām saistīja ar 
vāciju, izšķīrās par citu taktiku. tā cerēja saglabāt Berlīnes interesi par Latviju, uz-
ņemoties lielu ārējo parādu saistībā ar vācbaltiešu atstātajiem īpašumiem. Kā liecina 
Latvijas Bankas dati, līdz 1940. gada jūnijam Latvija paspēja vācijai samaksāt 24,9 mil-
jonus latu.45 pēc vācu puses aprēķiniem, okupācijas brīdī Latvijas kopējā parāda summa 
vācijai vēl bija 75,6 miljoni latu.46 

42 sk., piem.: Bosse L. Vom Baltikum in den Reichsgau Warteland. Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes 
Reich, Bd. 1. Köln: Bohlau verlag, 2001, s. 320–322.

43 Lvva, 2570. f., 3. apr., 368. l., 8. lp. Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz vāciju, 
1939. gada 30. oktobris.

44 pēc vācijas uzbrukuma polijai 1939. gada septembrī tur dzīvojošie vācieši nereti kļuva par vardarbības upu-
riem. plašāk zināmie ir 3. septembra (svētdiena) notikumi Bidgoščā/Brombergā (Bromberger Blutsonntag jeb 
Brombergas asiņainā svētdiena). Berlīne izmantoja visus šos ekscesus (pēc vācu vēsturnieku ziņām, pavisam 
gāja bojā ap 5000 polijas vāciešu), lai attaisnotu savu vēlāko nežēlīgo rīcību pret poļu tautu. Brombergas 
asinspirts dziļi ietekmēja vācijas politisko vadību. vairāki vācu politiķi un diplomāti izplatīja un aizstāvēja 
versiju, ka tieši Brombergas notikumu iespaidā Hitlers 1939. gada septembrī pieņēma lēmumu “izvākt” vā-
ciešus no Latvijas un igaunijas, kas bija iekļautas psrs “interešu zonā”, lai Baltijas valstu okupācijas gadījumā 
nebūtu jāpiedzīvo vēl viena Bērtuļa nakts. “Brombergas komplekss” visai bieži traucēja vācu politiķiem reāli 
novērtēt situāciju.

45 Lvva, 6209. f., 1. apr., 41. l., 31. lp.
46 Diktierte Option, s. 408.
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Bāzu līgums 

atbilstīgi 1939. gada 5. oktobrī noslēgtajam bāzu līgumam psrs ieveda Latvijā 
noteiktu karaspēka kontingentu (vairāk nekā 25 000 karavīru), ierīkoja sauszemes, 
gaisa un jūras kara bāzes. nav šaubu, ka šis līgums ierobežoja Latvijas suvereni-
tāti, bija tās neatkarības gala sākums un 1940. gada prelūdija. Latvija nokļuva psrs 
varā un pārvērtās par tās protektorātu Līdz pilnīgai pakļaušanai atlika vien neliels 
solis. neko daudz šajā ziņā nemainīja minētajā līgumā uzsvērtā “valstiskās neatka-
rības atzīšana” vai “neiejaukšanās pretējās puses iekšējās lietās”, kā arī atsaukšanās 
uz 1920. gada 11. augusta miera līgumu vai 1932. gadā noslēgto neuzbrukšanas  
līgumu.

no starptautisko tiesību aspekta grūti ir vērtēt kā leģitīmu šādu savstarpējas pa-
līdzības līgumu, kas slēgts starp spēka ziņā tik nevienlīdzīgām pusēm – lielvalsti un 
mazu, vāju valsti. vēstures un juridiskajā literatūrā ir izteikti vairāki viedokļi, kā varētu 
raksturot psrs un Latvijas bāzu līgumu (arī padomju bāzu līgumus ar citām Baltijas 
valstīm). vieni autori uzskata, ka šie līgumi atbilstoši starptautiskajām tiesībām nav 
spēkā no to parakstīšanas brīža, jo tos Baltijas valstīm vienkārši uzspieda ar spēku.47 
savukārt citi, nenoliedzot un pat īpaši akcentējot līgumu saistību ar psrs šantāžu un 
rupjo spēka spiediena politiku, apgalvo, ka tie no Baltijas valstu puses ir apstrīdami, 
taču spēkā esoši.48 Šajā gadījumā ir būtiski uzsvērt, ka padomju savienība, parakstot 
minētos paktus, “uzņēmās divpusējās līgumsaistības”,49 bet Baltijas valstis, atvēlot psrs 
pieprasītās militārās bāzes, pilnā apjomā respektēja padomju savienības drošības va-
jadzības (vairāk gan iedomātās, nekā reālās), “ciktāl tās varēja būt pieaugušas, sākoties 
otrajam pasaules karam”.50

Latvijas, Lietuvas un igaunijas valdības, kas piekāpšanos psrs uztvēra kā “var-
mācīgi uzspiestu aktu”,51 tomēr lojāli pildīja bāzu līgumus un naivi cerēja, ka to darīs 
arī padomju savienība. neraugoties uz simpātijām pret somiju, pat Ziemas kara laikā 
(1939. gada 30. novembris – 1940. gada 12. marts; šo karu uzsāka psrs, kuru pēc tam 
kā agresoru izslēdza no tautu savienības) Baltijas valstis precīzi ievēroja visas saistības, 
kas izrietēja no bāzu līgumiem. situācija bija tik skaidra, ka pat maskava nevarēja to 
neatzīt. padomju savienības ārlietu tautas komisārs v. molotovs, 1940. gada 29. martā 
uzstājoties psrs augstākajā padomē, norādīja, ka “līgumu izpilde ar igauniju, Latviju 
un Lietuvu norisinās apmierinoši un rada priekšnoteikumus, lai tālāk uzlabotos pa-
domju savienības un šo valstu attiecības”.52 psrs valdība, kurai savstarpējās palīdzības 

47 sk., piem.: strods H. Latvijas okupācijas pirmais posms (1939. gada 23. augusts – 1940. gada sākums). Oku-
pācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi. rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2004, 40. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.).

48 sk., piem.: meissner B. The occupation of the Baltic states from a present-day perspective. The Baltic States at 
Historical Crossroads. ed. by t. jundzis. rīga: Latvian academy of sciences, 2001, p. 441.

49 turpat.
50 turpat.
51 ronis i. Kārlis Ulmanis Latvijas brīvvalsts likteņa stundās un viņa Golgātas ceļš. Kārlis Ulmanis trimdā un 

cietumā: dokumenti un materiāli. rīga: Latvijas vēstures institūts, 1994, 143. lpp.
52 СССР – Германия, 1939–1941: документы и материалы о советско-германских отношениях с сентя-

бря 1939 г. по июль 1941 г., кн. 2. vilnius: mokslas, 1989, с. 41. 
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līgumi ar Baltijas valstīm bija vajadzīgi, lai iznīcinātu šīs valstis, nedomāja apmierinā-
ties ar status quo. tā izmantoja sev izdevīgo starptautisko situāciju, kas izveidojās pēc 
vācijas uzbrukuma Francijai, Holandei un Beļģijai, lai 1940. gada jūnijā pilnīgi okupētu 
Baltijas valstis. par pirmo upuri tika izraudzīta Lietuva.

nobeigums: pakta sekas

padomju savienības politika otrā pasaules kara sākumā bija virzīta uz to, lai pa-
kāpeniski pakļautu Baltijas valstis un iznīcinātu to neatkarību. 1940. gada jūnijā mas-
kava, kas tolaik bija nacistiskās vācijas sabiedrotā, veica neprovocētu militāru agresiju 
pret Baltijas valstīm un tās okupēja. Latvija, Lietuva un igaunija nonāca padomju – 
proti, svešas armijas – varā, kas atbilstīgi Hāgas sauszemes kara reglamenta (1907. g.)  
42. pantam ir būtiska okupācijas pazīme. Baltijas valstu valdības zaudēja rīcības spēju, 
bet situāciju valstīs kontrolēja padomju savienības sūtniecības un no maskavas atsūtītie 
emisāri. 

maskavas galvenais mērķis bija sagatavot un īstenot Baltijas valstu aneksiju (pievie-
nošana), kas arī notika 1940. gada augusta sākumā. taču daudzu starptautisko tiesību 
speciālistu skatījumā šī aneksija balstījās uz prettiesiskiem pamatiem – intervenci un 
okupāciju, to neizdevās iztēlot kā igauņu, latviešu un lietuviešu “brīvprātīgu pievie-
nošanos”. tāpēc tā neizraisīja juridiskas sekas. nenotika arī suverēnās varas maiņa –  

6. att. padomju tanki rīgas ielās 1940. gada 17. jūnijā (The Occupation Regimes and their Crimes in 
the Baltic, 1940–1991. riga: institute of the History of Latvia publishers, 2006, p. 12)
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anektētās valstis saglabāja savu suverenitāti, bet anektētājs to neieguva. Baltijas val-
stu starptautiskā subjektība neizzuda. Latvija, Lietuva un igaunija turpināja de iure  
pastāvēt. 

Baltijas vēsturnieku vidū jautājums par nelikumīgo aneksiju un okupācijas turpinā-
šanos īpaši aktualizējās sakarā ar Krievijas un Lietuvas vēsturnieku kopdarba – doku-
mentu krājuma “psrs un Lietuva otrā pasaules kara gados” pirmā sējuma – iznākšanu 
2006. gadā. Gandrīz visi no viņiem ir vienisprātis, ka līdz otrā pasaules kara beigām 
starptautisko tiesību praksē piemēroja klauzulu, ka aneksiju var leģitimēt, ja to atzīst 
starptautiskā kopiena. Baltijas valstu gadījumā tas tā nebija. aneksija nebija likumīga, 
un okupācija turpinājās līdz 1991. gadam. 
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Rudīte Vīksne

RepResijas pRet Latvijas eLiti
(1940–1941)

Represijas pret Latvijas eliti (ar to saprotot cilvēkus, kuriem pēc sava ieņemamā stāvokļa vai iz-
glītības bija vara un iespējas ietekmēt sabiedrības dzīvi) var iedalīt trīs posmos. pirmajā represiju 
posmā no okupācijas 1940. gada 17. jūnijā līdz aneksijai 5. augustā redzamākos Latvijas valstsvīrus 
galvenokārt izsūtīja uz Krieviju. Otrajā posmā – pēc Latvijas aneksijas – pieauga represiju apjomi. 
arvien vairāk tika represēti politiskās, ekonomiskās, intelektuālās un militārās elites pārstāvji. tre-
šajā posmā – 1941. gada 14. jūnijā – represijas sasniedza kulmināciju.
1940.–1941. gada represiju rezultātā Latvijas sabiedrība tika atstāta bez politiskās un intelektuālās 
vadības, tādējādi atņemot tai pašorganizēšanās spējas. sabiedrība bija lielā mērā dezorientēta. 
Represijas atstāja tālejošas sekas, radīja nepārejošu baiļu atmosfēru, izraisīja nepārdomātu politisku 
lēmumu pieņemšanu nacistiskās vācijas okupācijas laikā, nostrādāja kā izšķirošs faktors vēl izdzīvo-
jušajiem Latvijas elites pārstāvjiem, lai pieņemtu lēmumu atstāt Latviju 1944. gadā.

Repressions against Latvia’s elite (meaning those people who exercised power and influence thanks 
to their higher social standing or educational level) can be divided into three periods. During the 
first period, from occupation to the annexation (from june 17 to 5 august 1940), the most visible 
Latvia’s statesmen were sent to Russia to be arrested later. During the second period (5 august 
1940 to 14 june 1941), repressions were intensified and extended to include members of political, 
economic, intellectual, and military elites. The culmination of repressions was reached on 14 june 
1941, when a mass deportation of Latvia’s citizens took place.
as a result of the repressions in 1940–1941, the Latvian community was deprived of political and 
intellectual leadership, thus taking away its self-organization abilities. The society in a large measure 
was disoriented. The repressions left far-reaching influence creating the atmosphere of permanent 
fear, and during the German occupation they might have led to ill-considered political assessments. 
soviet repressions also were a decisive factor in the mass flight of Latvians from their homeland in 
1944.

Atslēgvārdi: Latvijas elite, represijas, represīvās struktūras.

Keywords: Latvia’s elite, repressions, structure of repressions.

padomju režīma politikas tiešais mērķis bija Latvijas valstiskuma iznīcināšana, 
fiziski represējot un morāli diskreditējot neatkarīgās Latvijas politisko, militāro, saim-
niecisko un intelektuālo eliti. Represijas tika vērstas gan pret Kārļa Ulmaņa autoritārās 
valsts eliti, gan Latvijas demokrātiskā attīstības ceļa atbalstītājiem neatkarīgi no kon-
krēto personu politiskās pārliecības un uzskatiem vai tautības piederības un sociālās 
izcelsmes.



386 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā vēsturnieki ir aktīvi pievērsušies re-
presiju tēmai un veikuši nozīmīgu pētniecības darbu. tas arī ir saprotams, jo padomju 
režīma apstākļos šīs tēmas izpēte bija iespējama tikai Rietumu vēsturniekiem, taču 
viņiem nebija pieejami arhīvi. vēsturnieki un arhīvisti ir paveikuši apjomīgu darbu, 
lai noskaidrotu 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta deportāciju sagatavoša-
nas gaitu, norisi, apjomus.1 par arestētajiem 1940. gada jūnijā–augustā un 1941. gada 
14. jūnijā deportētajiem ir veikta struktūranalīze.2 Liela uzmanība ir pievērsta atsevišķu 
profesionālo grupu, nacionālo minoritāšu izpētei. vispusīgu priekšstatu par represijām 
pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem var iegūt no artura Žvinkļa publikācijām.3 
ainārs Bambals, Ēriks jēkabsons, Kārlis Dambītis ir analizējuši, kā padomju režīms 
rīkojās ar Latvijas armijas virsniekiem.4 irēne šneidere ir pētījusi, kā tika īstenotas 
represijas pret Latvijas valsts darbiniekiem,5 tālivaldis vilciņš, jānis stradiņš – pret 
zinātniekiem,6 Dzintris alks – pret medicīnas darbiniekiem,7 ainārs Lerhis – pret biju-

1 1941. gada 14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002 (Lat-
vijas vēsturnieku komisijas raksti, 6. sēj.); Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas valsts arhīvs; nordik, 
2001; Aizvestie. 1949. gada 25. marts, 1.–2. daļa. Rīga: Latvijas valsts arhīvs; nordik, 2007; Bleiere D., Riek-
stiņš j. Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida deportācija. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas valsts arhīvs, 2007;  
Bleiere D., Riekstiņš j. Latvijas iedzīvotāju otrā masveida deportācija. 1949. gada 25. marts. Rīga: Latvijas 
valsts arhīvs, 2008; Гурянов А. Масштабы депортации населения в глубь СССР в мае–июне 1941 г. 
Даугава, № 3, 1997, c. 124–145.

2 Zālīte i., eglīte s. 1941. gada 14. jūnija deportācijas struktūranalīze. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs, 687.–
694. lpp.; Ērglis Dz., šneidere i., vīksne R., Žvinklis a. padomju represijas Latvijā 1940. gada jūnijā–augustā: 
struktūranalīze. Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2004, 99.–129. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.).

3 Žvinklis a. padomju represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem 1940.–1941. gadā. 1941. gada 
14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 201.–223. lpp.; 
Žvinklis a. Represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem pēc Otrā pasaules kara. Padomju oku-
pācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 
170.–184. lpp. (vēsturnieku komisijas raksti, 9. sēj.).

4 Bambals a. staļinisma genocīds pret Latvijas armijas karavīriem Baigajā gadā. Komunistiskā totalitārisma un 
genocīda prakse Latvijā: konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 74.–86. lpp.; Bambals a. 1940./41. gadā 
represēto latviešu virsnieku piemiņai: virsnieku Golgātas ceļš un liktenis Gulaga nometnēs (1941–1959). 
Genocīda politika un prakse. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2000, 92.–115. lpp. (Latvijas 
Okupācijas muzeja gadagrāmata, 1999); jēkabsons Ē., Bambals a. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas 
pret tās karavīriem 1940.–1941. gadā. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvi-
jas vēstures institūta apgāds, 2001, 120.–172. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.); jēkabsons Ē. 
Latvijas armijas iznīcināšana un sarkanās armijas 24. teritoriālais korpuss 1940.–1941. gadā: izpētes stāvoklis 
un iespējas. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas. 20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: Zinātne, 2011, 
215.–239. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.); Dambītis K. Represijas pret sarkanās armijas 
24. teritoriālā strēlnieku korpusa virsniekiem: 1941. gada 14. jūnija izsūtīšana. Otrais pasaules karš un Latvija: 
notikumi un sekas. 20. gadsimta 40.–60. gadi, 286.–300. lpp.

5 šneidere i. Represijas pret Latvijas Republikas valsts darbiniekiem 1940.–1941. gadā. Komunistiskā totalitā-
risma un genocīda prakse Latvijā: konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 64.–73. lpp.

6 vilciņš t. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos. Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse 
Latvijā: konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 87.–98. lpp.; stradiņš j. totalitāro okupācijas režīmu re-
presijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–1945). Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 
1940.–1964. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 130.–164. lpp.

7 alks Dz. šķiru cīņa pret Latvijas medicīnas darbiniekiem 1940.–1953. gadā. Komunistiskā totalitārisma un 
genocīda prakse Latvijā: konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 107.–111. lpp.; alks Dz. Latvijas mediķi 
politisko represiju dzirnās 1940–1953. [Rīga, 1993].
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šajiem Latvijas diplomātiem,8 ilgonis Bērsons – pret rakstniekiem.9 valters ščerbinskis 
ir izsekojis Latvijas akadēmisko mūža organizāciju un to biedru liktenim.10 Ē. jēkabsons 
ir analizējis, kā represijas skāra nacionālās minoritātes Latvijā.11 i. šneidere ir izvērtē-
jusi represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā–jūlijā.12 nozīmīgs avots 
ir bijušo represēto atmiņas, uzziņu krājumi.13

Represijas pret Latvijas elites pārstāvjiem var iedalīt vairākos posmos:
1) no Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā līdz aneksijai 5. augustā,
2) represijas pēc aneksijas līdz 1941. gada jūnijam,
3) 1941. gada 14. jūnija deportācija.

Represijas periodā no Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā  
līdz aneksijai 5. augustā

Represijas tika uzsāktas jau tūlīt pēc Latvijas okupācijas, kad formāli vēl pastāvēja 
Latvijas Republika. Okupācijas režīma idejas nesējiem mērķis bija skaidrs – Latvijas 
aneksija un sovetizācija, reizē radot iespaidu, ka tā ir pašu latviešu brīva griba. valsts 
prezidentam K. Ulmanim, pirms viņu 1940. gada 22. jūlijā administratīvā kārtā izsūtīja 
uz psRs,14 21. jūnijā nācās apstiprināt jaunu valdību, kas bija izveidota saskaņā ar mas-
kavas un tās pilnvarotā Latvijā andreja višinska norādījumiem. 

1940. gada 21. jūnijā, nomainot valdību, tika sagla bāta iepriekšējā iekšlietu minis-
trijas struktūra. par iekšlietu ministru iecēla vili Lāci, par iekšlietu ministra biedru un  

8 Lerhis a. padomju represijas pret neatkarīgās Latvijas diplomātiem. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 
1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 71.–119. lpp. 

9 Bērsons i. Deviņi likteņi. Represētie rakstnieki: apraksti un ziņas. Rīga: signe, 2001.
10 ščerbinskis v. Latvijas akadēmiskās mūža organizācijas un to biedru liktenis (1940–1945). Totalitārie okupā-

cijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 165.–188. lpp. (Latvijas 
vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.).

11 jēkabsons Ē. padomju represijas pret Latvijas poļiem, lietuviešiem un baltkrieviem 1940.–1941. gadā. Totalitā-
rie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 51.–70. lpp.

12 šneidere i. padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā – jūlija sākumā. 
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 
16.–50. lpp.; šneidere i. 1941. gada 22. jūnijā – 4. jūlijā arestētie Latgales civiliedzīvotāji un viņu liktenis. 
1941. gada 14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 
236.–260. lpp.; šneidere i. arestēti 1941. gada jūnijā – jūlija sākumā: Latgales civiliedzīvotāju liktenis Gu-
laga nometnēs. Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 
15.–34. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 7. sēj.).

13 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 
iedzī votāju rādītājs. R. vīksnes un K. Kangera redakcijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999; Latvijas 
armijas augstākie virsnieki 1918–1940: biogrāfiska vārdnīca. sast. Ē. jēkabsons, v. ščerbinskis. Rīga: Latvijas valsts 
vēstures arhīvs, 1998; Latvijas ārlietu dienesta darbinieki, 1918–1991: biogrāfiska vārdnīca. sast. Ē. jēkabsons, 
v. ščerbinskis. Rīga: Zinātne, 2003; Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu pa-
līgi biogrāfijās: biogrāfiska vārdnīca. sast. Ē. jēkabsons, v. ščerbinskis. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007.

14 K. Ulmani kopā ar viņa privātsekretāru jāni Rudumu (Cimmermani) 1940. g. 22. jūlijā administratīvā kārtā 
izsūtīja uz psRs un nometināja vorošilovskā (tag. stavropole). 1941. g. 4. jūlijā K. Ulmani arestēja, ievietoja 
vorošilovskas cietumā. miris 1942. g. 20. septembrī Krasnovodskas cietuma slimnīcā. j. Rudumu arestēja 
1941. g. 26. jūnijā. miris 1942. g. 1. aprīlī. sk.: Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā: dokumenti un materiāli. sast. 
i. Ronis, a. Žvinklis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1994.

Rudīte Vīksne    RepResijas pRet Latvijas eLiti (1940–1941)
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politiskās policijas pārvaldes priekšnieku – 
vikentiju Latkovski. Uz politiskās policijas 
rajoniem (pavisam bija astoņi) nosū tīja ideo-
loģiski uzticamus priekšniekus. Līdz 21. jū-
lijam politisko represiju veikšanai izman toja 
vecās politiskās policijas pārvaldes aparātu, 
nomainot lie lāko daļu darbinieku ar komu-
nistiem.

mums nav pieejamas dokumentāras lie-
cības par to, kā bija plānots veikt represijas, 
taču, spriežot pēc jaunieceltā iekšlietu minis-
tra v. Lāča radiorunas 1940. gada 23. jūnijā, 
“svarīgākais uzdevums, kāds jāveic iekšlietu 
ministrijai, ir pilnīgi un noteikti iztīrīt valsts 
aparātu no reakcionāriem elementiem un 
tautas ienaidniekiem”.15 varētu pieņemt, ka 
okupācijas re žīms pirmām kārtām vērsīsies 
pret politisko, saimniecisko, intelektuālo 
eliti, taču jūlijā minēto grupu vēl samērā 
maz skāra represijas – jo psRs nevēlējās 
pilnībā atklāt savus plānus pirms aneksijas, 
tādā veidā uzturot tiesiskas pārmantojamī-
bas ilūziju, un, iespējams, psRs specdie-
nestu savāktā informācija ļāva secināt, ka šī 
grupa nespēs organizēt pretošanos padomju  
okupācijai. 

pirmajā okupācijas mēnesī augsta ranga 
amatpersonas lielākoties atbrīvoja no ieņem-

tajiem amatiem. vislielākā atlaisto darbinieku grupa – 21 cilvēks – bija departamentu 
direktori, tad sekoja banku darbinieki (padomes un valžu locekļi) – 15 cilvēki, dažādu 
valsts iestāžu vadītāji – 10 cilvēki.16 pārsvarā tie bija augsti kvalificēti darbinieki ar aug-
stāko vai nepabeigtu augstāko izglītību. 

taču atlaišana no darba bija tikai pirmais solis pretī iznīcībai, daudzus vēlāk ares-
tēja, bet vēl vairāk 1941. gada jūnijā deportēja. Robežsargu brigādes komandieris Lud-
vigs Bolšteins, nespēdams samierināties ar Latvijas neatkarības iznīcināšanu, 21. jūnijā 
nošāvās savā darba kabinetā.

jūlijā tika arestēti vai deportēti uz psRs vismaz 154 Latvijas iedzīvotāji.17 arestēto 
vidū liels bija “pērkonkrusta” un krievu organizāciju ntsnp (Национально-трудовой 

15 Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940. gadā: Dokumenti un materiāli. Rīga: Latvijas psR Zinātņu aka-
dēmijas izdevniecība, 1963, 70. lpp.

16 Uzskaitīti ir tikai tie, kuriem bija nepieciešams ministru kabineta lēmums, lai atbrīvotu no darba. – šneidere i. 
Represijas pret Latvijas Republikas valsts darbiniekiem 1940.–1941. gadā, 66.–68. lpp.

17 patiesībā arestēto skaits bija lielāks, šeit neietilpst tie, kuru krimināllietas neatrodas Latvijā.

1. att. Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis  
kopā ar nezināmu cilvēku dzelzceļa stacijā maskavā 
1940. gadā (Latvijas Okupācijas muzeja krājums,  
OmF 10340)
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союз нового поколения) un “sokol” biedru īpatsvars, kā 
arī politiskās policijas pārvaldes, policijas darbinieki un 
aģenti, izlūkdienesta darbinieki un aģenti, cietuma resora 
darbinieki. 1940. gada 6. jūlijā arestēja mākslinieku un 
senatnes pētnieku ernestu Brastiņu. viņam inkriminēja, 
ka, “būdams reakcionārās “Dievturu” organizācijas vadī-
tājs un organizētājs, veica kontrrevolucionāru darbību, 
uzturēja ciešus sakarus ar nacionālistisko organizāciju 
“pērkonkrusts””.18

Represijas pirmajā posmā tika vērstas arī pret tiem, 
kas mēģināja sagatavot alternatīvus sarakstus tautas sa-
eimas vēlēšanās. jaunajai valdībai nepilna mēneša laikā 
bija jānoorganizē tautas saeimas vēlēšanas, lai ārpasaulei 
varētu demonstrēt aneksijas “legalitāti”. taču tas, kā tika 
organizētas vēlēšanas,19 nemaz nerunājot par vēlēšanu 
rezultātu falsificēšanu, bija pretrunā gan ar Latvijas satversmi, gan ar saeimas vēlēšanu 
likumu.20 Uz saeimas vēlēšanām netika pieļauts, ka bez Darba tautas bloka saraksta tiek 
iesniegts vēl kāds cits kandidātu saraksts. Demokrātiskā bloka, kurā bija apvienojušies 
redzami politiķi, sabiedriskie un kultūras darbinieki atis Ķeniņš, valdemārs Zāmuels, 
jānis Breikšs, Hugo Celmiņš, Kārlis skalbe u.c., mēģinājumiem iesniegt savu sarakstu 
tika likti dažnedažādi šķēršļi,21 un vairākus no šiem cilvēkiem pēc pāris mēnešiem ap-
cietināja. vienus no pirmajiem represijas skāra cilvēkus, kuri vāca parakstus alternatīva 
deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai saeimas vēlēšanām, t.i., par darbību, kas arī 
pēc jaunā saeimas vēlēšanu likuma bija pilnīgi legāla.22 no Latvijas puses tas bija re-
dzamu parlamentārās republikas laika politiķu un sabiedrisko darbinieku mēģinājums 
ar demokrātiskiem līdzekļiem stāties pretī okupācijas režīmam, savukārt jaunais režīms 
uzskatāmi parādīja, kā rīkosies ar “citādi domājošiem”. 

šajā posmā represijas skāra arī atsevišķus augstākās ierēdniecības pārstāvjus, taču 
tas katrā gadījumā bija saistīts ar īpašiem apstākļiem. tā valsts kancelejas direktora 
v.i. Roberts Bulsons turpināja pildīt amata pienākumus augusta Kirhenšteina valdības 
laikā. viņam tika ļauts protokolēt visas valdības sēdes līdz 1940. gada 19. jūlijam, kad 
notika pēdējā valdības sēde, pirms tā 21. jūlijā nolika pilnvaras. 1940. gada 23. jūlijā 
R. Bulsonu arestēja. viņu apsūdzēja par to, ka bija noslēpis no jaunās valdības 1940. gada 

18 Lva, 1986. f., 2. apr., p-9062. l. miris 1942. g. 28. janvārī.
19 Latvijas okupācija un aneksija: 1939–1940: dokumenti un materiāli. sast. i. Grava-Kreituse, i. Feldmanis, 

j. Goldmanis, a. stranga. Rīga: preses nams, 1995, 435.–564. lpp. 
20 Bleiere D., Butulis i., Feldmanis i., stranga a., Zunda a. Latvijas vēsture, 20. gadsimts. Rīga: jumava, 2005, 

216. lpp.
21 Latvijas okupācija un aneksija: 1939–1940: dokumenti un materiāli, 481.–486. lpp.
22 1956. g. Latvijas psR augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija nolēma, ka lieta jāpārtrauc nozieguma 

sastāva trūkuma dēļ notiesāto rīcībā, jo pēc 1940. g. 5. jūlija “Likuma par saeimas vēlēšanām”, saskaņā ar 
kuru notika saeimas vēlēšanas, 14., 19., 20. panta katram vēlētājam ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstus 
un kandidātu sarakstos var tikt iekļauts ikviens Latvijas pilsonis un notiesāto darbības bija saskaņā ar šo 
likumu. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-1547. l., 1. sēj., 227., 228. lp.

Rudīte Vīksne    RepResijas pRet Latvijas eLiti (1940–1941)

2. att. valsts kancelejas direktora v.i. Roberts 
Bulsons. Foto no R. Bulsona krimināllietas 
(Lva, 1986. f., 2. apr., p-6726. l., 10.c lp.)
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17. maija Ulmaņa valdības lēmumu.23 jaunās valdības režisori bija neapmierināti ar šo 
lēmumu, jo tas paredzēja, ja “kara apstākļu dēļ vairs nebūtu iespējams uzturēt sakarus 
ar Latvijas diplomātiskām un konsulārām misijām Rietumeiropā, piešķirt Latvijas sūt-
nim Kārlim Zariņam ārkārtējās pilnvaras”.24 

Uz R. Bulsona iebildumiem, ka par 17. maija lēmumu ārlietu ministrija bija infor-
mējusi a. Kirhenšteinu, izmeklētājs nereaģēja un atzina R. Bulsona rīcību par apzinātu 
tāda dokumenta slēpšanu, kurš saturēja un satur briesmas padomju iekārtai Latvijā, un 
kvalificēja to kā “tēvzemes nodevību”.25 

jūlija beigās no amata tika atcelti un izsludināti ārpus likuma kā valsts nodevēji 
sūtnis Lielbritānijā Kārlis Zariņš, sūtnis asv alfrēds Bīlmanis, no amata atcēla arī 
pilnvaroto lietvedi argentīnā un Brazīlijā pēteri Oliņu, sūtni vācijā un Holandē edgaru 
Krieviņu.26 tā bija padomju režīma atbildes reakcija uz sūtņu diplomātisko cīņu pret 
Latvijas okupāciju, jo viņi bija iesnieguši protestus rezidējošo valstu valdībām.27

23 Lva, 1986. f., 2. apr., p-6726. l., 2. lp.
24 Latvijas okupācija un aneksija, 1939–1940: dokumenti un materiāli, 278.–280. lpp.
25 Lva, 1986. f., 2. apr., p-6726. l., 23. lp. 1942. g. 14. februārī psRs ietK sevišķā apspriede pieņēma lēmumu par 

nāves sodu, nošauts 1942. g. 24. martā.
26 e. Krieviņu no amata atcēla 2. augustā. – Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jū-

lijs–24. augusts. sast., koment. un priekšv. autori i. šneidere, a. Žvinklis. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008, 61. lpp.

27 turpat, 40., 41., 61. lpp.

3. att. Kara ministrs jānis Balodis un armijas komandieris Krišjānis Berķis viesojas 7. siguldas 
kājnieku pulkā (Latvijas Okupācijas muzeja krājums, OmF 4830)
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Represijas skāra arī atsevišķus diplomātus, tā sūtniecības maskavā 1. sekretāru 
paulu albertu arestēja Daugavpilī naktī uz 13. jūliju, kad viņš ar sievu brauca atvaļinā-
jumā no maskavas uz vāciju. vēlāk viņam inkriminēja “spiegošanu pret psRs”.28 

Kā pirmo no bijušajiem Latvijas parlamentāriešiem (ievēlēts 3. saeimā no krievu 
vecticībnieku saraksta) 1940. gada 15. jūlijā arestēja Grigoriju jeļisejevu, kurš aresta 
brīdī neieņēma nekādus amatus. viņam inkriminēja “aktīvu cīņu pret sarkanās armijas 
daļām 1918. gadā”, kā arī to, ka, “būdams naidīgi noskaņots pret padomju varu, 1931. g. 
iestājās kontrrevolucionārajā Krievu darba zemnieku partijā”.29 

pirmais no K. Ulmaņa valdības pārstāvjiem 1940. gada 16. jūlijā tika aizturēts 
un administratīvā kārtā kopā ar ģimeni izsūtīts uz voroņežu Latvijas ārlietu ministrs 
(1936–1940) vilhelms munters.30 valstsvīru deportācijas plānus psRs vietvaldis a. vi-
šinskis katrā atsevišķā gadījumā saskaņoja ar maskavu. 1941. gada 30. jūlijā a. višinskis 
telegrafēja vjačeslavam molotovam: “es uzskatu par nepieciešamu izsūtīt no Latvijas uz 
psRs sekojošas personas: 1) ģenerāli Balodi; 2) bijušo iekšlietu ministru veidnieku;31 
3) bijušo aizsardzības ministru Berķi. par bijušo sabiedrisko lietu ministru Bērziņu32 var 
pateikt to, ka pēc mūsu rīcībā esošās informācijas viņš slēpjas. meklēšana turpinās.”33 
tas arī tika izdarīts. jūlija pēdējā dienā administratīvā kārtā kopā ar sievu uz sizraņu 
izsūtīja bijušo kara ministru (1931–1940 aprīlis) ģenerāli jāni Balodi.34 

1940. gada jūlija beigās tallinā aizturēja pēdējo K. Ulmaņa valdības kara ministru 
(1940 aprīlis–jūnijs) ģenerāli Krišjāni Berķi, kurš 1940. gada 20. jūnijā bija atstādināts 
no Latvijas armijas komandiera amata un atvaļināts no aktīvā karadienesta pēc paša 

28 1941. g. 12. jūlijā p. albertu nošāva. – Lerhis a. padomju represijas pret neatkarīgās Latvijas diplomātiem, 
74.–75. lpp.

29 G. jeļisejevam Daugavpils apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 1941. g. 6. jūnijā piesprieda 10 gadus 
labošanas darbu nometnē, tiesību ierobežošanu uz 5 gadiem un mantas konfiskāciju. atbrīvots 1956. g. 16. ap-
rīlī. – Lva, 1986. f., 1. apr., 33598. l.

30 1941. g. 26. jūnijā v. munteru arestēja, ievietoja voroņežas cietumā, vēlāk pārveda uz saratovas cietumu. 
1942. g. augustā saskaņā ar psRs ietK norādījumiem izmeklēšana tika pārtraukta, un viņš skaitījās “internēts 
kara laikā”. v. munteru vairākkārt pārvietoja no viena cietuma uz citu. 1952. g. 28. februārī viņa lietā tika atjau-
nota izmeklēšana. 1952. g. 16. aprīlī psRs vDm sevišķā apspriede nolēma ieslodzīt v. munteru uz 25 gadiem 
“par aktīvu cīņu pret revolucionāro strādnieku kustību un naidīgu darbību pret psRs”. 1954. g. v. munteru at-
brīvoja no ieslodzījuma. 1959. g. viņš atgriezās Latvijā. – Lerhis a. padomju represijas pret neatkarīgās Latvijas 
diplomātiem, 91.–92. lpp. natāliju munteri arestēja 1941. g. 27. jūnijā, 1942. g. 25. jūlijā ar psRs ietK sevišķās 
apspriedes lēmumu viņai piesprieda 5 gadus labošanas darbu nometnē, 1952. g. 16. aprīlī ar psRs vDm 
sevišķās apspriedes lēmumu piesprieda 25 gadus labošanas darbu nometnē. atbrīvota 1954. g. 16. augustā.

31 Kornēlijs veidnieks (veitmanis) no 1939. g. janvāra līdz 1940. g. jūnijam bija iekšlietu ministrs, 1940. g. jūlijā 
administratīvi izsūtīts uz Kirovu (vjatka), arestēts 1941. g. 26. jūnijā. Kirovas apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija 1941. g. 28. augustā viņam piesprieda nāves sodu, ko KpFsR at Krimināllietu kolēģija ar 
1941. g. 18. septembra lēmumu nomainīja uz 10 gadiem labošanas darba nometnē. miris ieslodzījumā 1942. g. 
9. janvārī. – Lva, 1986. f., 1. apr., 44879. l.

32 alfrēdam Bērziņam izdevās 1940. g. vasarā aizbraukt no Latvijas. 1941.–1943. g. bijis ieslodzījumā vācijā. pēc 
kara pārcēlies uz dzīvi asv. miris 1977. gadā.

33 Ļebedeva n. polijas un Baltijas iedzīvotāju deportācija uz psRs 1939.–1941. gadā: kopīgais un atšķirīgais. 
1941. gada 14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 67. lpp.

34 j. Balodi un viņa sievu elvīru izsūtīja 1940. g. 31. jūlijā, 1941. g. 4. jūlijā abus arestēja. 1941. g. decembrī 
lieta pārtraukta un atjaunota 1952. g. 28. februārī. psRs vDm sevišķā apspriede 1952. g. 16. aprīlī nolēma 
ieslodzīt j. Balodi cietumā uz 25 gadiem un konfiscēt īpašumu. atbrīvots 1954. g. 16. augustā. Latvijā atgriezās 
1956. gadā. – Lva, 2420. f., 2. apr., 9. l., 7.–10., 54. lp. 
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vēlēšanās. K. Berķi izsūtīja kopā ar dēla ģimeni, vēlāk viņam pievienojās arī sieva. 
K. Berķi apsūdzēja par to, ka “kā bijušais Latvijas armijas komandieris un kara ministrs 
virzīja savu darbību pret komunistisko sistēmu, tiecās gāzt to padomju savienībā, snie-
dza dažādu palīdzību šajā ziņā starptautiskajai buržuāzijai”.35 

par to, kā padomju režīms rīkosies ar tiem, kas nepakļausies rīkojumiem, atklāti 
tika pasludināts 1940. gada 26. jūlija valdības sēdē pieņemtajā rīkojumā par Latvijas 
kuģu atgriešanos dzimtenē. Kuģu kapteiņi, kuri nepildīs rīkojumu, “tiks uzlūkoti kā  
tautas nodevēji, un tos pasludinās kā stāvošus ārpus likuma. Kopā ar viņiem tiks sauk-
tas pie atbildības arī viņu ģimenes un tuvākie radinieki.”36 principu, ka soda ne tikai 
“vainīgo”, bet arī viņa ģimenes locekļus, izmantos arī turpmāk – gan 1941. gada 14. jū-
nija, gan 1949. gada 25. marta deportāciju laikā. to attiecināja arī uz personām, kurām 
piesprieda nāves sodu – atbilstoši tālaika padomju represiju politikai viņu ģimenes 
locekļus izsūtīja.

Represijas pēc Latvijas aneksijas līdz 14. jūnija deportācijai

pēc Latvijas aneksijas 1940. gada 5. augustā un Latvijas psR Konstitūcijas pieņem-
šanas 25. augustā valsts pārvaldes struktūru izveidoja pēc psRs modeļa. 26. augustā 
tika apstiprināta valdība – Latvijas psR tautas komisāru padome (tKp) ar vili Lāci 
priekšgalā. 1940. gada 30. augustā psRs iekšlietu tautas komisariāts (ietK) izdeva 
pavēli par Latvijas psR iekšlietu tautas komisariāta izveidošanu, un par tā komisāru 
iecēla alfonu noviku. par valsts drošības pārvaldes priekšnieku no maskavas atsūtīja 
semjonu šustinu. par galveno struktūrvienību vadītāju vietniekiem iecēla no maskavas 
atsūtītos iekšlietu tautas komisariāta darbiniekus. septembrī un oktobrī tika nomainīts 
viss cietuma iestāžu personāls.37 1940. gada novembrī pēc padomju parauga uzsāka 
arī tiesu sistēmas un prokuratūras reorganizāciju, jo līdz tam vēl pastāvēja vecās valsts 
tiesu organizācijas formas (senāts, tiesu palāta, apgabaltiesas, miertiesneši) un vecā 
prokuratūras sistēma, kur tieslietu ministrs vienlaikus pildīja ģenerālprokurora pie-
nākumus.38 1940. gada 6. novembrī tika izdots psRs augstākās padomes prezidija 
dekrēts, kurš noteica, ka Latvijas (arī Lietuvas un igaunijas) teritorijā piemērojams 
KpFsR Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss, kas deva tiesības sodīt Latvijas 
iedzīvotājus arī par viņu politisko, sabiedrisko u.c. darbību līdz 1940. gada 17. jūnijam, 
t.i., Kriminālkodeksa piemērošanai noteica atpakaļejošas darbības spēku. praksē pēc 
tā vadījās jau no pirmajām okupācijas dienām, jo lielākajai daļai arestēto pirms minētā 
dekrēta pieņemšanas tika izvirzīta apsūdzība par darbību Latvijas Republikas laikā. 

35 K. Berķi 1940. g. 9. augustā deportēja uz Krieviju, 1941. g. 27. jūnijā arestēts, atradies ieslodzījumā permas 
cietumā. Bija paredzēts, ka K. Berķa lietu skatīs psRs ietK sevišķā apspriede, taču viņš nomira 1942. g. 
29. jūlijā pirms sēdes. – Lva, 2420. f., 2. apr., 22. l., 62., 65. lp.

36 Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs–24. augusts, 38. lpp.
37 indrikovs Z. ieskats iekšlietu komisariāta darbībā 1940. gadā. Latvijas Arhīvi, nr. 1, 1997, 63. lpp.
38 Graužinis s. piezīmes par Latvijas psR prokuratūras izveidošanos un attīstību 1940. un 1941. gadā. Juridiskās 

zinātnes. Krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumi, 4. laid. Rīga, 1962, 188.–189. lpp. (pētera stučkas 
Latvijas valsts universitātes Zinātniskie raksti, 44. sēj.).
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izmaiņas skāra arī Latvijas bruņotos spēkus, kuri tika pārdēvēti par tautas armiju 
un saskaņā ar Latvijas psR tautas komisāru padomes 27. augusta lēmumu39 iekļauti 
sarkanās armijas sastāvā kā 24. teritoriālais strēlnieku korpuss ar divām divīzijām. 
Latvijas kara floti iekļāva psRs kara flotes sastāvā. 27. septembrī tika pārtraukta Kara 
ministrijas darbība, oktobrī likvidēts tautas armijas komandiera amats.40 paralēli tika 
uzsākta armijas atbrīvošana no “reakcionāriem elementiem”. 

arestēto Latvijas iedzīvotāju skaits augustā salīdzinājumā ar jūliju dubultojās. 
mēneša sākumā apcietināja arī vairākus redzamus nacionālo minoritāšu pārstāv-
jus – juristu, “Krievu nacionālās savienības” valdes priekšsēdētāju pēteri jakobi, kurš 
bija apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeni, un cionistiskās organizācijas “trumpeldors” 
vadītāju Dāvidu vargaftiku. augustā represēja četrus bijušos Latvijas parlamentārie-
šus – kā “niknu padomju iekārtas ienaidnieku un kapitālistiskās iekārtas un kulaku 
zemnieku saimniecības piekritēju” 10. augustā arestēja sergeju trofimovu (4. saeimas 
deputāts no Krievu zemnieku apvienības), kurš pirms aresta pildīja izglītības ministri-
jas referenta krievu skolu jautājumos pienākumus.41 15. augustā arestēja Frici šābertu 
(satversmes sapulces deputāts no LsDsp mazākuma frakcijas), kurš pirms aresta bija 
Rīgas prefekta vecākais palīgs. viņu apsūdzēja par darbību, ko bija veicis, pildot amata  
pienākumus, kā politiskās policijas izmeklētājs, Liepājas policijas prefekts.42 24. augustā 
arestēja jāni Bankavu (satversmes sapulces deputāts no Demokrātu savienības), žurnā-
listu, a/s “Linsēklu eļļa” valdes locekli. viņu apsūdzēja par to, ka, “būdams buržuāziskā 
parlamenta loceklis, 1919. g. janvārī kopā ar Ulmaņa valdību bēga uz Liepāju, lai no 
turienes vestu cīņu pret padomju varu. 1935. gadā izdeva grāmatu “1919. gads”, kurā 
apmeloja boļševikus.”43 29. augustā arestēja bijušo satversmes sapulces un visu četru 
saeimu deputātu, Latvijas ministru pre zidentu (1926–1928, 1931–1933), valsts statisti-
kas pārvaldes direktoru un publicistu marģeru skujenieku.44 

agronomu, politiķi, diplomātu Hugo Celmiņu arestēja 1940. gada 12. oktobrī, 
1941. gada jūnijā pārveda uz Ļefortovas cietumu maskavā.45 tā kā H. Celmiņa “krimi-
nāllieta” neatrodas Latvijā, tad nav zināms, vai viņam inkriminēja mēģinājumu iesniegt 

39 Valdības Vēstnesis, 1940, 28. aug. pamats šim lēmumam bija psRs aizsardzības tautas komisāra s. timošenko 
1941. g. 17. augusta pavēle par igaunijas, Latvijas un Lietuvas armiju pārveidošanu par teritoriālajiem strēl-
nieku korpusiem. – Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: dokumentu krājums. Rīga: Latvijas valsts 
arhīvs; nordik, 1999, 84.–85. lpp. 

40 jēkabsons Ē., Bambals a. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret tās karavīriem 1940.–1941. gadā, 
140. lpp.

41 s. trofimovam Baltijas sevišķā kara apgabala Kara tribunāls (turpmāk – BsKa Kt) 1941. g. 13. maijā pie-
sprieda nāves sodu, kurš tika izpildīts 1941. g. 21. jūnijā. – Lva, 1986. f., 1. apr., 34798. l.

42 F. šābertam BsKa Kt 1940. g. 21. decembrī piesprieda nāves sodu, bet psRs ap prezidijs 1941. g. 30. janvārī 
to nomainīja uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē. 1955. g. 22. augustā atbrīvots. – Lva, 1986. f., 2. apr., 
p-10401. l.

43 1941. g. 8. martā psRs ietK sevišķā apspriede nolēma ieslodzīt j. Bankavu uz 8 gadiem labošanas darbu 
nometnē. 1948. g. augustā atbrīvots no ieslodzījuma Karlagā un nosūtīts uz specnometinājumu Karagandas 
apgabalā. miris 1951. gadā. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-6297. l.

44 m. skujeniekam psRs augstākās tiesas Kara kolēģija 1941. g. 23. jūnijā piesprieda nāves sodu. spriedums 
izpildīts 1941. g. 12. jūlijā.

45 1941. g. 7. jūlijā psRs augstākās tiesas Kara kolēģija H. Celmiņam piesprieda nāves sodu. nošauts 1941. g. 
30. jūlijā. – Lva, 2420. f., 2. apr., 14. l.
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alternatīvo kandidātu sarakstu, bet no padomju režīma viedokļa 
H. Celmiņa “noziegumu” saraksts jau tā bija pietiekami garš – tautas 
padomes loceklis, satversmes sapulces deputāts, visu četru saeimu 
deputāts, bijušais ministru prezidents, viens no Zemnieku savienī-
bas dibinātājiem, vairākkārt bijis zemkopības un ārlietu ministrs. 

pakāpeniski tika arestētas amatpersonas, kuras bija devušas 
rīkojumus iznīcināt slepenos dienesta dokumentus okupācijas 
karaspēka ienākšanas laikā. 17. augustā arestēja jāni sānu, kurš 
no 1940. gada marta pildīja aizsargu organizācijas štāba priekš-
nieka pienākumus. viņam inkriminēja, ka 1940. gada 17. jūnijā 
bija devis rīkojumu iznīcināt slepenus dokumentus (mobilizācijas 
plānus), saraksti par aizsargu personīgām lietām, kā arī to, ka, 
“būdams aizsargu štāba priekšnieks, veda noziedzīgu darbību pret 
komunistiem un psRs”.46 pēc mēneša 1940. gada 19. septembrī 
arestēja Latvijas aizsargu organizācijas priekšnieku Kārli praulu, 
kuru apsūdzēja kā vienu no galvenajiem K. Ulmaņa apvērsuma 
dalībniekiem, par aizsargu audzināšanu pretpadomju garā, par 
to, ka deva rīkojumu sadedzināt aizsargu organizācijas slepenos 
dokumentus.47 1940. gada 30. septembrī arestēja skautu organizā-
cijas vadītāju atvaļināto ģenerāli Kārli Gopperu. Represīvo iestāžu 

sagatavotajā lēmumā arestam bija rakstīts, ka “Goppers veda aktīvu cīņu pret padomju 
savienību un strādnieku šķiru, nepārtraukti gatavoja rezerves kadrus, ja gadījumā būtu 
karš ar psRs, kontrrevolucionārās skautu organizācijas prezidents”. apsūdzības sprie-
dumā viņam inkriminēja arī cīņu pret sarkano armiju.48

vēl pirms tiesu sistēmas reorganizācijas tika uzsākti tiesu darbinieku aresti. 
1940. gada 7. augustā arestēja tieslietu ministrijas tiesu palātas priekšsēdētāju Hugo  
Lazdiņu. Lēmumā par arestu H. Lazdiņš bija klasificēts kā “galējs reakcionārs, kurš 
pieņēma lēmumus par asiņainu izrēķināšanos ar komunistiem un pirmrindas strādnie-
kiem”. viņu apsūdzēja par profesionālo darbību Latvijas Republikas laikā, ko viņš veica 
kā Krimināldepartamenta priekšsēdētājs (1923–1930) un tiesu palātas priekšsēdētājs 
(1930–1940). H. Lazdiņam inkriminēja, ka “politiskās lietās pielietoja stingrus cīņas 
līdzekļus, tādējādi nodrošinot Ulmaņa valdības režīmu. Komunistu lietu izskatīšanā 
tiesā un pēc tam tiesu palātā piekopa politiku, lai nosodītu uz ilgāku laiku.” Kara tribu-
nāla sēdē, kad H. Lazdiņam tika dots pēdējais vārds, viņš lūdza ņemt vērā a. višinska 
solījumu, ka padomju vara nevienam neatriebsies.49 1940. gada 9. augustā arestēja tiesu 
palātas prokuroru Kārli skaduli. viņu līdzīgi kā H. Lazdiņu apsūdzēja par profesionālo 

46 miris 1941. g. 27. novembrī. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-6878. l.
47 BsKa Kt 1940. g. 28. decembrī piesprieda K. praulam nāves sodu. nošauts 1941. g. 3. februārī. – Lva, 

1986. f., 1. apr., 7546. l.
48 K. Gopperam BsKa Kt 1941. g. 18. janvārī piesprieda nāves sodu. nošauts 1941. g. 25. martā. – Lva, 1986. f., 

1. apr., 7516. l.
49 H. Lazdiņam BsKa Kt 1940. g. 28. decembrī piesprieda nāves sodu, ko psRs ap prezidijs 1941. g. 30. janvārī 

nomainīja uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē, 5 gadiem tiesību ierobežošanu un mantas konfiskāciju. – 
Lva, 1986. f., 1. apr., 7406. l., 52.–54. lp.  par viņa turpmāko likteni ziņu nav.

4. att. marģers skujenieks 
(LvKFFDa, 13381p)
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darbību, klasificējot to kā “aktīvu cīņu pret revolucionāro 
kustību”, jo K. skadulis, “būdams tiesu palātas prokurors, 
īstenoja valdības politiku, kura bija virzīta uz komunis-
tiskas kustības apspiešanu bijušajā Latvijā”.50 1940. gada  
9. augustā arestēja zvērinātu advokātu, Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes viceprezidentu 
Heinrihu Rūsi. viņu apsūdzēja par piederību kadetu 
partijai, par to, ka bijis kadetu partijas laikraksta “Lat-
vija” redaktors (1909–1912), Zemnieku savienības 
biedrs (1926–1934). Kā “baznīcas virsvaldes vicepre-
zidents ar savu darbību palīdzēja Ulmaņa valdībai cīņā 
pret revolucionāro kustību Latvijā”.51 arī turpmākajos 
mēnešos ik pa laikam arestēja kādu tiesu sistēmas 
darbinieku. 19. oktobrī arestēja bijušo Latvijas tieslietu 
ministru Hermani apsīti. viņam inkriminēja, ka, “būdams naidīgi noskaņots pret 
revolucionāro kustību, ilgstoši strādāja par prokuroru, no 1934. g. bija tieslietu mi-
nistrs, veica aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību un komunistisko partiju Latvijā”.52 

jūlijā represēja alternatīvā tautas saeimas kandidātu saraksta sastādītājus, bet ru-
denī – organizētājus. Dzejnieku, izglītības darbinieku, politiķi, bijušo Latvijas tieslietu 
un izglītības ministru (1931–1933) ati Ķeniņu arestēja 16. septembrī.53 nedēļu vēlāk 
arestēja akciju sabiedrības “Rota” direktoru Frici arnoldu ansonu54 un akciju sabiedrī-
bas “Rota” kalpotāju pauli akotu-Freidenfeldu.55 viņus apsūdzēja par “aktīvu cīņu pret 
darba tautas bloku saeimas vēlēšanu laikā”. a. Ķeniņam netika aizmirsta viņa līdzdalība 
Darba tautas blokam alternatīva kandidātu saraksta veidošanas organizēšanā, arī kad 
viņu 1951. gadā arestēja otrreiz.56 Grūti izskaidrot, kāpēc līdz 14. jūnijam atstāja brīvībā, 
lai gan milicijas slepenā uzraudzībā, zemkopības ministru jāni Birznieku, kurš arī jau 
bija fiksēts represīvo orgānu dokumentos kā alternatīvā kandidātu saraksta gatavotājs.57 

50 K. skadulim BsKa Kt 1940. g. 7. decembrī piesprieda nāves sodu, ko psRs ap prezidijs 1941. g. 13. janvārī 
nomainīja uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē, 5 gadiem tiesību ierobežošanu un mantas konfiskāciju. 
miris 1943. g. 27. augustā Uhtižemlagā (Komi apsR). – Lva, 1896. f., 1. apr., 9257. l.

51 H. Rūsim BsKa Kt 1940. g. 30. decembrī piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, tiesību ierobežošanu 
uz 3 gadiem un mantas konfiskāciju. pēdējās ziņas par viņa turpmāko likteni ir, ka 1941. g. 24. aprīlī pārsūtīts 
uz pečorlagu. – Lva, 1986. f., 1. apr., 7531. l.

52 H. apsītim astrahaņas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija piesprieda nāves sodu, ko izpildīja 1942. g. 
12. janvārī. – Lva, 1986. f., 1. apr., 37194. l.

53 a. Ķeniņam psRs ietK sevišķā apspriede 1941. g. 8. martā piesprieda 5 gadus izsūtījumā Kazahstānā. 1945. g. 
viņš atgriezās Rīgā. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-5409. l. 

54 F. a. ansonu arestēja 1940. g. 25. septembrī, BsKa Kt 1941. g. 21. februārī piesprieda 10 gadus labošanas 
darbu nometnē, tiesību ierobežošanu uz 4 gadiem, kā arī mantas konfiskāciju. F. a. ansons nomira 1941. g. 
2. maijā. – Lva, 1986. f., 1. apr., 7522. l.

55 p. akotu-Freidenfeldu arestēja 1940. g. 27. septembrī, psRs ietK sevišķā apspriede 1941. g. 8. martā pie-
sprieda 8 gadus labošanas darbu nometnē. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-9047. l.

56 Otrreiz a. Ķeniņu arestēja 1951. g. 28. februārī. psRs vDm sevišķā apspriede 1951. g. 8. septembrī nolēma 
a. Ķeniņu un viņa sievu dzejnieci austru Ķeniņu (Dāli) izsūtīt uz 10 gadiem Kazahstānā. 1955. g. 24. janvārī 
pieņemts lēmums atbrīvot no izsūtījuma. – Lva, 1986. f., 1. apr., 30640. l., 286., 288. lp.

57 Žvinklis a. padomju represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem 1940.–1941. gadā, 206.–207. lpp.

5. att. Hugo Lazdiņš. Foto no H. Lazdiņa 
krimināllietas (Lva, 1986. f., 1. apr., 7406. l., 
8.b lp.)
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tā kā Latvija bija zaudējusi neatkarīgas valsts statusu, tad saprotams, ka turpmāk 
nevarēja pastāvēt tāda valsts institūcija kā ārlietu ministrija. augusta sākumā uzsāka 
likvidēt pārstāvniecības, bet mēneša beigās likvidēja ministriju. Daļu no atstādinātajiem 
ārlietu ministrijas darbiniekiem pakāpeniski arestēja, bet lielāko daļu 1941. gada 14. jū-
nijā deportēja. no represijām izglābās tie, kuri strādāja pārstāvniecībās Rietumu valstīs 
un pēc to likvidācijas neatgriezās Latvijā.58 1940. gada 13. augustā arestēja ārlietu mi-
nistrijas ģenerālsekretāru mārtiņu nukšu, taču pēc pāris dienām pierādījumu trūkuma 
dēļ atbrīvoja, kas bija ārkārtīgi rets gadījums.59 1940. gada 25. augustā apcietināja bijušo 
diplomātu Kārli Ozolu, kuram psRs augstākās tiesas Kara kolēģija piesprieda nāves 
sodu.60 psRs ietK 1940. gada 19. septembrī arestēja Latvijas sūtni psRs Frici Kociņu. 
viņam inkriminēja pret padomju savienību vērstas izlūkdarbības organizēšanu. psRs 
augstākās tiesas Kara kolēģija 1941. gada 7. jūlijā piesprieda viņam nāves sodu.61 

psRs represīvās iestādes bija “pārņemtas” ar spiegošanas māniju, bet vēstniecību 
darbiniekus jau apriori uzskatīja par spiegiem, tāpēc daudziem arestētajiem ārlietu 
resora darbiniekiem bez “palīdzības sniegšanas starptautiskajai buržuāzijai” bieži inkri-
minēja (bez pierādījumiem) arī spiegošanu.

izmaiņas skāra ne tikai valsts pārvaldes struktūras, bet arī mācību iestādes. 
1940. gada augustā likvidēja abas Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes un no 

58 Latvijā neatgriezās 54 darbinieki. – Lerhis a. Latvijas Republikas ārlietu darbinieku likteņi padomju gulaga 
nometnēs. Latvijas Vēsture, nr. 3, 2001, 92. lpp.

59 1941. g. 14. jūnijā m. nukšu apcietināja otrreiz un izvirzīja apsūdzību par to, ka “no 1920. g. līdz 1940. g. 
bija Latvijas buržuāziskās valdības sūtnis dažādās eiropas valstīs. no 1933. g. līdz 1935. g. bija buržuāziskās 
kulaku partijas “Zemnieku savienība” biedrs. Līdz un pēc padomju varas nodibināšanas bija pārliecināts kon-
stitucionālās monarhijas piekritējs, veica pretpadomju aģitāciju.” psRs ietK sevišķā apspriede 1942. g. aprīlī 
pieņēma lēmumu par nāves sodu. 1942. g. 17. maijā spriedumu izpildīja. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-5342. l.; 
p-1580. l.

60 Lva, 1986. f., 1. apr., 11292. uzr. l.
61 spriedumu izpildīja 1941. g. 28. jūlijā Lubjankas cietumā. – Lerhis a. padomju represijas pret neatkarīgās 

Latvijas diplomātiem, 88. lpp.

6. att. Hermanis apsītis 
(LvKFFDa, 12883p)
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darba atbrīvoja to mācību spēkus, viņu vidū profesoru Ludvigu 
adamoviču, Kārli Kundziņu, jāni Rezevski, eduardu Zicānu, 
pēteri strodu, jāzepu Rancānu u.c. no amata atcēla daudzus 
fakultāšu dekānus, kuri tika pasludināti par “vecās apspiedēju 
varas izpausmes nesējiem”.62 vairākiem no viņiem (Ludvigam 
adamovičam, Hermanim albatam, jūlijam auškāpam, edmun-
dam Ziemelim) vēl priekšā bija 14. jūnija deportācija, no kuras 
viņi neatgriezās. 

sabiedrisko lietu ministrs pēteris Blaus 1940. gada 13. jū-
lijā izdeva rīkojumu par 68 studentu korporāciju un biedrību 
slēgšanu.63 Likvidācijas darbs tika uzticēts kreisi noskaņotiem 
studentiem. Korporāciju un sabiedrisko organizāciju/biedrību 
likvidācija pastiprināja neziņu un baiļu atmosfēru, ierobežoja 
iespējas apmainīties ar viedokļiem, organizēt pretestību. Lai gan 
piederība korporācijai nebija pietiekams pamats arestam, taču 
to vienmēr atzīmēja kā vainu pastiprinošu apstākli. 

Oktobrī arestēto skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem mē-
nešiem pieauga un tuvojās pieciem simtiem. šāds pieaugums 
daļēji bija saistīts ar psRs iekšlietu tautas komisāra vietnieka 
vsevoloda merkulova 1940. gada 3. oktobrī izdoto pavēli izfor-
mēt Robežsargu brigādes bataljonus, kas apsargāja robežu ar psRs. atsevišķi robežsargu 
aresti bija notikuši jau pirms tam, bet 1940. gada 9. oktobrī arestēja 88 robežsargus. 
Robežsargu aresti notika arī vēlāk.64 25. oktobrī arestēja vēl vienu bijušo parlamentā-
rieti – a/s “Degviela” valdes priekšsēdētāju un direktoru rīkotāju jūliju Ērgli, kuram 
inkriminēja gan “cīņu pret sarkano armiju”, gan to, ka, “būdams Zemnieku savienības 
deputāts, saeimā veda strādniekiem naidīgu politiku”.65 

turpmākajos mēnešos, t.i., no 1940. gada novembra līdz 1941. gada jūnijam, katru 
mēnesi arestēja gandrīz 300 cilvēkus. 1941. gada februārī arestēja vairākus saeimas 
deputātus – nacionāli konservatīvā virziena politiķi arvedu Bergu,66 mordehaju nu-
roku67 (cionistu organizācija “mizrahi”), mordehaju Dubinu68 (“agudath israel”). ar 
katru mēnesi pastiprinājās iedzīvotāju nedrošība par rītdienu, valdīja baiļu atmosfēra, 
jo nebija skaidri kritēriji, kādēļ persona varēja tikt represēta. Faktiski varēja arestēt ik-
vienu, kurš neatkarīgās Latvijas laikā bija strādājis valsts iestādē vai bijis kādas tālaika 
legālās organizācijas biedrs. Represīvās iestādes arestēja katru, kurš mēģināja paust ne-
patiku pret jauno režīmu. padomju režīma ekonomiskā un sociālā politika palielināja  

62 stradiņš j. totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–
1945), 134. lpp.

63 Valdības Vēstnesis, 1940, 16. jūl.
64 turlajs a. Latvijas Robežapsardzes vēstures mazpētītās un traģiskās lappuses. pieejams: http://vip.latnet.lv/

LpRa/robezsardzes_vestures.htm; jēkabsons Ē., Bambals a. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret 
tās karavīriem 1940.–1941. gadā, 137. lpp.

65 Lva, 1986. f., 2. apr., p-10977. l. nošauts 1941. g. 22. jūnijā.
66 Lva, 1986. f., 1. apr., 7340. l. nošauts 1941. g. 19. decembrī.
67 Lva, 1986. f., 2. apr., p-1645. l. atbrīvots 1942. g. 9. aprīlī.
68 m. Dubina krimināllieta neatrodas Latvijā, miris 1956. gadā.
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8. att. jūlijs Ērglis. Foto no j. Ērgļa 
krimināllietas (Lva, 1986. f., 2. apr., 
p-10977. uzr. l., 36. lp.)
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iedzīvotāju neapmierinātību, taču tā pārsvarā izpaudās kā neorganizētas, spontānas 
akcijas. piemēram, ziedu nolikšana Brāļu kapos vai pie Brīvības pieminekļa valsts 
dibināšanas dienā, psRs karoga noraušana vai Latvijas karoga uzvilkšana. Daudzi 
tika arestēti par to, ka boikotēja pasākumus, kas bija saistīti ar īpašumu nacionali- 
zāciju. 

vēl pirms 14. jūnija deportācijām tika represētas daudzas augstākās Latvijas  
militārpersonas. tā 1940. gada 20. decembrī apcietināja ģenerāli mārtiņu Hart- 
mani,69 ģenerāli Žani Bahu,70 1941. gada 14. martā apcietināja ģenerāli jāni teodoru 
indānu71 u.c. 

politiskās represijas no okupācijas sākuma līdz 1941. gada jūnija deportācijai bija 
individuālas – aresta pamats bija katras personas darbība Latvijas Republikas laikā vai 
aktuālā darbība. piemēram, par piederību aizsargu organizācijai vai kādai politiskai, 
pilsoniskai partijai vēl nearestēja, vairāk apdraudēti bija vienīgi baltemigrantu orga-
nizāciju un “pērkonkrusta” dalībnieki. intelektuālās elites pārstāvji, ja viņi neveica 
kādas konkrētas darbības pret jauno režīmu vai pirms okupācijas nebija klaji vērsušies 
pret psRs, arī vēl netika pakļauti represijām. sabiedrisko lietu ministrijas darbinieku, 
rakstnieku, žurnālistu alfonu aleksandru Franci arestēja 1940. gada 17. oktobrī. viņam 
inkriminēja, ka nacionālistiskā garā rakstījis rakstus avīzēs un žurnālos, slavinājis pre-
zidentu Ulmani, bijis dievturu organizācijas biedrs.72 Žurnālistu Kārli Lapiņu aizturēja 
par to, ka, braucot tramvajā, viņš bija nosaucis par okupantiem un slepkavām pa ielu 
ejošus sarkanarmiešus. taču vēlāk izmeklēšanas gaitā viņu apsūdzēja gan par nelegālu 
psRs–Latvijas robežas pāriešanu 1924. gadā, gan kontrrevolucionāru aģitāciju, gan 
sakariem ar politisko policiju. 1942. gada 14. martā psRs ietK sevišķā apspriede pie-
sprieda viņam nāves sodu.73

arī kolaboranti nebija pasargāti no represijām. tā 1941. gada janvārī arestēja 
Latvijas psR augstākās padomes deputātu, izglītības tautas komisāru jūliju Lāci. viņu 
apsūdzēja par darbību laikrakstā “jaunākās Ziņas”, kurā 1933. gadā bija drukāti “apme-
lojumi” par psRs, komunistisko kustību un iekšlietu tautas komisariāta darbu.74

14. jūnija deportācija

ar lielāku vai mazāku intensitāti gandrīz gadu ilgušie Latvijas iedzīvotāju aresti 
bija tikai ievadījums turpmākajām represijām, kas kulmināciju sasniedza 1941. gada 
14. jūnijā, kad deportēja 15 424 cilvēkus un 5263 no tiem aizturēšanas brīdī arestēja.75 

69 nošauts 1941. g. 27. jūlijā. – Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940, 193. lpp.
70 nošauts 1941. g. 16. oktobrī. – Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940, 80. lpp.
71 nošauts 1941. g. 16. oktobrī. – Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940, 199. lpp.
72 Lva, 1986. f., 2. apr., p-5404. l. miris 1948. g. 23. oktobrī.
73 spriedumu izpildīja 1942. g. 21. aprīlī. – Lva, 1986. f., 2. apr., p-9508. l.
74 Lva, 1986. f., 2. apr., 5220. l. miris 1941. g. 15. decembrī.
75 Riekstiņš j. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas valsts 

arhīvs; nordik, 2001, 14. lpp. šajā skaitlī ir iekļauti arī izsūtīto ģimeņu galvas, kurus arestēja jau pirms vai pēc 
14. jūnija. 
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Kā atzīst Krievijas vēsturniece natālija Ļebedeva: “visas deportācijas tika sagata-
votas un veiktas, balstoties uz lēmumiem, kurus rūpīgi izstrādāja vK(b)p CK polit-
birojs, kas bija viens no svarīgākajiem elementiem šo teritoriju sovetizācijā. Deportā-
cijas bija cieši saistītas ar pasākumiem, kuru mērķis bija sagraut valsts tiesisko, sociāli  
ekonomisko, nacionālo, kulturālo un morālo pamatu un varmācīgu padomju kārtības 
ieviešanu psRs inkorporētajās teritorijās.”76

jau no 1940. gada rudens tika cītīgi vāktas visas iespējamās kompromitējošās ziņas 
par Latvijas pilsoņiem. 1940. gada 23. novembrī psRs ietK apstiprināja instrukciju, 
kādā veidā pēc arhīvu materiāliem bija nosakāmi “kontrrevolucionārie un pretpadomju 
elementi”. 1941. gada 27. martā psRs ietK Galvenā arhīvu pārvalde izdeva republiku 
arhīvu daļu priekšniekiem adresētu cirkulāru, kurā bija noteikts, kā veidojams to politis-
kās izmeklēšanas slepeno darbinieku uzziņu saraksts, par kuriem ziņas var atrasties šo 
republiku arhīvos.77 “sociāli bīstamo elementu” identificēšanai un uzskaitei izmantoja 
informāciju, kas bija savākta par nacionalizēto uzņēmumu, fabriku, zemes īpašniekiem, 
no likvidēto biedrību arhīviem u.c. Daudzu cilvēku traģiskajā liktenī izšķiroša loma bija 
brīvprātīgo “ziņotāju” un slepeno aģentu sniegtajai informācijai.78 

vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas un psRs 
tautas komisāru padomes lēmums par izsūtīšanu tika pieņemts mēnesi pirms akcijas – 
14. maijā.79 Kompromitējošu ziņu vākšanā, “tautas ienaidnieku” sarakstu sastādīšanā 
bez valsts drošības tautas komisariāta darbiniekiem bija iesaistīti arī dažāda līmeņa 
komunistiskās partijas un padomju iestāžu darbinieki. valsts iestādēs vajadzēja sa-
stādīt sarakstus par darbiniekiem, uzrādot bijušos aizsargus, politisko partiju piede-
rīgos, vadošos valsts darbiniekus, nacionalizēto māju, zemes īpašniekus, aktīvus vecās 
iekārtas piekritējus, Kolčaka vai Deņikina armijas karavīrus, Latvijas armijas militār- 
personas u.c. 

padomju režīma turpmākas pastāvēšanas nodrošināšanai bija nepieciešams neitra-
lizēt/likvidēt Latvijas eliti, tāpēc 1941. gada deportācija neatgriezeniski skāra politisko, 
ekonomisko, intelektuālo un militāro eliti. 1941. gada jūnija deportācijā procentuāli 
lielu daļu veidoja bijušie Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, bijušie Lat-
vijas armijas virsnieki, tirgotāji, tiesneši, skolotāji, studenti, ārsti, garīdznieki.80 pēc et-
niskā sastāva relatīvi visvairāk tika deportēti ebreji – 1,93% no Latvijā dzīvojošo ebreju 
skaita; deportētie latvieši bija 0,85% no visu latviešu kopskaita, krievi – 0,4%, bet vāc - 
baltieši – 0,34%.81

Žanim Unāmam noteikti nevarēja ienākt prātā, ka viņa sastādītā un izdotā biogrā-
fiskā vārdnīca “es viņu pazīstu”82 par Latvijas valsts redzamākajiem darbiniekiem tiks 

76 Ļebedeva n. polijas un Baltijas iedzīvotāju deportācija uz psRs 1939.–1941. gadā: kopīgais un atšķirīgais. 
Latvijas Vēstnesis, 2001, 15. jūn.

77 Riekstiņš j. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, 10.–11. lpp.
78 1941. gada 14. jūnija deportāciju sagatavošanas dokumenti. i. Gravas publikācija un komentāri. Latvijas Vēs-

tures Institūta Žurnāls, nr. 3, 1993, 140.–152. lpp.
79 Riekstiņš j. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, 11.–12. lpp.
80 Zālīte i., eglīte s. 1941. gada 14. jūnija deportācijas struktūranalīze, 688. lpp.
81 turpat, 687. lpp.
82 Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. Red. Ž. Unāms. Rīga: Biogrāfiskā arhīva apgāds, 1939.
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izmantota kā rokasgrāmata, lai sagatavotu pamatojumus arestiem. 
piemēram, pamatojums lēmumam par finanšu ministra jāņa Ka-
minska apcietināšanu bija ņemts no biogrāfiskās vārdnīcas: “Bur-
žuāziskajā valdībā ieņēma atbildīgus amatus, valsts kontrolieris, 
pēdējā laikā finansu ministrs. piedalījās studentu korporācijā “tala-
vija”, apbalvots ar “triju zvaigžņu” ordeņa 3. un 2. šķiru, “atzinības 
krusta” 1. šķiru, dažādiem militāriem ordeņiem.”83 arī ilggadējā 
izglītības darbinieka, bijušā Rīgas pilsētas domes locekļa (1931–
1936), žurnāla “audzinātājs” redaktora (1925–1934) andreja viča 
noziegumu sarakstu drošības iestāžu darbinieki bija “aizņēmušies” 
no biogrāfiskās vārdnīcas, ideoloģiski apstrādājot, – “reakcionārs 
pedagogs”, “slavināja buržuāzisko diktatūru”, “aktīvs nacionālistiskās 
fašistiskās organizācijas “nacionālais centrs” biedrs”.84

14. jūnija deportācijai bija pakļauti visi tie Latvijas (arī igauni-
jas un Lietuvas) iedzīvotāji, kurus pēc viņu agrākās nodarbošanās, 
sociālā vai mantiskā stāvokļa padomju režīms atzina par bīstamiem 

vai nevēlamiem. Ģimenes locekļu izsūtīšana tika pamatota ar ģimenes galvas arestu.
no 1940.–1941. gadā represētajiem 68 bijušajiem satversmes un saeimas deputā-

tiem 48 bija apcietināti 1941. gada 14. jūnijā.85 Daudzi no viņiem bija ieņēmuši arī 
ministru amatus Latvijas valdībā – Longins ausējs,86 Roberts Dukurs,87 pauls mincs,88 
Gotfrīds mīlbergs89 u.c. Represijas skāra arī bijušos Latvijas sociāldemokrātiskās strād-
nieku partijas deputātus (paulu Lejiņu,90 andreju veckalnu,91 jāni višņu92 u.c.), ku-
riem nevarētu pārmest K. Ulmaņa autoritārā režīma atbalstīšanu. 14. jūnijā deportēja 
atsevišķus vēl brīvībā palikušos pēdējā ministru kabineta locekļus – izglītības ministru 
profesoru jūliju auškāpu,93 tautas labklājības ministru jāni volontu,94 tirdzniecības un 
rūpniecības ministru jāni Blumbergu,95 zemkopības ministru jāni Birznieku,96 valsts 
kontrolieri Kārli piegāzi,97 finanšu ministru jāni Kaminski.98 no K. Ulmaņa valdības 

83 Lva, 1986. f., 2. apr., p-10546. l., 3. lp. 
84 Lva, 1986. f., 2. apr., p-5753. l. miris 1943. g. 16. jūnijā.
85 Žvinklis a. padomju represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem 1940.–1941. gadā, 207. lpp.
86 Lva, 1986. f., 2. apr., p-7688. l. nošauts 1942. g. 9. jūnijā.
87 Lva, 1987. f., 1. apr., 17521. l. miris 1942. g. 22. aprīlī.
88 Lva, 1986. f., 2. apr., p-10145. l.; 1987. f., 1. apr., 17150. l. miris 1941. g. 28. decembrī.
89 Lva, 1986. f., 2. apr., p-5405. l. nošauts 1942. g. 17. jūnijā. pazīstams arī kā dzejnieks un rakstnieks skuju 

Frīdis. 1940. g. lūdzis uzņemt Rakstnieku savienībā, bet viņam atteikts, aizbildinoties, ka: “jums pašos pa-
matos jāpārveidojas un organiski jāieaug padomju iekārtas ideoloģijā, kas, protams, uz reizes nav izdarāms. 
tikai tad, kad jūsu literārie darbi to rādīs, varēsi runāt par uzņemšanu.” – Bērsons i. Deviņi likteņi. Represētie 
rakstnieki, 121. lpp. 

90 Lva, 1987. f., 1. apr., 13422. l. miris 1942. g. 30. augustā.
91 Lva, 1987. f., 1. apr., 16872. l.; 1986. f., 2. apr., p-5797. l. nošauts 1942. g. 18. maijā.
92 Lva, 1987. f., 1. apr., 16227. l.; 1986. f., 2. apr., p-5830. l. nošauts 1942. g. 17. jūnijā.
93 Lva, 1986. f., 2. apr., 43908. l. nošauts 1942. g. 3. augustā.
94 Lva, 1986. f., 2. apr., p-6853. l. miris 1943. g. 16. martā.
95 Lva, 1987. f., 1. apr., 14212. l. miris 1941. g. 10. jūlijā.
96 Lva, 1986. f., 2. apr., p-8451. l.; 1987. f., 1. apr., 14950. l. miris 1955. g. 5. oktobrī.
97 Lva, 1987. f., 1. apr., 13701. l. miris 1941. g. 23. oktobrī.
98 Lva, 1986. f., 2. apr., p-10546. l. nošauts 1942. g. 9. jūnijā.

9. att. andrejs vičs. Foto no 
a. viča krimināllietas (Lva, 
1986. f., 2. apr., p-5753. l., 
23. lp.)
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ministriem arestēts netika vienīgi sabiedrisko lietu ministrs alfrēds Bērziņš un ministrs 
bez portfeļa jāzeps Čamanis.

1941. gada maijā–jūnijā nomainīja 24. teritoriālā korpusa augstāko komandējošo 
sastāvu, pamatojot to ar plānoto virsnieku sūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem 
maskavā.99 9. maijā uz kursiem aizbrauca un tur tika arestēti – ģenerālmajors arturs 
Dannebergs,100 195. strēlnieku pulka štāba priekšnieks Fricis Rūdolfs Cervinskis,101 
181. strēlnieku divīzijas štāba priekšnieks pulkvedis jūlijs Rozentāls102 u.c. jūnijā uz 
kursiem maskavā nosūtīja vēl vairākas grupas. pēc vēsturnieku Ē. jēkabsona un v. ščer-
binska apkopotās informācijas, 1940.–1941. gadā bija apcietināti 217 Latvijas armijas 
augstākie virsnieki, viņu vidū 22 ģenerāļi, viens admirālis, 49 pulkveži.103

1941. gada jūnijs bija traģisks arī ārlietu ministrijas bijušajiem darbiniekiem, jo 
deportēja 26 cilvēkus,104 viņu vidū ministrijas administratīvā departamenta direktoru 
teodoru anševicu,105 arturu Ļūli, kurš agrāk bija konsuls Ņujorkā, Kēnigsbergā, no 
1938. gada Rīgas pilsētas vecākais,106 Kārli Ducmani,107 kurš bija gan diplomāts, gan 
publicists, gan advokāts, gan Latvijas senāta loceklis, u.c. 

Latvijas augstākās mācību iestādes zaudēja vismaz 20 mācību spēkus,108 viņu vidū 
ernestu Birkhānu (arī saeimas deputāts),109 Kārli Dišleru (arī saeimas deputāts),110 
edgaru Rumbu,111 jūliju Galeju112 u.c. 

Represēja arī daudzus bijušos pilsētu galvas, piemēram, Dāvi abulu (valka),113 
Ēvaldu Rimbenieku (Liepāja, arī bijušais saeimas deputāts no Kristīgo darbaļaužu 
savienības),114 andreju švirkstu (Daugavpils),115 andreju Frīdenbergu (Rīga, 1920–
1921, arī Latvijas–Krievijas miera līguma noslēgšanas komisijas loceklis, Demokrātiskā 
centra partijas biedrs)116 u.c. arestēja un deportēja Latvijas rūpniekus, banku padomju, 

99 jēkabsons Ē. 1941. gada 14. jūnijs sarkanās armijas 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā. 1941. gada 14. jūnija 
deportācija – noziegums pret cilvēci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 224. lpp.

100 1941. g. 9. maijā izsaukts uz maskavu, 15. maijā arestēts, 18. jūlijā piespriests nāves sods. – Latvijas armijas 
augstākie virsnieki, 1918–1940, 142. lpp.

101 arestēts 1941. g. 17. maijā, nošauts 1941. g. 12. decembrī. – Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940, 
135. lpp.

102 arestēts 1941. g. 21. maijā, 18. jūlijā piespriests nāves sods, izpildīts 1941. g. 16. oktobrī. – Latvijas armijas 
augstākie virsnieki, 1918–1940, 402. lpp.

103 Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940, 44. lpp.
104 sk.: http://www.am.gov.lv/lv/ministrija/vesture/4439/
105 Lva, 1986. f., 2. apr., p-9794. l. miris 1942. g. 23. janvārī.
106 Lva, 1987. f., 1. apr., 13783. l. miris 1941. g. 19. decembrī.
107 Lva, 1986. f., 2. apr., p-7114. l. miris 1943. g. 20. augustā.
108 stradiņš j. totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–

1945), 136. lpp.
109 Lva, 1986. f., 2. apr., p-8746. l. miris 1942. g. 9. aprīlī.
110 Lva, 1987. f., 1. apr., 12956. l. miris 1954. g. 18. septembrī.
111 Lva, 1986. f., 2. apr., p-1169. l.; 1987. f., 1. apr., 17720. l. miris 1943. g. 1. oktobrī.
112 Lva, 1986. f., 2. apr., p-8616. l. atbrīvots 1944. g. 1. jūlijā.
113 Lva, 1986. f., 2. apr., p-9700. l. miris 1942. g. 24. martā.
114 Lva, 1986. f., 2. apr., p-6717. l. miris 1944. g. 20. janvārī.
115 Lva, 1986. f., 2. apr., p-8152. l. miris 1955. g. 3. oktobrī.
116 Lva, 1986. f., 2. apr., p-10879. l. miris 1941. g. 31. decembrī.
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valžu locekļus, fabriku un kuģu īpašniekus (eduardu Rozīti,117 Kārli vanagu,118 Kārli 
Ķuzi,119 miķeli Zandbergu120 u.c.), grāmatizdevēju jāni Rozi,121 rakstniekus aleksandru 
(jēkabu) Grīnu,122 Līgotņu jēkabu (jēkabs Roze),123 laikraksta “jaunākās Ziņas” un žur-
nāla “atpūta” izdevēju emīliju Benjamiņu124 u.c.

Represiju “tiesiskais” pamatojums

Līdz 1940. gada novembrim, kad oficiāli pasludināja, ka uz Latviju ir attiecināms 
KpFsR Kriminālkodekss 1926. gada redakcijā, Latvijas iedzīvotājus arestēja, bet netiesāja. 

no 1940. gada novembra līdz psRs–vācijas karam arestēto krimināllietas pamatā 
skatīja Baltijas sevišķā kara apgabala Kara tribunāls un psRs iekšlietu tautas komisāra 
sevišķā apspriede, kas bija ārpustiesas orgāns, retāk apgabaltiesu krimināllietu tiesu ko-
lēģijas. sevišķā apspriede pieņēma lēmumus “par kontrrevolucionāriem noziegumiem” 
bez apsūdzētā piedalīšanās, t.i., tajās izskatīja tikai iesniegtos sarakstus. Gadījumos, kad 
arestētos nosūtīja uz maskavu, lietas skatīja psRs augstākās tiesas Kara kolēģija. sāko-
ties vācijas–psRs karam, arestētos evakuēja uz dažādiem psRs apgabaliem. 

117 Lva, 1986. f., 2. apr., p-1184. l. miris 1942. g. 19. februārī.
118 Lva, 1986. f., 2. apr., p-7668. l. nošauts 1942. g. 9. jūnijā.
119 Lva, 1986. f., 2. apr., p-7766. l. nošauts 1942. g. 12. maijā.
120 Lva, 1986. f., 2. apr., p-7628. l. atbrīvots 1943. g. 18. novembrī.
121 Lva, 1986. f., 2. apr., p-1200. l. miris 1942. g. 10. maijā.
122 Lva, 1986. f., 1. apr., 25908. l. nošauts 1941. g. 25. decembrī.
123 Lva, 1987. f., 1. apr., 17670. l. miris 1942. g. 8. jūnijā.
124 Lva, 1987. f., 1. apr., 13681. l. mirusi 1941. g. 22. septembrī.

10. att. Kārlis Ducmanis 
(LvKFFDa, 32792n)

11. att. emīlija Benjamiņa 
(LvKFFDa, 13741p)
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izmeklēšanas gaitā arestētie bieži bija fiziski un morāli ietekmēti. apsūdzības 
lielākoties balstījās uz pašapsūdzību. Ļoti reti bija gadījumi, kad apsūdzētajam bija 
dota iespēja izmantot advokāta pakalpojumus. apsūdzības slēdzieni bija vispārināti 
un nekonkrēti. Daudziem bija inkriminēta tikai “cīņa pret revolucionāro kustību” vai 
arī fiksēta piederība kādai no neatkarīgās Latvijas laika organizācijām, apzīmējot tās 
par “fašistiskām”, “kontrrevolucionārām”. visbiežāk sods tika piespriests, balstoties uz 
KpFsR Kriminālkodeksa 58. panta 4. (palīdzības sniegšana starptautiskai buržuāzijai), 
6. (spiegošana), 10. (kontrrevolucionāra aģitācija un propaganda), 11. (piedalīšanās 
kontrrevolucionārā organizācijā), 13. (aktīva darbība vai aktīva cīņa pret strādnieku 
šķiru un revolucionāro kustību, kas piekopta atbildīgā vai slepenā (aģentūras) amatā 
cariskajā iekārtā vai pie kontrrevolucionārajām valdībām pilsoņu kara posmā) punktu. 
šo apsūdzību prettiesisko raksturu precīzi formulējis bijušais Latvijas tieslietu ministrs 
Hermanis apsītis pēc tam, kad viņam astrahaņas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģija 1941. gada 14. oktobrī bija piespriedusi nāves sodu. Kasācijas sūdzībā, kas bija 
vairākas lappuses gara, H. apsītis uzskaitīja visas nelikumības un tiesas prettiesisko 
rīcību: “manu darbību dažādos Latvijas Republikas amatos nevar kvalificēt kā nozie-
dzīgu, jo es ieņēmu amatus neatkarīgā valstī, kuras suverenitāti atzina un ne vienu vien 
reizi apstiprināja padomju savienība. tautu pašnoteikšanās principu padomju vara 
un komunistiskā partija deklarēja vēl pirms psRs izveidošanās. tātad ar 1918. gada 
18. novembri Latvijai kā patstāvīgai valstij bija savi likumi un nevienam šīs valsts dar-
biniekam nevarēja būt saistoši kādas svešas valsts, tajā skaitā KpFsR likumi, un viņiem 
tie nebija jāzina un pēc tiem jāvadās [..] ja reiz man kā tiesu darbiniekam, kā karavīram 
un vēlāk kā valdības loceklim nebija saistoši svešas valsts likumi, tad pilnīgi nepareizi 
manai pilnīgi likumīgai darbībai piemērot KpFsR KK 58. p[anta] 4. un 13. p[unktu], 
piešķirot šim pantam atpakaļejošu spēku. Katrs noziedzīgs nodarījums prasa, lai būtu 
nolūks izdarīt konkrētu noziegumu, bet man tāda nolūka nekad nebija un nevarēja būt, 
jo es pildīju likumīgus pienākumus Latvijā, bet ne psRs. psRs likumus es teorētiski 
varēju pārkāpt, vienīgi sākot ar 1940. gada 5. augustu, t.i., ar Latvijas iestāšanās brīdi 
pad[omju] savienībā, kas, saprotams, nebija noticis.”125 

nobeigums

pirmajos okupācija mēnešos represijas formāli veica Latvijas Republikas institūcija, 
taču faktiski aresti notika pēc psRs pieņemtās prakses. pirmajā posmā represijas vēl 
samērā maz skāra Latvijas elites pārstāvjus. 1940. gada jūlijā piecus Latvijas valstsvīrus 
(K. Ulmani, v. munteru, K. Berķi, j. Balodi, K. veidnieku) izsūtīja uz Krieviju un vā-
cijas–psRs kara sākumā arestēja. Otrajā posmā – pēc Latvijas aneksijas – pakāpeniski 
palielinājās Latvijas elites aresti, lai arī tie vēl nebija sistemātiski. pēc tam kad oficiāli 
atzina, ka Latvijā piemērojams KpFsR Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss, 
arvien vairāk krimināltiesības tika izmantotas kā politiskās varas instruments. Dau-
dziem bijušajiem valdības, parlamenta locekļiem inkriminēja dienestu Deņikina vai 

125 Lva, 1986. f., 1. apr., 37194. l., 242.–244. lp.
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Kolčaka armijā, piedalīšanos Latvijas neatkarības karā. no bijušajiem tiesu darbinie-
kiem pirmām kārtām arestēja tos, kuri bija piedalījušies tiesu prāvās pret komunistiem. 
1941. gada jūnija deportācija smagi skāra visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi 
no tautības piederības un sociālā stāvokļa, bet vissmagāk tieši politisko, ekonomisko,  
intelektuālo un militāro eliti. no visiem 14. jūnijā deportētajiem 40% gāja bojā.126

1940.–1941. gada represiju rezultātā Latvijas sabiedrība tika atstāta bez politiskās 
un intelektuālās vadības, tādējādi atņemot tai pašorganizēšanās spējas. sabiedrība bija 
lielā mērā dezorientēta. Latvijas elites iznīcināšana atstāja tālejošas sekas, radīja nepār-
ejošu baiļu atmosfēru, izraisīja nepārdomātu politisku lēmumu pieņemšanu nacistiskās 
vācijas okupācijas laikā, nostrādāja kā izšķirošs faktors vēl izdzīvojušajiem Latvijas 
elites pārstāvjiem, lai pieņemtu lēmumu doties trimdā.

126 Zālīte i., eglīte s. 1941. gada 14. jūnija deportācijas struktūranalīze, 689. lpp.

par autori

Rudīte Vīksne (dz. 1950) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta vadošā pēt-
niece. pētniecisko interešu lokā ir Latvijas 20. gadsimta vēsture: padomju režīma 
represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, holokausts nacistiskās okupācijas laikā, 
padomju režīma un baznīcas attiecības. Kopumā vairāk nekā 30 zinātniskas 
publikācijas, sastādītāja, komentāru autore septiņiem dokumentu un rakstu 
krājumiem.



Dzintars Ērglis

naCiOnāLā pRetOšanās KUstīBa  
vāCU OKUpāCijas peRiODā

visas nacionālās pretošanās kustības organizācijas nacistiskās vācijas okupācijas periodā, kas ilga 
no 1941. līdz 1945. gadam, tiecās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. nacionālā pretošanās kustība 
Latvijā bija sašķelta un nespēja apvienoties, tai nebija savu bruņoto spēku kādas citas valsts teritorijā, 
un tā praktiski nesaņēma nekādu palīdzību no Rietumvalstīm. nacionālā pretošanās kustība pamatā 
bija nevardarbīga, un bruņotu akciju tai gandrīz nebija. Beidzoties Otrajam pasaules karam, nacio-
nālās pretošanās kustības grupas un organizācijas cieta sakāvi un nespēja izpildīt savu mērķi, jo Lat-
vijas valstiskā neatkarība netika atgūta, bet nacistisko okupācijas varu nomainīja padomju režīms.

all the organizations related to the national resistance movements during the period of the nazi 
Germany occupation from 1941 till 1945 were focused on the restoration of the independence of 
Latvia. The resistance movement was internally split and unable to unify the efforts, it lacked armed 
forces on the territory of another country and it practically did not receive any assistance or help 
from the Western countries. The national resistance movement was non violent in its nature and 
it practically did not perform any armed actions. after the end of the second World War, national 
resistance movement groups and organizations suffered a defeat with no possibility to achieve their 
aim, since the national independence of Latvia was not restored and the nazi occupation authority 
was replaced by the soviet regime.

Atslēgvārdi: nacionālā pretošanās kustība Latvijā Otrā pasaules kara laikā, pagrīdes darbība, nelegālā 
prese, Latvijas Centrālā padome, ģenerāļa Kureļa grupa, Konstantīns Čakste.

Keywords: Latvian national resistance movement during the second World War, resistance actions 
(underground movement), illegal press, the Central Council of Latvia, general Kurelis group, Kon-
stantīns Čakste.

ievads

1941. gada jūlija sākumā, nedaudz vairāk kā divas nedēļas pēc nacistiskās vācijas un 
psRs kara sākuma, vācu karaspēks jau bija okupējis visu Latvijas teritoriju. 1940. gada 
jūnijā nodibināto padomju režīmu nomainīja nacistiskā okupācijas vara.

vācija uzskatīja Latviju par ieņemtu psRs daļu un rīkojās šeit kā okupētā terito-
rijā. Latvija kopā ar igauniju, Lietuvu un daļu Baltkrievijas tika iekļauta teritoriālajā 
veidojumā – Ostlandes reihskomisariātā (Reichskommissariat Ostland), kura vadītājs 
bija Hinrihs Loze ar rezidences vietu Rīgā. Latvija kļuva par vienu no okupēto teritoriju 
ģenerālapgabaliem. Balstoties uz dokumentāliem avotiem, jāsecina, ka nacistu okupā-
cijas vara vismaz divus gadus izvairījās pat no vārda “Latvija” lietošanas un neviens  
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nacistiskās vācijas okupēto teritoriju izmantošanas plāns neparedzēja Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu.

1941. gada rudenī sākotnējās ilūzijas par nacistu režīma plāniem un tā ieviesto 
“jauno kārtību” bija zudušas. tieši sākot ar šo laiku, iespējams runāt par nacionālo 
pretošanās kustību (turpmāk – npK), kas bija vērsta uz nacistiskās okupācijas varas 
vājināšanu un neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanu.

pretošanās kustības (turpmāk – pK) aktivitātes Latvijā Otrā pasaules kara laikā ir 
sarežģīts vēstures pētniecības problēmu kopums. Latvijai nebija trimdas valdības un 
nebija arī kādu citu valsts teritorijā formētu organizētu bruņoto vienību. Latvijas sūt-
niecības bija pilnībā atkarīgas no to valstu varas iestāžu lēmumiem, kuru teritorijā tās 
atradās. tas viss, protams, noteica npK darbības efektivitāti un evolūciju.

pret nacistisko okupācijas režīmu vērstā pK Latvijā nebija vienota, to pārstāvēja 
vairāki, dažbrīd visai pretrunīgi virzieni, un katram no tiem bija savi atšķirīgi mērķi. 
pastāvēja latviešu npK, komunistiskā (padomju) pK, poļu pK, ebreju pK, kā arī atse-
višķu personu (visbiežāk dažādu tautību vācijas armijas dezertieri un cilvēki, kuri izvai-
rījās no mobilizācijas vācu armijā) individuālā pretošanās nacistu okupācijas režīmam. 
Latvijas teritorijā darbojās arī no citu valstu pilsoņiem sastāvošas pK grupas (poļu un 
padomju), kuru mērķi nekad nebija vērsti uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. visiem 
pK virzieniem un grupējumiem Latvijā kopīga bija tikai cīņa pret nacistiskās vācijas 
okupācijas varu. Diametrāli pretējie dažādo pK struktūru politiskie mērķi un virzieni 
noteica, ka šo struktūru savstarpēji koordinēta pretdarbība nacistiskās okupācijas spē-
kiem visumā bija praktiski neiespējama.

Historiogrāfija

Latviešu trimdas historiogrāfijā nacionālās pK tematika galvenokārt bija aktuāla 
pirmajos gados pēc Otrā pasaules kara beigām. tajā pamatā tika akcentēta Latvijas 
unikālā situācija: atšķirībā no nacistu okupēto Rietumeiropas valstu pK, kurām, sa-
ņemot sabiedroto valstu militāru un finansiālu atbalstu, Otrā pasaules kara laikā bija 
jācīnās tikai pret vienu agresoru (nacistisko vāciju), npK dalībniekiem Latvijā bez 
jebkāda ārēja atbalsta bija jācīnās pret divām okupācijas varām (psRs un nacistisko  
vāciju).

savukārt Latvijā brīvi diskutēt par pK Otrā pasaules kara laikā bija iespējams tikai 
kopš 20. gs. 80. gadu beigām. padomju periodā izstrādātā Latvijas vēstures traktējuma 
koncepcija paredzēja, ka no pK spektra ir izslēdzamas nacionālās pretestības aktivitā-
tes, lai gan arī tās bija vērstas pret nacistu okupācijas varu. tādēļ Latvijā vairāk nekā 
40 gadu npK eksistence tika noklusēta vai arī pasniegta izkropļotā veidā.

pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas trimdā un Latvijā pastāvošajā npK pētnie-
cībā izzuda tās ideoloģiskās un vispārīgo politisko uzstādījumu pretrunas, kas šos abus 
nosacītos pētniecības virzienus šķīra aukstā kara periodā. Līdz ar to tika iniciēts un no-
risēja abu virzienu tuvināšanās un harmonizācijas process, ko raksturo ideju, nostādņu 
un faktoloģijas pārnese, terminoloģijas un formulējumu korelācija, kā arī iespēja veidot 
vienotu, integrētu jautājuma pētniecības historiogrāfisko platformu.
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npK pētniecību trimdā aizsāka jēkabs Ozols,1 Ēriks ādolfs aleksandrs pā-
rups2 un arturs neparts.3 jūtamāko pētniecisko devumu visdažādāko npK 
grupu un organizāciju darbības un nelegālo preses izdevumu izpētē devis Uldis 
neiburgs.4 vairāk par citām tēmām līdz šim izpētīta Latvijas Centrālās padomes 
un ģenerāļa jāņa Kureļa grupas darbība, kuru detalizēti izvērtējuši edgars ander-
sons un Leonīds siliņš,5 Haralds Biezais,6 Uldis neiburgs,7 valentīne Lasmane,8 

1 Ozols j. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1940–1945. Kara Invalīds, nr. 28, 1983, 27.–42. lpp.; Ozols j. 
piezīmes par latviešu nacionālo pretestības kustību 1940–1945. Kara Invalīds, nr. 29, 1984, 23.–35. lpp.; 
Ozols j. Latviešu polītiskais noskaņojums. Kara Invalīds, nr. 33, 1988, 17.–25. lpp.

2 pārups Ē. pretestības kustība. Jaunā Gaita, nr. 1, 1986, 23.–26., 33. lpp.; pārups Ē. sadarbība ar valdmani. 
Jaunā Gaita, nr. 2, 1986, 14.–18. lpp.; pārups Ē. pretestības kustības struktūra un jēga. Jaunā Gaita, nr. 5, 
1986, 48.–51. lpp.; pārups Ē. pretestības kustība vācu okupācijas laikā. Jaunā Gaita, nr. 2, 1987, 40.–44. lpp.; 
pārups Ē. pretestības organizācijas un laikraksti vācu laikā. Jaunā Gaita, nr. 5, 1987, 31.–38. lpp.

3 neparts a. pret svešām varām. atmiņas par okupāciju laikiem, 1940–1945. Latvijas Vēstnesis, 1999, 4. aug., 
5. lpp.; 10. aug., 7. lpp.; 11. aug., 4. lpp.; 12. aug., 5. lpp.; 13. aug., 4. lpp.; 18. aug., 32. lpp.; 24. aug., 14. lpp.; 
25. aug., 5. lpp.; 26. aug., 7. lpp.; 31. aug., 11. lpp.; 1. sept., 23. lpp.; 2. sept., 5. lpp.; 3. sept., 6. lpp.; 7. sept., 
9. lpp.; 9. sept., 11. lpp.; 15. sept., 7. lpp.; u.c.

4 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā 
(1941–1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, nr. 1/2, 2000, 43.–58. lpp.; neiburgs U., Ērglis Dz. 
nacionālā un padomju pretošanās kustība – kopīgais un atšķirīgais (1941–1945). Totalitārie režīmi un to 
represijas Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 267.–329. lpp. (Latvijas 
vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.); neiburgs U. Latviešu pretestības kustības dalībnieku apvienība 
(LpKDa) un tās dokumenti par pretošanās kustību nacistu okupētajā Latvijā (1941–1945). Latvijas vēsture 
20. gadsimta 40.–90. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 122.–170. lpp. (Latvijas vēsturnieku 
komisijas raksti, 21. sēj.); neiburgs U. Latviešu nacionālistu savienība un laikraksts “tautas Balss” pretošanās 
kustībā nacistu okupētajā Latvijā 1941–1942. Karš pēc kara, 1944–1956. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība, 2007, 28.–57. lpp. (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2006); neiburgs U. pretošanās kustība 
nacionālsociālistiskās vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): mazpētīti aspekti un to izpratne mūsdienās. 
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 98.–136. lpp. 
(Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.); neiburgs U. pretošanās kustība nacionālsociālistiskās vācijas 
okupācijas laikā Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā un identitātē. Pēdējais karš: Atmiņa un traumas komu-
nikācija. Rīga: mansards, 2011, 101.–104., 107.–117. lpp.; u.c.

5 andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945. 
Upsala: LCp, 1994; siliņš L. Nacistiskās Vācijas okupanti: Mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās. Rīga: LU 
žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2001; siliņš L. Latvieši Štuthofas koncentrācijas nometnē, 1942–1945. Rīga: 
LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2003; silins L. Östersjön – Vägen till frihet 1943–1945. Uppsala, 2004; 
siliņš L. Zviedru–Latviešu palīdzības komitejas darbība (1943. gada oktobris–1945. gada 15. jūlijs). Rīga: LU 
žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2011; u.c.

6 Biezais H. Kurelieši: Nacionālās pretestības liecinieki. itaka: mežābele, 1991; Biezais H. Latviešu akadēmisko 
aprindu organizētā pretestība vācu okupācijai. Treji Vārti, nr. 147, 1992, 45.–51. lpp.; u.c.

7 neiburgs U. Latvijas Republikas diplomāti Rietumos un Latvijas Centrālā padome (1943–1944): politiskā 
nostāja, pretrunas un risinājumi. Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2005, 369.–392. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.); neiburgs U. Latvijas Centrālā 
padome nacistu okupētajā Latvijā (1943–1945): izpētes aktualitātes un rezultāti. Okupācijas režīmi Baltijas 
valstīs 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 235.–279. lpp. (Latvijas vēsturnieku komi-
sijas raksti, 25. sēj.); neiburgs U. nacistiskās vācijas okupācijas atspoguļojums Latvijas Centrālās padomes 
dokumentos (1943–1945): avotu un to satura analīze. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991, 562.–
575. lpp.; neiburgs U. Zviedru un amerikāņu izlūkdienestu loma Latvijas Centrālās padomes organizētajās 
bēgļu laivu akcijās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju, 1944.–1945. gads. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi 
un sekas, 20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: Zinātne, 2011, 170.–194. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti,  
27. sēj.); u.c.

8 Lasmane v. Pāri jūrai 1944./45. g. stokholma: memento, 1993.
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Kārlis Kangeris,9 Ēriks jēkabsons,10 Dzintars Ērglis,11 Heinrihs strods12 un citi  
autori.

apkopojoša rakstura monogrāfijās savus secinājumus par npK ir sniedzis inesis 
Feldmanis,13 bet izsmeļošus pārskatus par pK nostādnēm vēstures literatūrā sagatavojis 
antonijs Zunda.14

avotu trūkuma dēļ līdz šim nav bijis iespējams sīkāk aplūkot daudzu nelielu npK 
grupu darbību. trūkst arī visaptveroša un apkopojoša monogrāfiska rakstura darba 
par visām npK aktivitātēm nacistu okupētajā Latvijā, taču pakāpeniski notiek jaunu 
vēstures avotu apzināšana un ieviešana zinātniskajā apritē, kas novērš līdz šim esošās 
nepilnības tēmas pētniecībā. Diskusijas par pK terminoloģiju un koncepcijas jēdzie-
nisko izpratni tiek turpinātas.

nozīmīgākās nacionālās pretošanās kustības grupas un organizācijas

nacistiskās vācijas okupācijas laikā Latvijā darbojās vairāki desmiti dažādu npK 
organizāciju un grupu, kuras pārsvarā bija savstarpēji nesaistītas. Historiogrāfijā jo-
projām tiek diskutēts jautājums gan par šo grupu kopskaitu, gan darbības intensitāti. 

 9 Kangeris K. Der Zentralrat Lettlands – LCp. Die lettische nationale Widerstandbewegung 1943–1945. 
Nordost-Archiv, Heft 2, 1996, s. 513–517; Kangeris K. Divas okupācijas: pretošanās. Diena, 1999, 21. aug.; 
Kangeris K. Kurelieši: “mirt par Latviju uz Latvijas zemes”. vācu varas iestāžu attieksme pret ģenerāli Kureli. 
Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”. Rīga: LU aka-
dēmiskais apgāds, 2010, 89.–100. lpp.; u.c.

10 jēkabsons Ē. arī viņi cīnījās par Latviju. Zvaigzne, nr. 7/8, 1992, 4.–5. lpp.; nr. 9/10, 1992, 17. lpp.; jēkab-
sons Ē. Kureliešu traģiskie likteņi. Latviešu Strēlnieks, nr. 1, 1992, 10.–12. lpp.; tas pats. Atmoda Atpūtai, 
1992, 16. dec.; Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940: biogrāfiska vārdnīca. sast. Ē. jēkabsons, 
v. ščerbinskis. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 1998, 278., 311. lpp.; jēkabsons Ē., neiburgs U. Kureliešu 
komandieris. Mājas Viesis: “Latvijas avīzes” piektdienas izdevums, 2005, 11. febr., 8.–9. lpp.; u.c.

11 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2003; Ērglis Dz. padomju režīma arestētie Latvijas Centrālās padomes aktīvisti un atbalstītāji (1944–1953): 
struktūranalīze. Okupētā Latvija 1940–1990. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 323.–355. lpp. 
(Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.); Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes aktivitātes (1943–1945): 
laivu akcijas. Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Starptautiska konfe-
rence, 2008. gada 13.–14. novembris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 280.–297. lpp.; u.c.

12 strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956, [1. grām.]. Rīga: preses nams, 1996, 5., 39., 47., 48., 
55., 68.–74. lpp.; strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli, 1944–1956, [2. grām.]. 
Rīga: preses nams, 1999, 33.–34., 66.–76. lpp.; strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, III: Dokumenti, 
apcerējumi un atmiņas, 1944–1956. Rīga: LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2003, 34.–35. lpp.; u.c.

13 Feldmanis i. Latvia under the occupation of national socialist Germany 1941–1945. The Hidden and Forbid-
den History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2005, pp. 77–91 (symposium of the Commission of the Historians of Latvia, vol. 14); Bleiere D., Butulis i., 
Feldmanis i., stranga a., Zunda a. Latvijas vēsture, 20. gadsimts. Rīga: jumava, 2005, 259.–266. lpp.; Blei-
ere D., Butulis i., Feldmanis i., stranga a., Zunda a. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: jumava, 
2008, 312.–323. lpp.; u.c.

14 Zunda a. pretošanās kustība vācu okupētajā Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā. Okupācijas režīmi Latvijā 
1940.–1959. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 216.–239. lpp. (Latvijas vēsturnieku komi-
sijas raksti, 10. sēj.); Zunda a. Resistance against nazi German Occupation in Latvia: positions in Historical 
Literature. The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, pp. 148–158; u.c.
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pašreizējā pētniecības situācijā jāpieņem, ka Latvijā bija ap 10 plašāku un 20 sīkāku 
npK organizāciju un grupiņu.15 to dalībnieku skaits, politiskā pārliecība un darbības 
izpausmes bija ļoti atšķirīgas. tikpat lielas atšķirības bija vērojamas arī pretošanās pro-
cesu reģionālajā izvietojumā. visievērojamāko intensitāti pretdarbība nacistu okupāci-
jas varai neapšaubāmi sasniedza lielpilsētās un, ņemot vērā iedzīvotāju koncentrāciju, 
vispirms jau Rīgā. no reģionālā skatpunkta pastāv skaidri redzama atšķirība starp 
pretošanās aktivitātēm Latgalē un pārējos Latvijas reģionos. pārejot pie plašāka izklāsta 
raksta turpinājumā, ievērojot hronoloģisko kārtību, tiks apskatītas skaitliski nozīmīgā-
kās un politiski aktīvākās npK organizācijas un grupas un to darbība.

Latvijas nacionālā padome

1941. gada septembrī darbību atjaunoja virkne jelgavas skolotāju institūta au-
dzēkņu: viktors Dāniels, arturs neparts, vilhelms pētersons, Fricis sīpols un citi, kuri 
npK bija iesaistījušies jau padomju režīma apstākļos 1940.–1941. gadā un atsevišķos 
gadījumos, izplatot proklamācijas, savas organizācijas apzīmēšanai lietoja nosaukumu 
“Latvijas nacionālā padome” (turpmāk – Lnp).16 viņi aicināja sabotēt vācu okupācijas 
varas rīkojumus, jaunatnes iesaistīšanu darba dienestā un nosūtīšanu darbos uz vā-
ciju.

pakāpeniski Lnp locekļi savas aktivitātes vērsa plašumā, nodibinot sakarus ar ci-
tiem npK dalībniekiem un izveidojot divus savas darbības centrus: Rīgā un jelgavā. 
1942. gada vasarā Lnp aktīvisti darbojās arī Limbažos, Cēsīs, Rēzeknē, Bauskā, jelgavā, 
tukumā un ventspilī. informāciju organizācija ieguva, noklausoties BBC radioziņas. 
1943. gada pavasarī vācu drošības iestādes apcietināja vairākus Lnp dalībniekus.17

“Latvija”

1941. gada 18. novembrī Rīgā sāka iznākt nelegālais laikraksts “Latvija”, par tā iz-
devēju uzdodot “patriotu organizāciju”. tekstus tam rakstīja un rediģēja Kārlis Drava 
un jānis Liezeris. Laikrakstu, kas iznāca vidēji 1600–6500 eksemplāru lielā metienā, 
izplatīja galvenokārt Rīgā, iemetot to pastkastītēs, izkaisot uz ielām vai nosūtot pa 
pastu konkrētiem adresātiem.18 Drošības policijas un sD komandieris Latvijā Rūdolfs 
Lange 1943. gada 1. februāra ziņojumā bija spiests atzīt, ka, neskatoties uz veiktajiem 
pretpasākumiem, “Latvijas” izdošana pat pastiprinājusies, to piegādājot sabiedrībā 

15 Kangeris K. Divas okupācijas: pretošanās. Diena, 1999, 21. aug., 10. lpp.
16 neparts a. nacionālā pretestība boļševiku okupācijas gadā (1940.–1941. g.) jelgavas valsts skolotāju institūtā. 

publ. sag. t. vilciņš. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 1, 1996, 132.–151. lpp.
17 neparts a. pret svešām varām. atmiņas par okupāciju laikiem, 1940–1945. Latvijas Vēstnesis, 1999, 4. aug., 

5. lpp.; 25. aug., 5. lpp.
18 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945), 44.–46. lpp.
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populārām personām, tas atklāti izdalīts pat kādā tirgus laukumā.19 Drošības policijas 
un sD latviešu politiskās nodaļas “Latviešu kartotēkas” 1942. gada decembra pārskatā 
par nelegālo organizāciju darbību Latvijā bija teikts: “anglisko orientāciju vispilnīgāk 
reprezentē nelegālais izdevums “Latvija”. visos numuros paustas šādas galvenās līnijas: 
1. vācu politika ir latvju tautai iznīcinoša. 2. minimāla palīdzība vācijai cīņā pret boļ-
ševismu jādod, bet pirmkārt jādomā par latviešu tautas dzīvo spēku, pietiekošiem pār-
tikas līdzekļiem, eventuāli vajadzīgo militāro spēku. 3. Brīvību dos angļu–amerikāņu 
uzvara. 4. anglijai un boļševikiem nav kopēju mērķu. 5. angliskā orientācija apvienota 
ar balstīšanos uz Ulmani un tā sasniegumiem.”20

no 1941. gada novembra līdz 1944. gada septembrim dažādās vietās Rīgā iznāca 
deviņi laikraksta “Latvija” numuri, un tā izdevējus vācu drošības iestādēm tā arī neiz-
devās atklāt. nespēdami atklāt nelegālā laikraksta izdevējus, nacisti 1944. gada jūlijā pat 
izdeva “Latvijas” 9. numura viltojumu, kurā aicināja nepakļauties padomju propagandai 
un kopā ar vācu bruņotajiem spēkiem piedalīties Latvijas aizstāvēšanā.

pēc sarkanās armijas ienākšanas Rīgā laikraksts “Latvija” turpināja nelegāli iznākt 
līdz 1946. gada jūnijam, kad sākās tā izdevēju apcietināšana. 1947. gada 16. janvārī 
Latvijas psR iekšlietu tautas komisariāta karaspēka Kara tribunāls K. Dravam un 
j. Liezerim piesprieda nāves sodu, kas 1947. gada 8. martā tika izpildīts, bet pārējos 
laikraksta izdevējus un izplatītājus sodīja ar dažāda ilguma termiņiem ieslodzījumā.21

Latviešu nacionālistu savienība

vācu okupācijas laikā pK aktīvi iesaistījās arī jau 1940.–1941. gadā padomju oku-
pācijas laikā nelegāli darbojošās Latviešu nacionālistu savienības (turpmāk – Lns) 
locekļi. Organizācijas darbības atjaunošanas sanāksme notika 1941. gada 10. novembrī, 
bet 18. novembrī Lns dalībnieki Brāļu kapos nolika vainagu ar lenti sarkanbaltsar-
kanās krāsās un uzrakstu “Lns”.22 Organizācijai bija izstrādāta politiskā programma 
un deklarācija, kas paredzēja, ka “1. Latvija atjaunojama bijušās teritorijas robežās. 
2. valsts absolūtai varai jāpieder latviešu tautai. 3. valsts satversmi izstrādā latviešu 
tautas vēlēti priekšstāvji”.23 Lns vadību īstenoja Centra grupa ar arnoldu Čaupalu 
priekšgalā. pastāvēja arī divas militāras grupas alberta Duļļa (vāca ieročus, pārsvarā 
Rīgas 12. policijas iecirkņa darbinieki) un viļa Rutka (vajadzības gadījumā nodrošināja 
apsardzi, galvenokārt Rīgas 6. policijas iecirkņa darbinieki) vadībā.24 mazākas Lns 
grupas bija izveidotas arī Rīgas valsts tehnikumā, Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā, sar-
kanā Krusta māsu skolā, a/s “vairogs”, Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas fakultātē  
un citur.

19 Lvva, p 82. f., 1. apr., 39. l., 45. lp.
20 Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālais arhīvs (turpmāk – LZa Ca), 40. f., 5. apr., 1. l., 1. sēj., 174. lp.
21 Lva, 1986. f., 1. apr., 25231. l., 7. sēj., 113.–119., 197.–203. lp.
22 neiburgs U. Latviešu nacionālistu savienība un laikraksts “tautas Balss” pretošanās kustībā nacistu okupētajā 

Latvijā 1941–1942, 32. lpp.
23 LZa Ca, 40. f., 5. apr., 1. l., 1. sēj., 175.–177. lp.
24 Rutks v. Kāda cīnītāja stāsts. Treji Vārti, nr. 176, 1997, 59.–68. lpp.
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Lns nodarbojās arī ar proklamāciju izplatīšanu un no 
1942. gada februāra līdz septembrim izdeva nelegālo laikrakstu 
“tautas Balss”, ko izplatīja ne tikai Rīgā, bet arī valmierā, Cēsīs, 
madonā, Daugavpilī, Dobelē, Kuldīgā, Liepājā un citur. tā redak-
cijas grupu vadīja artūrs Kaminskis, a. Čaupals un Reinholds jan-
sons. Laikrakstu iespieda dažādās vietās. Grūtības sagādāja papīra 
trūkums; tas tika iegūts Rīgas paraugtipogrāfijā, Centrālajā pastā 
un citur. Lai panāktu labāku literāro kvalitāti, ar “tautas Balss” rak-
stiem pirms publicēšanas tika iepazīstināti profesori jānis endzelīns 
un Kārlis Kundziņš, laikrakstu saņēma arī profesors pauls stradiņš. 
pavisam iznāca deviņi “tautas Balss” numuri piecu–sešu lappušu  
apjomā.25

Lielu rezonansi sabiedrībā izraisīja “tautas Balsī” publicētā 
informācija par Ostlandes dzelzceļa direkcijas direktora fon Balkes 
1942. gada 20. februāra rīkojumu par miesas sodu piemērošanu 
vietējiem dzelzceļniekiem, tāpat plašākai sabiedrībai tika darīts 
zināms ss oficioza “Das Schwarze Korps” 1942. gada 20. augusta 
numurā ievietotais raksts “Germanisieren?” (“vai ģermanizēt?”), 
kas atklāja nacistu īstenos mērķus Baltijā.26

vācu drošības iestādes pamazām atklāja “tautas Balss” izde-
vējus. pirmie aresti notika jau 1942. gada pavasarī un vasarā, bet 
lielākas apcietināšanas norisinājās 1942. gada 14. novembrī, kad 
arestēja daudzus Lns dalībniekus. R. Langes 1943. gada 29. janvāra pārskatā ir teikts, 
ka “ārpus laikraksta izdevēju loka varēja atklāt vairākas latviešu nacionālās pretestības 
kustības grupas. Līdz šim notverto 5 grupu dibināšanas pirmsākumi meklējami vēl boļ-
ševiku laikos. to vadītāji ir piedalījušies partizānu cīņās pret boļševikiem un lielākoties 
nāk no pērkonkrustiešu nometnes. Kā svarīgāko uzdevumu visi dalībnieki izvirzīja 
latviešu tautas propagandisko izglītošanu un tās morālo stiprināšanu. 1942. gada maija 
apcietināšanas, kurās tomēr neizdevās saņemt ciet organizācijas vadību, nekādi neietek-
mēja organizācijas aktīvo darbību. ievērojamāka lejupslīde sekoja tikai augustā. pašlaik 
apcietināti 50 nelegāli strādājošie Lns biedri [..] pēc tagadējiem materiāliem jārēķinās 
ar vairāk nekā 100 arestiem, jo Lns bija grupējumi arī vairākās provincēs, kuru saistība 
ar centrālo grupu Rīgā tomēr bija vāja.”27

1943. gada pavasarī tika pabeigta kopš 1942. gada 14. novembra notiekošā akcija 
pret Lns un “tautas Balss” izdevējiem un kopumā izdarīti 102 aresti.28 apcietinātie no-
nāca ieslodzījumā sD galvenajā ēkā Rīgā, Reimersa ielā, Rīgas Centrālcietumā un salas-
pils nometnē. Daļu no viņiem atbrīvoja un mobilizēja dažādās vācijas armijas militārās 
vienībās, citi nonāca štuthofas, mauthauzenas un Dahavas koncentrācijas nometnēs. 

25 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–
1945), 46.–47. lpp.

26 Mēs apsūdzam: Dokumenti un materiāli par hitlerisko okupantu un latviešu buržuāzisko nacionālistu ļaunda-
rībām Latvijas PSR, 1941–1945. Rīga: Liesma, 1965, 15.–17., 197. lpp.

27 Bundesarchiv (turpmāk – Ba) Berlin, R 58/223, s. 132–133.
28 Lvva, p 82. f., 1. apr., 39. l., 187.–189. lp.

1. att. Latviešu nacionālistu 
savienības dalībnieks vilis 
Rutks (foto no v. Rutka karavīra 
grāmatiņas. Grāmatiņa izsniegta 
1944. gada 31. jūlijā. Latvijas 
Okupācijas muzeja krājums, 
viļa Rutka mape)



412 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

vairākus Lns dalībniekus par viņu darbību npK pēc Otrā pasaules kara represēja pa-
domju drošības iestādes.29 Kopumā Lns darbojās nedaudz vairāk kā 100 cilvēku, no 
kuriem mūsdienās izdevies apzināt 83 personu vārdus.30

“Brīvā Latvija”

1942. gada sākumā Rīgā noformējās LU studentu npK organizācija “Brīvā Latvija”. 
tās kodolu veidoja ap 20 studentu, organizācijas dibināšanas iniciators bija viktors 
Grosbarts, bet vēlākais vadītājs – viktors neimanis. Organizācija cerēja uz 1918. gada 
situācijas (status quo) atkārtošanos, paredzot nacistiskās vācijas sakāvi karā, tajā pašā 
laikā nebūdama ieinteresēta tās militārā spēka sabotāžā, jo tas nāktu par labu psRs 
interesēm. Latviešu leģions tika uzskatīts par iespējamo jaundibināmās Latvijas armi-
jas kodolu. šo mērķu sasniegšanai “Brīvās Latvijas” dalībnieki centās veidot provincē 
atsevišķas grupas, kas nodarbojās ar sakaru un apgādes nodrošināšanu, kā arī ieroču 
vākšanu. 1943. gada janvārī organizācija sagatavoja uz rakstāmmašīnas rakstītu nele-
gālo izdevumu “tā Zeme ir mūsu”, kura kopijas izplatīja, iemetot tās pasta kastītēs. 
Diemžēl plašākas informācijas par šī izdevuma iznākšanu trūkst.31 1943. gada janvāra 
beigās vācu drošības iestādes atklāja un apcietināja gandrīz visus organizācijas aktīvā-
kos dalībniekus, kuri nonāca ieslodzījumā Rīgas Centrālcietumā un pēc tam salaspils 
nometnē.

“jaunpulki”

1942. gada aprīlī izveidojās neliela jaunatnes grupa “jaunpulki”, kuru vadīja žur-
nālists mārtiņš jansons. Grupā bija iesaistīti vairāki desmiti galvenokārt 15–18 gadu 
vecu jauniešu. Dažādās vietās Rīgā notika nelegālas sapulces, tās dalībnieki sacerēja, 
pavairoja un izplatīja skrejlapas un karikatūras ar vācu okupācijas varai naidīgu saturu. 
pasākumi ar nacionālu ievirzi notika 1942. gada 15. maijā pie Brīvības pieminekļa un 
17. maijā Brāļu kapos.32 R. Langes 1942. gada 3. jūnija ziņojumā Drošības policijas un 
sD pavēlniekam Ostlandē minēts, ka par nacionālu darbību aizturētas septiņas perso-
nas, kas bijušas saistītas ar nelegālo organizāciju “jaunpulki”, un vācu drošības iestāžu 
rīcībā bija nonākuši šīs organizācijas statūti un vairāki uzsaukumi, to vidū – “Uzsau-
kums latviešu jaunatnei” un “Cīņas sveiciens latviešu jaunatnei 15. maijā!”.33

29 Lva, 1986. f., 1. apr., 4657., 6864., 28852., 39132. l.; 2. apr., p-1908. l.
30 neiburgs U. Latviešu nacionālistu savienība un laikraksts “tautas Balss” pretošanās kustībā nacistu okupētajā 

Latvijā, 52., 55., 56. lpp.
31 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945), 49. lpp.
32 Waite R. G. some aspects of anti-German sentiment in Latvia (1941–1944). Latvija nacistiskās Vācijas 

okupācijas varā, 1941–1945. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 162.–163. lpp. (Latvijas vēsturnieku 
komisijas raksti, 11. sēj.).

33 Lvva, p 1026. f., 1. apr., 7. l., 33.–36. lp.
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“Latvijas vanagu organizācija”

1942. gadā nelegālo darbību uz-
sāka jaunatnes grupa “Latvijas vanagu 
organizācija”. tās dalībnieki izdeva 
latviešu jaunatnei adresētus uzsauku-
mus, aicinot sabotēt vācu okupācijas 
varas iestāžu rīkojumus un vēršoties 
pret darba dienestu vācijā. viņi mē-
ģināja vākt arī ieročus un munīciju. 
1943. gada pavasarī vācu drošības 
iestādes arestēja 12 šīs organizācijas 
locekļus, kuru lielākā daļa bija jaunāki 
par 20 gadiem. R. Langes pārskatā par 
noskaņojumu un stāvokli okupētajā 
Latvijā laikā no 1943. gada 1. marta 
līdz 31. martam šī grupa, ņemot vērā 
tās dalībnieku vecumu un viņu izstrā - 
dāto statūtu saturu, vērtēta kā vācu 
okupācijas režīmu maz apdraudoša.34

“Latvijas sargi”

nacistu okupācijas laikā darbo-
jās arī organizācija “Latvijas sargi”, 
kuru va dīja arnolds avotiņš.35 jau 
1942. gadā tā veica nelegālu lapiņu 
izgatavošanu un izplatīšanu. “Latvijas 
sargu” aktīvi dalībnieki – organizāci-
jas “Dievturi” loceklis jēkabs sildegs 
un mākslas akadēmijas students Kārlis 
Dagda laikā no 1944. gada februāra līdz 
jūlijam izdeva vismaz sešus nelegālā 
laikraksta “Lāčplēsis” numurus četru lappušu apjomā, kuriem kā izdevēju norādīja “Lat-
vijas Brīvības cīnītāju savienību”.36 Laikraksts publicēja īsus politiskā stāvokļa vērtējumus, 
izskaidroja nacistu mērķus Baltijā un pauda negatīvu attieksmi pret latviešu sadarbību ar 
vāciešiem. “Lāčplēsi” iespieda jelgavā un jelgavas apriņķa Bēnes pagastā 2000 eksemplāru 
metienā un izplatīja visā Latvijā ar pasta vēstuļu palīdzību, kā arī izkaisīja Rīgas ielās.37

34 Lvva, p 82. f., 1. apr., 39. l., 187.–189. lp.
35 Lva, 1986. f., 1. apr., 62. l., 9. sēj., 5.–7., 58.–85., 89.–194. lp.
36 Lva, 1986. f., 1. apr., 62. l., 2. sēj., 201., 202., 206., 207., 211., 212., 215., 216., 220., 221., 225., 226. lp.
37 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945), 53. lpp.

2. att. nelegālā laikraksta “Lāčplēsis” 6. numurs (izdevusi Latvijas 
Brīvības cīnītāju savienība 1944. gada jūlijā. saturā – aicinājums 
cīnīties par neatkarīgu Latviju kopā ar Rietumu demokrātijām. 
Latvijas Okupācijas muzeja krājums, OmF 11650/179)
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Organizācijas dalībnieki veidoja arī ieroču un munīcijas krājumus.
1944. gada septembrī “Latvijas sargi” izdeva nelegālos uzsaukumus “Latvieši”, “Lat-

vijas iedzīvotāji”, “visiem latviešiem” un citus, kā arī iespieda nelegālā izdevuma “par 
Latviju” vairākus numurus divu–četru lappušu apjomā.38 Laikraksta saturā bija atklāti 
1940.–1941. gada padomju okupācijas varas nodarītie zaudējumi, un tas vērsās arī pret 
nacistu okupācijas režīma piekopto politiku, kad vācieši, atkāpjoties no Latvijas, aizveda 
projām tās pamatiedzīvotājus. “par Latviju” lappusēs tika aicināts latviešus palikt savā 
dzimtenē, vienlaikus apzinoties, ka padomju represijas būs neizbēgamas.

vācu okupācijas varas iestādes “Latvijas sargu” nelegālo darbību neatklāja, taču to 
izdarīja padomju drošības iestādes, kas pēc Otrā pasaules kara arestēja un tiesāja 49 ar 
šo organizāciju saistītus cilvēkus, neatzīstot viņu pretdarbību vācu okupācijas varai, bet 
gan apsūdzot “dzimtenes nodevībā un pretpadomju aģitācijā”. 1945. gada 3. augustā 
Latvijas psR ietK karaspēka Kara tribunāls “Latvijas sargu” vadītājiem a. avotiņam, 
j. sildegam un K. Dagdam piesprieda nāves sodu, bet citus organizācijas dalībniekus 
sodīja ar ilgiem gadiem ieslodzījumā un izsūtījumā.39

“jauno virsnieku apvienība”

nacistu okupācijas laikā npK darbojās arī atsevišķi Latvijas armijas virsnieki, kas 
jau 1940.–1941. gada padomju okupācijas apstākļos uzsāka pagrīdes darbību. vācu 
okupācijas laikā “jauno virsnieku apvienībā” darbojās pulkvedis-leitnants Kalniņš, kap-
teinis veidemanis, virsleitnanti Ē. pārups, arnolds endziņš, v. Lūcis un citi.40 atšķirībā 
no lielas daļas latviešu vecāko virsnieku, kuri pauda viedokli, ka latviešu karavīriem 
kopā ar vāciešiem jāiesaistās karā pret psRs, šīs grupas pārstāvji uzskatīja, ka bez reālas 
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tas nav iespējams. Grupa ar dažādiem līdzek-
ļiem centās novērst latviešu masveida mobilizāciju vācijas bruņotajos spēkos. nacistu 
drošības iestādes 1942. gada beigās vairākus organizācijas dalībniekus apcietināja un 
vēlāk pret viņu gribu iesaistīja dažādās vācu militārajās vienībās.

“Latviešu Ceļš”

1942.–1943. gadā Rīgā iznāca npK izdevums “Latviešu Ceļš”. nav precīzi zināms, 
cik liels bija tā metiens, jo pastāv visai pretrunīgi skaitļi: no 20–30 līdz 300–500 ek-
semplāriem.41 to iespieda veF elektromontāžas ceha darbinieki atis važa, pēteris 
Klibiķis, Fricis Lorencs, Dmitrijs Grundulis, Kārlis artemjevs, Kārlis Bošs un citi, kā 
laikraksta izdevēju norādot “Latviešu Radikālnacionālistu organizāciju”.42 Laikrakstā 
bija analizēta nacistu okupācijas politika un pausta negatīva nostāja pret darba dienestu 

38 Lva, 1986. f., 1. apr., 62. l., 2. sēj., 123.–133. lp.; 9. sēj., 231.–242., 244.–248. lp.
39 Lva, 1986. f., 1. apr., 62. l., 14. sēj., 92.–94. lp.
40 pārups Ē. pretestības organizācijas un laikraksti vācu laikā, 36. lpp.
41 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945), 48. lpp.
42 Lva, 1986. f., 1. apr., 25231. l., 6. sēj., 76.–79. lp.
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un citiem okupācijas varas rīkojumiem, kā arī mēģināts celt tautā nacionālo pašapziņu. 
izdevumu izplatīja Rīgā un tās apkārtnē, mazāk Latvijas laukos.43 Formāli organizāciju 
vadīja a. važa. “Latviešu Ceļa” izdevēji arī rīkoja nelegālas informatīvas sanāksmes gan 
savā darbavietā veF, gan privātos dzīvokļos Rīgā. 1943. gada martā vācu drošības iestā-
des pārtrauca “Latviešu Ceļa” darbību, arestējot vairākus laikraksta izdevējus. vairāki 
organizācijas dalībnieki pēc arestu sākšanās slēpās tukuma apriņķa irlavas pagastā un 
cerēja aizbēgt uz Zviedriju, bet tas izdevās tikai p. Klibiķim. atsevišķus “Latviešu Ceļa” 
dalībniekus pēc Otrā pasaules kara represēja arī padomju varas drošības iestādes.44

“pērkonkrusts”

atklāts ir jautājums: kā novērtēt tos cilvēkus, kuri nacistiskās vācijas okupācijas 
sākumā bija kolaboracionisti, bet pēc tam darbojās npK. īpaši šis jautājums aktualizē-
jams attiecībā uz organizāciju “pērkonkrusts”, kuras lozungs bija “Latviju latviešiem!”. 
tas gan netraucēja pēc vācu karaspēka ienākšanas Latvijā 1941. gada vasarā pērkon-
krustiešiem kļūt par vieniem no aktīvākajiem kolaboracionistiem.

pēc sākotnējās aktīvās sadarbības ar nacistiem 1943. gadā npK iesaistījās arī orga-
nizācijas “pērkonkrusts” vadītājs Gustavs Celmiņš. Balstoties uz jau pastāvošo pērkon-
krustiešu sakaru tīklu, viņam izdevās izveidot sazarotu organizāciju, kuras dalībnieki 
sekoja līdzi vācu okupācijas varas rīcībai un iespēju robežās centās izmantot to latviešu 
nacionālajās interesēs.45 no 1943. gada vasaras līdz 1944. gada martam Rīgā klajā nāca 
G. Celmiņa veidotā nelegālā izdevuma “Brīvā Latvija. Latvju Raksti” 13 numuri. pirmo 
četru numuru nosaukums gan bija “vēstījums”, un tos G. Celmiņš pats uzrakstīja uz 
rakstāmmašīnas caur koppapīru 20–30 eksemplāros, bet pēc tam izdalīja apmeklētā-
jiem savā darbavietā iekšlietu ģenerāldirekcijā. sākot ar 5. numuru, izdevumu sauca 
“Brīvā Latvija. Latvju Raksti”, tas pārsvarā bija 16–18 lappušu apjomā, tika pavairots 
apmēram 700 eksemplāros un organizēti izplatīts ne tikai Rīgā, bet arī provincē.46 pēc 
G. Celmiņa arestēšanas 1944. gada 14. martā laikraksta iznākšana faktiski tika pār-
traukta. pašu G. Celmiņu pēc vairākkārtējām nopratināšanām nosūtīja uz Flosenburgas 
koncentrācijas nometni.47

Latvijas Centrālā padome

par npK centru visā Latvijā Otrā pasaules kara beigu posmā nesekmīgi centās kļūt 
Latvijas Centrālā padome (turpmāk – LCp), kuru 1943. gada 13. augustā nodibināja 
Latvijas Republikas pēdējās saeimas četru lielāko politisko partiju – Latvijas sociāl-

43 Ozols j. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1940–1945, 35. lpp.
44 Lva, 1986. f., 1. apr., 99. l., 2. sēj., 269.–271. lp.
45 Darbu un cīņu atjaunojot. Brīvā Latvija, nr. 1, 1947, 1.–2. lpp.
46 neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945), 50. lpp.
47 Celmiņš G. Eiropas krustceļos. eslingena: Dzintarzeme, 1947, 10. lpp.
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demokrātiskās strādnieku partijas, Zemnieku savienības, 
Demokrātiskā centra un Kristīgo zemnieku un katoļu partijas 
pārstāvji. šīs četras partijas pēdējās, t.i., 4. saeimas vēlēšanās 
1931. gadā ieguva 49 deputātu vietas no 100,48 un tāpēc LCp 
uzskatīja, ka tā ir tiesīga pārstāvēt Latvijas tautas vairākumu. 
LCp mērķis bija atjaunot Latvijā līdz 1934. gada 15. maija ap-
vērsumam eksistējušo parlamentāro iekārtu un koordinēt cīņu 
pret nacistu, kā arī nākotnē iespējamo padomju okupāciju.

LCp struktūra, kur pastāvēja iedalījums komisijās, kāds 
parasti nebija citām npK grupām, atspoguļoja tās darbī-
bas virzienus. LCp bija septiņas komisijas: ārlietu, militārā, 
informācijas, juridiskā, ekonomiskā, līdzekļu vākšanas un 
sakaru uzturēšanas, kuras darbojās savu iespēju robežās. 
LCp nebija teritoriālā dalījuma, un tās plašākie koordināci-
jas centri bija Rīga, ventspils un jelgava. par LCp priekšsēdi 
kļuva pirmā Latvijas valsts prezidenta jāņa Čakstes dēls  
Konstantīns Čakste.

LCp savas darbības pamatprincipus oficiāli izteica 
1943. gada augustā pieņemtajā politiskajā platformā, kas pare-
dzēja atjaunot neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku, 
kuras nākamo valsts iekārtu noteiks brīvi un demokrātiski 
vēlēta saeima, kas pārstrādās 1922. gada Latvijas Republikas 

satversmi un darbosies uz šīs jaunās satversmes pamata.49 šo nostādni papildināja arī 
LCp 1943. gada augusta deklarācija sabiedroto nācijām, kas bija vērsta pret padomju 
un vācu okupāciju, izsakot cerības par Rietumu demokrātisko valstu uzvaru karā un 
atlantijas hartas (Atlantic Charter) principu īstenošanu.50

LCp sadarbojās, apmainoties ar informāciju, arī ar abu pārējo Baltijas valstu 
npK51 un bijušajiem Latvijas sūtņiem ārzemēs – voldemāru salno stokholmā, Kārli 
Zariņu Londonā un alfrēdu Bīlmani vašingtonā.52 LCp darbībā Otrā pasaules kara 
laikā īpaši nozīmīga bija 1944. gada sākumā pieņemtā deklarācija (citos avotos arī: 
memorands, manifests, petīcija), kas tapa gan kā iesniegums Latviešu leģiona ģene-
rālinspektoram Rūdolfam Bangerskim, gan kā neatkarības deklarācija Rietumvalstu  

48 LR 4. Saeimas stenogrammu rādītājs: i un ārkārtējā sesija. Rīga, 1931, 7.–10. lpp.
49 Latvijas Republikas ārlietu ministrijas arhīvs, 225. kaste; Krēsliņš j. a. Latvijas Centrālā padome un stokhol-

mas laikraksts “Latvju Ziņas” – nelokāmā ticībā brīvai un demokrātiskai Latvijai. Baltijas valstis likteņgriežos. 
Politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšņa: rakstu 
krājums senatora augusta Lēbera piemiņai un sakarā ar profesora Dītricha andreja Lēbera 75 gadu jubileju. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998, 667.–668. lpp.; neiburgs U. Latvijas Centrālā padome nacistu okupē-
tajā Latvijā (1943–1945): izpētes aktualitātes un rezultāti, 254. lpp.

50 public Record Office, FO 371, R43050/F316, p. 27, 28, 34–36, 42–44; andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Cen-
trālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 473.–475. lpp.; siliņš L. Nacistiskās Vācijas 
okupanti: Mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās, 235.–239. lpp.

51 Ba Berlin, R 6/165, s. 99–100; Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes un Lietuvas pretestības kustības sadar-
bība nacistiskās vācijas okupācijas laikā (1943–1945). Acta Baltica ’99. Kaunas: aesti, 1999, 199.–203. lpp.

52 siliņš L. Nacistiskās Vācijas okupanti: Mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās, 111.–234. lpp.

3. att. LCp priekšsēdētājs  
Konstantīns Čakste (20. gs. 30. gadi. 
Latvijas Okupācijas muzeja krājums,  
OmF 5174)
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valdībām.53 LCp saprata, ka tai nav pietiekamas autoritātes, tāpēc K. Čakste, bijušais 
Latvijas ārlietu ministrs Fēlikss Cielēns, profesors andrejs teikmanis un docents vil-
helms eihe sagatavoja rūpīgi pārdomātu politisku deklarāciju, kura pauda latviešu tau-
tas patstāvības centienus un kuru parakstīja 190 bijušie ministri, deputāti, rakstnieki, 
zinātnieki, visu konfesiju garīdznieki, juristi un citi Latvijā pazīstami cilvēki.54 LCp 
Latvijas nācijas vārdā deklarēja: “1. nekavējoties atjaunojama Latvijas Republikas fak-
tiskā suverenitāte; 2. sastādāma saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 1922. gada 
satversmi Latvijas valdība uz koalīcijas pamatiem, kas pulcētu ap sevi visu Latvijas 
tautu; 3. Latvijas valdības tuvākiem galveniem uzdevumiem jābūt: valsts aparāta un 
Latvijas armijas atjaunošana, Latvijas valsts teritorijas aizstāvēšana pret draudošo pa-
domju savienības iebrukumu un – cik tālu tas kara apstākļos iespējams – diplomātisko 
sakaru nodibināšana ar ārvalstīm un pirmā kārtā ar tām, kas atzītu šo mūsu dekla-
rēto nācijas gribu un atbalstītu priekšā stāvošo militāro uzdevumu – Latvijas valsts 
aizsargāšanu.”55

1944. gada 10. martā klajā nāca LCp izdevums “jaunā Latvija”, kuru jelgavā nele-
gāli iespieda Lauksaimniecības akadēmijas docents v. eihe kopā ar savu dzīvesbiedri 
aleksandru eihi un asistentu Hermani Zeltiņu. savukārt 1944. gada maijā stokholmā 
700 eksemplāros tika iespiests LCp informatīvais biļetens “neatkarīgā Latvija”, ko 
1944. gada jūlijā nelegāli izplatīja Latvijā.

1944. gada pavasarī vācu drošības iestādes uzzināja par LCp deklarāciju56 un sa-
darbību ar igaunijas un Lietuvas npK dalībniekiem. 1944. gada 29. aprīlī tika arestēts 
K. Čakste, 25. maijā – Ludvigs Kārlis sēja, bet 12. jūlijā – Bruno Kalniņš.57 apcietinā-
jumā nonāca vēl vairāki citi LCp dalībnieki. K. Čakste mira štuthofas koncentrācijas 
nometnes evakuācijas laikā naktī no 1945. gada 21. uz 22. februāri ceļā uz Lauenburgu, 
netālu no Ganšas (tagadējā polijas teritorijā). K. Čakstes vietā LCp priekšsēža funkcijas 
turpināja pildīt B. Kalniņš, bet pēc viņa apcietināšanas – ģenerālis verners tepfers. 
pēdējā oficiālā LCp sēde Latvijā notika 1944. gada 8. septembrī Rīgā.58 Kara beigās 
Kurzemē LCp vadīja valdemārs Ģinters.

Kopš 1944. gada LCp uzturēja radiosakarus ar ārzemēm un veica bēgļu pārvešanu 
pāri Baltijas jūrai no Kurzemes uz Zviedriju. šajos procesos svarīga loma bija LCp 
ārzemju delegācijas sekretāram Leonīdam siliņam, inženierim arturam arnītim, 
ventspils elektrostacijas pārzinim Kārlim ernestam Frišenfeldam u.c.59 atšķirībā no 
privāto zvejnieku laivu īpašniekiem LCp organizētās laivas bēgļus pārcēla uz Gotlandi 
bez maksas. pateicoties LCp laivu akcijām, līdz Otrā pasaules kara beigām Zviedrijā 
nokļuva 2141 bēglis, tiem jāpieskaita vēl ap 400 sarakstos nereģistrēto bērnu, tātad 

53 neiburgs U. Latvijas Centrālās padomes memorands par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 1944. gada 
marts. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, i. Rīga: LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2001, 184.– 
203. lpp.

54 Biezais H. Latviešu akadēmisko aprindu organizētā pretestība vācu okupācijai, 45.–52. lpp.
55 Latvijas Kara muzejs, inv. nr. 5-22742/1437-DK.
56 Ba Berlin, R 6/14, s. 60; R 6/165, s. 99–100; R 6/167, s. 93; R 6/306, s. 23.
57 siliņš L. Latvieši Štuthofas koncentrācijas nometnē, 1942–1945, 26. lpp.
58 andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 82., 

84. lpp.
59 Lva, 1986. f., 1. apr., 99. l., 1.–8. sēj.; 29669. l., 1., 2. sēj.
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kopumā vairāk nekā 2500 latviešu bēgļu.60 jāatzīmē, ka kopumā 1945. gada maijā 
Zviedrijā bija nonākuši vismaz 4607 Latvijas bēgļi.61 šajā atbildīgajā un riskantajā darbā 
bija iesaistīts ap 30 bēgļu pārvedēju: eduards andersons, Žanis Fonzovs, aleksejs Grī-
vainis, pēteris pauls jansons, voldemārs jurjaks, teodors Krimšķis, Laimons pētersons, 
andrejs spāde, alfreds šveicers, Ēriks tomsons un citi.62

pēc kara LCp nelegāli turpināja darboties Latvijā (galvenokārt ventspilī) līdz 
1945. gada nogalei, kad padomju represīvie orgāni to sagrāva.

Kureļa grupa

1944. gada jūlijā Rīgas apriņķa skrīveru pagastā no Rīgas apriņķa aizsargiem na-
cisti atļāva izveidot militāru vienību – grupu ģenerāļa jāņa Kureļa vadībā. Oficiāli šī 
militārā vienība tika nodēvēta par “Rīgas aizsargu pulka ģenerāļa Kureļa grupu”63 un 

60 andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 
214. lpp.

61 siliņš L. Zviedru–Latviešu palīdzības komitejas darbība (1943. gada oktobris–1945. gada 15. jūlijs), 112.–
266. lpp.

62 andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 
123.–208. lpp.; Lasmane v. Pāri jūrai 1944./45. g. 

63 Biezais H. Kurelieši: Nacionālās pretestības liecinieki, 39. lpp.

4. att. Ģenerāļa Kureļa grupas dalībnieka dienesta apliecība (aizsarga dienesta 
apliecība. izsniegta skrīveros 1944. gada 19. septembrī vilim miķelsonam  
(dz. 1918) par to, ka viņš ir Latvijas aizsargu organizācijas aizsargs. Latvijas 
Okupācijas muzeja krājums, viļa miķelsona mape)
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sākotnēji bija paredzēta eventuālai frontes sektora aizstāvēšanai un speciāli apmācītu 
cilvēku grupu nosūtīšanai pāri frontei padomju armijas aizmugurē.

nominālais grupas vadītājs bija ģenerālis j. Kurelis, bet faktiskais – štāba priekš-
nieks kapteinis Kristaps Krišs Upelnieks. abi turklāt bija LCp dalībnieki. Liela nozīme 
kureliešu idejiskās nostājas veidošanā un uzturēšanā bija K. Upelniekam, kurš orien-
tējās uz Rietumu sabiedroto palīdzību un par savu mērķi izvirzīja Latvijas neatkarības 
atjaunošanu.

1944. gada septembra beigās grupa atkāpās no skrīveriem uz Ziemeļkurzemi. 
Kureļa grupas skaitliskais sastāvs nepārtraukti mainījās. skrīveru periodā tajā bija ap 
1800 vīru: slēgtās vienībās ap 600 vīru, bet rezervē ap 1200 vīru.64 1944. gada rudenī 
Kurzemē grupā bija jau ap 3000 vīru, jo to papildināja uz vāciju nosūtīto leģiona apakš-
vienību dezertieri, kā arī no mobilizācijas izvairījušies jaunieši un vietējie iedzīvotāji.65

Kurelieši atteicās pāriet no pakļautības izlūkošanas komandai uz ss/sD struktū-
rām, un viņiem radās konflikts ar nacistiskās vācijas militārajām iestādēm. 1944. gada 
14. novembrī vācu ss un sD vienības augstākā ss un policijas vadītāja Ostlandē un 
Ziemeļkrievijā ss obergrupenfīrera un policijas ģenerāļa Frīdriha jekelna vadībā ap-
lenca kureliešu štābu ar to galvenajiem spēkiem ventspils apriņķa puzes pagasta stiklos 
(annahitē) un kureliešus arestēja.66 Kurelieši bija informēti par gaidāmo ielenkšanu un 
atbruņošanu, tomēr grupas štābs nebija sagatavots atklātai cīņai ar vāciešiem. 19. no-
vembrī Liepājas cietumā norisinājās t.s. izņēmuma stāvokļa tiesa, pēc kuras sprieduma 
astoņus Kureļa vienības štāba virsniekus un tehniskos darbiniekus, viņu vidū arī 
K. Upelnieku, 1944. gada 20. novembrī Baltijas jūras kāpās pie Liepājas nošāva, bet 
trim apsūdzētajiem sods tika mīkstināts.67 pašu ģenerāli j. Kureli nosūtīja uz vāciju, bet 
daudzi simti arestēto kureliešu nonāca štuthofā un citās vācu koncentrācijas nometnēs.

no Kureļa grupas apakšvienībām aktīvu pretestību vāciešiem izrādīja tikai leit-
nanta Roberta Rubeņa bataljons abavas upes rajonā. Rubeņa bataljona vīri apmēram 
500 cilvēku sastāvā sekmīgi atvairīja daudzus vācu uzbrukumus un turpināja cīņu līdz 
pat 1944. gada 9. decembrim, kad, pārspēka mākti, dzīvi palikušie bija spiesti izklīst. 
Kaujās 1944. gada novembrī nāvīgi tika ievainots pats R. Rubenis, vēlāk bataljonu ko-
mandēja virsnieka vietnieki šulcs, aleksandrs Druviņš un Briedis.68 atriebjoties par 
Rubeņa bataljona izrādīto pretestību, nacistu soda ekspedīcija 1944. gada decembrī 
nodedzināja vairākas ventspils apriņķa Zlēku pagasta viensētas un nogalināja vismaz 
148 civiliedzīvotājus.69

Kureļa grupa bija viens no retajiem gadījumiem, kad npK dalībnieki ar iero-
čiem rokās cīnījās pret nacistisko okupācijas režīmu. pēc kureliešu sagrāves līdz pat  

64 andersons e., siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 
252. lpp.; Kangeris K. Kurelieši: “mirt par Latviju uz Latvijas zemes”. vācu varas iestāžu attieksme pret ģene-
rāli Kureli, 91. lpp.

65 andersons e. Kurelieši. Kara Invalīds, nr. 33, 1988, 26.–38. lpp.
66 Ba Berlin, R 90/4.
67 Biezais H. Kurelieši: Nacionālās pretestības liecinieki, 55.–65. lpp.
68 turpat, 165.–177. lpp.
69 neiburgs U. izrēķināšanās atbalsis: pirms 60 gadiem notika Zlēku traģēdija. Mājas Viesis: “Latvijas avīzes” 

piektdienas izdevums, 2004, 10. dec.
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psRs–vācijas kara beigām 1945. gada maijā nacistu okupētajā Latvijas daļā (Kurzemē) 
npK akcijas apsīka kā pēc intensitātes, tā arī dalībnieku skaita.

Bez minētajām grupām un organizācijām nacistu okupācijas laikā Latvijā pastāvēja 
vēl vairāki desmiti citu npK grupu, kuru dalībnieku skaits pārsvarā bija ne lielāks kā 
daži desmiti cilvēku. starp tām bija Latvijas atbrīvotāju savienība, Latviešu nacionālā 
partija, “jaunlatvieši”, “tēvijas sargi”, Daugavpils Latviešu nacionālistu apvienība, 
“auseklis”, “Latvija”, “Daugavas vanagi” un citas.70 Daudzas grupas veidojās pēkšņas 
pašiniciatīvas rezultātā, bija bez jebkādas pagrīdes darba pieredzes un ar nenoturīgu 
dalībnieku sastāvu, tādēļ nacisti tās bieži vien ātri atklāja un iznīcināja.

pretošanās ne vienmēr notika tikai pagrīdē. iespēju robežās, ciktāl to ļāva konspi-
rācija, tika izmantotas arī nacistiskās vācijas okupācijas varas dibinātās sabiedriskās 
organizācijas: “tautas palīdzība”, “Latvijas jaunatnes organizācija”, “Līdumnieki” un 
citas. ievērojams skaits npK dalībnieku strādāja dažādās nacistu okupācijas varas pār-
valdes iestādēs, saimnieciskajās un militārajās struktūrvienībās. īpaši jānorāda, ka arī 
individuālā pretošanās bija nozīmīgs faktors npK ģenēzē, tomēr tā nespēja dot kaut cik 
vērā ņemamu ieguldījumu kopējā procesā.

nobeigums

nacionālā pretošanās kustība, ko galvenokārt pārstāvēja latviešu tautības cil-
vēki ar visdažādākajiem politiskajiem uzskatiem un izcelsmi, darbojās Latvijā visu 
nacistiskās okupācijas laiku no 1941. līdz 1945. gadam, tomēr tā bija sporādiska, 
neviendabīga, decentralizēta un nespējīga apvienoties. npK reāli nespēja jebkādā 
veidā apdraudēt nacistiskā okupācijas režīma stabilitāti Latvijā vai graut tā integri-
tāti, jo tai nebija centralizētas vadības, vienota aģentūras tīkla un vienota provīzijas 
loģistikas tīkla. LCp mēģinājumi kopš 1943. gada kļūt par visas npK apvienojošo 
spēku bija nesekmīgi un pēc būtības nepamatoti. nacistu represīvās iestādes tomēr 
uzmanīgi sekoja dažādu npK grupu un organizāciju darbībai, lai to ietekmes pie-
augums daļā Latvijas iedzīvotāju nevarētu radīt potenciālas briesmas pastāvošajai  
varai.

Kā jau tika atzīmēts iepriekš, daudzas npK grupas un organizācijas skaitliski bija 
nelielas, un to dalībnieku precīzu skaitu līdz šim nav izdevies noskaidrot. pārsvarā 
tajās aktīvi darbojās daži desmiti cilvēku. atsevišķas npK grupas sastāvēja tikai no 
studējošās un skolu jaunatnes, bijušajām Latvijas armijas militārpersonām vai konkrēta 
rūpniecības uzņēmuma strādniekiem. tomēr aktīvāko npK grupu sastāvs lielākoties 
bija sociāli un politiski neviendabīgs, jo to dalībnieki pārstāvēja visplašāko vecuma, 
sabiedriskā stāvokļa, profesiju un politisko uzskatu spektru.

70 neiburgs U. nacionālās pretošanās kustības organizācijas Latvijā padomju un vācu okupācijas laikā (1940–
1945). Latvija Otrajā pasaules karā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 163.–164. lpp. (Latvijas vēs-
turnieku komisijas raksti, 1. sēj.); neiburgs U. Latviešu pretestības kustības dalībnieku apvienība (LpKDa) 
trimdas sabiedriski politiskajā dzīvē pēckara vācijā (1946–1949). Konferences “Trimda, kultūra, nacionālā 
identitāte” referātu krājums. Rīga: nordik, 2004, 551. lpp.
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Kopumā npK aktivitātes, kas pārsvarā norisinājās pilsētās, visplašāko izplatību 
guva Rīgā. tas izskaidrojams ar to, ka npK būtībā veica pagrīdes darbību, kas izpau-
dās nevardarbīgās cīņas formās, kurām vispiemērotākie apstākļi bija tieši urbānā vidē 
Latvijas lielākajā pilsētā. vidzemē, Zemgalē un Kurzemē npK darbības intensitāte 
bija aptuveni līdzīga, un tā bija daudz mazāka nekā Rīgā. savukārt vismazskaitlīgākā 
un pasīvākā npK bija Latgalē, jo šajā Latvijas austrumu reģionā, kas atrodas vistuvāk 
Krievijas robežai, bija vērojamas specifiskas vietējās mentalitātes atšķirības un tajā bija 
procentuāli liels nelatviešu iedzīvotāju skaits, kuri neizrādīja interesi par npK.

Daudzi npK locekļi jau 1940.–1941. gadā bija aktīvi iesaistījušies pagrīdes kus-
tībā pret padomju varu, kur guva savu pirmo nelegālās darbības pieredzi. tie npK 
dalībnieki, kuru pagrīdes aktivitātes netika atklātas nacistu okupācijas laikā un kuriem 
nenācās pamest dzimteni, pēc Otrā pasaules kara turpināja cīnīties jau pret padomju 
režīmu, lai panāktu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. attiecībā uz apskatāmo 
periodu dažkārt ir grūti noteikt robežšķirtni starp kolaborāciju un dažām īpatnējām 
npK darbības izpausmēm, ko visspilgtāk demonstrēja organizācija “pērkonkrusts”.

atsevišķi sabiedrības slāņi par nozīmīgu informācijas avotu uzskatīja vairāku npK 
grupu izdotos nelegālos preses izdevumus, kas iespēju robežās izskaidroja nacistiskā 
okupācijas režīma patieso politiku, sniedza Rietumu radio ziņu informāciju par situā-
ciju pasaulē, vērsās pret kolaborāciju, palīdzēja uzturēt nacionālo pašapziņu un nezau-
dēt ticību Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas varbūtībai.

npK neizrādīja gandrīz nekādu bruņotu pretestību nacistiskajai okupācijas varai, 
lai gan daudzas grupas nodarbojās ar ieroču un munīcijas uzkrāšanu. šādu rīcības mo-
deli, ja neskaita resursu trūkumu un bailes no pēkšņām asiņainām nacistu represijām, 
noteica arī nedrošība un informācijas nepietiekamība par Latvijas teritorijas gaidāmo 
politisko nākotni. ir visai grūti runāt par reālām intensitātes svārstībām saskaldītās 
npK darbībā sakarā ar nacistiskajai vācijai nelabvēlīgajām stāvokļa izmaiņām aus-
trumu frontē un Latviešu leģiona radīšanu 1943. gadā. vairākām npK organizācijām 
piespiedu iesaukšana Latviešu leģionā kļuva par papildu argumentu, lai vērstos pret 
nacistiskās okupācijas varas politiku, savukārt citas tieši Latviešu leģionu uzskatīja par 
iespējamo jaundibināmās Latvijas armijas kodolu.

npK Latvijā praktiski nesaņēma nekādu palīdzību no antihitleriskās koalīcijas 
valstīm. Finanšu līdzekļi un karamateriāli, ko laiku pa laikam izdevās iegūt atsevišķām 
npK grupām, bija pārāk niecīgi sistemātiskas pretošanās nodrošinājumam.

nacistiskās varas represīvajiem orgāniem samērā ātri izdevās atklāt un iznīcināt 
daudzas no minētajām npK grupām. virkne arestēto pagrīdes darbinieku pēc dažādu 
laika periodu pavadīšanas ieslodzījumā tika nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm vai 
iekļauti visdažādāko vācu armijas vienību rindās.

Katra no vēsturiskās izpētes redzeslokā nonākušajām npK grupām uzsvēra Lat-
vijas neatkarības atgūšanas absolūto vērtību, tomēr tām nebija vienota uzskata par 
valsts iekār tas konstitucionālās specifikas noteikšanu Latvijas neatkarības atgūšanas 
gadījumā. nebūt ne visas grupas un organizācijas aizstāvēja Latvijas Republikas at-
jaunošanas ideju, kas bija balstīta uz 1922. gada satversmē noteiktajiem demokrātijas 
principiem. vairākas 1934. gada 15. maijā nodibinātā autoritārā režīma atjaunošanas 
idejas aizstāvju grupas diezgan aktīvi popularizēja savus uzskatus, atsevišķos gadījumos 
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pilnībā aizēnojot demokrātijas piekritēju retoriku un iespaidojot sabiedrisko domu par 
labu nedemokrātiskām pārvaldes metodēm.

Beidzoties Otrajam pasaules karam, npK tā arī nespēja apvienoties. Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanas mērķis tobrīd izrādījās nesasniedzams, un 1944.–
1945. gadā Latvijā no jauna tika iedibināts padomju režīms. Otrā pasaules kara beigās 
neveiksmi cietušās npK sapnis – Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjauno-
šana – tika realizēts tikai gandrīz pusgadsimtu vēlāk – 20. gadsimta 90. gadu sākumā.

par autoru

Dzintars Ērglis (dz. 1967) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta padomju un 
nacistiskā režīma pētniecības nodaļas vadošais pētnieks. pētījis pretošanās kus-
tību Latvijā Otrā pasaules kara laikā un pirmajos pēckara gados, padomju un na-
cistu režīma represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, holokaustu Latvijas provincē. 
monogrāfijas “Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses” (2003) 
un 35 zinātnisku rakstu autors, 5 grāmatu līdzautors, 14 grāmatu sastādītājs.



Juris Pavlovičs

1941., 1944.–1945. GaDa INTERREGNUM  
peRiODi

Interregnum ir īpašs bezvaras stāvokļa periods, kas iestājas, pastāvošajai valsts vai pārvaldes iekārtai 
pēkšņi sabrūkot kara vai citu katastrofālu apstākļu rezultātā. Otrā pasaules kara laikā, padomju un 
nacistu okupācijas režīmiem nomainot vienam otru, visā Latvijas teritorijā interregnum periodi 
iestājās divreiz, 1941. un 1944.–1945. gadā, un atkarībā no situācijas parasti ilga no diennakts līdz 
nedēļai. Lai arī interregnum periodiem pašiem par sevi nebija izšķirošas nozīmes Latvijas un latviešu 
tautas vēsturē, tie ir svarīgi kā pagrieziena punkti, kad katram pilsonim nācās pieņemt individuālus 
lēmumus par turpmāko rīcību jaunās varas apstākļos, kas noteica viņa un nākamo paaudžu likteņus 
gadu desmitiem uz priekšu. mūsdienu latviešu tautas politiskās kultūras un tolerances līmenis, 
masu attieksme pret dažādām idejām un viedokļiem joprojām, cita starpā, ir divu pēc svešu lielvaru 
gribas notikušo interregnum periodu sekas.

interregnum is a specific period of power vacuum between the breakdown of a state or local govern-
ment system and the rise of a new one through the means of war or other catastrophic events. Dur-
ing the second World War, when soviet and nazi occupation regimes were replacing one another, 
interregnum periods in Latvia were introduced twice – in 1941 and 1944–1945. Depending upon 
the local circumstances, they usually lasted no longer than a day or a week. although not having 
had crucial importance in the Latvian history, the interregnum periods were significant as turning 
points when every citizen had to take personal decisions about his future actions under the new 
rule, with impact upon himself and his next generations for decades to come. The level of political 
culture and tolerance of the modern Latvian nation together with people’s attitude towards different 
ideas and opinions, among other factors, may be the result of both the interregnum periods that 
were caused by the decisions of two foreign powers.

Atslēgvārdi: psRs–vācijas karš, interregnum, strādnieku gvarde, Latvijas Organizācijas centrs, rīcī-
bas komitejas, militārpārvalde, komandantūras, operatīvās grupas, izpildkomitejas.

Keywords: Russian–German war, interregnum, Workers Guard, Organisational Centre of Latvia, 
executive committees, military rule, commandant’s offices, task force units, executive committees.

20. gadsimta vidū piecu gadu laikā Latvija piedzīvoja trīs pastāvošās valsts iekārtas 
maiņas. pirmā no tām – 1940. gada padomju okupācija – notika bez atklātas vardarbī-
bas lietošanas. Divas nākamās – 1941. un 1944.–1945. gadā – bija psRs–vācijas kara 
sekas. totalitārajām lielvalstīm cīnoties par kontroli pār Latvijas teritoriju, mūsu zemi 
divreiz šķērsoja frontes līnija un pastāvošā režīma nomaiņa bija saistīta ar vairāk vai 
mazāk ilgiem bezvaras stāvokļa jeb interregnum periodiem, kad uz brīdi izzuda jebkāda 
valsts un likuma autoritāte un nekas vairs neierobežoja katra atsevišķa cilvēka rīcību. 
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tautu vēstures pētniekiem interregnum periodi ir svarīgi ar to, ka šādos brīžos kļūst 
redzama nācijas patiesā morālā stāja un briedums, parādot pasaulei, ko šis konkrētais 
etnoss grib un var sasniegt.

vēstures zinātnē interregnum ir mazliet neskaidrs un pārlieku daudznozīmīgs 
vārds, kas tiek izmantots, aprakstot gan gadsimtu ilgu periodu starp vienas impērijas 
bojāeju un otras rašanos, gan arī vietējas nozīmes ķildu starp divām kādas organizācijas 
frakcijām. šeit, runājot par Latviju 20. gadsimtā, jēdziens interregnum tiek lietots kā 
apzīmējums pārejas posmam starp viena valsts varas režīma kontroles izzušanu un 
nākamā režīma iedibināšanu, ar kontroli saprotot ne tik daudz tiešu piespiešanu, cik 
iedzīvotāju gatavību pakļauties un pildīt rīkojumus. ar nožēlu jāatzīmē, ka, rakstot 
par šo tēmu, nav iespējas ņemt par pamatu citu zemju pētnieku teorētisko pieredzi, jo 
starptautiski atzītas interregnum definīcijas un varu maiņas teorijas joprojām nav. 

Latvijas un ar Latvijas problemātiku saistītie vēsturnieki šeit apskatāmajai tēmai 
pievērsās ar ievērojamu nokavēšanos. iemesls tam lielā mērā bija savam laikmetam 
neizbēgamā pakļaušanās politiskajām nostādnēm, kas prasīja viennozīmīgu, melnbaltu 
skatījumu uz notikušo, ignorējot pat pārejas periodu iespējamību. tādēļ līdz pat pagā-
jušā gadsimta 80. gadiem nozīmīgākie monogrāfiskie darbi, kur netieši tika skatīta arī 
interregnum tematika, bija kā padomju, tā vācu militārvēsturiskie pētījumi. Kā pirmie 
atsevišķus šo pārejas periodu norises aspektus jau pēc neatkarības atgūšanas sāka ana-
lizēt andrievs ezergailis un Heinrihs strods. Līdz ar 20./21. gadsimta miju 1941. gada 
vasaras interregnum kļuva par vienu no Latvijas vēsturnieku komisijas pētniecības 
prioritātēm, un desmit gadu laikā sākotnēji ieplānotais darba apjoms ir paveikts.1 
Diemžēl to nevar teikt par 1944.–1945. gada norisēm, kas šeit pirmo reizi tiek skatītas 
vienā apkopojošā rakstā. 

Kara sākums

1941. gada 22. jūnijā vienos dienā Rīgas radio pārraidīja ziņu par vācijas iebru-
kumu psRs un kara sākumu. Dažu lielāko kara lidlauku apkārtnes iedzīvotājiem tas 
vairs nebija jaunums, jo agri no rīta viņi jau bija piedzīvojuši vācu uzlidojumus. taču 
atšķirībā no cittautiešiem latvieši kopumā uzņēma šos jaunumus ar pārsteidzošu 
vienaldzību, kā vēl vienu intriģējošu sarunu tematu. Gada laikā, kas bija pagājis kopš 
padomju karaspēka ienākšanas, latvieši bija piedzīvojuši nebeidzamu dīvainu un 
biežāk nepatīkamu pārmaiņu virkni. 1941. gada 14. jūnijā par komunistiskā režīma 
ieviešanas kulmināciju kļuva 15 000 cilvēku deportācija uz psRs austrumu apgabaliem, 
kas lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju izrādījās biedējošs pārsteigums. tautas atmiņā 
nebija precedenta, ka pēkšņi bez jebkādas tiesas aiztur tik daudz ļaužu, turklāt ne tikai 
noziegumos apsūdzētos, bet arī viņu ģimenes. nav brīnums, ka visos pagastos un pil-
sētās ar latviešu iedzīvotāju vairākumu notikušo uzņēma kā tautas masu izkaušanas  

1 ivanovs a. Okupācijas varu maiņa Latvijā 1940.–1945. gadā Latvijas historiogrāfijā. Okupētā Latvija 20. gad-
simta 40. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 11.–46. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas 
raksti, 16. sēj.).
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sākumu un līdz pat 50 tūkstošiem cilvēku uz laiku pārstāja nakšņot savās mājās.2 
šādas spriedzes apstākļos karadarbības sākums patiešām varēja šķist kaut kas maz- 
svarīgs.

vācijas un psRs sākotnējos kara plānos Latvija figurēja kā kāds no karaspēka 
kustības posmiem bez stratēģiskas nozīmes. Gandrīz visi Baltijas reģionā izvietotie 
padomju spēki līdz ar kara apgabala štābu kopš jūnija vidus bija dislocēti Lietuvā. 
22. jūnijā Latvijā atradās tikai viena – 67. kājnieku divīzija un nenozīmīgas bāzu 
personāla un komunikāciju apsardzes daļas, kopumā ne vairāk kā 35 000 vīru. pirms 
fronte sasniedza Latviju, armijas klātbūtne bija jūtama tikai sešās pilsētās un to tuvā-
kajā apkārtnē. Lauku apvidos vēl vairākas dienas par kara sākumu neliecināja nekas. 
trīs padomju Latvijas augstākās amatpersonas – komunistu līderis jānis Kalnbērziņš, 
valdības galva vilis Lācis un Baltijas kara apgabala komandiera vietnieks Georgijs  
sofronovs – nebaudīja nekādas pilnvaras, kas ļautu tiem pieņemt patstāvīgus lēmu-
mus.3 turpmākās dienas viņi pavadīja, gaidot rīkojumus no maskavas, un, saņemot 
tādus, izpildīja tos ar burtisku precizitāti. Līdz ar to sākotnēji karastāvokļa ieviešanu 
izjuta nedaudzi – militāras nozīmes uzņēmumu strādnieki un kara būvju šķūtīs norī-
kotie vezumnieki un šoferi. Latvijas psR īpašā jaunas padomju republikas statusa dēļ 
mobilizācija netika veikta un kara komisariāti nepieņēma pat lojalitāti izrādošus brīv- 
prātīgos.

23. jūnija rītā vācu 291. kājnieku divīzija šķērsoja Latvijas robežu un ielauzās Liepā-
jas apriņķa teritorijā. sešos vakarā tika ieņemta Grobiņa un līdz nākamās dienas vidum 
aplenkta Liepāja. Kā parasts eiropas karu pirmajās dienās, vietējie iedzīvotāji turpināja 
savas ikdienas gaitas, ar interesi vērojot abu pušu karavīrus, jo ārpus nedaudzo kaujas 

2 Lvva, 6868. f., 1. apr., 79. l., 24. lp.
3 Lva, 101. f., 1. apr., 54. l., 19. lp.

1. att. Liepājas 
komjaunieši dodas uz 
pulcēšanās vietu, lai 
saņemtu ieročus un dotu 
pretsparu ienaidniekam. 
Liepāja, 1941. gada jūnijs 
(LvKFFDa, 5106p)
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sadursmju vietām nenotika pat apšaudes. pirmā kara panika Latvijā 23. jūnija pēc-
pusdienā pēc uzlidojuma spilves lidostai izcēlās Rīgā. Lai gan upuru tikpat kā nebija, 
rīdzinieki pirmo reizi kopš Bermonta uzbrukuma atkal izjuta, cik nedroša lieta ir karš. 
24. jūnijā daudzi tūkstoši latviešu sāka pamest uzlidojumus piedzīvojušās pilsētas, lai 
meklētu patvērumu pie lauku radiem.4 aplenktajā Liepājā, kur situācija strauji paslikti-
nājās, tas vairs nebija iespējams.

Latvijas psR visu līmeņu varas orgāni izrādījās absolūti negatavi šādu apmēru krī-
zes situācijai. padomju Latvijas valsts iekārta 1941. gada vasarā joprojām atradās pārejas 
stadijā no demokrātijas uz totalitārismu un lielāko daļu vadošo valsts un pašvaldību 
amatu aizņēma pēc lojalitātes principa steigā izraudzīti ļaudis bez atbilstošas kvalifi-
kācijas. Kara sākumu tie uzņēma kā ar vietējo dzīvi un viņiem pašiem nesaistītu noti-
kumu un turpināja pildīt savus parastos dienesta pienākumus līdz brīdim, kad frontes 
tuvums jau kļuva draudošs. Gatavību aktīvi piedalīties pastāvošās iekārtas aizstāvēšanā 
izrādīja vien vairāki tūkstoši komjaunatnes un strādnieku gvardes struktūrās iesaistītu 
lojālu padomju režīma piekritēju. sākotnēji strādnieku gvarde tika veidota kā militari-
zēta sabiedriska organizācija režīma bruņotam atbalstam okupācijas sākumposmā. īsi 
pirms kara to likvidēja kā nevajadzīgu un atjaunoja jau 25. jūnijā pēc padomju valdības 
rīkojuma no maskavas, iesaistot izveides darbā latviešu komunistus, to skaitā arī ļaudis 
ar spānijas kara pieredzi.5 Divu dienu laikā, pateicoties vietējo aktīvistu entuziasmam, 
vismaz desmit Latvijas pilsētās bija sapulcinātas gvardu vienības – kopskaitā aptuveni 
3000 vīru. Latgalē šīs kaujinieku grupas bija izteikti nelatviskas. nepietiekamā bru-
ņojuma un vājās apmācības dēļ gvardi nespēja jebkādi ietekmēt kara gaitu Latvijā un 
atkāpās līdz ar aizejošo padomju karaspēku, tādējādi aizsākot latviešu tautas šķelšanos 
pēc politiskās piederības.

1941. gada karadarbība un interregnum iestāšanās

Liepājas aplenkums kara trešajā dienā palika nepamanīts informācijas trūkuma 
dēļ. Lietuvā notika smagas kaujas, par kurām Latvijas iedzīvotāji neko nezināja, taču 
bija vienprātīgi pārliecināti, ka nopietnas frontes kustības tik drīz nav gaidāmas. sā-
kotnējais straujais uzbrukums Liepājai bija apstājies padomju artilērijas pārspēka 
priekšā. Kā rezultāts ar telefona sakaru starpniecību 25. jūnijā Latvijā izplatījās 
baumas par frontes stabilizāciju un vāciešu iespējamo atkāpšanos. viss mainījās jau 
nākamajā dienā. astoņos no rīta 26. jūnijā pirmās vācu 8. tanku divīzijas vienības 
sasniedza Daugavpils tiltus un līdz vakaram ieņēma pilsētu, kurā izcēlās plaši uguns-
grēki. padomju 21. motorizētā korpusa mēģinājums nākamajā dienā atgūt Dau-
gavpili bija neveiksmīgs, novedot vien pie plašiem lauku apvidus postījumiem uz 
ziemeļiem no pilsētas. Citu karaspēka daļu pretdarbībai šai frontes sektorā padomju 
pusei nebija, un Latgales un visas Latvijas krišana vācu rokās kļuva vairs tikai laika  
jautājums.

4 michelson F. I Survived Rumbuli. new York: Holocaust Library, 1979, p. 24.
5 Lva, 301. f., 1. apr., 98. l., 39. lp.
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Ziņa par Daugavpils krišanu dažu stundu laikā pāršalca Latgali un sasniedza Rīgu. 
Līdz 26. jūnija vakaram visu līmeņu Latvijas psR valsts aparāta darbs apstājās. Latgalē 
sākās paniska amatpersonu un režīma atbalstītāju bēgšana Krievijas robežas virzienā, 
kas izrādījās bezjēdzīga, jo, neskatoties uz okupāciju, Krieviju un Baltiju joprojām 
atdalīja robežkontroles punktu līnija, kas darbojās līdz pat 3. jūlijam.6 personas bez 
atbilstošiem dokumentiem Krievijā netika ielaistas. Līdz ar vācu uzbrukuma atsākšanos 
pie aizputes civilās un militārās iestādes Kurzemē, Zemgalē un Rīgā saņēma pavēles no 
maskavas un Ziemeļrietumu frontes štāba nekavējoties evakuēties uz austrumiem. par 
stāvokļa nopietnību liecināja Lietuvas bēgļu un atkāpjošos padomju karavīru kolonnas, 
kas pa galvenajiem ceļiem devās valkas un pleskavas virzienā. 27. jūnijā visā apvidū no 
ventspils līdz siguldai viņiem pievienojās ap 50 000 evakuējošos karavīru un civilistu, 
puse no tiem latvieši. Uzsākta kā iestāžu pagaidu pārcelšana uz pleskavas apgabalu un 
igauniju, evakuācija pārvērtās paniskā bēgšanā bez jebkādas kārtības un sakariem. 
Latvijas psR valdība uz dažām dienām apmetās valkā, taču neizveidoja pat pagaidu 
vadības centru un pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem sazināties ar bēgošo armiju ko-
mandieriem pameta Latviju.7

neskatoties uz bēgšanas steigu, padomju iekšlietu darbinieki un karavīri aizejot 
vēl paguva pastrādāt noziegumus pret latviešu civiliedzīvotājiem. 23. un 24. jūnijā uz 
Krieviju izveda visus Latvijas cietumu ieslodzītos, ko izdevās savākt Rīgā, izmantojot 
to pārvešanai divus ešelonus ar kopumā 100 vagoniem. Līdz 1941. gada jūlija beigām 
paredzētajās ieslodzījuma vietās Urālos, sibīrijā un Krievijas ziemeļos nonāca 3705 no 
Latvijas izvesti arestanti.8 aresti ar to nebeidzās, jo komunistiskās ideoloģijas veicinātās 

6 Lvva, 1389. f., 1. apr., 31. l., 7. lp.
7 Lva, 301. f., 3. apr., 65. l., 6. lp.
8 Kokurins a. ieslodzīto evakuācija no Latvijas psR iekšlietu tautas komisariāta cietumiem 1941. gadā. Geno-

cīda politika un prakse. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2000, 161. lpp. (Latvijas Okupācijas 
muzeja gadagrāmata 1999).

2. att. padomju armijas 
tanku kolonna dodas 
Rīgas virzienā. Latvija, 
1944. gads. L. Bernšteina 
foto (LvKFFDa, 43973n)
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paranojas rezultātā par spiegu un ienaidnieku varēja tikt pasludināta jebkura persona 
ar “nepareizu” izskatu vai nepareizā vietā, it īpaši, ja neprata sevi attaisnot krieviski. 
aizdomīgums bija tik liels, ka dokumentu pārbaudes vietās uz Latvijas ceļiem kā spiegi 
tika nošauti vismaz vairāki augsti padomju virsnieki. evakuējoties visās iekšlietu iestā-
dēs aizturētie arestanti tika vai nu atbrīvoti, vai nogalināti. nopietnākās šāda veida 
masu slepkavības notika Rīgas Centrālcietumā, valmierā, Rēzeknē un pie Ludzas. Ko-
pumā iekšlietu darbinieku un armijas tīšās vai nejaušās terora akcijās Latvijā gāja bojā 
ap 500 cilvēku. tikai straujās atkāpšanās dēļ šis skaitlis nekļuva vēl lielāks.

strauju turpmāko Latvijas teritorijas ieņemšanu aizkavēja vien vācu karaspēka 
transporta un loģistikas problēmas. 29. jūnijā pēc vairāku dienu kaujām tika ieņemta 
smagi cietusī Liepāja. tai pašā dienā pēc strauja izrāviena no Lietuvas caur Bausku 
vērmahts sasniedza Rīgu, ko pilnībā ieņēma 1. jūlijā. nākamajā dienā 41. vācu moto-
rizētais korpuss, nesastopot vērā ņemamu pretestību, šķērsoja Latviju no Krustpils līdz 
Krievijas robežai pie viļakas. 3. jūlijā vācu karaspēka rokās bija visa Kurzeme un lielākā 
daļa Latgales. tikai tad, 4. jūlijā, padomju 8. armijas štābs beidzot deva evakuācijas 
pavēli padomju iestādēm vidzemē – valmieras un valkas apriņķī, jo Cēsu apriņķis 
jau bija vairāk vai mazāk patvaļīgi evakuējies 2. jūlijā. Līdz tam iestāžu un uzņēmumu 
ikdienas darbs šeit bija turpinājies kā pirms kara. 5. jūlijā sākās vērmahta uzbrukums 
vidzemē, kas 8. jūlijā noslēdzās ar militāri stratēģiskas kontroles iegūšanu pār visu 
Latviju.9 ja neskaita kaujas sadursmi lauku apvidū pie Liepnas 4. jūlijā, šis noslēdzošais 
karadarbības posms notika bez nopietniem materiāliem un cilvēku zaudējumiem, jo 
vācu karaspēks nespēja panākt bēgošo padomju armiju. sākot ar 23. jūniju pie Liepājas 
un beidzot ar 5. jūliju igaunijas pierobežā, Latvijā līdz ar padomju valsts aparāta izzu-
šanu bija vērojama dažāda ilguma interregnum periodu iestāšanās.

9 Lvva, 1423. f., 1. apr., 9. l., 15. lp.

3. att. sagrautās ēkas vecrīgā. 
1941. gada jūlijs (LvKFFDa, 
108980n)
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1941. gada interregnum Latvijas mazajās kopienās

ne pirmais okupācijas gads, ne arī biedējošās 14. jūnija deportācijas nebija spējušas 
nopietni mainīt Latvijas lauku un mazpilsētu sabiedrības struktūru. tradicionālā elite 
bija zaudējusi ietekmi un atradās piespiedu bezdarbībā, taču tās vietu ieņēmušie jaunā 
režīma ielikteņi pagastu, pilsētu un vietējo ražotņu vadītāju amatos nespēja gūt kaut 
daļu no ietekmes, ko baudīja viņu priekšteči, un tika respektēti vienīgi aiz bailēm.10 
vairākums bijušo varasvīru nespēja pieņemt agrākā statusa zaudējumu un cerēja uz 
apstākļu maiņu, taču, apzinoties tūlītēju represiju neizbēgamību, atturējās no tiešiem 
konfliktiem. iedzīvotāju lielākā daļa ieturēja pasīvi neitrālu attieksmi pret režīmu un 
reaģēja uz notiekošo pozitīvi vai negatīvi atkarībā no savām praktiskajām materiālajām 
interesēm, nevis kādām idejām vai ideoloģijas. neatkarības zudums un okupācija bija 
palīdzējusi izveidoties arī nelielam, ne vairāk kā divi trīs procenti no kopskaita, bet sa-
biedriski ļoti aktīvam elites statusa pretendentu slānim. pamatā tie bija vēl gados jauni 
ļaudis, kuru izcelsme, kvalifikācija vai kādi citi nepārvarami apstākļi nebija ļāvuši tiem 
iet iecerēto karjeras ceļu. no vienas puses, to skaitā ietilpa padomju režīma atbalstī-
tāji no mazturīgās un sociāli neapmierinātās jaunatnes vidus, no otras, – jaunieši, kas 
piederēja vai uzskatīja sevi par piederīgiem tradicionālās elites aprindām un nosodīja 
kā padomju režīmu, tā arī neatkarības gadu autoritāro kārtību, kur varas amati bija 
vecākās paaudzes monopols.11

Lai izprastu 1941. gada Latviju, jāņem vērā, ka ārpus Rīgas, Liepājas, Daugavpils un 
jelgavas lielākā daļa nācijas joprojām dzīvoja laukos vai lauku mazpilsētās ar ne vairāk 
kā 10 000 iedzīvotāju bez reālas pilsētvides un ar nemainīgām 19. gadsimta patriarhāla-
jām tradīcijām. Karam sākoties, it visās Latvijas pagastu un mazpilsētu kopienās ar lat-
viešu noteicošu vairākumu notikumi attīstījās pēc viena un tā paša parauga. jau pirmajā 
kara dienā vietējā padomju elite izrādījās nespējīga pieņemt lēmumus. Līdz evakuācijas 
brīdim šie cilvēki turpināja gaidīt rīkojumus, kas tā arī nepienāca, un pildīt iepriekšējos 
darba plānus.12 Baidoties no 14. jūnija traģēdijas atkārtošanās, vēl divtik vairāk ļaužu 
meklēja vismaz īslaicīgu patvērumu mežos un nomaļās paziņu mājās. vietējie padomju 
aktīvisti izrādīja gatavību darboties kā militārs palīgdienests, taču, neguvuši atsaucību, 
parasti pēc pāris dienām pārcēlās uz apriņķa centru, kur iesaistījās komjauniešu vai 
strādnieku gvardes vienībā vai – krietni retāk – tika sūtīti atpakaļ uz dzimtajām vietām 
kārtības uzturēšanai. ap 25. jūniju it visur Latvijā pagastu sabiedriskā dzīve apstājās 
un varas pārstāvji vairs nepameta savas mītnes vietas. ja ierindas pilsonim negadījās 
nepatīkama sastapšanās ar iekšlietu darbiniekiem vai karavīriem, nākamos padomju 
varas pārstāvjus viņam bija lemts ieraudzīt tikai trīs vai četrus gadus vēlāk. tad pēkšņi 
28. jūnijā Kurzemē un Latgalē un 5. jūlijā vidzemē dienu iepriekš izziņoto evakuācijas 
rīkojumu rezultātā pagastu un pilsētu pašvaldību ēkas piepeši izrādījās tukšas un visi 
varas pārstāvji aizbraukuši vai paslēpušies.13 Interregnum periods bija iestājies.

10 Birze m. tai saulainajā jūlija rītā. Liesma, 1985, 21. sept., 8. lpp.
11 Lva, 170. f., 1. apr., 2. l., 3. lp.
12 Lva, 977. f., 1. apr., 4. l., 25.–27. lp.
13 Lva, 1320. f., 1. apr., 18. l., 3. lp.
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Katras tautas pieeja un spēja reaģēt uz krīzes situācijām ir tieši saistīta ar tās vēstu-
risko atmiņu. Latviešiem atmiņā bija 1905. gads un viņu tēvu un vectēvu rīcība laikā, 
kad Krievijas impērijas vara pār lielāko daļu Latvijas uz laiku bija zudusi. apņēmīgā-
kajiem vietējiem iedzīvotājiem, kas nākamajā dienā pēc evakuācijas sāka pulcēties pie 
vietējās varas centriem, par paraugu kalpoja 1905. gada rīcības komitejas – pagaidu 
varas orgāni, kas krīzes apstākļos uz laiku aizstāja pagastu valdes. principiālā atšķirība 
starp valdēm un komitejām bija pēdējo demokrātiskumā. ieņemt pagasta vai pilsētas 
amatu tradicionāli varēja vien personas ar zināmu statusu un nozīmi, rīcības komitejās 
visu noteica aktīvo iedzīvotāju vairākuma atbalsts.

20. gadsimta pirmās puses Latvijas pagasti bija ļoti dažādas administratīvās 
vienības. atkarībā no reģiona, ģeogrāfiskās situācijas un kādreizējo muižu lieluma 
pagastos varēja būt no 700 līdz 10 000 iedzīvotāju un ļoti atšķirīgs vidējo ienākumu 
līmenis. šie un citi faktori noteica, cik daudzi iedzīvotāji bija gatavi piedalīties sa-
biedriskajā dzīvē. Ciktāl iespējams secināt uz pašreizējo pētījumu bāzes, interregnum 
perioda otrajā vai trešajā dienā pagastu centros pulcējās ap 30–50, reti kad vairāk, 
vīru lielas “tautas sapulces”, ko veidoja ar padomju režīmu nesaistītie cienījamākie 
vietējie ļaudis un pagasta neformālie līderi.14 ne vairāk kā trešdaļā gadījumu no-
teicēji bija tradicionālās elites pārstāvji, jo neatkarības gados to ietekme parasti bija 
izrietējusi no autoritārās valsts varas atbalsta. Kopā sanākušie parasti ar vienbalsīgu 
lēmumu dibināja pagaidu pagasta varas orgānu, ļoti bieži dēvētu par rīcības, kārtī-
bas, drošības vai kādu citu komiteju. Balsošana un dibināšanas fakts tika fiksēts 
turpat sastādītā un klātesošo parakstītā dokumentā. vara pār pagastu tika piešķirta 
tam, ko vietējie atzina par spējīgu uzturēt mieru un kārtību līdz jaunas centrālās 
varas atjaunošanai. īpaši jāatzīmē, ka līdz šim apzinātajos avotos nekas nenorāda 

14 Lva, 1252. f., 1. apr., 25. l., 207. lp.

4. att. padomju ar-
mijas karavīri Rīgas 
ielā. 1944. gads. 
L. Bernšteina 
foto (LvKFFDa, 
43780n)
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uz šo rīcības komiteju darbinieku varas uzurpācijas centieniem. pat vadoties pēc 
savtīgiem nolūkiem, viņi rīkojās kā paklausīgi pilsoņi un atjaunojamās valsts  
pavalstnieki.15

Rīcības komiteju pirmais uzdevums bija uzturēt drošību un pieņemtās liku-
mības normas. ārpus pilsētām interregnum laikā noziedzīgu nodarījumu Latvijā 
bija ļoti maz, vismaz atšķirt tos no karadarbības negadījumiem šodien vairs nav 
iespējams. nedaudzām notikušajām slepkavībām bija sadzīvisks, personisku kon-
fliktu raksturs, un tās tikpat labi varēja notikt pirms vai pēc apskatāmā perioda. ir 
zināmi tikai divi gadījumi, kad šādi pagaidu varas orgāni veica publiskus nāves - 
sodus – netālu no Liepājas un Limbažos, un kā vienā, tā otrā tas notika ar iedzīvo-
tāju piekrišanu, jo apsūdzētie tika vainoti par līdzdalību padomju režīma represijās.16 
pilsētās rīcības komitejām izdevās ātri apturēt veikalu izlaupīšanu, kas varēja izvērsties 
daudz nopietnākos ekscesos, un atjaunot sabiedrisko kārtību vēl pirms vērmahta 
ienākšanas.17 pateicoties pagaidu pašvaldībām, izdevās novērst vietēja mēroga hu-
manitāru katastrofu un saglabāt sociālo palīdzību invalīdiem un nespējniekiem. 
apvidos, kur 1941. gada interregnum ieilga līdz pat nedēļai, īpaši Kurzemē, rīcības ko-
mitejas jau sāka apsvērt pilnvaroto iecelšanu bez uzraudzības palikušo vietējo ražotņu  
pārvaldei.18 

pagastu un mazpilsētu pagaidu līderi vēlējās arī pēc iespējas ātrāk sazināties ar 
jaunās varas pārstāvjiem, lai noskaidrotu savu turpmāko statusu, vēl nenojaušot, ka 
vairumā gadījumu tas nozīmēs kā interregnum perioda, tā viņu varas beigas.

15 Lvva, 5238. f., 3. apr., 23. l., 1. lp.
16 plūme B. Limbažu stāsti: atmiņu stāsti par miera un juku laikiem Limbažos un novadā. valmiera: Bruno 

plūme, 2003, 115. lpp.
17 Lva, 1320. f., 1. apr., 8. l., 130. lp.
18 Lvva, 1218. f., 2. apr., 42. l., 1. lp.

5. att. vācu vieglās 
haubices uguns 
pozīcijās. Latvija, 
1944. gada augusts 
(LvKFFDa, 43842n)
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vācu militārpārvaldes ieviešana. 1941. gada  
interregnum noslēgums

nacistiskās vācijas iekarošanas plānos Baltija un tai pieguļošā Krievijas daļa vairāk 
nekā prozaiski tika dēvēta par 101. aizmugures apgabalu, ko sākotnēji visai nosacīti 
bija paredzēts iedalīt sešu lauka un desmit pilsētu komandantūru teritorijās. Kļūdaini 
vadoties no 1940. gada kampaņas pieredzes Rietumeiropā, nacisti plānoja uzticēt 
komandantūrām tikai kārtības uzturēšanas un vērmahta apgādes funkcijas, būdami 
pārliecināti, ka līdz civilās okupācijas varas ieviešanas brīdim par pārējo parūpēsies 
iekaroto zemju vietējās pašvaldības. Uz pārejas laiku par apriņķu un lielāko pilsētu 
pašvaldību vadītājiem bija paredzēts iecelt politiski neitrālus vietējās izcelsmes bijušos 
ierēdņus un virsniekus ar administratīvā darba pieredzi no, cik iespējams noprast, vēl 
pirms kara sastādīta kandidatūru saraksta, kam bija jākļūst par starpniekiem vācu rīko-
jumu izziņošanā.19 Kā visi citi nacistu pirmskara plāni, arī šis absolūti neņēma vērā 
reālo situāciju un jau pirmajās kara dienās pārvērtās haotiskā improvizācijā. 101. aiz-
mugures apgabals tā arī nepaguva izveidoties, un tā komandieris ģenerālis Karls fon 
Roks vismaz Baltijā bija pārlieku aizņemts ar citu jautājumu risināšanu, lai nodrošinātu 
vienotu aizmugures teritoriju pārvaldes sistēmu.

vācu uzbrukuma straujums noteica to, ka nozīmīgākās lauka komandantūras 
Latvijā tika veidotas nevis pēc kāda noteikta apvidus kontroles apsvērumiem, bet gan 
uz svarīgākajām karaspēka pārvietošanās trasēm. pirmās no tām 30. jūnijā sāka darbu 
Liepājā, Daugavpilī un jelgavā, un tikai pēdējā atradās K. fon Roka štāba pakļautībā. 
Liepājas un 2. jūlijā izveidotā ventspils komandantūra pakļāvās kara flotei un maz inte-
resējās par to, kas notika tālāk no piekrastes. Daugavpils lauka komandantūra, nodro-
šinot caurbraucošā karaspēka vajadzības, nedēļas laikā pārvērta lielāko daļu Latgales 
par atsevišķu provinci ar padotiem komandantiem vietvalžu lomā katrā pilsētā.20 par 
dīvaināko no visām izvērsās lauka komandantūras izveide Rīgā. par pilsētas faktisko 
komandantu 1. jūlijā kļuvušais sapieru pulkvedis Ulleršpergers bija pārāk aizņemts, lai 
nodarbotos ar jautājumiem, kam nebija tiešas militāras nozīmes. 4. jūlijā pārdaugavu 
un teritoriju līdz jūrmalai un Kalnciemam sāka pārraudzīt īpaša, pēkšņi izveidota 
komandantūra, savukārt otrpus Daugavai līdz ar Ulleršpergera aizbraukšanu uz fronti 
lielākā daļa Rīgas uz nedēļu palika bez komandanta.21 jūlija sākumā ieņemtajā vidzemē 
nozīmīgākā komandantūra izvietojās nevis Cēsīs vai valmierā, bet gan Gulbenē, bijušā 
teritoriālā korpusa mītnes vietā. pats K. fon Roks ieradās Rīgā 10. jūlijā, taču viņa vizīte 
beidzās vien ar Rīgas lauka komandantūras pilnvaru precizēšanu, attiecinot tās tikai 
uz pašu pilsētu un daļu vidzemes. Līdz pat militārpārvaldes atcelšanai vācu koman-
dantūru sistēma Latvijā tā arī palika vāji saistītu dažādas pakļautības un patstāvības 
pakāpes struktūru kopums. Katram vācu komandantam bija savi, mazliet atšķirīgi 
priekšstati par jaunās kārtības ieviešanu, un šī īpatnība kļuva par interregnum perioda 
noslēguma noteicošo faktoru.22

19 Lvva, 1371. f., 1. apr., 4. l., 1. lp.
20 Lvva, 1398. f., 1. apr., 41. l., 104. lp.
21 pulkveža Gurrana 1941. gada 4. jūlija uzsaukums, Latvijas nacionālās bibliotēkas sīkmateriālu fonds.
22 Lvva, 1423. f., 1. apr., 9. l., 9. lp.
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Dienu pēc vērmahta ierašanās apriņķa centru pilsētās un ne vairāk kā pāris dienu 
vēlāk arī visos konkrētā apriņķa pagastos ar telefona vai ziņnešu starpniecību dažādās 
pagaidu pašvaldības tika informētas par rīkojumu atjaunot amatos pēdējā neatkarības 
gadu sastāva pašvaldību amatpersonas, izraugot jaunus amatu kandidātus tikai tad, ja 
iepriekšējie nav atrodami vai gājuši bojā. Bez tam 1941. gada 2. jūlijā Rīgas radio izzi-
ņoja šo okupācijas varas pavēli kā jaunieceltā pašvaldību departamenta direktora jura 
Zankevica rīkojumu. Brīdis, kad katrs latviešu pagaidu varas orgāns saņēma un sāka 
pildīt šo pavēli, precīzi iezīmē 1941. gada interregnum perioda beigas šai konkrētajā 
Latvijas apvidū.23 atkarībā no ģeogrāfiskā stāvokļa un militārās situācijas interregnum 
ilgums Latvijā bija no divām līdz septiņām dienām. Līdz augustam vismaz divās treš-
daļās pagastu un gandrīz visos apriņķos pie varas bija atgriezusies interregnum mierīgi 
nogaidījusī tradicionālā elite, kuras atrašanās amatos bija nodrošināta tik ilgi, kamēr 
pašvaldība spēja garantēt pieprasītās produktu un darbaspēka piegādes. neatkarības 
gadu kārtības šķietamā atjaunošana lielākajā daļā Latvijas patiesībā izraisīja nopietnu 
latviešu tautas iekšējo krīzi. padomju režīma atbalstītāji, kas nebija evakuējušies, pār-
cieta deklasāciju vai tika represēti. tradicionālā elite, kas atguva varu nevis personisko 
spēju, bet vienīgi apstākļu sakritības dēļ, guva pārliecību par sava patriarhāli konserva-
tīvā pasaules uzskata nemaldīgumu un vairs nespēja piemēroties pārmaiņām. elites sta-
tusa pretendenti, kuru cerības uz jaunā režīma dāvātu varu un privilēģijām strauji zuda, 
izrādīja gatavību darīt jebko, lai gūtu nacistu uzticību, savukārt evakuējušies padomju 
aktīvisti bija izdarījuši nenovēršamu izvēli par labu komunistiskajam režīmam. ārpus 
šīm kaislībām un traģēdijām atradās lielākā daļa latviešu tautas, kas vēlējās vienīgi mie-
rīgi dzīvot un strādāt savā zemē pēc iespējas tālāk no politikas, bet tā vietā bija spiesta 
pieņemt vai noraidīt savu radu, draugu un paziņu pārliecību un izvēli.

1941. gada interregnum un nacionālā elite

atšķirībā no lielākās daļas Latvijas pilsētu un pagastu, nacionālās elites aprindas 
Rīgā, karam sākoties, neizrādīja gandrīz nekādu interesi par dalību politiskajā dzīvē. 
Demokrātiskā procesa piespiedu apturēšana 1934. gadā bija novedusi pie tā, ka neat-
karības zaudēšanas brīdī Latvijā vairs nebija opozicionāru politisku organizāciju, kas 
spētu aizstāt varas aprindas valsts vadības darbā. Hipotētiskā neatkarības atjaunošana 
1941. gadā varēja notikt, vien bijušajām augstākajām amatpersonām atgriežoties 
iepriek šējos vai tiem līdzvērtīgos posteņos. pēc 14. jūnija represijām arī tas vairs nebija 
iespējams. nacionālās elites sarežģītā frakciju, grupējumu un to savstarpējās mijiedarbī-
bas sistēma bija neglābjami izjaukta līdz ar arestiem un deportācijām. Lai pašatjaunotos 
un papildinātu savu sastāvu, elitei bija vajadzīgs laiks un mierīga darba atmosfēra, taču 
notikumu attīstība nedeva tai ne vienu, ne otru. paziņojums par vairāku pirms tam 
arestētu un Centrālcietumā turētu prominentu Rīgas sabiedrības pārstāvju brīdinājuma 
nošaušanu atturēja ļaudis no jebkādas bruņotas aktivitātes līdz pat pirmo vācu karavīru 
ienākšanas brīdim.24

23 Lva, 1320. f., 1. apr., 8. l., 127. lp.
24 vanadziņš i. Veiss. stokholma: Zelta ābele, 1955, 15. lpp.
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1941. gada 1. jūlija rītā Rīgas Latviešu biedrības namā sāka pulcēties atvaļinātie 
armijas virsnieki pulkveža ernesta Kreišmaņa vadībā, kuru sākotnējais mērķis bija 
izveidot sabiedrisku organizāciju, kas runātu ar jauno varu visu Latvijas militārpersonu 
vārdā. ap dienas vidu, lai novērstu avantūristu mēģinājumus pasludināt sevi par latviešu 
kopienas līderiem, šī grupa pārdēvēja sevi par Latvijas Organizācijas centru (LOC) un, 
biedru skaitam pieaugot, aktīvi iesaistījās politiskajā dzīvē. izmantojot to, ka interreg-
num Rīgā vēl nebija beidzies un vācu iespaids joprojām bija niecīgs, LOC pakāpeniski 
sāka rīkoties kā Latvijas pagaidu valdība, dibinot vai atjaunojot varas struktūras un 
izsniedzot amata pilnvaras. Līdz 2. jūlija pēcpusdienai pēc LOC iniciatīvas bija atsākta 
neatkarības gadu valsts tirdzniecības inspekcijas un pašvaldību departamenta darbība, 
un abas institūcijas savu iespēju robežās uzsāka saimnieciskās dzīves un valsts aparāta 
atjaunošanu.25 par nelaimi LOC, šī steigā veidotā organizācija nebija parūpējusies par 
jebkādu savu pārstāvju un filiāļu kontroles mehānismu. visas ar tās gādību atjaunotās 
iestādes pie pirmās iespējas stājās vācu okupācijas varas pakļautībā un atteicās turpināt 
sadarbību ar LOC. vairāki simti personu ar e. Kreišmaņa parakstītām amata pilnvarām 
izmantoja tās labuma gūšanas nolūkos un, ar niecīgiem izņēmumiem, arī ignorēja LOC.26

4. jūlijā, kad līdz ar Rīgas nomaļu ieņemšanu pilsētā noslēdzās interregnum periods, 
LOC bija kļuvis par tradicionālās elites klubu ar milzu politiskajām ambīcijām un bez 
reālas ietekmes ārpus mītnes nama. Divas dienas bija pavadītas, organizācijas nostip-
rināšanas vietā nodarbojoties ar Latvijas pagaidu valdības sastādīšanu, nepainteresē-
joties, vai okupācijas vara ko tādu ļaus. 3. jūlija pēcpusdienā pagaidu valdības sastāvs 
par “zemes pārvaldnieku” titulētā bijušā satiksmes ministra Bernharda einberga vadībā 
saņēma LOC akceptu – un B. einbergs ar e. Kreišmani devās oficiālā vizītē pie vācu 
Drošības dienesta vienības Einsatzgruppe A komandiera valtera štālekera.27 Latviešu 
politiskā elite nebija ņēmusi vērā, ka neviens no Rīgā sastopamajiem vācu virsniekiem 
nav tiesīgs pieņemt lēmumus par Latvijas turpmāko statusu un nevar pateikt viņiem ko 
konkrētu. nespējot ko panākt, B. einberga “valdība” pašlikvidējās tikpat ātri, kā izvei-
dojusies. vēl nedēļu Rīgas tradicionālās elites aprindas turpināja traģikomiskus mēģinā-
jumus izveidot vienotu latviešu organizāciju politisko apvienību, vadoties no kļūdaina 
pieņēmuma, ka nacisti paredz piešķirt Latvijai autonomu pašpārvaldi, dibinot tā saukto 
Uzticības padomi.28 taču vācu iekarotāju plānos latviešu patstāvības veicināšana nebija 
paredzēta, un jaunais okupācijas režīms tika ieviests, neņemot vērā vietējās intereses.

1944.–1945. gada interregnum priekšnoteikumi

1944. gada vasarā līdz ar vācu spēku atkāpšanos uz Latvijas zemes atsākās kara-
darbība. šoreiz padomju režīms bija ņēmis vērā daudzas pirms trim gadiem pieļautās 
kļūdas un darīja visu iespējamo, lai varas atjaunošana būtu pilnīga un neatgriezeniska. 
1944. gada jūlijā, kad fronte pietuvojās Latvijas robežām, ar Baltijas valstu otrreizēju  

25 Lva, 1487. f., 1. apr., 38. l., 1. lp.
26 Unams Ž. Karogs vējā. [veiverlija]: Latvju grāmata, 1969, 60. lpp.
27 Blāķis a. Medaļas otra puse. Buenosairesa: autora izdevums, 1958, 8. lpp.
28 Bassler G. p. Alfred Valdmanis and the Politics of Survival. toronto: University of toronto press, 2000, p. 115.
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iekarošanu saistītās operācijās piedalījās 135 padomju kājnieku divīzijas un 3000 tanku – 
lielākā militāro spēku grupa, kas jebkad vienlaikus bija šķērsojusi Baltijas robežas.29 
milzīgās karaspēka koncentrācijas rezultātā Latviju pirmo reizi tās vēsturē pārstaigāja 
vienlaidu frontes līnija un iebrucēji ienāca katrā Latvijas pagastā un daudzviet arī katrā 
mājoklī. tāda pārspēka priekšā latviešiem nebija ne mazāko izredžu jebkādi iespaidot 
militāro situāciju un savas zemes nākotni un atlika vien rūpēties par izdzīvošanu. savu 
izvēli par labu vienai vai otrai karojošajai pusei latvieši bija izdarījuši jau 1941. gadā, un 
bija skaidrs, ka šoreiz izlīgšanas un kompromisu ar padomju režīmu vairs nebūs un tā 
pretiniekiem ir laiks meklēt sev citu mītnes zemi.

1943. gada novembra teherānas konferencē staļins saņēma sabiedroto lielvalstu 
piekrišanu rīcības brīvībai Baltijā. pat 1941. gada beigās, atrodoties uz sakāves robežas, 
psRs nebija atteikusies no Baltijas valstu otrreizējas okupācijas plāniem. jau 1942. gada 
beigās vairākas Krievijas augstskolas sāka organizēt dažādu finanšu un lauksaimnie-
cības specialitāšu kursus studentiem no Latvijas. sākotnēji tos apmeklēja tikai no 
karaklausības atbrīvotas personas, taču, tuvojoties 1944. gadam, apmācībā aizvien 
biežāk tika iesaistīti no frontes atsaukti latviešu un Latvijas izcelsmes karavīri.30 tā 
bija niecīga daļa no milzīga pasākumu kompleksa varas pārņemšanai plašās eiropas 
teritorijās, ko padomju režīms paredzēja atgūt vai iekarot no jauna. atbilstoši padomju 
valdības 1943. gada 21. augusta lēmumam par “atbrīvoto apgabalu” tautsaimniecības  

29 Laar m. Emajõgi 1944: II maailmasõja lahingud Lõuna-Eestis. tallinn: varrak, 2005, lk. 49.
30 Lva, 101. f., 3. apr., 9. l., 2.–6. lp.

6. att. valdības opera-
tīvā grupa pirms izli-
došanas uz dzimteni 
pēc tam, kad padomju 
karaspēks šķērsoja 
padomju Latvijas 
robežu. 1944. gada 
jūlijs–augusts.  
a. jevsikova foto 
(LvKFFDa, 16288n)
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atjaunošanu sākotnējais darbs bija jāveic skaitliski nelielām tā sauktajām operatīvajām 
grupām. ar šo neskaidro terminu padomju savienībā vēl pirms kara sāka apzīmēt pēc 
nepieciešamības sapulcinātas speciālistu komandas, kuru uzdevums bija nodrošināt 
kādas militāras, administratīvas vai saimnieciskas problēmas pagaidu risinājumu. 
pirmo no Latvijā izmantojamām operatīvajām grupām alfona novika vadībā izvei-
doja jau 1943. gada rudenī piemaskavā iekšlietu orgānu darbības atjaunošanai. Līdz 
1944. gada jūlijam, kad operatīvās grupas devās uz fronti, lai sekotu pa pēdām Latvijā 
ienākošajam karaspēkam, to sastāvā bija ap 1200 dažādu nozaru speciālistu, kas bija 
gatavi uzsākt darbu jau pirmajā ierašanās dienā.31

nacistu spēki frontē ap Baltiju bija divreiz mazāki nekā padomju pusei, taču to 
kopskaits – ap 730 tūkstošiem vīru – izrādījās pietiekams, lai nodrošinātu vācu militā-
rās varas pārliecinošu klātbūtni līdz pat atkāpšanās dienai. ar armiju tieši nesaistītais 
okupētā Latvijas ģenerālapgabala vācu civilās pārvaldes aparāts bija nestabils un, kā 
rādīja turpmākie notikumi, gatavs sabrukt, parādoties pirmajām krīzes pazīmēm. varas 
funkciju uzturēšana Latvijas pagastos un lielākajā daļā pilsētu 1944. gada vasaras sā-
kumā pilnā mērā gūlās uz vietējām latviešu pašvaldībām, kam nebija ne pilnvaru, ne 
resursu šādam uzdevumam.32 Kopš jūlija sākuma latviešu pilsētu un lauku elite un lie-
lākā daļa vidusšķiras bija gatava pie pirmajām briesmu pazīmēm pamest dzimtās vietas 
un doties rietumu virzienā. šo apņēmību pastiprināja biedējošas baumas, ko atnesa jau 
vairākus mēnešus Latvijā no Krievijas ienākošie bēgļi. Latvijas sabiedrība vairs nebija 
spējīga pašas spēkiem nodrošināt stabilitāti un likumību vēl viena interregnum perioda 
iestāšanās gadījumā.

1944. gada vasaras interregnum  
Zemgalē un Latgalē

1944. gada 6. jūlijā pirmā latviešu padomju operatīvo grupu kopa 172 cilvēku sa-
stāvā izbrauca uz Lietuvas fronti sakarā ar vistuvākajā laikā gaidāmo padomju karaspēka 
ielaušanos Zemgalē. Frontes īslaicīgas stabilizācijas dēļ nākamā grupu kopa 13. jūlijā 
devās uz Latgales pierobežu. 22. jūlijā abrenes apriņķa operatīvā grupa pirmā pierādīja 
savu efektivitāti, ierodoties abrenē tikai divas stundas pēc pilsētas ieņemšanas. 23. jū-
lijā gandrīz tikpat ātri civilo varu Ludzas pilsētā nodibināja Ludzas apriņķa operatīvā 
grupa.33 Uz īsu brīdi Ludza faktiski kļuva par Latvijas psR galvaspilsētu, un tajā iera-
dās pirmie 1944. gada 10. aprīlī darbu atsākušās Latvijas psR valdības pārstāvji. šeit, 
tāpat kā turpmāk lielākajā daļā Latgales, interregnum bija ildzis tikai vienu diennakti 
vai pat vēl mazāk. vācu un padomju karaspēka līnijas atšķirībā no 1941. gada vasaras 
atradās tik tuvu viena otrai, ka vērmahta atkāpšanās gadījumā atstātā teritorija tika 
pārņemta maksimāli strauji. vācu vienību aiziešana parasti izraisīja plaša apmēra civil-

31 Lva, 101. f., 6. apr., 6. l., 40.–94. lp.
32 Freivalds O. Kurzemes cietoksnis: dokumenti, liecības un atmiņas par latviešu tautas likteņiem 1944./1945. gadā. 

Kopenhāgena: imanta, 1954, 81.–83. lpp.
33 Lva, 101. f., 6. apr., 6. l., 14. lp.
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iedzīvotāju bēgšanu, daudzviet Latgalē līdz ceturtdaļai no kopskaita. no aculiecinieku 
atmiņām zinām, ka palikušie pavadīja vienu nemierīgu dienu vai nakti līdz padomju 
karaspēka ienākšanas brīdim. šai ļoti īsajā interregnum brīdī parasti nenotika nekas 
ārkārtējs vai noziedzīgs, ja neskaita vispārējās nabadzības veicināto vācu noliktavu lau-
pīšanu. jebkādi citi ekscesi izpalika sakarā ar bailēm sadurties ar vienas vai otras puses  
karavīriem.34

1944.–1945. gadā no tiešas sastapšanās ar padomju karavīriem sākotnēji izvairī-
jās vien īpaši nomaļos apvidos dzīvojoši latvieši. Lielākajai daļai tas ne vienmēr bija 
patīkams pārdzīvojums. apgādes problēmu dēļ pārtikas un dažādu mantu krimināla 
piesavināšanās no civiliedzīvotājiem 1944. gadā padomju armijā bija kļuvusi par 
gandrīz parastu parādību ar pakāpeniski pieaugošu vardarbīgas laupīšanas incidentu 
skaitu, un īsā interregnum perioda beigas nebūt nenozīmēja militārpersonu patvaļas iz-
beigšanos.35 izkliedētas pa pilsētām un apriņķiem, padomju operatīvās grupas Latgalē 
bija skaitliski niecīgas. 13 administratīvie darbinieki Ludzā, tikpat daudz Rēzeknē un 
32 Daugavpilī spēja demonstrēt varas pārņemšanu vai “atjaunošanu”, kā nu to labpatīk 
dēvēt, un tādējādi noslēgt interregnum, taču, nebaudot sabiedriski aktīvās iedzīvotāju 
daļas uzticību, vēl vismaz mēnesi nespēja nodrošināt lielāko daļu valsts varas obligāto 
funkciju, atstājot tās armijas aizmugures daļu ziņā.

neskatoties uz ieguldītā organizatoriskā darba apjomu, vairāku desmitu vīru lielas 
operatīvās grupas, kā izrādījās, bija iespējams nosūtīt tikai uz Latgali un Rīgu. Frontei 
pārvietojoties uz rietumiem, civilo varu vidzemes un Zemgales apriņķos pārņēma 
sākotnēji iecerēto operatīvo vienību pamatsastāva kodols, tā sauktās vadības grupas –  
no trīs līdz divpadsmit cilvēkiem. pat ja viņiem uzticētais apriņķis vēl nebija ieņemts, 

34 Gunāra Birkmaņa atmiņas. Zemgale, 1991, 8. maijs, 7. lpp.
35 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. moсkвa: РОССПЭН, 2008, с. 233.

7. att. 308. latviešu strēlnieku 
divīzijas mītiņš, šķērsojot 
Latvijas psR robežu. 1944. gads 
(LvKFFDa, 69449n)
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ieceltās amatpersonas sekoja uzbrūkošajam karaspēkam maksimāli tuvu frontei un 
pildīja administratīvos uzdevumus kāda cita apriņķa centrā. tā, piemēram, nākamie 
valmieras un valkas apriņķa vadītāji vispirms uzturējās un darbojās alūksnē, izrau-
goties kandidātus vēl neaizpildītajiem zemāko līmeņu amatu posteņiem. Cik efektīvas 
patiesībā bija padomju operatīvās grupas, 1944. gada augustā parādīja tukuma pilsētas 
un apriņķa pārņemšanai nosūtītā vienība aleksandra mazjēča vadībā.36 sekojot 8. pa-
domju tanku korpusam, vienu, vēlākais, divas dienas pēc tukuma ieņemšanas a. maz-
jēča operatīvā grupa atradās pilsētā un pārņēma varas funkcijas, tādējādi izbeidzot ne 
vairāk kā diennakti ilgušo interregnum. Būdama spiesta pamest tukumu piespiedu 
atkāpšanās rezultātā, šī vienība organizēti pārcēlās uz jūrmalu, kur 2. oktobrī izvei-
doja nākamo tukuma pilsētas izpildkomiteju un līdz kara beigām aizpildīja tās kadru 
pamatsastāvu, lai dienu pēc kapitulācijas atgrieztos tukumā un izbeigtu interregnum 
periodu tikpat ātri kā pirmajā reizē.

1944. gada interregnum periods Rīgā

Gandrīz visur Latvijā atgriezušos padomju varas iestāžu sākotnējie uzdevumi lielā 
mērā aprobežojās ar precīzi noteiktu birokrātisko funkciju atjaunošanu. Rīgā viss bija 
daudz sarežģītāk. padomju režīmam Latvijas galvaspilsēta tūlīt pēc ieņemšanas bija 
vajadzīga kā darbaspējīgs pagaidu ražošanas centrs un transporta mezgls ar atjaunotu 
infrastruktūru, kas spētu nodrošināt vismaz pārsimt tūkstošu iedzīvotāju vajadzības. 
tādēļ 150 vīru lielā Rīgas operatīvā grupa, kas 1944. gada septembrī–oktobrī sekoja 
padomju karaspēkam gar Daugavas krastu, bija īpaši papildināta ar komunālās saim-
niecības un inženiertehniskajiem speciālistiem. 1944. gada 12. oktobrī, sākoties Rīgas 
ieņemšanas operācijai, grupa atradās ne vairāk kā divdesmit kilometru aiz uzbrūkošā 
karaspēka un sāka ierasties pilsētā tikai dažas stundas pēc armijas priekšposteņiem, lai 
nekavējoties uzsāktu darbu.37

pēdējo nedēļu pirms varas maiņas Rīgā valdīja neziņa, vispārējs pesimisms un bailes 
kā no vecā, tā jaunā okupācijas režīma. 7. oktobrī bija noslēgusies piespiedu evakuācijas 
kampaņa, ko rīdzinieki uztvēra kā “cilvēku medības” ar nejauši aizturētu garāmgājēju 
vardarbīgu nogādāšanu uz vācu kuģiem. šis un citi nacistu pasākumi okupācijas pēdējās 
dienās neizgāja ārpus Rīgas centra kvartāliem un piepilsētās netika pat pamanīti.38 taču 
kā centrā, tā nomalēs 1944. gada oktobra pirmajās dienās bija iestājusies Rīgas latviešu 
iedzīvotāju pilnīga sociālā paralīze. politiskie līderi, inteliģences aprindas un elite ko-
pumā bija pametusi pilsētu, neparedzot atgriezties, ja tiks ieviests padomju režīms. pa-
likušajiem nospiedošā vairākumā nebija ne izteiktu politisko simpātiju, ne arī vēlēšanās 
meklēt pašlabumu, atbalstot jauno varu, uz ko cerēja vien šaurs margināļu slānis. Lielā 
vienprātībā rīdzinieki slēpās savos mājokļos un nogaidīja, cīnoties ar pārtikas trūkumu. 
Lai arī vācu amatpersonu un karavīru klātbūtne ievērojami mazinājās jau dažas dienas 

36 Ozola a. Tukums. tukums: tukuma muzejs, 2009, 73. lpp.
37 Kalnača v. pirmās nedēļas atbrīvotajā Rīgā. Zinātne un Tehnika, nr. 10, 1974, 11. lpp.
38 Ардаматский В. В. В освобожденной Риге. Oгонек, № 45–46, 1944, с. 10–12.
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agrāk, interregnum Rīgā neiestājās līdz 1944. gada 12. oktobra pēcpusdienai, jo, ja ne-
skaita ar vērmahta faktisku atļauju notikušo pamesto noliktavu izlaupīšanu, iedzīvotāji 
nevēlējās riskēt ar dzīvību, nonākot konfliktā ar jebkuras varas bruņotu pārstāvi.

no 12. oktobra vakara līdz 13. oktobra rītam notika vērmahta pakāpeniska atkāp-
šanās no mežaparka uz pārdaugavu. nopietnu kaujas sadursmju nebija, taču abu pušu 
artilērija izraisīja ugunsgrēkus, kas tobrīd šķita daudz bīstamāki nekā patiesībā bija. 
Līdz 13. oktobra pusdienai padomju sapieri un izlūkvienības bija veikušas haotisku gal-
veno ielu pārbaudi un bija pirmie sarkanarmieši, ar ko rīdzinieki sastapās pēc trīs gadu 
pārtraukuma. Karavīri uzvedās nervozi un dažbrīd pat agresīvi, un ir pamats domāt, ka 
tobrīd Rīgā notika vismaz vairāki incidenti ar traģiskām sekām, ko reģistrēja kā kauju 
upurus.39 Interregnum periods Rīgā nebija ildzis vairāk par diennakti un kvartālos gar 
Brīvības ielu pat tikai dažas stundas. no psiholoģiskās uztveres viedokļa daudzi pat 
nepamanīja laika atstarpi no viena karaspēka aiziešanas līdz otra atnākšanai. padomju 
varas atgriešanās Rīgā bija notikusi pēkšņi un bez brīdinājuma, un atjaunotais režīms 
bija gatavs rīkoties, lai tā klātbūtne tiktu pamanīta jau pirmajā dienā.

Līdz 13. oktobra vakaram Rīgā ieradās Latvijas psR valdības amatpersonas, taču 
viņu vizītei bija drīzāk formāls raksturs, jo centrālās varas iestādes spēja darboties 
arī pagaidu mītnē Daugavpilī. tobrīd operatīvās grupas tehniskie darbinieki jau bija 
iesaistījušies infrastruktūras atjaunošanas pasākumos, ko pilsētas centrā ievērojami 
apgrūtināja ugunsgrēki, kurus apdzēsa tikai pēc trim dienām ar armijas pretķīmiskā 
bataljona palīdzību. atšķirībā no 1941. gada atjaunošanai nepieciešamie speciālisti 
Rīgā bija īpaši jāmeklē un jāpamudina atgriezties darbā. 14. oktobrī to sāka darīt todien 
izveidotie Rīgas satiksmes un Komunālo pakalpojumu tresti, kuru vadībā arī atradās 
operatīvās grupas pārstāvji. jaunajām pilsētas iestādēm vispirms bija jārūpējas nevis 
par civiliedzīvotāju vajadzībām, bet gan jānodrošina militārā satiksme un ērtības  

39 Ривош Э. Записки. Рига: Рижская еврейская община, музей “Евреи в Латвии”, 2006, с. 376–377.

8. att. padomju 
armijas karaspēks 
Rīgā, Brīvības bulvārī. 
1944. gada oktobris 
(LvKFFDa, 44005n)
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karaspēka aizņemtajās ēkās. Lai nodrošinātu 
rīdzi nieku vajadzības pēc maizes, bija vajadzīgs 
aptuveni mēnesis, un tikai 19. novembrī Rīga sāka 
saņemt elektrību.40 taču tie jau bija vairs tikai 
tehniskas dabas jautājumi. padomju varas atjau-
nošana Rīgā bija notikusi jau oficiālajā ieņemšanas 
dienā – 13. oktobrī, un 15. oktobrī tikko ieņemtajā 
pārdaugavā ar tik īsu interregnum periodu kā nekur 
citur Latvijā.

1945. gada 8. maija interregnum 
Kurzemē

1944. gada oktobrī no Liepājas līdz tukumam 
izveidojās stabila frontes līnija, kas saglabājās gan-
drīz nemainīga septiņus mēnešus. pēdējais Otrā 
pasaules kara varu maiņas posms Latvijas teritorijā 
norisinājās 1945. gada 8.–9. maijā Kurzemē jau pēc 
vācijas kapitulācijas. Interregnum periods visā vācu 
okupētajā Kurzemē iestājās 7., vēlākais, 8. maijā, 
kad vietējā vērmahta vadība saņēma ziņu par kara-
darbības izbeigšanu Rietumu frontē. šai brīdī vācu 
militārās pārvaldes sistēma Kurzemē beidza pastā-
vēt sakarā ar okupantu pēkšņo intereses zudumu 
par jebkādām vietējās dzīves norisēm, gatavojoties 
padoties vai, ja iespējams, bēgt. taču arī kurzem-

nieki sākotnēji pat nepamanīja okupācijas varas faktisko izbeigšanos. vienīgi ventspilī 
un Liepājā, kā arī nedaudzās citās apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju brīvai pieejai tika 
atvērtas armijas noliktavas, pārmaiņu nopietnība kļuva skaidra dažu stundu laikā. nekā-
das ārkārtas darbības vai ekscesi nenotika arī šai gadījumā, it īpaši tāpēc, ka 280 000 vīru 
lielais vācu karaspēks bija palicis uz vietas un vismaz reprezentatīvi joprojām pārstāvēja  
augstāko varu.

Drošības situācija Kurzemē pasliktinājās nākamajā dienā, 9. maijā, līdz ar vienu – 
divas dienas ilgušā interregnum perioda noslēgumu. Līdz 9. maija vakaram padomju 
karaspēks bija iegājis visās stratēģiski svarīgajās Kurzemes apdzīvotajās vietās un kon-
trolēja galvenos ceļus. atšķirībā no pārējās Latvijas teritorijas te padomju civilās varas 
ieviešana notika pēc cita parauga. Karš bija beidzies, nodrošināt armijas aizmuguri vairs 
nebija vajadzīgs, un plāni paredzēja visu Kurzemē atrasto vīriešu ievietošanu filtrācijas 
nometnēs. šādos apstākļos steiga un operatīvo grupu maksimāli strauja izvēršana vairs 
nebija vajadzīga, un civilās varas ieviešana Kurzemē notika tāpat kā 1944. gadā Karēlijā 
pēc somijas padošanās – aptuveni trīs nedēļu laikā aizpildot vietējās pašvaldības ar 

40 spuldzītes iedegas 14. oktobrī (a. Kleščinska atmiņas). Zvaigzne, nr. 20, 1984, 7. lpp.

9. att. padomju karavīri Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa sveicina iedzīvotājus. 1944. gads 
(LvKFFDa, 27962n)
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bijušajiem frontiniekiem un operatīvo grupu darbiniekiem vadošajos amatos un turpat 
reģionā pēc lojalitātes principa atlasītiem aktīvistiem palīgamatos.41 Līdz tam noteico-
šie padomju režīma pārstāvji Kurzemē bija militāristi, kas iepriekš minēto problēmu 
dēļ nespēja un arī necentās uzturēt karaspēka disciplīnu. Interregnum Kurzemē beidzās, 

41 Сальников В. П., Степашин С. В., Янгол Н. Г. Органы внутренних дел северо-запада России в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Санкт-Петербург: МВД России, Санкт-Петербургская академия, Лань, 
1999, с. 180.

10. att. Karadarbība 
jelgavā. 1944. gads 
(LvKFFDa, 
43835n)

11. att. vāciešu 
kaujas lielgabala 
apkalpe frontē.  
Kurzeme, 
1944. gada 8. de-
cembris. Fabigera 
foto (LvKFFDa, 
13659p)
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pārejot nedēļu ilgā juceklīgas, bet tādēļ ne mazāk traģiskas vardarbības periodā līdz 
1945. gada maija vidum, kad jebkurš un jebkur riskēja sastapt nenosakāmas piederības 
bruņotus vīrus ar ļauniem nodomiem.

secinājumi

1941. un 1944.–1945. gada interregnum periodi ir svarīgi vispirms jau ar to, ka 
iezīmēja latviešu tautas 20. gadsimta lielo politisko šķelšanos. pirms 1941. gada cilvēka 
politiskie uzskati lielā mērā bija viņa privātā lieta, tāpat kā tas šodien joprojām ir ar 
reliģiju un konfesionālo piederību. politiskās simpātijas izraudzījās aiz praktiskiem vai 
sentimentāliem apsvērumiem un gandrīz nekad neuzskatīja par kaut ko tādu, kas būs 
kopā ar latvieti visu viņa mūžu. it īpaši tas attiecās uz svešzemju izcelsmes politiskajām 
mācībām – latvieši bieži kalpoja svešiem kungiem un darba pienākumos nereti ietilpa 
saimnieka ticības piekopšana. ne 1905., ne pat 1919. gads šo tradīciju nopietni neiz-
mainīja. taču 1941. gadā vismaz simts tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija spiesti izdarīt 
politisku izvēli – galveno viņu mūžā. ne mazāks skaits viņu līdzcilvēku savukārt izlēma 
vai bija spiesti izlemt, ka tā ir nepareiza, nosodāma un kļūdaina izvēle, bet pareizā 
savukārt ir viņu izdarītā. 1941. gadā lūzums tautas dvēselē nebija noticis līdz galam, 
1944.–1945. gads to pabeidza. no tā laika un joprojām noteikti paradumi, gaume un 
pat iecienītā svešvaloda nostāda latvieti par citu latviešu pretinieku, pat ja viņam šāda 
doma nekad nav ienākusi prātā.

taču līdz ar šķelšanos interregnum periodi parādīja arī latviešu prasmi apvienoties 
un darīt. tā 1941. gadā pretēji nacistu plāniem un gribai vispirms pagastu, bet pēc tam 
arī apriņķu pašvaldības izrādījās spējīgas pilnā mērā atjaunot savu darbību bezvaras stā-
vokļa apstākļos. 1905. gada rīcības komiteju ideja izrādījās esam neparasti dzīvot spējīga 
un atdzima interregnum pagastu pagaidu pašvaldību formā. pateicoties tam, Latvija 
pārdzīvoja nacistu okupāciju ar kaut minimāli darbaspējīgiem vietējās varas orgā-
niem, funkcionējošām komunikācijām, presi, sociālajiem dienestiem un kaut svešiem, 
bet oficiāli ievērotiem likumiem, kā tik ļoti trūka tepat blakus, okupētajos Krievijas  
apgabalos. 1944.–1945. gads rāda mums Latviju, kas, no vienas puses, palikusi bez 
saviem darītājiem un radītājiem, kas nu nonākuši svešumā, no otras puses, tajā jopro-
jām bija ne mazums talantīgu cilvēku, kas, kaut svešinieku kalpībā, taču vismaz tobrīd 
palika latvieši. Operatīvo grupu darbība paliek kā pierādījums, ko savas zemes labā 
spētu paveikt šie ļaudis, ja joprojām pastāvētu neatkarība un viņi būtu tās daļa. Ja un ja 
būtu – trīs vārdi, ko pārlieku bieži nākas atkārtot, domājot par Latvijas vēsturi.

 

par autoru

Juris Pavlovičs (dz. 1968) – LU Latvijas vēstures institūta asistents. Kopš 
2000. gada nodarbojas ar okupācijas varu maiņas (interregnum) problēmas izpēti 
Otrā pasaules kara laika Latvijā. Zinātniskās intereses galvenokārt saistītas ar šo 
traģisko un neviennozīmīgo Latvijas vēstures periodu, pēdējā laikā pievēršoties 
ikdienas dzīves vēstures tematikai.



Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte

paDOmjU Latvijas DROšīBas iestāDes  
Un ieDZīvOtājU pRetpaDOmjU iZpaUsmjU 
apKaROšana 

Latvijas iedzīvotāju pretošanās padomju režīmam visasāk izpaudās pirmajos pēckara gados, kad 
daudzviet lauku apvidos notika padomju drošības dienesta un armijas vienību sadursmes ar nacio-
nālo partizānu grupu dalībniekiem. to iznīcināšana tika izvirzīts kā prioritārs valsts drošības no-
stiprināšanas mērķis. Represīvā politika krasi mainījās pēc staļina nāves 1953. gadā, kad masveida 
represiju vietā plaši tika lietotas izlases represijas, galvenokārt lai iebiedētu sabiedrību. Uzsvars tika 
likts uz profilaksi – netiešu represīvo pasākumu kopumu, kas profilaktējamai personai varēja radīt 
nepatīkamas konsekvences – sabojāta karjera, zaudēts darbs, aizliegums doties ārzemju ceļojumos 
u.c. Perestroikas laikā vDK prioritārais uzdevums bija vākt informāciju par organizācijām, kuru 
dalībnieki par mērķi izvirzīja vardarbīgi gāzt padomju režīmu. profilakse tika atcelta, jo cilvēkus par 
brīvdomību vai nodomu vairs nedrīkstēja vajāt vai sodīt.

The most radical resistance of the Latvian population against the soviet regime took place 
in the first post-war years, when clashes of national partisan groups with the soviet security 
police and military troops were rather frequent in rural areas. Liquidation of these groups 
was regarded as the supreme aim of the security police. The nature of repressions changed sig-
nificantly after the death of joseph stalin, when mass repressions were replaced by selective 
ones, which served as a tool for intimidation of society at large. among them, the technique of 
prevention was commonly used including a complex of repressive actions, which resulted in nu-
merous unpleasant consequences for the target person – for example, job loss, prohibition to go 
on trips abroad, etc. During the period of perestroika, the general aim of the KGB at that time 
was gathering of information about organizations planning forcible overthrow of the soviet  
regime.

Atslēgvārdi: LpsR valsts drošības iestādes, politiskās represijas, ideoloģiskā diversija, disidenti, at-
moda

Keywords: Latvian ssR security services, political repressions, ideological sabotage, dissidents, 
awakening.

ievads

1945. gada maijā Latvija nonāca padomju sociālistisko Republiku savienības (turp-
māk – psRs) kontrolē. tam neizbēgami sekoja okupantu vēršanās pret “buržuāzisko 
nacionālismu”, jo Latvijas pilsoņi neatkarīgi no tautības pārsvarā pozitīvi novērtēja 
20 neatkarības gadu nozīmi. neapmierinātību cilvēkos izraisīja arī padomju varas  
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iestāžu lielais aizdomīgums pret iedzīvotājiem, kuri kara gados bija atradušies vācu oku-
pētajā teritorijā. padomju vara uzskatīja, ka bijušie Latvijas Republikas pilsoņi joprojām 
atrodas kapitālistisku aizspriedumu varā un viegli pakļaujas Rietumu ideoloģijas ietek-
mei. Baltijā, atšķirībā no vecajām psRs republikām, kurās padomju režīms pastāvēja 
jau vairākus gadu desmitus, padomju varai nācās rēķināties ar to, ka cilvēki negribēja 
pieņemt notiekošās pārmaiņas. šajā laikā Latvijas teritorijā ar padomju režīma politisko 
pretinieku apkarošanu nodarbojās ne tikai valsts drošības tautas komisariāts (turpmāk 
vDtK, 1944–1946), valsts drošības ministrija (turpmāk vDm, 1946–1953), iekš-
lietu ministrija (turpmāk iem, 1953–1954) valsts drošības komiteja (turpmāk vDK, 
1954–1991), bet arī robežsargi, iekšlietu tautas komisariāta daļa cīņai ar bandītismu 
(1944–1946), smeRš1 – galvenā militārās pretizlūkošanas pārvalde (1944–1946), vēlāk 
arī armijas sevišķās daļas. 

1. tabula. padomju Latvijas drošības dienests, 1940–1991

LaiKa peRiODs nOsaUKUms

1940. g. jūnija beigas Latvijas iekšlietu ministrija, kurā ietilpa politiskās policijas 
pārvalde; atradās psRs valsts drošības iestāžu uzraudzībā.

1940. g. 25. augusts izveidots Latvijas padomju sociālistiskās Republikas (turpmāk 
LpsR) iekšlietu tautas komisariāts, kurā ietilpa valsts drošības 
pārvalde.

1941. g. 31. marts LpsR iekšlietu tautas komisariāts sadalīts LpsR iekšlietu tautas 
komisariātā un vDtK.

1941. g. jūlija sākums pēc tam kad padomju režīms zaudēja kontroli pār Latvijas 
teritoriju LpsR ietK LpsR vDtK atradās  Krievijas padomju 
Federatīvajā sociālistiskajā Republikā (turpmāk KpFsR).

1943. g. decembris–1944. g. 
jūlijs

maskavas apgabala pavlovskas posadas pilsētā darbojās LpsR 
vDtK operatīvā grupa.

1944. g. jūlijā LpsR vDtK atsāk darbību Latvijas teritorijā.

1946. g. 24. marts vDtK tiek pārveidots par LpsR vDm (kopš 1949. g. oktobra  
šai struktūrai ir pakļauta milicija).

1953. g. 13. aprīlis LpsR vDm pievienota LpsR iekšlietu ministrijai.

1954. g. 10. aprīlis pie LpsR ministru padomes izveidota vDK.

1978. g. 7. septembris pie LpsR ministru padomes funkcionējošā vDK pārdēvēta par 
LpsR vDK.

1991. g. 23. augusts LpsR vDK likvidācija.

Latvijā pirmajos pēckara gados prioritārais vDm uzdevums bija bruņotu pretpa-
domju grupu atklāšana un iznīcināšana. Kaut arī šīs grupas nevarēja uzvarēt padomju 
režīmu, tomēr to pastāvēšanai bija ievērojama politiska nozīme, jo liecināja par latviešu 

1 nosaukums veidots no krievu valodas vārdiem смерть шпионам – nāvi spiegiem.
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pretestību padomju režīmam. Cits svarīgs vDtK–vDm apakšvienību uzdevums šajā 
periodā bija pretvalstiski noskaņotu personu noskaidrošana, un tā izpilde notika kam-
paņveidīgi, bieži atkarībā no psRs un Rietumvalstu politisko attiecību konjunktūras. 
tādēļ 1946.–1947. gadā aukstā kara iespaidā cīņa pret ideoloģiskajiem pretiniekiem 
uzliesmoja ar jaunu spēku. padomju specdienests kļuva par nepakļāvīgo cilvēku ietek-
mēšanas instrumentu kompartijas rokās. tā galvenie darbības virzieni pēckara gados 
bija

atklāt un neitralizēt pretpadomju organizācijas un indivīdus, kuri kritizē pa-•	
domju varu;
noskaidrot anonīmo pretpadomju dokumentu un skrejlapu autorus;•	
nepieļaut sektantu un garīdzniecības pretvalstisku darbību.•	 2

par īpaši aizdomīgiem tika uzskatīti repatrianti – personas, kuras kara gados bija 
atradušās kapitālistiskajās valstīs eiropā.3 

Latvijas iedzīvotāju pretestības padomju režīmam mazināšanā ievērojama nozīme 
bija LpsR drošības iestādēm. svarīga to darbības sastāvdaļa bija informācijas vākšana 
par nacionālistiski noskaņotām personām. jāuzsver, ka 20. gs. 40. gados Latvijas te-
ritorijā notika masveida aģentūras vervēšana, lai tādējādi paātrinātu “sovetizācijas” 
procesu. to gan traucēja apstāklis, ka pirmajos pēckara gados cilvēki bija pārliecināti 
par LpsR pastāvēšanas īslaicīgumu. Daudzi cerēja uz 1919. gada notikumu atkārtoša-
nos, kad Latvija ar angļu atbalstu nosargāja neatkarību. taču, laikam ejot, cilvēki sāka 
apzināties, ka psRs režīma militārās un politiskās pozīcijas Latvijā ir daudz spēcīgākas, 
nekā viņi sākotnēji bija novērtējuši. ievērojamu psiholoģisku lūzumu latviešos radīja 
1949. gada 25. marta izsūtīšana. Latvijas iedzīvotāji pamatoti baidījās, ka tai var sekot 
līdzīgas akcijas, kurās uz sibīriju aizvedīs arī pārējos latviešus.4 Bailes pakāpeniski 
mazinājās pēc staļina nāves, kad tika pārtrauktas masveida represijas5 un cilvēks, kurš 
neiesaistījās politiskā darbībā pret pastāvošo režīmu, varēja būt diezgan drošs, ka viņu 
nevajās un neapcietinās. jāuzsver, ka laika posmā no 1953. līdz 1959. gadam tika veikta 
kardināla LpsR represīvās sistēmas pārveide un, šādi pārveidota, tā pastāvēja līdz 
atmodai. Kaut arī lielākā daļa okupētās Latvijas iedzīvotāju neiesaistījās pretpadomju 
darbībā, impērijas centrā Latvijas iedzīvotājus uzskatīja par potenciāli nelojāliem pa-
domju režīmam, un psKp uzdeva valsts drošības iestādēm nodrošināt viņu ideoloģisko  
kontroli: 

1) izveidot aģentūras tīklu un nodrošināt tā funkcionēšanu,
2) novērst ārzemju radio klausīšanos,
3) analizēt iedzīvotāju pretpadomju izpausmes pēc staļina nāves,
4) pievērst uzmanību atsevišķu sociālo grupu pretpadomju aktivitātēm.

2 Государственная безопасность России: история и современность. Москва: РОССПЭН, 2004,  
с. 619–622. 

3 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева. Москва: Вече, 2011, с. 257.
4 Latvijas valsts arhīvs, partijas arhīvs (turpmāk – Lva pa), 7962. f., 1. apr., 28. l., 179.–180. lp.
5 Стецовский Ю. История советских репрессий, т. 2. Москва: Общественный фонд «Гласность», 1997,  

с. 202. 
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Hruščova “atkušņa” ietekme uz sabiedrību 

Līdz 1959. gadam ar ideoloģiska rakstura jautājumiem nodarbojās LpsR vDK 
4. daļa, kurā tika apkopota informācija no reģionālo struktūru pārstāvjiem par iedzī-
votāju noskaņojumu padomju valstij nozīmīgu notikumu laikā. īpaša uzmanība iedzī-
votāju noskaņojumam tika pievērsta 1956. gadā saistībā ar personības kulta kritiku, kā 
arī 1957. gadā sakarā ar psKp CK plēnuma lēmumu par G. maļenkova – L. Kaganoviča 
antipartijisko grupu. Lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības kontroli, savlaicīga reakcija 
uz sabiedrības noskaņojumu ieguva īpašu nozīmi un ziņu vākšana par iedzīvotāju 
noskaņojumu notika arī ikdienā.6 pēc psKp XX kongresa diskusijas par staļina laika 
represijām netika atbalstītas, tādēļ to pārtraukšanā nereti iesaistījās vDK.7

ievērojama nozīme bija dzelzs priekškara radīto ierobežojumu mazināšanai LpsR 
iedzīvotāju kontaktos ar Rietumiem. masveidīga kļuva cilvēku sarakste ar ārzemēs dzī-
vojošiem radiem un draugiem. pārsvarā tās raksturs bija sadzīvisks, jo pretējā gadījumā 
nebūtu iespējama – paliktu pie cenzora un nesasniegtu adresātu. Cilvēki šajā laikā pat 
ironizēja, ka rakstīt uz ārzemēm ir tas pats, kas vēstuli adresēt vDK. pēc LpsR vDK 
ziņām, 1960. gadā uz ārzemēm tika nosūtīts un no turienes saņemts 120 000 vēstuļu.8 
svešumā dzīvojošie radi tuviniekiem dzimtenē nereti sūtīja paciņas ar ārzemju mantām. 
tās bieži bija kvalitatīvākas par vietējiem izstrādājumiem, taču padomju propagandisti 
tās sauca par padomju pilsoņiem “nevajadzīgām aizokeāna dāvanām”.9

jau staļina valdīšanas laikā vDm darbinieki ņēma vērā, ka inteliģence ir spējīga 
organizēt un iedrošināt tautu pretoties iekarotājiem, un tā nonāca okupācijas varas 
specdienestu prioritāro mērķu sarakstā. inteliģences neitralizācijā tika pielietotas vis-
dažādākās metodes – pastāvīga kontrole, nepakļāvīgo iznīcināšana, represēšana vai arī 
svārstīgo uzpirkšana u.c.10 Četrdesmito gadu otrajā pusē tika izvērstas kampaņas pret 
liberālajām tendencēm, kosmopolītismu, Rietumu ietekmi un formālismu.11 to laikā 
ne vienu vien kultūras darbinieku ideoloģisku apsvērumu dēļ atbrīvoja no darba,12 bet 
smagāku apsūdzību gadījumā cilvēkam par brīvdomību nācās samaksāt ar brīvību. 
Latvijā spilgts piemērs tam bija franču grupas lieta.13 

nenoliedzami, ka savu ietekmi uz psRs iedzīvotājiem, sevišķi vecajās padomju 
republikās, atstāja padomju literatūra, un ne viens vien padomju pilsonis dzīvē centās 

6 Bergmanis a., Zālīte i. Okupācijas varas represīvā sistēma: Latvijas psR valsts drošības komitejas darbība 
(1953–1959). Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 
405.–407. lpp.

7 Вдовин А. И. История СССР.., с. 366. 
8 Bergmanis a., Zālīte i. Latvijas psR valsts drošības komitejas nozīmīgākie darbības virzieni (1960–1964). 

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 564. lpp.
9 talcis a. ārzemju paciņas un kas aiz tām slēpjas. Cīņa, 1956, 26. aug.
10 Wardzyńska m. Był rok 1939: Operacja niemieckiej policji bezpieczenstwa w Polsce: Intelligenzaktion. War-

szawa: instytut pamięci narodowej, 2009, s. 69. 
11 Estonia since 1944: Reports of the Estonian International Commision for the Investigation of Crimes against 

Humanity. tallinn: inimsusevastaste Kuritegude Uurimise eesti Rahvusvaheline Komisjon, 2009, p. 117.
12 Советское общество: возникновение; развитие; исторический финал, т. 2: Апогей и крах сталинизма. 

mосква: РГГУ, 1997, c. 126. 
13 Franču grupa – neformāla literātu un mākslinieku grupa 20. gs. 40. gadu otrajā pusē Rīgā. Grupas dalībnieki 

represēti 1951. gadā; sk.: Latvijas vēsture: 20. gadsimts. Rīga: jumava, 2005, 306. lpp.
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atdarināt literāro darbu varoņus.14 Dažkārt gan literārie varoņi ar saviem apjūsmotā-
jiem izspēlēja ļaunu joku. piemēram, tukumā kāds skolnieks 1955. gada novembrī pēc 
aleksandra Fadejeva darba “jaunā gvarde” izlasīšanas izveidoja nelegālu pretpadomju 
jauniešu pulciņu.15

50. gadu vidū padomju režīma liberalizācijas ietekmē daļa radošo profesiju pār-
stāvju sāka atteikties no nekritiskas padomju režīma slavināšanas. pēc 1956. gada no-
tikumiem Ungārijā, sekojot psKp CK norādījumiem, radošā inteliģence un studenti 
tika iekļauti riska grupās kā personu loks, kas potenciāli varēja būt sabiedrības nemieru 
ierosinātājs.16 Kompartijas konservatīvā spārna pārstāvji ar aizdomām skatījās pat uz 
vismazākajām brīvdomības izpausmēm. Reaģējot uz to, vDK šajā vidē pastiprināja 
savu klātbūtni, vervējot aģentūru.17

Režīms no radošās inteliģences pieprasīja lojalitāti un disciplīnu, kam māk-
slinieki un rakstnieki pretojās.18 Kā šādas pretošanās izpausme jāmin dzejnieka Ha-
rija Heislera deportāciju tēmai veltītā poēma “nepabeigtā dziesma”, kuru 1956. gada 
23. numurā Ungārijas bruņoto nemieru laikā publicēja žurnāls “Zvaigzne”. vēl 
lielāku neapmierinātību 1958. gadā varas pārstāvjos izsauca visvalža Lāma ro-
māns “Kāvu blāzmā”, kas bija veltīts latviešu leģionāru gaitām vācu armijā.19 vēlāk 
v. Lāmam vairākus gadus bija liegts publicēt savus darbus.20 pēc nacionālkomunistu 
sagrāves 1959. gadā atsevišķi vDK darbinieki ierosināja pat pārtraukt izdot žurnālu 
“Zvaigzne” un laikrakstu “Rīgas Balss”,21 kurus tie uzskatīja par pārāk brīvdomīgiem. 
tomēr salīdzinājumā ar staļina periodu situācija uzlabojās. Gadījumos, kad kultūras 
darbinieki nonāca konfliktā ar varas iestādēm, uz viņiem iedarbojās caur padomju 
izveidotajām struktūrām – radošo darbinieku savienībām, arodbiedrību un kom-
partiju, neizsaucot “audzināšanai” uz vDK. specdienesta darbinieki savu mērķu 
sasniegšanai veikli izmantoja radošo personību vidē pastāvošo konkurenci un arī  
nenovīdību.22

nozīmīgu iespaidu uz psRs vadību atstāja Ungārijas krīze 1956. gada rudenī, kad 
tika pieņemti lēmumi, lai novērstu līdzīgu notikumu atkārtošanos padomju savie nībā.23 
par potenciāli bīstamiem reģioniem tika uzskatīta Rietumukraina, Lietuva, Latvija un 
igaunija. pēc psRs vDK priekšsēdētāja ivana serova ierosinājuma psKp CK pieņēma 
lēmumu Baltijas republikās izvietot īpašu karaspēka vienību 1800–2000 karavīru  

14 Кларк К., Шлегель К. Взаимные образы. Сталинская Россия  и нацистская Германия – какими 
они видели друг друга? За рамками тоталитаризма: сравн. исслед. сталинизма и нацизма. Под 
ред. М. Гейера и Ш. Фицпатрик; пер. с англ. Москва: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»;  
РОССПЭН, с. 562–574.

15 Lva, 270. f., 1.-s apr., 1024. l., 107.–114. lp.
16 Павовян Е., Павовян А. Участие Верховного суда СССР в выработке репресивной политики  

1957–1958 гг. Корни травы. Москва: Звенъя, 1996, с. 58.
17 История советских органов безопастности. Москва: ВКШ КГБ, 1977, с. 508.
18 taubmans v. Hruščovs un viņa laikmets. Rīga: atēna, 2003, 312. lpp.
19 Bergmanis a., Zālīte i. Okupācijas varas represīvā sistēma, 401. lpp.
20 Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 346. lpp.
21 Bergmanis a., Zālīte i. Okupācijas varas represīvā sistēma, 401. lpp.
22 Нечипоренко О. М. Жизнь в конспирации. Москва: Кучковое поле, 2011, с. 332.
23 История России: ХХ век. Москва: АСТ, 1996, с. 518.
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sastāvā, kas nepieciešamības gadījumā varētu apspiest pretpadomju nemierus.24 šajā laikā 
vDK uzskaitē tika ņemti Latvijas vācieši un pastiprināts operatīvais darbs repatriantu 
vidū.25 Represijas pret citādi domājošiem vēl vairāk pastiprinājās 1959. gada otrajā pusē, 
kad vienlaikus sākās arī latviešu nacionālkomunistu eduarda Berklava  u.c. vajāšana.26 

mūsdienās bieži nenovērtēta paliek “atkušņa” jeb padomju režīma liberalizācijas  
ietekme uz procesiem latviešu kultūrā pēc staļina nāves. tā laikā parādījās jauni talan-
tīgi dzejnieki un rakstnieki, kuri vairs nebija tikai padomju režīma slavinātāji. sešdesmi-
tajos gados izvērstās kompartijas modrības kampaņas palēnināja uzsāktās pārmaiņas, 
tomēr tās pilnībā apturēt nespēja. nenoliedzami, ka kontrolējošās institūcijās daudzi 
darbinieki nespēja atbrīvoties no agrāko gadu stereotipiem, kas atspoguļojas arī tālaika 
dokumentos. tomēr personāla nomaiņa radīja priekšnoteikumus lēnai režīma liberali-
zācijai turpmākajos gados. Konservatīvās politikas piekritējs LpsR vDK priekšsēdētājs 
Longins avdjukevičs nacionālismu salīdzināja ar atbrīvotu džinu, kuru atpakaļ pudelē 
vairs nav iespējams dabūt.27 Diezgan droši var apgalvot, ka psRs sabrukuma pamati tika 
ielikti Ņ. Hruščova “atkušņa” laikā.

24 Танберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Москва:  
РОССПЭН, 2010, с. 178. 

25 Lva pa, 1178. f., 1. apr., 15. l., 10. lp.
26 5810: надзорные производства прокуратуры СССР: март 1953–1991. Москва: Демократия, 1999, с. 544–547.
27 i. Zālītes intervija ar LpsR vDK priekšsēdētāju e. johansonu, 2012.12.vi.

1. att. LpsR vDK vadība (20. gs. 50. gadu vidus). pirmajā rindā ceturtais no kreisās – LpsR vDK 
priekšsēdētājs ģenerālmajors jānis vēvers (no tsDC arhīva)
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2. tabula. LpsR drošības dienestu vadība

pRieKšnieKi vietnieKi vietnieKi KaDRU 
jaUtājUmOs

Alfons Noviks  
1940.viii–1941.iii
Semjons Šustins  
1941.iii–1941.vii
Noviks Alfons 
1944.v–1953.ii

semjons šustins, 1940–1941.iii
Brezgins, 1941.iii–1941.vii
jānis Cinis, 1941.v 
semjons šipačovs, 1941.v
aleksejs salomatovs, 1944.iX–1949.iii
Kozins viktors (operatīvajā darbā),  
1949.vii–1951.X
nikolajs prozorkins, 1952
aleksejs Košeļevs (milicija),  
1949.X–1951.i
ivans ivanovs (milicija),  
1951.i–1953.iv
Fotijs pešehanovs (operatīvajā darbā), 
1951.X–1953.iv
jānis vēvers (operatīvajā darbā),  
1944.Xi–1952.vi 

jānis vēvers 1944.viii–1944.Xi
aleksandrs Lavrentjevs,  
1945.ii–1946.i
jefimovs, 1946–1952
vladimirs allaberts,  
1952.i–1953.v

Nikolajs Kovaļčuks 
1953.ii–1953.v (no 
1953.13.iv LpsR 
iekšlietu ministrs)
Ivans Zujāns 
1953.29.v–1954.iv
(LpsR iekšlietu 
ministrs)

jānis vēvers, 1953.iv–1954.iv 
alberts sieks, 1953.iv–1954.iv
nikolajs Krastiņš (milicija),  
1953.v–1954.iv

Jānis Vēvers 
1954.iv–1963.ii

mintauts Ziediņš, 1954.v–1959.vi 
nikolajs veļikanovs (operatīvajā darbā), 
1954.Xi–1958.i
Longins avdjukevičs, 1958.i–1963.i
aleksejs palkins 1961.Xi–1969.ii 

vladimirs allaberts,  
1954.v–1955.v
Longins avdjukevičs,  
1955.viii–1958.i
vladimirs sēja, 1958.i–1958.iii 
un 1959.viii–1963.ii

Longins 
Avdjukevičs  
1963.i–1980.Xi

jānis Lukaševičs, 1963.ii–1964.X,  
1969.ii–1972.Xi
nikolajs Galkins, 1969.ii–1974.X 
jānis Rullis, 1965.i–1968.iX 
vladimirs izvestnijs (1),  
1972.X–1977.vi
jevgeņijs Kravčenko, 1974.Xi–1981.iX
Boriss pugo (1), 1977.vi–1980.Xi 
staņislavs Zukulis, 1979–1984

Georgijs Karpovs, 
1963.ii–1986.ii

Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte    paDOmjU Latvijas DROšīBas iestāDes



450 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

pRieKšnieKi vietnieKi vietnieKi KaDRU 
jaUtājUmOs

Boriss Pugo 
1980.Xi–1984.iv

B. F. vasiļjevs (1), 1981–?
miervaldis Kučāns (2), 1981.iX–1986

Staņislavs Zukulis 
1984–1989

staņislavs Guļins (1), 1985.i–1987.i
jurijs Červinskis (1), 1987.i–1991.viii 
edmunds johansons (2),  
1986.vi–1989.iv

andris vanags,  
1986.iii–1991.viii

Edmunds  
Johansons 
1989–1991.viii

jurijs Baļevs (1), 1991.vi-viii
jānis trubiņš (2), 1989.iv–1991.viii

aģentūras darba metožu izmantošana iedzīvotāju  
noskaņojuma izzināšanai

padomju specdienesti Otrā pasaules kara beigās Latvijas teritorijā veica masveida 
aģentūras vervēšanu, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku kontroli pār sabiedrību. jāpa-
skaidro, ka valsts drošības orgānu aģents ir persona, kura labprātīgi (vai piespiedu kārtā) 
piekritusi padomju valsts interesēs veikt slepenus specdienesta uzdevumus, apņemoties 
saglabāt slepenībā savas sadarbības faktu un izpildāmo uzdevumu raksturu.28 ar aģen-
tūras tīklu tika caurausti gan lojālo, gan nelojālo pilsoņu slāņi. padomju specdienestam 
izdevās savervēt pat atsevišķus bijušos nacionālos partizānus, iegūt savus cilvēkus re-
liģisko konfesiju autoritāšu vidū, kā arī pārējā sabiedrībā. ar ziņotāju palīdzību tika 
noskaidroti visdažādākie jautājumi. vDm rīcībā nonāca milzīgs daudzums informāci-
jas. piemēram, ziņas, ka 1949. gada 25. martā izsūtīto vidū izplatītas runas: “Drīz būs 
karš, anglija un amerika sakaus psRs un [izsūtītos] atvedīs atpakaļ uz Latviju.”29 parasti 
izpalika aģentūras ziņojumu analīze, jo staļina laikā atskaitēs praktizēja raksturīgāko 
piemēru uzskaiti un valsts visaugstākā vadība pirms lēmumu pieņemšanas iepazinās ar 
šiem dokumentiem. staļins neizlaida no savām rokām specdienesta kontroli un regu-
lāri saņēma informāciju no vDm pat savas dzīves pēdējos gados, kad viņa interese par 
citām jomām bija noplakusi.30 

40. gadu beigās un 50. gadu sākumā izplatīta bija vervēšana uz kompromitējošu 
materiālu pamata. par īpaši “noderīgām” šim mērķim tika uzskatītas personas, kuras 
savā autobiogrāfijā slēpa kādus dzīves datus vai arī bija izdarījušas pārkāpumus pret pa-
domju valsts iestādēm.31 protams, bija arī citas motivācijas: politiskās simpātijas, cerības 
uz personisku labumu, nenovīdība, skaudība.32 

28 Контрразведывательный словарь. Москва: ВКШ КГБ, 1972, с. 9–10. 
29 Синицин Ф. Л. Политические настроения депортированных народов СССР 1939–1956 гг. Вопросы 

истории, № 1, 2010, с. 60.
30 Хлевнюк О., Гордицкий И. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. Москва: 

РОССПЭН, 2011, с. 139–147.
31 Lietuvas sevišķais arhīvs (turpmāk – Lsa, Lietuvos ypatingasis archyvas), K-1. f., 15. apr., 1254. l., 83. lp.
32 statnew a. The Soviet Counterinsurgence in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge University 

press, 2010, p. 233. 
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nabadzīgie zemnieki, kuri nebija iesaistīti pretošanās kustībā, varēja atteikties no 
slepenā dienesta sadarbības piedāvājuma, turpretī bijušie partizāni, nacionālo armiju 
virsnieki, pārtikušie zemnieki, pilsētas vidusšķira un garīdznieki uz sadarbību tika pie-
spiesti kā “bandītu atbalstītāji” vai “šķiras ienaidnieki”, draudot ar deportāciju. šo grupu 
pārstāvji nereti parakstīja apņemšanos sadarboties ar padomju slepeno dienestu, bet 
ātri zaudēja specdienesta uzticēšanos un nonāca aģenta-divkoša statusā, jo par spec-
dienesta interesēm informēja savus līdzcilvēkus un no ziņu vākšanas centās izvairīties. 
pēckara gados šādos gadījumos plaši praktizēja aģentu-divkošu īslaicīgu aizturēšanu, 
retāk apcietināšanu. Dažkārt solījuma pārkāpšanas gadījumā draudēja sodīt par kara 
noslēpuma izpaušanu.33 Gadījumā ja turpmākā ietekmēšana nedeva augļus, slepenais 
dienests varēja sadarbību ar šādu nederīgu aģentu izbeigt vai arī nederīgo informa-
toru iekļaut deportējamo sarakstos. turpretim, ja sadarbība bija sekmīga, slepenais 
dienests varēja, piemēram, bloķēt vietējās partijas organizācijas lēmumu un paglābt 
aģentu no deportācijas.34 Lai izvairītos no ziņošanas par līdzcilvēkiem un represēšanas, 
atsevišķi aģenti pēc savervēšanas slēpās un kļuva par nelegāļiem. savukārt aģentūras 
tīklā darbojošos ziņotājus uzraudzīja citi aģenti, kuri dažkārt arī ziņoja par iespējamo  
nodevību.35

1952. gada sākumā psRs vDm izdeva pavēli, kas lika pakļautajām apakšvienībām 
samazināt aģentu skaitu divas trīs reizes, jo operatīvā situācija vairs neprasīja tik daudz-
skaitlīgu aģentūras tīklu, kas bija nesamērīgi uzblīdis masveida ziņošanas kampaņās, 
kara laikā un kļuvis neefektīvs.36 Lai uzlabotu aģentūras efektivitāti, tika paaugstinātas 
prasības pret vervējamo aģentūru – ierindas darbinieki drīkstēja vervēt aģentu tikai 
tad, ja saņēma nodaļas priekšnieka vai augstākas priekšniecības akceptu.37 nav precīzu 
ziņu, cik aģentu un informatoru izslēdza no aģentūras tīkla Latvijā, bet Lietuvā vDm 
slepeno līdzstrādnieku skaitu samazināja par divām trešdaļām – no 27 711 līdz 9571.38 
Kampaņas laikā pārsvarā atbrīvojās no kara laika aģentūras. Lai lietderīgi izmantotu 
iegūto informāciju, tika izveidota specdienesta redzeslokā nonākušo personu uzskaites 
sistēma un centralizēta operatīvā lietvedība. aģentam tagad tika dots konkrēts uzde-
vums, atsakoties no prakses, kad uzdevumi nebija precīzi formulēti. šajā laikā padomju 
drošības iestāžu dokumentos “aģentūras tīklu” sāka apzīmēt ar terminu “aģentūras 
aparāts”, lai tādējādi uzsvērtu notikušās pārmaiņas.

Kardināli pārkārtojumi notika arī vēlākos gados. piemēram, psRs vDK 1955. gadā 
izdotajā pavēlē tika norādīts, ka jāpaaugstina aģentu vispārējais izglītības līmenis, re-
spektīvi, jāvervē vairāk aģentu ar vidējo un augstāko izglītību, tādēļ turpmāk aģentūras 
vervēšanā izraudzītā kandidāta izglītībai sāka pievērst būtisku uzmanību.39 Dažkārt 

33 Lva, 1986. f., 2. apr., 1371. l., uzraudzības lieta, 56. lp.
34 statnew a. Soviet Counterinsurgence in the Western Borderlands, p. 234. 
35 turpat, 94. lpp. 1952. gada rudenī no psRs vDm aģentūras aparāta izslēdza personas, kuras ieņēma noteiktus 

nomenklatūras amatus partijā, komjaunatnē vai arodbiedrībā; sk.: Bergmanis a. LpsR valsts drošības dienesta 
attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 483. lpp.

36 История советских органов государственной безопастности, c. 459–461.
37 Cевер a., Колпакиди a. КГБ. Москва: Эксмо, 2010, c. 363–364. 
38 anušauskas a. KGB Lietuvoje 1940–1991 metais. Lietuvos archyvai. nr. 8, 1997, psl. 46.
39 История советских органов государственной безопастности, c. 506–508; Lva pa, 987. f., 1. apr., 9. l., 8. lp.
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operatīvie darbinieki pavēli iztulkoja burtiski, proti, ka jāvervē tikai personas ar 
vidējo vai augstāko izglītību.40 protams, vDK aģentūrā vajadzēja iesaistīt cilvēkus ar 
dažādiem izglītības līmeņiem, kas atbilstu kontrolējamai videi. izlūkošanas jomā un 
dažās pretizlūkošanas nozarēs svarīgas bija svešvalodu prasmes.41 pirms tam, 1954. gada 
12. martā, psKp CK bija pieņēmusi lēmumu, ka vDK nepieciešams neliels, bet efektīvs 
un kvalitatīvs aģentūras aparāts. savukārt Ņ. Hruščovs bija deklarējis, ka 80 procenti 
vDK darbības jāizvērš ārzemēs, bet 20 procenti – iekšzemē. vēlāk gan Ņ. Hruščovs 
savas domas mainīja. Reorganizācijas laikā dažkārt tika izslēgti arī vajadzīgie aģenti, 
un dažiem operatīvajiem darbiniekiem palika tikai viens vai divi aģenti.42 pēc vDK iz-
veidošanas 1954. gadā daudzviet psRs tika likvidētas drošības orgānu rajonu nodaļas. 
šīs pārmaiņas neskāra Baltijas republikas un Rietumukrainu, kur vēl risinājās atlikušo 
nacionālo partizānu grupu dalībnieku likvidācija.43 Līdz ar to Latvijā aģentūras skaita 
samazināšana nebija tik radikāla kā psRs centrālajos apgabalos.

Kārtējā psRs aģentūras daudzuma samazināšana notika 1959. gadā, vadoties pēc 
šādiem kritērijiem: nelietderīga turpmāka izmantošana, politisku vai lietišķu īpašību dēļ, 
sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu, ievēlēšana vadošos partijas amatos, slimības 
vai citu iemeslu dēļ (tiesāti par huligānismu; trūkstot konkrētiem izstrādes objektiem, 
aģents turpmāk veica uzticības personas funkcijas).44 šajā laikā katram operatīvajam 
darbiniekam parasti bija 12–15 aģentu,45 no kuriem ne visi bija aktīvi un darbojās ar 
dažādu intensitāti un lietderības koeficentu. aģentu skaitu ierobežoja praktiski apsvē-
rumi: darbiniekam vajadzēja ar aģentiem regulāri tikties, saņemt no viņiem operatīvo 
informāciju, to apstrādāt, pārbaudīt, dokumentēt, kā arī veikt citus uzdevumus.46 

no 1953. gada drošības orgāni savā darbā arvien vairāk iesaistīja uzticamības per-
sonas, kuras nereti pat piedalījās operatīvajos pasākumos.47 viņu izmantošana notika 
saskaņā ar psRs vDK 1954. gadā izdoto pavēli. tajā tika uzsvērts, ka “uzticamības 
personas ir cilvēki, kuri informē vDK par personām un faktiem, kas izraisa drošības 
orgānu interesi”.48 atšķirībā no aģentiem uzticamības personas nedeva parakstu par 
sadarbību ar valsts drošības orgāniem, tādēļ viņu vārdus ir velti meklēt aģentūras kar-
totēkā. Uzticamības personu funkcijas veica nomenklatūras un kompartijas pārstāvji, 
kurus vairs nedrīkstēja vervēt par pretizlūkošanas aģentiem. piecdesmito gadu vidū 
pēc kārtējā aģentūras aparāta samazināšanas vDK vadība saviem padotajiem lika 
biežāk izmantot uzticamības personas, kuras gan nereti bija tie paši nesen izslēgtie 
aģenti.49 ap 1958. gadu, balstoties uz psRs vDm pavēli, galvenais uzsvars operatīvajā 

40 Lva pa, 4449. f., 1. apr., 7. l., 111. lp.
41 turpat, 103. f., 1. apr., 44. l., 25. lp.
42 История советских органов государственной безопасности, c. 507. 
43 Шестaков В. А. Социально-экономическая политика советского государства в 50-е – середине 60-х 

годов. Москва: Наука, 2006, с. 113–115. 
44 Lsa, K-1. f.,24. apr., 9. l., 174.–175. lp.
45 Lsa, K-1. f., 24. apr., 3. l., 110. lp.
46 johansons e. Čekas ģenerāļa piezīmes: Atmoda un VDK. Rīga: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2006, 

40.–41. lpp.
47 История органов государственной безопасности, c. 503. 
48 Контрразведывательный словарь, c. 93–94. 
49 Lsa K-1. f., 24. apr., 3. l., 10. lp.
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darbā tika ierādīts aģentūrai.50 šajā jautājumā padomju specdienesta un komunistiskās 
partijas funkcionāru viedoklis atšķīrās. pēdējie sludināja drīzu komunistiskās – tātad 
ideālas – sabiedrības izveidošanu, kur vDK nevervēs padomju pilsoņus. tādēļ 50. gadu 
beigās reformistu vidū bija izplatītas runas, ka nākotnē varēs iztikt bez aģentūras, jo par 
informācijas piegādi slepenajam dienestam brīvprātīgi rūpēsies kompartijas biedri un 
apzinīgākie padomju pilsoņi.51

sabiedrībā ir izplatīts mīts par ievērojamiem līdzekļiem, ko saņēmuši vDK slepenie 
palīgi. patiesībā aģenti, kas darbojās psRs teritorijā, par sniegto informāciju  pārsvarā 
atlīdzību nesaņēma. Dažkārt gan operatīvais darbinieks viņiem uz svētkiem pasniedza 
dāvanu vai nosedza rēķinu restorānā, ja tas bija vajadzīgs operatīvajām vajadzībām. 
sevišķi vērtīgam aģentam gan tika nodrošināti regulāri ienākumi, taču LpsR tādu ga-
dījumu bija maz. viņiem daudz biežāk vDK palīdzēja saņemt dzīvokli vai arī nokļūt 
ārzemju ceļojumā.52

pēc vēsturnieka a. anušauska datiem, Lietuvas psR vDK no 1959. gada līdz 
70. gadu beigām samazināja aģentu skaitu par 1,6 tūkstošiem.53 acīmredzot kvanti-
tātes vietā tika akcentēta kvalitāte. Ņemot vērā centralizēto padomju specdienesta 
darbības organizāciju, līdzīgi procesi notika arī LpsR vDK. pavisam Latvijas psR 
vDK aģentūras personīgo un darba lietu žurnālos no 1953. līdz 1987. gadam reģis-
trēti apmēram 23 tūkstoši ierakstu.54 Kopumā šajā laikā psRs specdienestu izmantoto 
aģentu skaits Latvijā bija daudz lielāks, jo, kā liecinājis e. johansons, tikai trešā daļa 
aģentūras strādāja LpsR vDK labā, bet pārējie sadarbojās ar armijas vDK “sevišķa-
jām daļām”, izlūkdienestu (aizsardzības ministrijas ģenerālštāba Galveno izlūkoša-
nas pārvaldi jeb Gip/ГРУ). šo struktūru pārstāvji pakļāvās psRs vDK vai arī Gip 
vadībai maskavā.55 ievērojama daļa ar armiju saistīto aģentu bija militārpersonas 
un viņu ģimenes locekļi, kuri pastāvīgi nedzīvoja Latvijas psR. Laika gaitā daudzi 
aģenti tika izslēgti no aģentūras aparāta. tas parasti notika, ja aģents zaudēja darbu 
specdienestu interesējošajā jomā; beidzās pazīšanās, kas interesēja drošības komiteju; 
aģenti pārtrauca kontaktus ar ārzemēm, atgadījās kādi citi sarežģījumi (aģenta nāve, 
slimība, alkoholisms u.c.). šādas nomaiņas notika katru gadu.56 aģentūras daudzumu 
proporcionāli ietekmēja arī vDK operatīvo darbinieku skaits. LpsR tas būtu palieli-
nājies, ja ap 1980. gadu maskavas vadība būtu piekritusi Latvijas psR vDK ierosinā-
jumam paaugstināt tās statusu no daļas līdz pārvaldes līmenim. šī iecere maskavā tika  
noraidīta.57 

50 Lsa K-1. f., 24. apr., 10. l., 65–66. lp.
51 Бережков В. Внутри и вне «Большого дома». Санкт-Петербург: Библиополис, 1995, c. 270. 
52 Млечин Л. Председатели КГБ: рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 1991, c. 502.
53 1959. gadā Lietuvas psR vDK bija 6537 aģenti, bet 1977. gadā – 4860; sk.: anušauskas a. KGB ir lietuvių 

visuomenė: slaptasis karas 1954–1991 metais. Darbai ir dienos. Kaunas, 2000, nr. 21, psl. 243. 
54 Залите И. Отражение контрразведывательной оперативной работы в материалах КГБ ЛатвССР и 

их использование в исcледовании деятельности КГБ. Эстонско-латышско-литовский совместный 
семинар. Таллин, 1996, c. 31. 

55 LpsR vDK labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu (e. johansona intervija). Lauku Avīze, 1999, 25. nov.,  
5. lpp.

56 johansons e. Čekas ģenerāļa piezīmes, 42. lpp.
57 i. Zālītes intervija ar LpsR vDK priekšsēdētāju e. johansonu, 2012.12.vi.
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atmodas laikā vDK praktizēja operatīvos kontaktus ar to interesējošajiem cilvē-
kiem, dažreiz pat atklājot savu profesiju, bet nepiedāvājot sadarboties ar vDK. sarunas, 
kas tika veiktas neformālā atmosfērā, varēja tikt ierakstītas diktofonā, pēc tam atšifrētas 
un pievienotas sarunas partnera lietai, kurš aizmuguriski, pašam nezinot, bija ticis no-
formēts par vDK aģentu.58 

sākoties atmodai, vDK kļuva grūtāk iegūt jaunu aģentūru, savukārt no agrāko 
gadu aģentiem ne viens vien atteicās turpināt sadarbību. Daļu aģentu no tīkla izslēdza 
Gorbačova pārbūves laikā, kad reizē ar psRs vDK 5. pārvaldes (LpsR vDK 5. daļas) 
likvidēšanu tika pārtraukti atsevišķi vDK darbības virzieni, piemēram, radošās in-
teliģences, garīdzniecības, LpsR dzīvojošo vācu tautības cilvēku, ebreju, studējošās 
jaunatnes kontrole. 1991. gadā Latvijas psR vDK aktīvajā aģentūras aparātā skaitījās 
apmēram 4300 aģentu, no kuriem vismaz 570 bija ar iepriekšēju pieredzi ideoloģiskajā 
pārkāpumu apkarošanā.59 protams, salīdzinājumā ar pēckara gadiem aģentu skaits bija 
ievērojami samazinājies. tomēr aģentūras aparāts bija pietiekami efektīvs un nodroši-
nāja LpsR vDK ar nepieciešamo informāciju. tajā pašā laikā LpsR vDK nebija spējusi 
iegūt nozīmīgas operatīvās pozīcijas LnnK un citās nacionāla rakstura organizācijās.

58 LpsR vDK labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu, 5. lpp.
59 Zālīte i. LpsR vDK uzbūve un galvenie darbības virzieni (1980–1991). Latvijas Vēsture, nr. 1, 1999,  

111.–115. lpp.

2. att. LpsR vDK aģentūras kartotēka (1992) (no tsDC arhīva)
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padomju drošības dienests un ārzemju raidstaciju  
raidījumi

Drīz pēc Otrā pasaules kara beigām starp padomju savienību un asv sākās auk-
stais karš. tā neatņemama sastāvdaļa bija psRs auditorijai domāti ārzemju radiostaciju 
īsviļņu radioraidījumi, kas atstāja ievērojamu Rietumvalstu ideoloģisko ietekmi arī uz 
Latvijas iedzīvotājiem. padomju varas iestādes centās šo ietekmi apkarot ar radikāliem 
līdzekļiem, galvenokārt traucējot raidījumu uztveršanu. tomēr ārzemju radioraidījumu 
saturu viņi nevarēja ietekmēt iepretī iespējām cenzēt Latvijā izdotos preses izdevumus, 
grāmatas, iestudētās teātra izrādes u.tml. 

ārvalstu radioraidījumu popularitāti veicināja apstāklis, ka ievērojama daļa lat-
viešu padomju masu informācijas līdzekļos paustās ziņas vērtēja ļoti kritiski, tādēļ viņi 
meklēja alternatīvus ziņu avotus. viens no tiem bija radio, kas gan pēc kara vēl nebija 
katrās mājās. Divdesmitā gadsimta 40. gados ārzemju raidījumu klausītājiem bija jāzina 
vācu, krievu vai angļu valoda, taču radio pausto informāciju varēja izlasīt arī nacionālo 
partizānu izdotajos laikrakstos. protams, to tirāža un lasītāju skaits bija niecīgs.60 tādēļ 
radio Latvijas iedzīvotājiem bija nozīmīgākais padomju varas nekontrolētais informāci-
jas avots. pirmajos pēckara gados cilvēki pārsvarā klausījās “Londonas radio”, “amerikas 
Balsi” (turpmāk “aB”), “Luksemburgas radio” un “Riasa” (Radio in American Sector)  
raidījumus no vācijas. 61 Drīz pēc vinstona Čērčila runas 1946. gada 24. martā Fultonā, 
kas iezīmēja aukstā kara sākumu, angļu raidstacija “BBC” sāka raidīt krievu valodā, 
bet pēc gada to darīja arī “aB”.62 Kopš 1948. gada 2. septembra latviešu valodā varēja 
uztvert arī “Radio vatikāns” raidījumus.63

nav lieki piebilst, ka ārzemju radioraidījumus klausījās arī padomju režīmam 
lojālas personas. piemēram, 1949. gadā šo jautājumu apsprieda pat Daugavpils vDm 
daļas partijas pirmorganizācijā.64 nespējot ar kontrpropagandas līdzekļiem cīnīties 
pret Rietumvalstu radioraidījumiem, padomju varas iestādes nolēma pastiprināt to  
traucēšanu.65

ideoloģiskā cīņa starp asv un psRs pastiprinājās Korejas kara laikā, kad asv 
prezidents Harijs trumens aicināja uzsākt “patiesības kampaņu” pret komunistiem.66 
tā paredzēja izmantot nacionālismu, lai vājinātu savus pretiniekus, t.i., padomju bloka 
valstis.67 vēlāk psRs vDK 5. pārvaldes priekšnieks Filips Bobkovs pat uzsvēra, ka Bal-
tijas valstu (republiku) liktenis būtu citāds, ja Rietumvalstis pēc Otrā pasaules kara tās 
neizmantotu par placdarmu naidīgām akcijām pret padomju savienību.68 1951. gada 

60 Lva, 1986. f., 1. apr., 1126. l., 4. sēj., 209. lp.
61 turpat, 137. lp.
62 Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР, 1940–1960. Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2008, с. 335–336. 
63 ekmanis R. starptautiskie raidījumi latviešu valodā 20. gs. otrajā pusē. Jaunā Gaita, nr. 248, 2007, 31. lpp.
64 Lva pa, 1032. f., 01. apr., 37. l., 19. lp.
65 strods H. Četri zāģi. Mājas Viesis, 2003, 19. apr.
66 Cull n. j., Culbert D., Welch D. (eds.). Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia: 1500 to 

the Present. santa Barbara, Ca: aBC-CLiO, 2003, p. 93.
67 turpat, 215. lpp. 
68 Бобков Ф. КГБ и власть. Москва: Эксмо, 2003, с. 241. 
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3. jūnijā tika uzsākti “aB” raidījumi latviešu valodā.69 sākotnēji latvieši tiem pievērsa 
lielu uzmanību. Rīgā raidījumu uztveršana tika traucēta, bet labi tos varēja dzirdēt pro-
vincē. nenoliedzami, ka šajā laikā padomju režīms nostiprināja savas pozīcijas, jo bija 
iznīcinājis lielu daļu bruņotās pretošanās grupu un iebaidījis sabiedrību ar 1949. gada 
25. martā veikto iedzīvotāju izsūtīšanu. Uz šī fona parādījās radioraidījumi, kuri sākās 
ar Latvijas valsts himnu un aicinājumu pretoties okupantiem.70 tas daļā latviešu radīja 
pārliecību, ka Rietumvalstis sniegs atbalstu, lai Latvija atgūtu neatkarību. vēlāk cilvē-
kiem interese par “amerikas Balss” raidījumiem mazinājās, jo informācija atkārtojās un 
trūka novitātes.71 

protams, vDm vāca ziņas par cilvēkiem, kuri ar paziņām pārrunāja “aB” raidī-
jumos uzzināto. viņi tika ņemti specdienesta uzskaitē kā personas, kuras veic pretpa-
domju aģitāciju.72 padomju birokrāti, lai mazinātu pretpadomju raidījumu klausīšanos, 
pat ierosināja pārtraukt izgatavot īsviļņu radioaparātus. Ražotāji gan šo priekšlikumu 
neatbalstīja.73 Kaut arī pēc staļina nāves notika padomju režīma liberalizācija un tika 
ierobežotas represijas, tomēr tas nenozīmēja atteikšanos no ideoloģiskā kara ar Rie-
tumvalstīm. arī asv turpināja 50. gadu sākumā aizsāktos propagandas projektus,74 
un lielvalstu cīņa par Latvijas iedzīvotāju “prātiem un sirdīm” turpinājās. Cilvēkiem 
nebija vēlams publiski pārspriest šajos raidījumos dzirdēto. atsevišķos gadījumos 
pretpadomju rīcībā apvainotās personas izmeklēšanas gaitā padomju drošības dienestu 
darbiniekiem atzina, ka viņu rīcību ietekmējuši ārzemju radioraidījumi.75 ievērojama 
rezonanse bija atgadījumam aucē, kur 1953. gada 3. septembrī radiotranslācijas tīklā 
pārraidīja “aB” raidījumus poļu, čehu un krievu valodā. vēlāk atgadījumu apsprieda 
partijas komitejā un vainīgie tika sodīti.76 

ārvalstu radioraidījumu nozīme pieauga politisko krīžu laikā, īpaši sakarā ar 
1956. gada rudens notikumiem polijā un Ungārijā.77 Daži laikabiedri ar ironiju izteicās, 
ka šo raidījumu laikā “ir klusums un miers, jo visi klausās BBC un “aB” raidījumus”.78 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studenti izsacījās, ka viņi arī par staļina 
personības kultu vispirms uzzinājuši no BBC raidījumiem, bet tikai vēlāk par tiem 
stāstīts fakultātē.79 no preiļu rajona ziņoja, ka kolhoznieki pat pulcējušies grupās, lai  
klausītos “aB”.80 

69 Latvju enciklopēdija, 1. sēj. Linkolna, mD (asv): amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1983,  
27. lpp.

70 strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956. Rīga: preses nams, 1996, 485. lpp.
71 a. Bergmaņa intervija ar LpsR vDK darbinieku, 2011.18.iv.
72 Lva pa, 4133. f., 01. apr., 23. l., 20. lp. no 1953. gada 1. marta latviski sāka raidīt raidstacija “atbrīvošana”, 

vēlāk “Brīvība”. sk.: strods H. Četri zāģi. 
73 Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР, 1940–1960, c. 339. 
74 Kotek j. Youth organizations as a battlefield in the Cold War. The Cultural Cold War in Western Europe, 

1945–1960. London: Frank Cass, 2003, pp. 168–183. 
75 Lva, 270. f., 1-s apr., 951. l., 176.–178. lp.
76 Lva pa, 101. f., 16. apr., 229.a l., 34.–35. lp.; 1955. gada 1. martā no madrides radioraidījumus uzsāka “Brīvā 

latviešu balss”, sk.: ekmanis R. starptautiskie raidījumi latviešu valodā.., 31. lpp.
77 Lva pa, 101. f., 19. apr., 507. l., 66. lp. 
78 turpat, 507. l., 131. lp.
79 turpat, 508. l., 205. lp.
80 turpat, 509. l., 218. lp.
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padomju masu saziņas līdzekļi parasti centās izvairīties no atsevišķu padomju 
savienības režīmam nepatīkamu ziņu apspriešanas vai arī par tiem publiskoja ļoti iero-
bežotu informāciju. šajā laikā komunistu partijas galvenais ideologs mihails suslovs 
mēdza deklarēt, ka uz “ideoloģijas rēķina neekonomē”.81 stingrā cenzūra, neelastīgā 
pieeja daudzu politisku jautājumu risināšanā ierobežoja padomju propagandistu rīcības 
brīvību. pat atsevišķos LpsR iznākošajos izdevumos tika izteiktas kritiskas piezīmes par 
padomju propagandu, tomēr izvairoties no būtiskāko iemeslu analīzes, kas radīja šo 
situāciju.82 tajā pašā laikā amerikāņi līdzekļus radio propagandas vajadzībām nežēloja. 
asv prezidents Ričards niksons pat uzsvēra, ka ieguldīt vienu dolāru propagandas 
vajadzībām ir daudz izdevīgāk nekā 10 dolārus jauna veida ieročos. viņš pat pieļāva, ka  
ieroči nekad netiks lietoti, bet propaganda strādās “katru nedēļu, katru stundu”.83 turklāt 
ne visu pēckara laiku “aB” raidījumu uztveršana padomju teritorijā tika traucēta. Laika 
periodi, kad psRs un asv attiecības uzlabojās (1963.–1968. un 1973.–1980. gads) nebija 
ilgstoši. abas reizes radioraidījumu traucēšana tika atsākta pēc padomju karaspēka iera-
šanās kaimiņvalstīs – Čehoslovākijā un vēlāk afganistānā.84 privileģētā stāvoklī atradās 
personas, kuras prata angļu valodu, jo ārvalstu raidījumi šajā valodā netika traucēti.85

Cīņu ar padomju politiskajiem pretiniekiem vadīja LpsR vDK 5. daļa. tās 1. noda-
ļai (ārējā pretizlūkošana) sadarbībā ar LpsR vDK izlūkošanas dienestu bija jānodrošina 
informācijas iegūšana par “aB” un “Brīvās eiropas” (“Be”) latviešu darbiniekiem (“Be” 
uzsāka raidījumus latviešu valodā 1975. gadā), kā arī jārod iespēja ietekmēt un neitra-
lizēt raidījumu saturu.86 Darbā ar “aB” latviešu redakciju Latvijas kolēģiem ievērojamu 
atbalstu sniedza Lietuvas psR vDK, kas piegādāja plašu informāciju par tās plāniem, 
uzdevumiem un redakcijas darbiniekiem. arī par “Be” latviešu redakciju tika atrasta 
iespēja iegūt vajadzīgo informāciju. jāatzīst, ka Latvijas psR vDK neizdevās šajās re-
dakcijās iefiltrēt savus cilvēkus.87 

Laika gaitā cilvēki kļuva drošāki. 50.–60. gados vairākums izvairījās atklāti pār-
spriest ārzemju radioraidījumos dzirdēto, bet 70. gados tas notika jau daudz biežāk. 
protams, atsevišķas personas pārējo iebaidīšanai tika profilaktētas. tāpat daudzās ap-
sūdzībās, kas tika izvirzītas par pretpadomju aģitāciju, tika pieminēts, ka nodarījums 
ticis veikts ārvalstu radioraidījumu iespaidā. pēdējās šādas lietas bija pat perestroikas 
laikā – piemēram, Rolanda silaraupa lieta 1986. gadā.88 iedzīvotāji sāka vairāk klausī-
ties ārzemju radioraidījumus, kad 1987. gadā tos pārstāja traucēt.89 Daudzi cilvēki par  

81 Богомолов А. Человек в калошах. Совершенно секретно, № 3, 2012, c. 24–25. 
82 eiduss Z. Inde un pretinde. Rīga: Liesma, 1973, 82.–84. lpp.
83 Киреев Ю. К. Спецслужбы мира в афоризмах, высказываниях, изречениях. Москва: Кучково поле, 2011, 

с. 148. 
84 Cull n. j. The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplo-

macy, 1945–1989. Cambridge: Cambridge University press, 2008, pp. 236–396.
85 Cull n. j., Culbert D., Welch D. (eds.) Propaganda and Mass Persuasion, p. 333.
86 Zālīte i. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms kā iekšējā nepakļaušanās pa-

domju režīmam Latvijā (70. un 80. gadi). Latvijas Vēsture, nr. 4, 1997, 80. lpp.
87 a. Bergmaņa intervija ar LpsR vDK darbinieku, 2011.22.Xii.
88 5810: надзорные производства прокуратуры СССР: март 1953–1991, с. 12–829.
89 LpsR valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas ārzemju radio informācijas apskats par radiostaciju “aB”, 

“Be” un “vatikāns” darbību 1987. g. augustā. 
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protesta akcijām Rīgā iepriekšminētajā gadā uzzināja tieši no ārzemju radioraidīju-
miem, un drosmīgākie devās uz tām. 

psRs un asv ideoloģiskā cīņa nebūtu iedomājama bez Rietumu raidstaciju rai-
dījumiem. Lai gan padomju puse cīņā ar pretinieka radio propagandu ieguldīja lielus 
finanšu līdzekļus, tai neizdevās to neitralizēt. ievērojama sabiedrības daļa Rietumu 
raidstaciju paustajai informācijai uzticējās vairāk nekā padomju masu saziņas līdzekļu 
ziņām. to veicināja apstāklis, ka informācija par katastrofām vai kādiem starpgadīju-
miem padomju savienībā, kā arī par dažādiem vēsturiskiem notikumiem bieži tika  
iegūta tieši no Rietumvalstu radioraidījumiem, jo padomju oficiālie masu saziņas līdzekļi 
tos izvairījās pieminēt. var apgalvot, ka laika posmā pēc staļina nāves līdz pat atmodai 
nevienas pretpadomju organizācijas vai disidenta darbība neatstāja tik lielu iespaidu uz 
LpsR iedzīvotājiem kā “aB” un “Be” raidījumi. jāuzsver, ka inteliģences aprindas bieži  
par informācijas avotiem izvēlējās analītiskos Radio Svoboda vai BBC raidījumus.

vDK cīņa pret “ideoloģisko diversiju”

šīs sadaļas virsrakstā minētais termins “ideoloģiskā diversija” padomju savienībā 
oficiāli tika izmantots, lai konceptuāli valsts līmenī skaidrotu nekomunistiskā pasau-
les uzskata izpausmes kā psRs nedraudzīgo “imperiālistisko valstu” propagandas 
un specdienestu darbības rezultātu. tās tika raksturotas kā tiešs vai netiešs ārvalstu 
psiholoģiskā kara pasākums pret komunistisko ideoloģiju, lai ietekmētu padomju 
pilsoņu domāšanas veidu un grautu psRs konstitucionālos pamatus. Līdz ar to psKp 
CK savas gandrīz piecdesmit gadu periodā īstenotās nacionālās un sociālās politikas 
izgāšanos interpretēja kā imperiālistisko valstu ideoloģisko diversiju. tautai tika skaid-
rots, ka psRs nepastāv objektīva pamata pilsoņu neapmierinātībai ar pastāvošo valsts  
iekārtu.90

savukārt 1976. gadā izdotajā vDK mācību grāmatā “padomju pretizlūkošana” 
ideoloģiskās diversijas jēdziens tika definēts kā “naidīga idejiski politiska iedarbība uz 
sociālistisko valstu pilsoņiem [..], opozīcijas grupu un organizāciju izveidošanu šajās 
valstīs, lai inspirētu antisociālistiskas tendences un procesus, kas, pēc imperiālistu 
domām, dod iespēju slēptā “evolucionārā” ceļā transformēt sociālistisko iekārtu par 
kapitālistisko”.91

partijas vadība saprata, ka nespēs realizēt Ņ. Hruščova ideju par komunisma sa-
biedrības pamatu uzcelšanu, atrisināt sarežģītās starpnacionālās attiecības un radikāli 
uzlabot iedzīvotāju materiālo labklājību, tādēļ psKp CK 1967. gada 17. jūlijā pieņēma 
lēmumu izveidot psRs vDK 5. pārvaldi, kuras prioritārais uzdevums bija cīņa ar 
“ideoloģisko diversiju”. tika uzskatīts, ka “ideoloģiskā diversija” izpaužas visdažādā-
kajās formās, no mēģinājumiem izveidot pretpadomju grupas un aicinājuma likvidēt  
padomju režīmu līdz rīcībai, kas tika veikta ar mērķi “uzlabot sociālismu”, t.i., darbo-

90 Лубянка: органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917–1991: справочник. Москва: Материк, 
2003, с. 711–714.

91 Zālīte i. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas.., 79. lpp.
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ties “likuma robežās”.92 Kaut arī atklātu padomju režīma pretinieku nebija salīdzinoši 
daudz, pēc vDK priekšsēdētāja j. andropova vērtējuma, padomju savienībā bija vai-
rāki simti tūkstoši cilvēku, kuri darbojas pret oficiālo varu vai arī attiecīgos apstākļos to 
darītu.93 viņi atradās specdienesta uzskaitē kā personas, kas var radīt sevišķu bīstamību 
kara apstākļos.94 

Līdz psRs vDK 5. pārvaldes izveidošanai ar pretpadomju un nacionālistiska rak-
stura faktu atklāšanu, operatīvo izstrādi un novēršanu nodarbojās psRs vDK 2. pret-
izlūkošanas pārvalde (1960–1967), bet laika posmā no 1954. līdz 1959. gadam ar cīņu 
pret padomju režīmam naidīgiem elementiem nodarbojās LpsR vDK 4. daļa, galveno-
kārt valsts iekšienē. psRs vDK 5. pārvaldes darbā galvenā uzmanība bija pievērsta 
cīņai pret ārvalstu izlūkdienestu un aizrobežu pretpadomju centru rīkotajām ideolo-
ģiskajām diversijām. tomēr 20. gs. 60. gados aktīvāki kļuva kontakti starp Rietumiem 
un austrumiem, tādēļ psRs vDK 5. pārvalde arvien vairāk pievērsās “ārzemju emisāru 
atmaskošanai, kuri ieradās padomju savienībā zem tūristu maskas”.95

1967. gadā tika nodibināta LpsR vDK 5. daļa cīņai pret ideoloģisko diversiju. šīs 
vDK struktūrvienības galvenie uzdevumi bija 1) latviešu nacionālisma apkarošana; 
2) cīņa pret ārvalstu radio propagandas ietekmi; 3) radošo profesiju pārstāvju uzraudzība; 
4) cīņa ar disidentiem; 5) jaunatnes ideoloģiskā uzraudzība; 6) garīdzniecības uzraudzība.

padomju režīma ideoloģiskās krīzes izpausmes varēja vērot arī Latvijā, tās vēl vairāk 
pastiprināja latviešu neapmierinātība ar savas valodas stāvokli un sveštautiešu skaita 
straujo pieaugumu.96 tās atklātu izpaušanos mazināja 50. gadu beigās vDK ieviestā  
citādi domājošo personu preventīva rakstura vajāšanas sistēma, kas tika nosaukta par 
profilaksi. vDK pretizlūkošanas vārdnīcā rakstīts, ka to “veic padomju valsts un sa-
biedriskās organizācijas, lai novērstu valsts noziegumus, politiski kaitīgu rīcību un citas 
darbības, kas aizskar psRs valsts drošības intereses. [..] profilakse tiek veikta pirms no-
ziedzīgās darbības uzsākšanas.”97 profilakses mērķis ir atklāt un novērst apstākļus, kas 
veicina pretvalstisko darbību īstenošanu, kā arī “radīt audzinošu iespaidu uz politiski 
un morāli svārstīgiem cilvēkiem”.

iemesls profilaksei parasti bija aģenta ziņojums vai cita informācija. vēl nenotikušā 
pārkāpuma subjektu varēja ietekmēt dažādas stingrības pasākumos: veikt audzinošas 
pārrunas ar aģenta starpniecību, ar vDK darbinieku darba vietā vai vDK telpās, kā arī 
izteikt oficiālu brīdinājumu. Daudzi, baidoties no iespējamās brīvības zaudēšanas, šo 
sarunu laikā “salūza”, tādēļ nesamierināmu un atklātu padomju sistēmas kritiķu skaits 
pieauga lēni.98 nereti pārrunas ar vDK darbinieku beidzās ar vervēšanas priekšlikumu, 
kas psiholoģiskā stresa apstākļos bieži bija sekmīgs. Laika posmā līdz 80. gadu vidum 

92 Идеологическая диверсия: материалы из Википедии: http: //ru.wikipedia.org/wiki/.. 23.10.2012.
93 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева, с. 456.
94 Семенов С. Юрий Андропов: генсек из КГБ. Москва: Эксмо, Алгоритм, 2011, с. 266.
95 Лубянка.., с. 724–726. 
96 Полынов М. Ф. Исторические предпосилки перестройки в СССР: вторая половина 1940 – первая по-

ловина 1980-гг. Санкт-Петербург: Алейтея, 2010, с. 286.
97 Контрразведывательный словарь, c. 237. 
98 Синицин И. Е. Андропов вблизи: Вспоминания о временах «оттепели» и «застоя». Москва: ИИК 

«Российская газета», 2004, c. 319–320.
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vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka atklāta cīņa pret pastāvošo režīmu nav per-
spektīva. vDK darbinieki Latvijas iedzīvotājus visbiežāk mēģināja pieķert “maskētās 
darbībās pret padomju varu”. Latvieši klaji nekonfliktēja ar pastāvošo režīmu, tomēr 
iespēju robežās parādīja savu noraidošo nostāju pret to. Cilvēki sarunās ar paziņām 
bieži izteica neapmierinātību ar valsts neatkarības zaudēšanu, tādēļ nereti nokļuva vDK 
uzmanības lokā. Kā liecina aģentūras ziņojumi99, uzmanība tika pievērsta notikumiem, 
kad atsevišķi cilvēki nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa vai arī tumsas aizsegā lielā 
skaitā pulcējās mirušo piemiņas dienā vai 18. novembrī meža kapos un Brāļu kapos, lai 
izrādītu savu attieksmi pret padomju režīmu.

nenoliedzami, ka LpsR vDK spēja izsekot procesiem pretpadomju grupās un tos 
diezgan sekmīgi kontrolēt, tomēr dažādu apstākļu dēļ nevarēja izskaust “slēpto nacio-
nālismu”, kura izplatība bija masveidīga un tajā pašā laikā juridiski netverama. tomēr 
padomju savienības likumdošana atrada iespējas interpretēt arī šādas darbības. Kopš 
1961. gada pret disidentiem un brīvdomātājiem padomju tiesās tika piemērots LPSR Kri-
minālkodeksa 65. pants par pretpadomju aģitāciju un propagandu, bet kopš 1966. gada 
arī vēl brīvāk traktējamais 183’. pants par apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšanu, 
kuri diskreditē padomju valsts un sabiedrisko iekārtu.100 tajā pašā laikā represīvā sistēma 

  99 tsDC arhīvs pētniekiem ir pieejams saskaņā ar Latvijas Republikas ministru kabineta 1995. gada 13. jūnija 
noteikumiem nr. 151 “noteikumi par totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo valsts drošības 
komitejas dokumentu izmantošanas kārtību”, ievērojot satversmes 95. pantā nostiprinātās tiesības uz perso-
nas privāto dzīvi.

100 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālkodekss. Rīga: avots, 1984, 73.–161. lpp.

3. tabula. LpsR vDK 5. daļas (ideoloģiskā pretizlūkošana, cīņa pret ideolo-
ģisko diversiju) struktūra un darbības virzieni 20. gs. 80. gados 

1. nodaļa. Latviešu emigrācijas centri, ārzemju pretpadomju raidstacijas “amerikas Balss” un 
“Brīvā eiropa”.
2. nodaļa. Radošā inteliģence; Latvijas tautas fronte (LtF) atmodas laikā.

3. nodaļa.  nacionālisti un to grupējumi, t.sk. atmodas laika organizācijas Vides aizsardzības 
klubs, Helsinki 86, Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LnnK).
4. nodaļa. Garīdzniecība (klerikāļi), reliģiozas grupas, t.s. padomju vācieši, kuri vēlējās repatri-
ēties uz vāciju.
5. nodaļa. Rokrakstu eksperti (anonīmo autoru meklēšana – pretpadomju skrejlapas, uzraksti 
u.tml.), ieroču eksperti. Līdz 1990. gadam arī LpsR pirmo personu apsardze.
6. nodaļa. Cionisms, ebreju kopiena; īpaši personas, kuras vēlējās emigrēt no psRs uz izraēlu.
7. nodaļa. studējošā jaunatne, akadēmiskā inteliģence.
8. nodaļa. sabiedrisko sakaru nodaļa.
9. grupa. LpsR pirmo personu apsardze (no 1990. gada).
5. grupa. informācijas analīze.

avots: Zālīte i. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms kā iekšējā nepakļaušanās 
padomju režīmam Latvijā (70. un 80. gadi). Latvijas Vēsture, nr. 4, 1997, 80. lpp.
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bija pilnīgi bezpalīdzīga, kad notika tautas masveida protesta demonstrācijas, kaut gan 
pilnīgi iespējams, ka vDK, redzot, ka sabiedrībā notiekošie procesi ir neatgriezeniski, 
vadījās pēc mazākā ļaunuma izvēles iespējas.101

Desmit gadi, kas sekoja 1975. gadam, padomju savienības vēsturē kļuva pazīs-
tami kā stagnācijas laiks: trūka ideoloģiskās, ekonomiskās un sociālās enerģijas (vai 
dzīvotspējas).102 vecie un slimie psRs politiskie līderi zaudēja pat režīmam lojālā sa-
biedrības vairākuma cieņu. 80. gadu vidū vDK rīcībā esošā informācija liecināja, ka 
padomju sistēma atrodas uz sabrukuma robežas.103 Boriss pugo, atrazdamies LKp CK 
pirmā sekretāra amatā (1984–1988), pieprasīja LpsR vDK divas reizes mēnesī sūtīt 
viņam ziņojumu par iedzīvotāju noskaņojumu. ar tiem viņš iepazinās arī pirms dažādu 
lēmumu pieņemšanas, lai varētu izvairīties no nevēlamām sekām pēc to realizācijas. 
arī agrāk tika sūtīti šādi ziņojumi, bet daudz retāk. B. pugo, pats iepriekš būdams vDK 
priekšsēdētājs, jādomā, apzinājās šīs informācijas nozīmību.

Komunistiskās partijas vadība tiešā veidā operatīvajā darbā neiejaucās, taču tās 
izsludinātās kampaņas ietekmēja darba virzienus. LKp CK vadību vairāk interesēja 
ar ideoloģiju saistītie jautājumi. šajā sakarībā ilggadējais LpsR vDK priekšsēdētājs 
Longins avdjukevičs (1963–1980) esot izteicies: “ja 2. daļa noķers kādu spiegu, tad tas 
nevienu neinteresēs, bet, ja kāds noraus divus karogus, tad LKp CK pirmais sekretārs 
a. voss (1966–1984) nedēļu audzinās.” 104

LpsR vDK 5. daļai galvenokārt nācās cīnīties ar latviešu nacionālismu. tādēļ tās 
darbinieku vidū liela daļa bija latvieši – viņi prata latviešu valodu un pazina vietējos 
apstākļus. tomēr maskavas vadība latviešiem nekad pilnībā neuzticējās.105 turklāt 
psRs vDK, kā arī LpsR vDK vadībā netrūka lielkrievu šovinistu.106 Līdz pat LpsR 
vDK likvidācijai pastāvēja šāda prakse: komitejas priekšsēdētāja vietnieks bija mas-
kavas cilvēks, kas nodrošināja centra kontroli. ilgstoši LpsR vDK vadošos posteņus 
ieņēma tikai cittautieši vai pārkrievoti latvieši. situācija sāka mainīties 80. gados, kad  
augstākajos amatos LpsR vDK sāka izvirzīt latviešus. tomēr arī tad centās izraudzīties 
personas, kurām vismaz radinieki būtu saistīti ar Krieviju.

LpsR vDK centās neitralizēt vai arī vismaz kontrolēt ideoloģiski kaitīgu ideju  
ieplūšanas kanālus. jau pirmajos pēckara gados slepenais dienests vērsās pret aizliegtās 
literatūras izplatītājiem. pārsvarā atsavināja neatkarīgās Latvijas laikā izdotās grāmatas 
un žurnālus. tomēr vēlāk jūrniekiem un ārzemju tūristiem dažkārt izdevās ievest Rie-
tumvalstīs izdotu pretpadomju literatūru. atsevišķas ievestās un izplatītās brošūras sa-
biedrībā neradīja nozīmīgu rezonansi, toties to nevar teikt par aleksandra solžeņicina 
grāmatu “Gulaga arhipelāgs”. tādēļ padomju specdienests centās novērst šīs un līdzīgu 
grāmatu izplatīšanu LpsR iedzīvotāju vidū un ar dažādiem represīviem pasākumiem 

101 Bergmanis a., Zālīte i. Latvijas psR vDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965–1990). Latvijas Vēs-
turnieku komisijas raksti, 19. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 453.–456. lpp.

102 The Cambridge History of the Cold War, vol. 3. Cambridge: Cambridge University press, 2010, p. 93. 
103 Лекарев С. КГБ – тайный мотор перестройки, 7 мая 2008. pieejams: /www.argumenti.ru/publications/6702 

(skatīts 23.10.2012.).
104 i. Zālītes intervija ar LpsR vDK priekšsēdētāju e. johansonu, 2012.12.iv.
105 Zālīte i. LpsR vDK uzbūve un galvenie darba virzieni, 115. lpp.
106 The Cambridge History of the Cold War, vol. 3, p. 94. 
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sodīja “pretvalstiskās” literatūras izplatītājus. Latvijā samizdata (pagrīdes literatūras) 
izdevumi nebija pārāk izplatīti. Lai novērstu to izgatavošanu, jau 60. gados pastiprināti 
tika kontrolēti rotaprinti un aparāti “Ēra”, kurus izmantoja varas iestāžu neakceptētās 
literatūras pavairošanai.107 šajā laikā padomju režīmam opozicionāri noskaņoto personu 
vidū populārs bija krievu disidenta andreja amaļrika raksts “vai psRs pastāvēs līdz 
1984. gadam”? 

par nevēlamiem tika uzskatīti nesankcionēti Latvijas iedzīvotāju kontakti ar ārzem-
niekiem. piemēram, 1985. gadā LpsR vDK priekšsēdētājs s. Zukulis informēja LKp 
CK “par etnisko tūrismu”:

“tikai 70. gados reģistrēti 15 000 kontakti starp LpsR iedzīvotājiem un ārzemnie-
kiem. Katru gadu republikā izveidojās vairāk nekā 1000 jaunu kontaktu, pie tam to 
lielākai daļai ir stabils raksturs. etniskie tūristi sastāda 10% no visa ārzemju tūristu 
skaita, bet viņi nodibina 85% no visiem kontaktiem ar padomju pilsoņiem. stāvoklis, 
kas izveidojies etniskā tūrisma kanālā, objektīvi apgrūtina drošas operatīvās kontroles 
organizēšanu pār šo ārzemnieku kontingentu, samazina savlaicīgu pretinieka spiego-
šanas un izlūkošanas akciju atmaskošanas efektivitāti un etnisko tūristu grupu locekļu 
aktīvu izmantošanu pret ideoloģiskajām diversijām.”108

Demokratizācijas rezultātā padomju savienībā strauji mainījās operatīvā situācija, 
un tas atstāja iespaidu uz ideoloģisko pretizlūkošanu, jo cilvēkus par politiska viedokļa 
izteikšanu vairs nedrīkstēja sodīt (izņemot gadījumus, ja apvainoja aicinājumos uz 
vardarbību, ekstrēmismu u.tml.). šo procesu iespaidā 1989. gada augustā tika likvidēta 
LpsR vDK 5. daļa, uz tās bāzes izveidojot padomju konstitucionālās iekārtas aizsardzī-
bas “Z” daļu. tās galvenais uzdevums bija novērst masu nekārtības, kontrolēt darbības, 
kas vērstas uz vardarbīgu padomju režīma gāšanu, kā arī pretterorisma funkcijas.109  
šādā veidolā “Z” daļa darbojās līdz pat psRs sabrukumam 1991. gada augustā.110 sagla-
bājušies vDK dokumenti liecina, ka vDK bija pastiprināta interese par LnnK darbību. 
atšķirībā no Latvijas tautas frontes, LnnK jau no dibināšanas sākuma 1988. gadā par 
savu mērķi izvirzīja Latvijas neatkarības atjaunošanu, kas bija klajā pretrunā ar maska-
vas iecerēm saglabāt padomju savienību.

Radošās inteliģences uzraudzība

70.–80. gados attiecībās starp inteliģenci un partijas – valsts nomenklatūru iezī-
mējās divas tendences. Konformisti centās iekļauties varas struktūrās, iegūt materiālas 
privilēģijas, to skaitā arī radošās konkurences apstākļos. Kritiski noskaņotie veidoja 
zināmu garīgo opozīciju.111 Latvijā, atšķirībā no maskavas un Ļeņingradas, nebija 

107 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки.  
1953–1991. Санкт Петербург: Академический проект, 2005, с. 49.

108 Lva pa, 101. f., 55. apr., 131. l., 64.–66. lp.
109 Лубянка.., c. 730–731. 
110 Zālīte i. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms.., 80. lpp.
111 Бузгалин А. В. Апогей «реального социализма»: диалектика стагнаций. Застой: дисконтенты СССР. 

Под ред. Л. Булавки и Р. Крумма. Москва: ТЕИС, Культурная революция, 2010, c. 26. 
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vērojama kultūras darbinieku sadarbība ar disidentiem. Rīgā salīdzinājumā ar KpFsR 
radošās inteliģences kontrole un cenzūra bija daudz stingrāka. padomju varai bija 
dažādi līdzekļi, kā ietekmēt rakstniekus un māksliniekus – neizdot literāros darbus, 
neiepirkt muzeju fondiem autoru darbus, neatļaut izrādīt uzņemto kinofilmu u.c. ja 
izpildīja ideoloģiskās nodevas un nekaitināja padomju varu, bija garantēti ievērojami 
honorāri, braucieni uz ārzemēm, kas dažus radošo profesiju pārstāvjus nostādīja 
privileģētā stāvoklī salīdzinājumā ar viņu nepakļāvīgākajiem kolēģiem un pārējo 
sabiedrību.112 Daži literāti pēc konfliktiem ar LKp CK ideologiem vai vDK devās uz 
maskavu vai Ļeņingradu, kur redaktori un cenzori nezināja par viņu kompromatu. 
ja autora darbs tika publicēts Krievijā, tas diezgan droši nozīmēja viņa “reabilitāciju”  
Latvijā.113 

Kā jau atzīmēts, baidoties no vDK informatoriem, atklātas sarunas parasti neno-
tika publiskās vietās. Radošās inteliģences vidē pirmsatmodas periodā nozīmīga loma 
bija labu paziņu un draugu “virtuves sarunām”, kuru laikā tika apspriesti gan politiskie, 
gan kultūras jaunumi.114 Lai gan kompartijai inteliģence bija nepieciešama savu ideju 
propagandai un masu ietekmēšanai, tā baidījās no inteliģencei piemītošās kritiskās do-
māšanas un no tās izrietošā opozicionārisma un brīvdomības. 115 piemēram, “1983. g. 
jūnijā Rīgas j. Raiņa Dailes teātra aktieris pizičs B. p. nodibināja folkloras grupu un 
vadīja latviešu strēlniekiem veltītu uzstāšanās programmu. aģents pēc pirmā program-
mas varianta noskatīšanās teātra mazajā zālē 25.06.83. atzīmēja, ka “dažas dziesmas 
aici not cīņā par “brīvu Latviju”, nenorādot, par kādu brīvību ir runa.”116 Radošo profe-
siju pārstāvju darbības uzraudzībai LpsR vDK 5. daļā bija izveidota īpaša 2. nodaļa (sk. 
3. tabulu), taču ideoloģiskās nostādnes LpsR diktēja LKp CK. šajā laika posmā kultūrai  
bija īpaši liela nozīme cilvēku dzīvē un daudzi literāti un aktieri izpelnījās ievērojamu 
autoritāti sabiedrībā.117 Radošā inteliģence psRs centrā nespēja radikāli ietekmēt pla-
šākas tautas masas, turpretim nacionālajās republikās viņu aktivitāte varēja atstāt daudz 
jūtamākas sekas.

vDK cīņa pret disidentiem

Disidentu – tā totalitārās valstīs tika saukti opozicionāri – skaits psRs sabiedrībā 
bija neliels, vairākums iedzīvotāju neizrādīja atklātu pretošanos pastāvošajam režīmam 
un to nekritizēja. Kompromiss ar pastāvošo varu un konformisms nodrošināja stabi-
lākus un dažreiz arī labākus sadzīves vai darba apstākļus. Laika periodā pēc staļina 
nāves lielākā daļa iedzīvotāju nezināja, ka vDK darbiniekiem jāievēro padomju likum-

112 Zālīte i. Radošā inteliģence – vDK kontroles objekts un propagandas ierocis. Latvijas Vēsture, nr. 3, 1998, 
56. lpp.

113 Блюм А. В. Как это делалосъ в Ленинграде, с. 219. 
114 Булавка Л. А. Советский человек: от героя к мещанину. Застой: дисконтенты СССР, с. 301.
115 Bergmanis a., Zālīte i. Latvijas psR vDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole, 451. lpp.
116 Zālīte i. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms.., 88. lpp.
117 Гринберг Р. С. Угасшие надежды гуманизма: социальные империтивы будущего. Застой: дискон-

тенты СССР, с. 67. 
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došana, tāpēc neuzdrošinājās protestēt pat tad, ja tika klaji pārkāptas cilvēktiesības. 
salīdzinājumā ar maskavu, Lietuvu un Ukrainu Latvijā disidentu darbība bija mazāk 
aktīva. tomēr 70. gadu beigās, kad Baltijā no apcietinājuma atgriezās vairāki pazīstami 
disidenti, tā kļuva pamanāmāka. 80. gadu sākumā vācijas Federatīvajā Republikā pauļa 
Kļaviņa vadībā darbību izvērsa “Gaismas akcija”, kas vāca ziņas par cilvēktiesību pārkā-
pumiem Latvijā, par to informējot Rietumu sabiedrību. no maskavas un Ļeņingradas 
Latvijā tika ievesti nelegālie periodiskie izdevumi un grāmatas.

Latvijas disidenti kopš 60. gadiem uzturēja ciešus sakarus ne tikai starp baltie-
šiem, bet sazinājās arī ar Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas un Gruzijas domubiedriem. 
informāciju par stāvokli Latvijā uz Rietumiem parasti pārsūtīja maskavas disidenti, 
kuriem bija sakari ar maskavā akreditētajiem Rietumu preses korespondentiem un 
diplomātiskajām misijām. tomēr jāpiebilst, ka lielākā daļa šo maskavas disidentu 
sakaru ar ārvalstniekiem tika vDK kontrolēta. tajā pašā laikā Baltijas un Krievijas 
disidentiem bija dažādi mērķi. Krievi par prioritāti izvirzīja cilvēktiesības, ebreji – 
izceļošanas iespējas, baltieši – savas valsts neatkarības atjaunošanu un cīņu pret  
rusifikāciju.118

jau kopš 1968. gada igaunijas, Latvijas un Lietuvas disidentu aktīvisti rīkoja regulā-
ras kopējas apspriedes, kurās analizēja situāciju un lēma par turpmākām vienotām dar-
bībām. šādu domu apmaiņas rezultātā 1977. gadā tika nodibināta igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas nacionālo kustību komiteja. 1979. gadā triju Baltijas valstu disidentu pārstāvji 
parakstīja dokumentu, ko sauca arī par 45 parakstu dokumentu jeb Baltijas hartu. šajā 
dokumentā bija rosināts publicēt 1939. gada 23. augusta vācijas un psRs līguma slepe-
nos protokolus, atzīt tos par spēkā neesošiem. Represijas pret disidentiem pastiprinājās 
1983. gadā. atsevišķas aktīvākās nacionāli noskaņotās personas apcietināja un tiesāja 
paraugprāvās, lai sabiedrībā uzturētu baiļu atmosfēru. Latvijā ievērojamu rezonansi 
ieguva Gunāra astras pēdējais vārds viņa tiesas prāvā Latvijas psR augstākajā tiesā 
1983. gada 15. decembrī. tajā viņš vērsās pret padomju nacionālo politiku, kas klaji 
diskriminēja latviešus savā dzimtenē.

situācijas raksturošanai jāmin spilgtākās politiskās prāvas:
1969. g. Fricis menders notiesāts par nacionālistiskas literatūras izplatīšanu;
1983. g. Gunārs astra un Gunārs Freimanis notiesāti par pagrīdes literatūras izpla-

tīšanu ar aicinājumu cīņā par Latvijas neatkarību;
1983. g. Ģederts melngailis un Lidija Doroņina notiesāti par sakaru uzturēšanu ar 

“Gaismas akciju”, pagrīdes literatūras izplatīšanu;
1983. g. ints Cālītis notiesāts par pagrīdes literatūras izplatīšanu un kā igaunijas, 

Latvijas un Lietuvas nacionālās kustības galvenās komitejas loceklis no 1977. gada;
1983. g. notiesāti jānis Rožkalns un jānis vēveris, viņi izplatīja pagrīdes literatūru; 

izgatavojuši apmēram 20 nacionālo karogu.119

80. gados disidentu vidū tika izplatīti metodiskie norādījumi, kā uzvesties pratinā-
šanas laikā. tādējādi Latvijas psR vDK nācās sastapties ar cilvēkiem, kuri bija sagata-

118 Bergmanis a., Zālīte i. Latvijas psR vDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole, 479.–483. lpp.
119 5810: надзорные производства прокуратуры СССР: март 1953–1991, c. 615–807.
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voti sarunai ar specdienesta pārstāvjiem, zināja, kā atbildēt uz jautājumiem, kā arī bija 
informēti par savām likumīgajām tiesībām. 

1986. gadā Latvijā izveidojās Helsinku cilvēktiesību aizsardzības grupa “Hel-
sinki 86”; Lietuvā un igaunijā līdzīgas organizācijas pastāvēja jau kopš 70. gadiem.120 
80. gadu otrajā pusē disidentu nišu Latvijā strauji aizņēma mazāk radikāli “politiskie 
klubi”, bet vēlāk – tautas fronte. jāuzsver, ka vairāki apcietinājumu izcietušie disidenti, 
kā arī komunistiskajai ideoloģijai pārāk aktīvi oponējošie brīvdomātāji vDK spiediena 
rezultātā vai arī citu iemeslu dēļ pārcēlās uz dzīvi Rietumvalstīs.121 Līdz ar to viņi neie-
saistījās trešās atmodas procesos, kuros nozīmīga loma bija radošajai inteliģencei un 
citu sociālo slāņu pārstāvjiem. tas nemazina disidentu vēsturisko nozīmi laika periodā, 
kad sabiedrības vairākums baidījās izšķirties par atklātu pretestību padomju režīmam. 
jāatzīst, ka LpsR vDK stingri kontrolēja šo vidi. arī Latvijas disidentu sociālais statuss 
nebija salīdzināms ar viņu uzskatu atbalstītājiem maskavā vai polijā. tur disidentu vidū 
bija sabiedrībā autoritatīvas personas, piemēram, zinātnieks andrejs saharovs vai masu 
līderis Lehs valensa. Latvijā lielāka nozīme bija tieši latviešu “slēptajam nacionālismam”, 
kas izpaudās arī kā pretošanās padomju varai. nav noliedzams, ka atsevišķas disidentu 
akcijas ar Rietumvalstu radio starpniecību kļuva zināmas pārējai sabiedrībai un atstāja 
zināmu ietekmi. 

jaunatnes ideoloģiskā kontrole

Latviešu jaunieši daudz biežāk nekā vecākās paaudzes pārstāvji iesaistījās dažādās 
politiskās aktivitātēs. jauniešu pretpadomju grupu organizētības līmenis bija dažāds. 
tiek lēsts, ka 70.–80. gados ik gadu tika atklātas un likvidētas 5–12 pretpadomju vai 
nacionālistiskas grupas, piemēram, grupas “tēvzemei un Brīvībai” (1977, Rīga),  
“Latvijas jaunie vanagi” (1980, Rīga), “Brīvais vilnis” (1982, Cēsis) u.c. LpsR vDK 
pretizlūkošanas elektroniskajā informācijas sistēmā “Delta Latvija” atrodamās infor-
mācijas analīze liecina, ka aģentu ziņojumos pārsvarā dokumentētas latviešu nacionā-
lisma izpausmes un tikai ļoti retos gadījumos ir lasāmi ziņojumi par krievu šovinismu. 
Dokumentos bieži tika atzīmēti etniska rakstura konflikti starp latviešiem un krieviski  
runājošajiem.

80. gados uz politiskās skatuves uznāca jauna paaudze, kura salīdzinājumā ar 
pārējo sabiedrību nebaidījās publiski paust savu viedokli un neizjuta bailes no vDK. 
spilgts piemērs tam bija 1985. gada 15. maija panku demonstrācija Rīgā. Dokumenti 
liecina, ka šajā laikā politiskos notikumos skolēni iesaistījās aktīvāk nekā studenti. 
pēdējie atradās stingrākā vDK uzraudzībā, baidījās no nepatikšanām augstskolā, kas 
varēja beigties ar atskaitīšanu no studijām un sabojātu karjeru. tradicionāli studējošai 
jaunatnei vienmēr ir bijusi tieksme uz brīvdomību, jaunu ideju radīšanu u.tml., taču 
padomju vara stingri uzraudzīja augstskolas, jo tajās taču tika “atražota” arī padomju 
un partijas nomenklatūra.

120 Latvijas vēsture: 20. gadsimts. Rīga: jumava, 2005, 321. lpp.
121 Вдовин А. И. История СССР.., с. 457. 
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pieejamo materiālu analīze ļauj secināt, ka 80. gadu vidū pieauga komunistiskā re-
žīma pretinieku skaits jaunatnes vidū, sabiedrībā dzima neformāli līderi – arī krišnaītu, 
panku, rokeru u.c. vidū –, kuri nebija padomju nomenklatūras pārstāvji.122

vDK un atmoda

vDK un atmodas jautājums ir pietiekami sarežģīts. Dažādos publiskos avotos par 
to tiek izteikti visdažādākie viedokļi un apgalvojumi, sākot ar pilnīgu vDK ietekmes 
noliegšanu un beidzot ar spriedumiem, ka atmodas patiesā organizētāja bijusi psRs/
LpsR vDK. par perestroikas stūrakmeni tika pasludināta glasnostj jeb atklātums. jau 
80. gadu vidū LpsR vDK pārstāja vērsties pret svecīšu dedzinātājiem 18. novembrī 
meža kapos un Brāļu kapos. sabiedrība, redzot, ka režīms liberalizējas un represijas 
pret brīvdomātājiem netiek vairs veiktas, aktivizējās. tā rezultātā Latvijā pieauga at-
klātas pretpadomju opozīcijas pasākumos iesaistīto personu skaits, sevišķi 1987. gadā, 
kad aktīvākie sāka pulcēties protesta mītiņos. 1987. gada 14. jūnijā grupa “Helsinki 86” 
publiski nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, un šis gadījums uzskatāms par ilgi 
gaidīto signālu plašākai sabiedrībai pulcēties atklāti, lai paustu savu viedokli. Līdzīgi 
pasākumi sekoja tā paša gada 23. augustā un 18. novembrī, kad atsevišķus pasākumu 
dalībniekus aizturēja, bet vēlāk atbrīvoja.123

situācija kardināli mainījās 1988. gadā, kad vispirms igaunijā, bet vēlāk arī pārē-
jās Baltijas republikās izveidojās tautas frontes (Lietuvā Sąjūdis).124 Bijušais LpsR vDK 
priekšsēdētājs e. johansons savās atmiņās atzina, ka sākotnēji ideja par konsolidējošas 
organizācijas izveidi radusies inteliģences aprindās, bet vēlāk to izmantojuši partijas 
funkcionāri. viņi bija spiesti atbalstīt LtF izveidi, jo pretējā gadījumā process nonāktu 
pašplūsmā, kas ātrāk vai vēlāk novestu pie anarhijas.125 to apstiprina arī arhīvu doku-
menti – LKp CK 1988. gada 5. jūlija lēmums par Latvijas tautas frontes izveidošanu 
“pārbūves atbalstam”.126 šajā laikā Latvijā ieradās psKp CK sekretārs vadims medve-
devs un aicināja kompartijas pārstāvjus aktīvāk iesaistīties demokratizācijas procesā, 
mudinot viņus aktīvāk izmantot jaunās iespējas. sākotnējais partijas pārstāvju atbalsts 
veicināja LtF kļūšanu par masveida organizāciju. vēlāk gan šis apstāklis radīja priekš-
noteikumus Latvijas tautas frontes radikalizācijai un ieviesa korekcijas tās izveidotāju 
plānos. 

par nozīmīgu latviešu nacionālkomunistu panākumu varēja uzskatīt edmunda 
johansona iecelšanu par LpsR vDK priekšsēdētāju 1989. gadā. par viņa nopelnu 
uzskatāmi centieni saglabāt līdzsvaru LpsR vDK, nepieļaujot viena vai otra virziena 
(nosacīti – pārbūves piekritēji pret impēristiem) radikālu uzskatu piekritēju dominanci 
iestādē. atmodas laikā psKp CK vadība maskavā informāciju par notikumiem Latvijā 
saņēma no dažādiem ziņu avotiem. pieauga armijas izlūkdienesta (Gip) loma centrālās 

122 Лубянка.., с. 167. 
123 Bergmanis a., Zālīte i. Latvijas psR vDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole, 487.–488. lpp.
124 Хронология российской истории. Москва: Международные отношения, 1994, с. 281. 
125 johansons e. Čekas ģenerāļa piezīmes, 79.–80. lpp.
126 Lva pa, 101. f., 61. apr., 31. l., 11. lp. (abas puses). 
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psRs vadības informēšanā par Latvijas politiskajām aktualitātēm, un daļā psRs vadības 
Gip tika uzskatīta par uzticamāku sabiedroto nekā LpsR vDK. arī LpsR vDK  bija 
novērojama viedokļu dalīšanās. piemēram, pretizlūkošanas daļa (2. daļa) informāciju 
uz maskavu nosūtīja caur LpsR vDK priekšsēdētāja pirmo vietnieku juriju Červinski, 
apejot priekšsēdētāju e. johansonu, jo uzskatīja, ka viņa priekšstati par demokratizācijas 
procesiem Latvijā ir pārāk liberāli un viņš atbalsta latviešu nacionālistus.127 Lai situāciju 
normalizētu, e. johansons pārņēma uzraudzību pār visām operatīvajām struktūrvienī-
bām, kas iepriekš bija sadalītas starp viņu un vietniekiem.

šeit arī jāpiebilst, ka perestroikas laikā notika nozīmīgas pārmaiņas ekonomikā, 
sākās brīvā tirgus elementu ieviešana dzīvē. vDK pārstāvji aktīvi centās iekļūt jaunizvei-
dotajos padomju un ārzemju kopuzņēmumos, lai tos izmantotu kā piesegorganizācijas 
savu operatīvo uzdevumu veikšanai. ārējās tirdzniecības pieaugumu būtiski veicināja 
psKp CK 1987. gada janvāra plēnuma lēmums par dažādu traucējošu ierobežojumu 
atcelšanu. šajā laikā padomju specdienesta pārstāvji ieguva labu pieredzi darbībai eko-
nomiskā jomā.128 jaunie biznesmeņi nepavisam nebija ieinteresēti psRs glābšanā un 
saglabāšanā, jo vāja centrālā vara viņiem pavēra lielākas iespējas biznesa attīstībā. arī 
šis apstāklis veicināja pakāpenisku, “mīkstu” režīmu nomaiņu Latvijā. 

127 i. Zālītes intervija ar LpsR vDK priekšsēdētāju e. johansonu, 2012.12.iv.
128 Лекарев С. КГБ – тайный мотор перестройки.

3. att. LpsR vDK darbinieki un 
padomju izlūkdienesta aģents 
Lielbritānijā, augsta ranga angļu 
specdienesta darbinieks Kims Filbijs 
1987. gadā Rīgā. pirmajā rindā pirmais 
no kreisās: LpsR vDK priekšsēdētājs 
ģenerālmajors edmunds johansons; 
ceturtais – Kims Filbijs 
(no tsDC arhīva)
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468 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

nobeigums

padomju varas represīvo politiku Latvijā nosacīti var iedalīt trijos periodos. Līdz 
staļina nāvei dominēja masveida represijas, sākoties Hruščova “atkusnim” plašāk tika 
lietotas individuālas represijas un preventīvie pasākumi. situācija kardināli mainījās pēc 
1987. gada, kad varas iestādēm kontroli pār procesiem sabiedrībā vajadzēja nodrošināt 
ar nevardarbīgiem līdzekļiem.

salīdzinoši masveidīgāka un aktīvāka Latvijas iedzīvotāju pretestība padomju 
režīmam bija novērojama pirmajos pēckara gados. pēc staļina nāves, kad bija iznīci-
nātas bruņotās pretošanās grupas, padomju represīvās iestādes centās izskaust latviešu 
opozicionārismu pastāvošajam režīmam. šajā laikā ievērojama daļa latviešu nonāca pie 
pārliecības, ka padomju režīms Latvijā pastāvēs ilgstoši un sabiedrībā sāka dominēt 
konformisms. tomēr pārkrievošanas politika un latviešu nacionālās pašapziņas aizskar-
šana veicināja nacionālisma izpausmes, ko impērijas centrā uzskatīja par ļoti bīstamām. 
Liela nozīme bija Rietumvalstu radioraidījumiem, kas Latvijas iedzīvotājos veicināja 
pretpadomju un nacionālistisku noskaņojumu. padomju represīvajām struktūrām bija 
izdevīgi pārspīlēt pēdējā faktora nozīmi, oficiāli izsludinot ārzemju propagandu – ideo-
loģisko diversiju – par galvenajiem latviešu nacionālisma un pretpadomju izpausmju 
cēloņiem. nozīmīga ietekme uz sabiedrības noskaņojumu bija Ņ. Hruščova “atkusnim”, 
kas sāka atbrīvot cilvēkus no staļina laikā valdījušām bailēm. tomēr sabiedrībā, se-
višķi vecākās paaudzes pārstāvju vidū, joprojām pastāvēja vēsturiski pamatotas bailes 
no jebkuras saskarsmes ar “čeku”. tas daudzus atturēja no rīcības, kas būtu vērsta pret 
padomju režīmu.

Drīz pēc Ņ. Hruščova atcelšanas no psKp CK pirmā sekretāra amata padomju sa-
vienībā tika izveidota psRs vDK 5. pārvalde, kas apkaroja ideoloģiskos “noziegumus”. 
Latvijā attiecīgās struktūras galvenais uzdevums bija cīņa ar latviešu nacionālismu. šeit 
nozīmīga loma tika ierādīta profilaksei, kas plaši tika pielietota sabiedrības iebiedēšanai. 
Cits nozīmīgs vDK uzdevums bija radošās inteliģences uzraudzība, lai nodrošinātu tās 
lojalitāti pastāvošajam režīmam. tāpat uzmanību pievērsa nelegālām jaunatnes pret-
padomju grupām, kuras pārsvarā ātri tika atklātas un sagrautas. Bez uzraudzības netika 
atstāti disidenti, kuri Latvijā nevarēja tikt uzskatīti par nopietnu draudu padomju re-
žīma pastāvēšanai. tomēr disidentu vajāšanas faktus izmantoja Rietumvalstis propa-
gandas karā pret psRs. Represīvais dienests spēja ietekmēt atsevišķus cilvēkus, bet bija 
bezspēcīgs pret tautas masu politisko aktivitāšu izpausmēm. sabiedrības noskaņojuma 
pārmaiņas 80. gados liecināja, ka labvēlīgos apstākļos tādas var būt iespējamas. tas arī 
notika perestroikas laikā, kad tika mainīta iepriekšējos gadu desmitos realizētā represīvā 
politika. sākotnēji maskava veicināja sabiedrības politisko aktivitāti, kas vēlāk pārauga 
latviešu vēlmē palielināt republikas suverenitāti un savas valodas tiesības un pat prasī-
bās par valsts neatkarības atjaunošanu. Kaut arī iepriekšējo gadu desmitu laikā vDK 
bija izveidojusi efektīvu aģentūras aparātu, kas caurauda sabiedrības politiski aktīvos 
sociālos slāņus, tomēr tā nespēja novērst padomju režīma sabrukumu un Latvijas valsts 
atjaunošanu.
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par autoriem

Aldis Bergmanis (dz. 1967) – 1993. gadā beidzis LU vēstures un filozofijas 
fakultāti. totalitārisma seku dokumentēšanas centra pētnieks. interešu lokā 
padomju specdienestu un Latvijas luterāņu baznīcas 20. gadsimta vēsture. pie-
dalījies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs. sešu zinātnisku rakstu 
autors, piecu zinātnisku rakstu līdzautors, 24 populārzinātnisku rakstu autors.

Indulis Zālīte (dz. 1951) – 1976. gadā beidzis LvU Ķīmijas fakultāti. totali-
tārisma seku dokumentēšanas centra vadītājs (1994–2008). piedalījies piecās 
starptautiskās zinātniskās konferencēs. vairāk nekā 15 zinātnisku un populār-
zinātnisku rakstu autors.

Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte    paDOmjU Latvijas DROšīBas iestāDes



Daina Bleiere

Latvijas sOvetiZāCija  
Un tās ieteKme  
UZ saBieDRīBU Un eKOnOmiKU

Latvijas sovetizācija bija pēc iespējas ātrāka un pilnīgāka tās iekļaušana padomju savienības politis-
kajā, administratīvajā un ekonomiskajā sistēmā un aptvēra visas politiskās, ekonomiskās, sabiedriskās 
un kultūras dzīves jomas. sovetizācija notika vairākos posmos: 1940.–1941. gads; 1944.–1953. gads; 
1954. gads–80. gadi. sovetizācija Latvijā (īpaši politiskā un ekonomiskā) galvenajos vilcienos bija 
noslēgusies 50. gadu sākumā, tomēr šis process turpinājās līdz pat psRs sabrukumam. sabiedriskās 
dzīves, kultūras un izglītības jomā sovetizācija lielākas sekmes guva kopš 50. gadu vidus, padomju 
režīma liberalizācijas laikā. tomēr liberalizācija pavēra iespēju pastāvēt arī ideoloģiskām un kultūras 
nišām, kas darbojās pret sovetizāciju.

sovietization of Latvia was made as rapid as possible, and as full as possible incorporation in the 
political, administrative and economic system of the soviet Union. it covered all spheres of political, 
economic, social and cultural life. several periods can be distinguished: 1940–1941; 1944–1953; 
1954–1980s. Basically, sovietization of Latvia (political and economic, in particular) ended until the 
beginning of 1950s, but actually this process continued until the collapse of the UssR. in social life, 
culture and education, sovietization was more successful since the mid-1950s, during the liberali-
zation of the soviet regime. However, liberalization empowered also ideological and cultural trends 
that worked against sovietization.

Atslēgvārdi: sovetizācija, padomju režīms, okupācija, autoritārisms, totalitārisms, posttotalitārisms, 
kompartija, represijas, leģitimitāte.

Keywords: sovietization, soviet regime, occupation, authoritarianism, totalitarianism, post-totalita-
rianism, Communist party, repressions, legitimacy.

termins “sovetizācija” apzīmē procesu, kura rezultātā attiecīgās valsts ideoloģija, 
pārvalde, ekonomika, kultūra, sadzīve tika integrēta vai arī pielīdzināta padomju sa-
vienības modelim teritorijās, kuras psRs anektēja molotova–Ribentropa pakta rezul-
tātā 1939.–1940. gadā (Baltijas valstis, Rietumukraina un Rietumbaltkrievija), kā arī 
viduseiropas un austrumeiropas valstīs pēc Otrā pasaules kara. starp abām šīm valstu 
grupām pastāv būtiskas atšķirības. viduseiropas valstis saglabāja formālu neatkarību 
no psRs, līdz ar to arī iespēju vairāk ņemt vērā katras zemes specifiskos apstākļus un 
pretoties maskavas centieniem uzspiest savu modeli. vienlaikus jāņem vērā, ka šo val-
stu komunistiskie režīmi 40.–50. gados nereti centās kopēt psRs politisko sistēmu arī 
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bez piespiešanas, uzskatot to par sava veida paraugu. šajā nozīmē literatūrā mēdz runāt 
par “pašsovetizāciju”.1

pretstatā t.s. tautas demokrātijas valstīm 1939.–1940. gadā anektētajās teritorijās, 
tostarp arī Baltijas valstīs, sovetizācija bija maskavas vadīts un stingri kontrolēts pro-
cess, kuram bija jānodrošina pēc iespējas ātrāka un pilnīgāka iekļaušana padomju sa-
vienības politiskajā, administratīvajā un ekonomiskajā sistēmā, un vietējām elitēm bija 
atvēlēta vienīgi paklausīgu izpildītāju loma. sovetizācijas tempus, formas, saturu diktēja 
maskava atbilstoši savām interesēm. teorētiski visām padomju republikām vajadzēja 
būt pilnīgi vienādām ideoloģijas, pārvaldes principu, ekonomikas, izglītības sistēmu 
utt. ziņā. vienīgais, ko varēja darīt vietējā elite, bija mēģināt panākt Latvijas specifikas 
respektēšanu tur, kur tās ignorēšana varētu apdraudēt sovetizāciju. 

neskatoties uz centralizāciju un unifikāciju, atšķirības starp psRs republikām 
pastāvēja un saglabājās, jo maskavai nācās rēķināties ar dažādu republiku nacionālās 
kultūras, ekonomiskās attīstības līmeņa, politiskās kultūras īpatnībām. atšķirības pa-
stāvēja un saglabājās arī starp Baltijas republikām. maskavas politikas spiediens bija 
vienāds, tomēr Latvijā, Lietuvā un igaunijā dažādos sektoros sovetizācijas procesa 
norise un tās sekmes bija visai atšķirīgas, kas galu galā ietekmēja gan neatkarības atgū-
šanas procesu 1988.–1991. gadā, gan Baltijas valstu attīstības variācijas pēc neatkarības  
atgūšanas. 

sovetizācijas galvenais instruments bija terors. tā spilgtākā izpausme bija masu de-
portācijas no Latvijas 1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 25. martā, kad no Latvijas uz 
sibīriju izveda attiecīgi 15 4242 un 42 1253 iedzīvotājus. Kopējais padomju režīma tiešo 
politisko represiju upuru skaits bija apmēram 180–190 tūkstoši.4 tomēr jāņem vērā, ka 
terors bija vērsts ne tikai pret sovetizācijas reālajiem un iedomātajiem pretiniekiem, bet 
arī pret valdošo eliti, ja tās darbības apdraudēja maskavas izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
pēc josifa staļina nāves 1953. gadā tiešas represijas vairs neizmantoja tik plaši un tās 
bija “maigākas”, tomēr maskava nekavējās tās likt lietā, ja saskatīja būtiskas novirzes no 
nospraustās līnijas, kā tas bija 1959. un dažos turpmākajos gados, kad amatu zaudēja 
virkne vadošo Latvijas t.s. nacionālkomunistu. protams, tika lietoti arī citi sovetizācijas 
instrumenti, piemēram, propaganda, kā arī nacionālo tradīciju izmantošana sekmīgākai 
padomju dzīvesveida un ideoloģijas internalizācijai sabiedrībā, atbilstoši tēzei par so-
ciālistiskās kultūras nacionālo formu un sociālistisko saturu. taču šie pasākumi nedotu 
cerēto efektu, ja tos nepastiprinātu represijas vai to draudi.

Latvijas sovetizācijā varam izdalīt vairākus posmus: 1) 1940.–1941. gads; 2) 1944.–
1953. gads; 3) 1954. gads–80. gadi. jāuzsver, ka tie ir diezgan vispārēji un atspoguļo 

1 sk.: Connelly j. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 
1945–1956. The University of north Carolina press, 2000, p. 45; Leffler m. p., Westad O. a. The Cambridge 
History of the Cold War, vol. i. Origins. Cambridge; new York; melbourne etc.: Cambridge University press, 
2010, p. 195.

2 Riekstiņš j. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas valsts 
arhīvs; nordik, 2001, 14. lpp.

3 Riekstiņš j. 1949. gada 25. marta deportācija Latvijā. Aizvestie. 1949. gada 25. marts, 1. daļa. Rīga: Latvijas 
valsts arhīvs; nordik, 2007, 23. lpp.

4 Bleiere D., Butulis i., Feldmanis i. u.c. Latvijas vēsture, 20. gadsimts. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: 
jumava, 2005, 318. lpp.
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izmaiņas padomju savienībā kopumā. tas izriet no jau iepriekš minētā – sovetizācija 
bija “no augšas” vadīts un regulēts process, un ir diezgan grūti runāt par tā specifisku 
dinamiku Latvijā, kas nebūtu atkarīga no psRs vadības politikas izmaiņām. nenolie-
dzami, šāda specifiska dinamika pastāvēja no tāda viedokļa, cik lielā mērā sabiedrība 
akceptēja tos vai citus sovetizācijas aspektus, respektīvi, vai un kā sovetizācija noteiktās 
jomās tika internalizēta. Diemžēl pētījumu šajā jomā ir ļoti maz, un tie ļauj izdarīt tikai 
ļoti vispārīgus secinājumus. viens no iemesliem neapšaubāmi ir tādu avotu trūkums, 
kas ļautu padziļināti pētīt sabiedrības atsevišķu slāņu noskaņojumu un attieksmi pret 
specifiskiem padomju režīma politikas aspektiem.

Latvijas sovetizācija 1940.–1941. gadā

pirmās padomju okupācijas laikā 1940.–1941. gadā padomju režīma institucionālā 
sistēma Latvijā tika ieviesta visai ātri. Līdz vācijas–psRs kara sākumam gan tiesību 
normas, gan pārvaldes institūciju sistēma visumā bija izveidota atbilstoši padomju 
sistēmai. Ļoti ātri tika likvidētas visas sabiedriskās organizācijas, līdz ar to sagrauts 
pamats, uz kura balstījās pilsoniskā sabiedrība. Finanšu sektora, rūpniecības, tirdznie-
cības, transporta un namīpašumu nacionalizācijas, agrārās reformas, kā arī represiju 
rezultātā sabiedrības sociālā struktūra kardināli izmainījās. politiskā elite un sabied-
rības vidusšķira zaudēja kā politisko ietekmi, tā arī ekonomisko pamatu. savukārt 
sabiedrības apakšslāņu sociālā mobilitāte tika veicināta. tās pārstāvjiem bija jāveido 
jaunā elite. tomēr sovetizācija daudzās jomās bija formāla un nepabeigta, jo tik īsā 
laikā nebija iespējams pilnībā demontēt Latvijas Republikas laikā izveidotās institūcijas 
un administratīvās tradīcijas. trūka arī piemērotu kadru, kas spētu veikt šo procesu, 
un, lai gan visai intensīvi tika iesūtīti piemēroti administratori no “vecajām” psRs 
republikām, kā arī skoloti vietējie padomju režīma atbalstītāji, līdz kara sākumam šī 
problēma nebija atrisināta. tā vieglās rūpniecības uzņēmumos 73% direktoru bija no 
jauna iecelti bijušie strādnieki un kalpotāji, bet 27% direktoru bija agrākie īpašnieki.5 
pirmie bieži vien bija nekvalificēti un neizglītoti aktīvisti, savukārt bijušie īpašnieki 
bija nevēlami no padomju režīma viedokļa, tomēr ne vienus, ne otrus nebija iespējams 
ātri nomainīt ar “padomju” kadriem. Līdzīgs stāvoklis bija arī citās jomās. jāatzīmē, 
ka maskava stingri kontrolēja kontaktus starp Baltijas republikām un “veco” padomju 
republiku iedzīvotājiem. Latvijas austrumu robežu apsargāja, tās šķērsošanai bija nepie-
ciešama atļauja. Kadru atlase sūtīšanai uz Latviju notika vissavienības Komunistiskās 
(boļševiku) partijas6 Centrālajā komitejā (vK(b)p CK). Kompartijas un pārvaldes 
aparāta birokrātiskās procedūras dēļ tā notika samērā lēni, kas daudzos vietējos funk-
cionāros varēja radīt maldīgu iespaidu, ka vadības groži atrodas vietējo komunistu 
rokās un ka “krievu biedri” ir atsūtīti tikai uz laiku, lai ievirzītu republiku padomju  
sliedēs.

5 Lva, pa-101. f., 1. apr., 52. l., 32. lp.
6 Kopš 1952. gada padomju savienības Komunistiskā partija – psKp.
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1940.–1941. gadā Latvijas ekonomikas iekļaušana psRs ekonomikas struktūrā 
notika formāli, par īstu integrāciju vēl nevarēja runāt.7 Lauksaimniecības kolektivizā-
cija nebija pat sākusies, lai gan tika veikti pasākumi tās veicināšanai. joprojām pastā-
vēja virkne institūciju, kas pārveidotā veidā bija saglabājušās no Latvijas Republikas, 
taču tika uztvertas kā svešķermenis. spilgtākais piemērs ir 24. teritoriālais strēlnieku 
korpuss, kas tika izveidots uz Latvijas armijas bāzes, būtiski samazinot tās skaitlisko 
sastāvu, vienību skaitu un struktūru, kā arī nomainot un sovetizējot komandējošo un 
pakāpeniski arī ierindas sastāvu, tomēr korpuss netika uzskatīts par uzticamu. tas iz-
paudās kā represijās pret militārpersonām vācijas un psRs kara priekšvakarā un pēc tā 
sākuma, tāpat latviešu demobilizēšanā no korpusa kara sākumā.8 

sovetizācijas apstākļu atšķirības 1940.–1941. gadā  
un pēc Otrā pasaules kara

novērtējot sovetizācijas rezultātus pirmajā padomju okupācijas gadā, varbūt pats 
būtiskākais moments bija tas, ka ne Latvijas iedzīvotāju vairums, ne arī paši sovetizē-
tāji neuzskatīja, ka šis process būtu pamatā pabeigts un neatgriezenisks. tai pašā laikā 
1940.–1941. gadā izveidotā institucionālā sistēma kalpoja par bāzi, uzsākot atkārtotu 
Latvijas okupāciju 1944. gada vasarā. tomēr situācija pirms un pēc kara daudzējādā 
ziņā atšķīrās, kas gan atviegloja, gan arī sarežģīja Latvijas integrāciju padomju sistēmā. 
vācijas un psRs karš bija radījis pārrāvumu, kura dēļ daudzus pasākumus nācās veikt 
no jauna. tomēr apstākļi bija mainījušies arī tādā ziņā, ka kara laikā pārmaiņas bija 
notikušas pašā padomju režīmā. 

Kara laikā būtiski bija mainījušās ideoloģiskās nostādnes vairākos jautājumos. Kopš 
30. gadu vidus proletāriskā internacionālisma ideoloģijas centrālo lomu pamazām no-
mainīja krievu nacionālisms. 1940.–1941. gadā šī nomaiņa vēl nebija tik acīmredzama, 
bet kara laikā ideja par krievu tautas vadošo lomu fašisma sagrāvē un pārējām psRs 
tautām kā par “jaunākajiem brāļiem” kļuva par dominējošo ideoloģisko motīvu. Kara 
laikā bija mainījusies arī attieksme pret baznīcu (īpaši pret pareizticīgo).9 psRs vadība 
bija nonākusi pie secinājuma, ka reliģijas ietekmi nav iespējams pilnībā iznīcināt, tur-
klāt baznīcu var izmantot masu mobilizācijai tādās krīzes situācijās kā karš. tādēļ prag-
matiskāk bija nevis censties reliģiskās konfesijas iznīdēt, bet gan atļaut tām ierobežotu 
darbošanos stingrā valsts kontrolē. 

nikolā verts norāda, ka režīma leģitimitāte kara laikā psRs bija palielinājusies.10 
padomju režīma līderos uzvara karā bija vairojusi pārliecību par saviem spēkiem, un 
viņi daudz lielākā mērā nekā pirms kara Baltijas republiku sovetizācijā varēja balstīties  

  7 Шнейдере И. Социалистическая индустриализация в Латвии: ход, итоги, проблемы. Рига: Зинатне, 
1989, с. 93–94.

  8 jermacāne i. sarkanās armijas 24. teritoriālā strēlnieku korpusa liktenis vācijas un psRs kara sākumā, 
1941. gada jūnijs–augusts. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas, 20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: 
Zinātne, 2011, 301.–314. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.).

  9 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Москва: РОССПЭН, 2010, с. 319.
10 turpat, 321. lpp.
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uz “veco” republiku iedzīvotājiem. sovetizācijas procesu būtiski ietekmēja tas, ka 
karadarbības rezultātā līdz ar armiju Baltijas teritorijā nonāca lielas ļaužu masas. 
tas atviegloja kadru piesaistīšanu. Demobilizētos varēja izmantot gan represīvajās 
struktūrās, gan citās jomās. pēc kara nebija iespējams pilnībā kontrolēt arī civilo 
iedzīvotāju pārvietošanos. Cilvēki, kas bija nokļuvuši Latvijā “neorganizēti”, mek-
lējot darbu un iztiku, nesa sev līdzi padomju praksi un izpratni par to, kā lietas tiek 
darītas padomju sistēmā. šie cilvēki varēja būt visai kritiski noskaņoti pret padomju 
varu, tomēr viņi bija auguši un darbojušies sistēmas apstākļos, zināja un akceptēja tās  
prasības.

1940.–1941. gadā no psRs atsūtītie Latvijas psR nomenklatūrā (t.i., vadošajos 
amatos, kuros varēja iecelt tikai ar vK(b)p CK vai Latvijas Komunistiskās (boļševiku) 
partijas11 (LK(b)p) CK sankciju) bija ap 1000 cilvēku12 (iespējams, nedaudz vairāk), 
bet kopējais atsūtīto funkcionāru (ieskaitot zemāka līmeņa ierēdņus, drošībniekus 
u.c.) skaits pēc aptuvenām aplēsēm bija ap 2–2,5 tūkstošiem cilvēku,13 taču, sākot ar 
1944. gada vasaru, šis skaits ļoti ātri tika pārsniegts.14 1946. gada 1. janvārī latvieši bija 
tikai 32% no partijas biedriem un kandidātiem.15 turklāt vērā ņemams procents no 
etniskajiem latviešiem komunistiem bija t.s. Krievijas latvieši, respektīvi, no “vecajām” 
psRs republikām atbraukušie vai atsūtītie funkcionāri. 

Būtiskas korektīvas karš bija ienesis Latvijas ekonomikā. tomēr no sovetizācijas 
viedokļa kara sekas izrādījās samērā viegli pārvaramas un daudzējādā ziņā padarīja so-
vetizāciju vieglāk īstenojamu. pēc kara varēja nerēķināties ar neatkarīgās Latvijas valsts 
laikā izveidotajiem ekonomiskajiem sakariem, iestrādēm, inženieru un tehniķu domā-
šanas inerci. Rezultātā rūpniecība un transports tika ātri integrēti padomju sistēmā. 
sarežģītāk bija sovetizēt lauksaimniecību, vispirms jau zemniecības pretošanās dēļ.

Zināmā mērā sovetizācijas procesu atviegloja arī tas, ka kara nobeigumā vērā ņe-
mama Latvijas iedzīvotāju daļa bija emigrējusi. Kā liecina Kārļa Kangera jaunākie pētī-
jumi, vācijas teritorijā kara beigās atradās 185 000 Latvijas iedzīvotāju,16 turklāt vairāk 
nekā 4500 cilvēku bija devušies uz Zviedriju.17 emigrantu vidū bija daudz politiskās, 
biznesa, tehniskās, intelektuālās un militārās elites pārstāvju, kuri citos apstākļos būtu 
varējuši atklāti vai slēpti pretoties sovetizācijai. tomēr padomju režīmam atšķirībā no 
1940.–1941. gada nācās rēķināties ar vērā ņemamu organizētu bruņotu pretestību, īpaši 
1944.–1945. gadā. vēsturnieks Heinrihs strods uzskata, ka 1944.–1956. gadā partizānu 

11 Kopš 1952. gada Latvijas Komunistiskā partija – LKp.
12 Lva, pa-101. f., 5. apr., 1. l., 15. lp.
13 Bleiere D. Latvijas psR nomenklatūras veidošanās 1940.–1941. gadā. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–

1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 34. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.).
14 Lva, pa-101. f., 8. apr., 50. l., 15. lp.
15 aprēķināts pēc: Lva, pa-101. f., 8. apr., 50. l., 35. op. lp.
16 Kangeris K. evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunas datu bāzes. Referāts 

nolasīts apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijā “nacionālā iden-
titāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs.” Rīgā 2011. gada 25. oktobrī.

17 neiburgs U. Zviedru un amerikāņu izlūkdienestu loma Latvijas Centrālās padomes organizētajās bēgļu laivu 
akcijās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju, 1944.–1945. gads. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas, 
20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: Zinātne, 2011, 170. lpp. 
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kustībā bija iesaistīts ap 20 tūkstošiem cilvēku un 80 tūkstoši atbalstītāju.18 pirmajos 
pēckara gados vēl bija dzīva cerība, ka starptautiskā situācija varētu mainīties un pa-
domju savienības jūgu varētu nokratīt. Lai panāktu pilnīgu sovetizāciju, organizētā 
un neorganizētā pretestība bija jāsalauž, bet tas prasīja laiku, tādēļ sovetizācijas tempi 
nevarēja būt tik ātri kā pirmās okupācijas laikā.

sovetizācija padomju režīma liberalizācijas un “stagnācijas” posmā

politiskā un ekonomiskā sovetizācija Latvijā galvenajos vilcienos bija noslēgusies 
50. gadu sākumā. Lauksaimniecības kolektivizācija un bruņotās pretestības apkarošana 
līdz staļina nāvei 1953. gada martā bija pabeigta (lai gan atsevišķi nacionālie partizāni 
vēl turpināja pretošanos un ne visi zemnieki bija iestājušies kolhozos). tomēr Latvi-
jas ekonomika funkcionēja kā psRs ekonomikas sastāvdaļa, administratīvā struktūra 
bija integrēta padomju sistēmā, represīvās un partijas struktūras kontrolēja sabiedrību 
pietiekami, lai nepieļautu kaut cik vērā ņemamas pretestības atjaunošanos. jāatzīmē, 
ka Latvijas psR historiogrāfijā 50. gadu sākums tika definēts kā periods, kad ir no-
slēgusies pāreja no kapitālisma uz sociālismu, faktiski integrāciju padomju sistēmā 
pielīdzinot sociālisma uzcelšanai. tika gan atzīts, ka “vēl vajadzēja atrisināt dažus pāri 
palikušos pārejas perioda uzdevumus”, piemēram, “līdz galam jāpāraudzina neproletā-
riskie elementi”, “kolhozu zemniecības sociālistiskā audzināšana” un “vecās inteliģen-
ces pāraudzināšana”, kā arī bruņotās pretestības galīgā likvidācija.19 Būtībā tika atzīts, 
ka sovetizācija nav tikai formālo mērķu (“stabilā politiskā vara, sociālistiskā sektora 
noteicošā loma tautsaimniecībā [..] Komunistiskās partijas vadība”)20 sasniegšana, bet 
arī panākšana, lai padomju režīms, tā politiskā un ekonomiskā iekārta, ideoloģiskās 
dogmas tiktu uztvertas kā leģitīmas, lai sabiedrība tās akceptētu, kas 50. gadu sākumā 
ne tuvu vēl nebija panākts. 

padomju ideoloģijas koncepti padomju sistēmas “materiālā” pamata izveidošanu 
un ideoloģisku leģitimāciju uzlūkoja kā secīgus un neatgriezeniskus procesus. patiesībā 
to attiecības bija komplicētākas un tie bija būtiski saistīti ar izmantotajiem sovetizācijas 
instrumentiem. Līdz staļina nāvei represijas bija dominējošais instruments, ar kuru 
visai sekmīgi izdevās nodrošināt īpašuma attiecību maiņu un institucionālo sovetizā-
ciju, taču neizdevās panākt režīma leģitimāciju. nepietika zemniekus sadzīt kolhozos, 
bija nepieciešams, lai kolhozs tiktu uzskatīts par normālu, neizbēgamu un galu galā la-
bāko lauksaimniecības ekonomikas organizācijas un lauku dzīvesveida formu. ne tikai 
ideoloģiskās normas, bet arī sabiedrības pārvaldes institucionālā uzbūve un ekonomi-
kas organizācija bija daļa no padomju dzīvesveida, no tās vērtību sistēmas. tas attiecās 
arī uz plānveida ekonomiku, valsts monopolu uz rūpniecisko ražošanu, tirdzniecību un 
pakalpojumu sniegšanu. 

18 strods H. Karš pēc kara. Diena, 2004, 31. janv., 15. lpp.
19 Latvijas PSR vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, 2. sēj. atb. red. a. Drīzulis. 3. pārstr. un 

papild. izdevums. Rīga: Zinātne, 1986, 251. lpp.
20 turpat.
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50. gadu vidū Latvijas sabiedrības attieksme pret padomju režīmu sāka mainīties. 
to ietekmēja vairāki faktori. pirmkārt, sabiedriskajā dzīvē iesaistījās paaudze, kas bija 
augusi un izglītojusies padomju režīma apstākļos. tās attieksme pret režīma sludi-
nātajām vērtībām bija mazāk kritiska nekā vecākajai paaudzei, turklāt pēc Ungārijas 
sacelšanās apspiešanas 1956. gadā bija skaidrs, ka jāatmet aukstā kara sākuma periodā 
pastāvējušās cerības uz Rietumu palīdzību Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā un 
jāmēģina veidot dzīvi pastāvošajos apstākļos, vēl jo vairāk tādēļ, ka iespēju emigrēt 
praktiski nebija. Otrkārt, ierobežotā padomju režīma liberalizācija, kas sākās pēc sta-
ļina nāves, padarīja dzīvi ciešamāku gan pilsētās, gan it īpaši laukos, tā pavēra zināmas 
karjeras iespējas ne tikai sabiedrības apakšslāņiem, bet arī agrākās elites pēcnācējiem. 

Centieni ideoloģiski motivēt sabiedrību pakāpeniski kļuva vājāki, īpaši pēc 
1964. gada oktobra, kad no amata atcēla psKp un valdības vadītāju Ņikitu Hruščovu. 
t.s. stagnācijas periodā, kad padomju valsts vadītājs bija Leonīds Brežņevs, ideoloģiju 
arvien vairāk nomainīja sabiedrības “uzpirkšana”, garantējot tai dažādus materiālos un 
garīgos labumus apmaiņā pret vismaz ārēju lojalitāti. šāda politika izraisīja ļoti atšķirī-
gas sekas. politiskā stabilizācija un režīma liberalizācija, kā arī dzīves apstākļu uzlabo-
šanās patiešām veicināja sabiedrības sadarbību ar režīmu un pakļaušanos tā prasībām. 
taču sadarbība un pakļaušanās arvien mazāk bija ideoloģiski motivēta, lielāka nozīme 
bija pragmatiskiem apsvērumiem. turklāt vairuma cilvēku priekšstati par iespējamām 
politiskā režīma un dzīvesveida alternatīvām, kas pastāvēja aiz psRs robežām, bija 
fragmentāri un izkropļoti. Cilvēki, kas bija ieauguši sistēmā, varēja būt ļoti kritiski, 
arī ciniski tās novērtējumā, vienlaikus turpinot izmantot tās sniegtās priekšrocības un 
nesaskatot citas alternatīvas, turklāt daudzas režīma izpausmes uzskatot par pašsapro-
tamām. “Dubultdomāšana” attīstījās ārkārtīgi plaši un skāra visus sabiedrības slāņus. 
tādējādi pakāpeniskā padomju režīma ideoloģiskās kvēles atdzišana bija tā, kas veici-
nāja sabiedrības sovetizāciju. taču vienlaikus tā pavēra iespēju dažādām ideoloģiskām 
un kultūras nišām, kas ļāva darboties ja ne pret, tad vismaz paralēli sistēmai un galu 
galā radīja pamatu 80. gadu otrās puses atmodas procesiem. 

politiskās sistēmas sovetizācija un komunistiskās partijas loma

Latvijas neatkarības iznīcināšana 1940. gada jūnijā un jūlijā notika ar demokrāti-
jas atjaunošanas lozungu. Faktiski viena nedemokrātiska sistēma nomainīja citu, taču 
atšķirības nedemokrātisma līmenī starp Kārļa Ulmaņa diktatūru 1934.–1940. gadā un 
padomju režīmu bija milzīgas. atbilstoši 60. gados izstrādātajam Huana Linca skaid-
rojumam pirmo var raksturot kā autoritāru režīmu, otro – kā totalitāru.21 90. gados 
Huans Lincs un alfreds stepans nonāca pie secinājuma, ka politisko režīmu dalījums 
trīs grupās – demokrātiski, autoritāri un totalitāri – nav parocīgs politisko režīmu ana-
līzei, jo vairums nedemokrātisko režīmu tā vai citādi iekļaujas autoritāro sistēmu grupā. 
Lai atvieglotu analīzi, viņi izvirzīja jaunu politisko režīmu klasifikāciju – demokrātiskie, 

21 Linz j. j., stepan a. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, 
and Post-Communist Europe. Baltimore; London: The johns Hopkins University press, 1996, p. 38.
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autoritārie, totalitārie, posttotalitārie, sultāniskie.22 nosauktie ir ideālie tipi, un reāli 
pastāvošie politiskie režīmi pilnībā neatbilst nevienam paveidam. tomēr noteikti var 
teikt, ka staļina laika psRs politiskais režīms bija totalitārs, jo galvenajos vilcienos at-
bilda definīcijai: tas bija iznīcinājis “gandrīz jebkādu agrāko politisko, ekonomisko un 
sociālo plurālismu, tam ir vienota, skaidri formulēta, vadoša, utopiska ideoloģija, pastāv 
intensīva un ekstensīva mobilizācija, un tajā ir vadība, kas valda, ļoti bieži harismātiski, 
neierobežoti un lielā mērā neprognozējami, radot risku kā elitēm, tā arī neelitēm”.23 

Lai gan Ulmaņa režīms apkaroja tos politiskos grupējumus, kurus uzskatīja par 
valsts un režīma interesēm bīstamiem, tomēr represijas bija samērā “maigas” salīdzinā-
jumā ar tām, kas sākās līdz ar padomju okupāciju.24 taču būtisko atšķirību ar padomju 
režīmu noteica pat ne tik daudz represiju apjomi, cik represiju raksturs un tas, par 
ko vispār varēja represēt. Ulmaņa režīma laikā sodīja par reālu pretvalstisku darbību, 
turklāt tā bija jāpierāda. padomju represiju raksturīgākā iezīme bija tā, ka par to upu-
riem varēja kļūt jebkurš – neatkarīgi no sociālā stāvokļa, izcelšanās un politiskajiem  
uzskatiem, turklāt arī tad, ja nebija veicis nekādas reālas pretpadomju akcijas.

nevar noliegt, ka Ulmaņa autoritārais režīms zināmā mērā atviegloja sovetizāciju, 
jo tas bija likvidējis demokrātiskās institūcijas un politiskās organizācijas, kas būtu va-
rējušas mēģināt dot pretsparu okupācijai. 1934. gada 15. maija valsts apvērsums bija arī 
sašķēlis sabiedrību un devis iespēju okupantiem izmantot demokrātijas atjaunošanas 
lozungu, lai maldinātu kreisi noskaņotās aprindas (sociāldemokrātus u.c.), kā arī nacio-
nālās minoritātes un iesaistītu tās neatkarīgās Latvijas politiskās sistēmas demontāžā. 

pirmie soļi politiskās sistēmas sovetizācijas virzienā tika sperti uzreiz pēc sarkanās 
armijas ienākšanas Latvijas teritorijā 1940. gada 17. jūnijā. Kaut arī atsevišķos pagastos 
un pilsētās komunisti un kreisie radikāļi pirmajās pēcokupācijas dienās izveidoja da-
žāda veida rīcības komitejas un padomes pēc 1905. gada revolūcijas parauga,25 tās tika 
pieciestas tikai tik ilgi, kamēr jaunā vara vēl nebija pietiekami nostiprinājusies. nekādas 
reālas divvaldības nebija. veco varas institūciju vadība, sākot ar apriņķu, pilsētu un 
pagastu vadību, ātri tika nomainīta ar psRs lojāliem cilvēkiem, pārsvarā no komunistu 
un kreisi noskaņotās inteliģences vidus, kā arī ar padomju drošības iestāžu no psRs 
atsūtītiem cilvēkiem. 

t.s. tautas saeimas vēlēšanas 14. un 15. jūlijā radīja jaunu hibrīdinstitūciju, kura 
formāli atgādināja kādreizējo parlamentu, bet faktiski bija tā pilnīgs noliegums. Bū-
tībā saeimas vēlēšanu sagatavošana skaidri parādīja, ka nekāda politiskā plurālisma, 
pat ierobežota, nebūs. Gan vēlēšanu norise, gan arī saeimas sesija notika pēc padomju 
parauga – atļāva tikai viena kandidātu saraksta, t.s. Darba tautas bloka reģistrāciju. 
saeimā deputātu uzdevums bija tikai apstiprināt iepriekš pieņemtus lēmumus. pēc Lat-
vijas oficiālās aneksijas 1940. gada 5. augustā saeima 24. augustā pieņēma Latvijas psR 
Konstitūciju un pasludināja sevi par pagaidu augstāko padomi. 

22 Linz j. j., stepan a. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, 
and Post-Communist Europe, p. 40.

23 turpat. 
24 Bleiere D., Butulis i., Feldmanis i. u.c. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: jumava, 2008,  

187. lpp.
25 Žagars Ē. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā, 1940.–1941. Rīga: Zinātne, 1975, 37. lpp.
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Kompartijai bija jākļūst par galveno koordinējošo spēku Latvijas sovetizācijā un 
par to asi, ap kuru koncentrējās visa Latvijas psR politiskā sistēma. pamatu tai ielika 
Latvijas Komunistiskās partijas (LKp) legalizācija, kas formāli notika 1940. gada 
28. jūnijā, tomēr faktiski – jau 21. jūnijā. Kompartija bija vienīgā partija, kam atļāva 
legalizēties. Formāli līdz pat aneksijai LKp nebija iekļauta varas vertikālē, tomēr  
augusta Kirhenšteina valdība faktiski visus lēmumus saskaņoja ar partijas Centrālo  
komiteju (CK). 

1940. gada vasarā LKp vēl nespēja pildīt sovetizācijas funkciju, jo LKp biedru skaits 
bija pārāk mazs. Oficiālos LKp dokumentos minēts, ka legalizācijas brīdī partijā esot 
bijis aptuveni 500 biedru.26 tomēr citi materiāli liek domāt, ka arī tas ir pārāk opti-
mistisks novērtējums un reālais kompartijas biedru skaits legalizācijas brīdī bija ma-
zāks.27 jāņem gan vērā, ka pēc Latvijas okupācijas kompartijas biedru skaits visai strauji 
palielinājās,28 sākumā uz vietējo iedzīvotāju rēķina, bet 1941. gadā komunistu skaita 
pieaugumu gandrīz pilnībā deva no citām psRs republikām atsūtītie komunisti.29 

pagrīdes LKp nebija nekādas pieredzes valsts vadīšanā. tās biedri bija ideoloģiski 
augsti motivēti, taču pārsvarā vāji izglītoti cilvēki, kuru priekšstati par to, kāda ir kom-
partijas loma padomju savienībā, bija visai dogmatiski un abstrakti. 

tādējādi LKp 1940. gada vasarā galvenokārt pildīja psRs emisāra andreja višinska 
(līdz 21. jūlijam), vēstniecības un psRs iekšlietu tautas komisariāta pārstāvju norādī-
jumus. LKp padomju pārstāvjiem kalpoja par sava veida “kadru banku”, kas organizēja 
tos, kuri vēlējās sadarboties ar padomju režīmu. pēc Latvijas aneksijas 1940. gada sep-
tembra vidū psRs sūtniecību Latvijā likvidēja, sūtni vladimiru Derevjanski nozīmēja 
par vK(b)p CK un psRs tautas komisāru padomes (tKp) pilnvaroto. v. Derevjanska 
un viņa aparāta uzdevums bija vadīt un kontrolēt Latvijas sovetizāciju. turklāt paralēli 
v. Derevjanska aparātam Latvijas sovetizāciju 1940.–1941. gadā kontrolēja arī dažādas 
militārās un drošības struktūras. tādējādi informāciju par sovetizācijas gaitu un rezul-
tātiem, kā arī par republikas kompartijas CK un pārvaldes orgānu darbību maskava 
saņēma pa dažādiem kanāliem. maskavā Baltijas valstu sovetizāciju vadīja vK(b)p CK 
sekretārs andrejs andrejevs.

pēc atkārtotās okupācijas 1944.–1945. gadā sovetizācijas procesa kontrolei tika 
izmantota līdzīga shēma. Lai Baltijas valstu kompartijām palīdzētu stabilizēt situāciju, 
tika izveidoti speciāli vK(b)p CK biroji. Lietuvas un igaunijas birojus izveidoja ar 
vK(b)p CK 1944. gada 11. novembra, bet Latvijas – ar 29. decembra lēmumu. jāatzīmē, 
ka LK(b)p pirmais sekretārs jānis Kalnbērziņš pats atzina, ka patstāvīgi, bez maskavas 
atbalsta Latviju sovetizēt neizdosies, jo trūkst kadru.30 

igauņu vēsturnieks tenu tannbergs Baltijas biroju uzdevumus formulē šādi: 1) pa-
līdzēt ieviest padomju pārvaldes aparātu; 2) ieviest padomju ekonomisko modeli; 3) ap-
spiest bruņoto un nevardarbīgo pretošanos; 4) ievirzīt garīgo dzīvi atbilstoši padomju 

26 sk.: Lva, pa-101. f., 5. apr., 1. l., 14. lp.
27 par šo jautājumu sīkāk sk.: Bleiere D. Latvijas psR nomenklatūras veidošanās 1940.–1941. gadā, 22. lpp.
28 turpat, 29.–30. lpp.
29 turpat, 30. lpp.
30 turpat, 19.–20. lpp.
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standartiem; 5) kontrolēt republiku vadību un informēt centru.31 Faktiski trešais un 
piektais uzdevums bija galvenie. Biroja sastāvā bija arī valsts drošības orgānu pilnva-
rotais, kas bija arī biroja vadītāja vietnieks. viņa pienākumos ietilpa ne tikai bruņotās 
pretestības apkarošana, bet arī maskavas informēšana par Latvijas psR vadības uzve-
dību un lojalitāti.

1946. gadā biroja kontrolējošā loma pilnībā izpaudās vairākās konflikta situācijās, 
kurās toreizējais biroja vadītājs vasilijs Rjazanovs saskatīja nacionālisma izpausmes. 
vislielākais skandāls izraisījās sakarā ar dažu Latvijas vadības pārstāvju attieksmi pret 
zemniecību. LK(b)p CK trešais sekretārs jānis jurgens, kurš atbildēja par lauksaimnie-
cību, bija atzinis, ka partijai ir jāiekaro zemnieku uzticība.32 tas tika uztverts kā na-
cionālistiska novirze no partijas līnijas, jo iznāca, ka j. jurgens un daži citi funkcionāri 
traktē visus zemniekus kā vienotu slāni un nesaskata atšķirību starp “kulakiem” un 
“pārējiem”. j. jurgenu atcēla no amata, un šis un arī citi incidenti skaidri parādīja, kas 
Latvijā ir noteicējs, un nevar noliegt, ka republikas vadība biroja likvidāciju 1947. gada 
27. martā (vienlaikus darbību izbeidza arī igaunijas un Lietuvas biroji) uztvēra ar at-
vieglojuma sajūtu. Baltijas biroju likvidāciju izraisīja maskavas pārliecība, ka stāvoklis 
ir pietiekami stabils. Kontroli uzticēja pastāvīgiem vK(b)p CK instruktoriem, katrai 
republikai atsevišķi. tika atrasta “ne tik uzskatāma un uzmācīga kā agrāk, bet tomēr 
republikas varas kontroles forma”.33 vēl viena maskavas kontroles forma bija psKp 
CK pārbaudes komisiju – t.s. brigāžu nosūtīšana uz republiku ar mērķi veikt kārtējās 
pārbaudes par to vai citu jautājumu, kā arī pārbaudīt LKp CK darbību, ja par to bija 
sūdzības. šādas brigādes ziņojums kļuva arī par pamatu, lai izrēķinātos ar eduardu 
Berklavu un citiem nacionālkomunistiem 1959. gada jūlijā. 

Republikā uz vietas maskavas galvenās “acs” loma tika uzticēta LKp CK otrajam 
sekretāram. Otro sekretāru atsūtīja no citurienes, pēc tautības parasti viņš bija krievs. 
Otrā sekretāra funkcijās ietilpa kadru politika, respektīvi, viņš kontrolēja iecelšanu 
amatos jeb t.s. nomenklatūras kadru atlasi. jāsaka, ka šāda kontroles forma pastāvēja 
arī citās republikas augstākās pārvaldes institūcijās (ministru padome, ministrijas) un 
sevišķi plaši un konsekventi tā tika praktizēta 1940.–1941. gadā, kad ministriju un citu 
iestāžu vadītāji tika komplektēti no vietējiem komunistiem, bet viņu vietnieki bija at-
sūtīti no psRs. tā kā dažkārt tie bija latvieši pēc izcelšanās, tad nezinātājiem šī sistēma 
ne vienmēr bija skaidra. 

Latvijā šis princips tika saglabāts līdz pat staļina nāvei. 1953. gada jūnijā sakarā 
ar Lavrentija Berijas uzsākto kursu uz nacionālo kadru izvirzīšanu par otro sekretāru 
kļuva latvietis – vilis Krūmiņš. tomēr 1956. gadā jau atkal par otro sekretāru no mas-
kavas atsūtīja Filipu Kašņikovu. nākamajā kongresā 1958. gadā viņš saņēma diezgan 
daudz balsu “pret” un rezultātā CK plēnumā netika atkārtoti ievēlēts.34 pats nepaklau-
sības fakts maskavai liecina, ka pēc psKp 20. kongresa bija notikusi vērā ņemama  

31 Таннберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Москва:  
РОССПЭН, 2010, c. 28. 

32 swain G. “Cleaning up soviet Latvia”: The Bureau for Latvia (Latburo), 1944–1947. The Sovietization of the 
Baltic States, 1940–1956. ed. by O. mertelsmann. tartu: KLeiO, 2003, pp. 78–79.

33 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль, 1940–1953. Москва: РОССПЭН, 2008, с. 145.
34 Lva, pa-101. f., 21. apr., 11. l., 1.–6. lp.
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liberalizācija arī kompartijas funkcionāru prātos. Otrā sekretāra amatu atkārtoti ieņēma 
v. Krūmiņš. taču t.s. nacionālkomunistu sagrāves rezultātā viņš zaudēja savu amatu 
1959. gada beigās. turpmāk otrā sekretāra amatā bija tikai krievi. tas, ka “maskavas 
acs” atbildēja tieši par kadru politiku, bija ļoti svarīgi, jo kadru izvēlei bija noteicošā 
loma sovetizācijā.

teorētiski LKp CK bija galvenā republikas institūcija, kurai bija jāvada visu likum-
došanas, pārvaldes, saimniecisko, ideoloģisko un kultūras institūciju darbība republikā. 
augstākās padomes darbība likumdošanas jomā bija tīri formāla, nekādi likumi un ap 
prezidija dekrēti (lēmumi) nevarēja tikt pieņemti bez LKp CK ziņas, arī par ap sesiju 
sasaukšanu vispirms izlēma LKp CK birojs. Runājot par izpildvaru – LpsR ministru 
padomi, visi svarīgākie lēmumi tika pieņemti kā kopīgi lēmumi ar LKp CK. ministru 
padomes uzdevums bija risināt tīri tehniskus jautājumus, kas bija saistīti ar lēmumu 
izpildi. stratēģiju noteica Centrālā komiteja. 

Kompartijas kontrole pastāvēja kā vertikālā līmenī – no CK uz rajonu (līdz 
1950. ga dam – apriņķu) partijas komitejām un izpildu komitejām līdz pagastiem/ciema 

1. att. pie LpsR Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūta direktora, LpsR Za viceprezidenta 
Friča Deglava zārka godasardzē stāv (labajā pusē): LKp CK pirmais sekretārs jānis Kalnbērziņš, 
LpsR ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks matīss plūdonis, LKp Rīgas pilsētas komitejas 
sekretārs viktors Krūmiņš, LpsR mp priekšsēdētāja vietnieks vladimirs stroganovs, LpsR mp 
priekšsēdētāja vietnieks eduards Berklavs; (kreisajā pusē): LpsR mp priekšsēdētājs vilis Lācis, 
LpsR augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs Kārlis Ozoliņš, LKp CK otrais sekretārs  
Filips Kašņikovs, LKp CK sekretārs nikolajs Bisenieks. 1957. gada 21. novembrī 
(LvKFFDa, 9432p) 
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padomēm, rūpnīcām, kolhoziem, sovhoziem un iestādēm. Kontrole pastāvēja arī hori-
zontālā līmenī. Zemāko partijas kontroles līmeni pārstāvēja partijas pirmorganizācijas, 
kuru uzdevums bija uzraudzīt savas iestādes vai uzņēmuma darbību, līdz rajona partijas 
komitejām, kas atbildēja par attiecīgā rajona politisko stāvokli un ekonomiskās darbī-
bas rezultātiem. Rajona partijas komitejas sekretārs faktiski bija neierobežots valdnieks 
savā teritorijā. 

taču vienlaikus padomju sistēmas īpatnība bija tā, ka republikas vadība – LKp CK 
faktiski tikai daļēji varēja kontrolēt vai vispār nevarēja kontrolēt vērā ņemamus ekono-
miskās un politiskās dzīves sektorus. vispirms jau ārpus tās kontroles atradās Latvijas 
teritorijā izvietotās psRs bruņoto spēku daļas. Kā no republikas instancēm, tā arī no 
armijas vienību vadības tika prasīta savstarpēja sadarbība. ar šo mērķi arī Baltijas kara 
apgabala vadība bija kooptēta LKp CK un CK biroja sastāvā. tomēr armijniekiem bija 
rezervētas tiesības nerēķināties ar republikas vadību, ja tas tika uzskatīts par lietderīgu.

LKp CK tikai visai nosacīti varēja kontrolēt vissavienības pakļautības uzņēmumus. 
šo uzņēmumu partijas komitejas bija LKp sastāvā, tomēr uzņēmumu ekonomisko un 
sociālo politiku noteica to augstākstāvošā priekšniecība maskavā, kuru republikas va-
dība parasti nevarēja ietekmēt. no ekonomikas nozarēm republikas pakļautībā pilnībā 
bija tikai lauksaimniecība un vietējā rūpniecība. tādēļ lauksaimniecība bija tā nozare, 
kurā LKp CK vadība varēja izvērsties. 

Kompartijas ietekmes nodrošināšanas problēmu laukos pirmajos pēckara gados 
risināja ar LK(b)p CK ieceltu partijas organizatoru (partorgu) palīdzību. viņiem 
bija jāpanāk komunistu slāņa palielināšanās laukos, jākontrolē pagastu un ciemu 
izpildkomitejas, mašīnu un traktoru stacijas, sovhozi un vēlāk kolhozi. 1949. gadā 
īstenotā lauku vienlaidu kolektivizācija palīdzēja risināt lauku sovetizācijas problēmu 
ne tikai no īpašuma tiesību un ekonomiskās un sociālās struktūras viedokļa, bet arī 
tādā ziņā, ka tā ļāva sekmīgāk kontrolēt zemniecību. šim mērķim kalpoja arī Latvijas  

2. att. maršals ivans Bagramjans, LKp CK pirmais sekretārs arvīds pelše, igaunijas Kp pirmais sekretārs ivans 
Kebins, Lietuvas Kp CK pirmais sekretārs antans snečkus, Baltijas kara apgabala pavēlnieks ģenerālleitnants 
josifs Gusakovskis, BKa Kara padomes loceklis, politiskās pārvaldes priekšnieks Ņikita Djomins,  
LpsR ministru padomes priekšsēdētājs jānis peive, Kaļiņingradas apgabala Kp komitejas sekretārs  
n. Konovalovs 1960. gada februārī (LvKFFDa, 3561p) 
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administratīvās struktūras pielīdzināšana psRs uzbūvei, ar 1950. gada 1. janvāri likvi-
dējot apriņķus un pagastus un ieviešot sīkākas administratīvās struktūras – rajonus un 
ciemu padomes (pēdējās bija nodibinātas jau iepriekš un pastāvēja paralēli pagastiem). 
Laika gaitā pieauga arī kompartijas biedru skaits. tā 1946. gada sākumā to bija gandrīz 
11 tūkstoši, 1953. gada sākumā – 42 tūkstoši, 1967. gadā – 107 tūkstoši, bet 1988. gadā – 
182 tūkstoši partijas biedru un kandidātu.35

Lai gan lielāko daļu pieauguma deva pilsētas, tomēr arī laukos partijas biedru skaits 
bija stipri palielinājies. partijas biedru skaita pieaugums pārsvarā gan notika uz nelat-
viešu rēķina. par to liecina arī dati par komunistu nacionālo sastāvu. Kaut arī kopš 
60. gadiem latvieši vairāk tika uzņemti kompartijā un viņu īpatsvars partijas biedru vidū 
pieauga, tas nekad nesasniedza latviešu īpatsvaru republikā. tā, piemēram, 1950. gada 
sākumā latvieši bija 25,9 procenti no visiem partijas biedriem, bet 1989. gadā – 
39,7 procenti.36 tā kā partijas biedra karte bija obligāts priekšnoteikums (ar ļoti retiem 
izņēmumiem) nomenklatūras amatu ieņemšanai, šie cipari atspoguļo latviešu relatīvi 
vājās pozīcijas padomju Latvijas elitē, turklāt tieši tajās jomās, kas no padomju režīma 
viedokļa bija vissvarīgākās, piemēram, kompartijas struktūras, rūpniecība, lielie trans-

35 Bleiere D., Butulis i., Feldmanis i. u.c. Latvijas vēsture, 20. gadsimts, 311. lpp. 
36 Bleiere D. Latvijas komunistiskās partijas etniskais sastāvs un nacionālkomunisma problēma 1944.–

1956. gadā. Letonikas Otrais kongress. Vēsture un identitāte: kongresa referāti. Rīga: Zinātne, 2008, 153. lpp.; 
Lva, pa-101. f., 63. apr., 5. l., 10. lp.

3. att. mežizstrādes darbos nodarbinātie pūres pagasta zemnieki v. i. Ļeņina piemiņai veltītā 
mītiņā 1947. gada 21. janvārī. priekšplānā pirmais no labās partijas organizators ivanovs.  
Žaņa Legzdiņa foto (LvKFFDa, 30764n)
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porta uzņēmumi (dzelzceļš, jūras tirdzniecības flote u.c.). pamatiedzīvotāju pozīcijas 
komunistiskajā elitē bija stiprākas vienīgi lauku rajonos (taču tikai sākot ar 60. gadiem, 
turklāt 70.–80. gados arī tur daudzviet latviešu īpatsvars samazinājās), bet no noza-
rēm – lauksaimniecībā, kultūrā un izglītībā, lauku rajonu vietējā pārvaldē.

šis stāvoklis bija pamatā neapmierinātībai, kas izpaudās gan nacionālkomunisma 
fenomenā 50. gadu otrajā pusē, gan arī Latvijas Komunistiskās partijas šķelšanās pro-
cesā 1990. gadā. Latviešu komunisti skaidri apzinājās, ka, pat ieņemot vadošus amatus, 
viņi var kaut ko labu izdarīt tikai savā darbības laukā, bet nevar uzlabot situāciju repub-
likā kopumā. nenoliedzami, daudzi no viņiem bija norūpējušies par režīma leģitimitāti 
latviešu acīs, taču viņiem daudzkārt nācās pārliecināties, ka viņu centienus veicināt 
padomju režīma leģitimitāti maskava uztver kā apkarojamu nacionālistisku novirzi.

ekonomikas sovetizācija un tās sociālās sekas

Latvijas sovetizācijā tautsaimniecības valstiskošanai tika pievērsta pastiprināta 
uzmanība, jo atbilstoši t.s. marksisma-ļeņinisma doktrīnai industrializācija un lauk-
saimniecības kolektivizācija bija divi no trim sociālisma celtniecības pamatakmeņiem 
(trešais bija t.s. kultūras revolūcija). pirmais solis sovetizācijas virzienā bija nacionalizā-
cija, kuru sāka sagatavot jau uzreiz pēc Latvijas okupācijas 1940. gada jūnijā. t.s. tautas 
saeimas 1940. gada 22. jūlija deklarācijas, kas zemi pasludināja par tautas īpašumu, kā 
arī noteica banku un lielo rūpniecības, tirdzniecības un transporta uzņēmumu nacio-
nalizāciju, faktiski apstiprināja procesu, kas jau bija uzsākts. Uzņēmumu pārvalde un 
iekšējā dzīve intensīvi tika pārveidota pēc padomju parauga. sīkumainā uzskaites un 
uzraudzības sistēma noveda pie ārkārtīgi strauja birokrātiskā aparāta pieauguma.37 

agrārajā sektorā sovetizācija 1940.–1941. gadā notika lēnāk nekā citās tautsaimnie-
cības nozarēs. Lai gan zemniecību centās maldināt, apgalvojot, ka nekādas piespiedu 
kolektivizācijas nebūs, faktiski sagatavošanās tai sākās līdz ar 1940. gada 22. jūlija dek-
rētu par zemes nacionalizāciju. Zemnieki ne tikai zaudēja īpašuma tiesības uz zemi 
(kļuva par tās lietotājiem), bet arī visas saimniecības, kas pārsniedza 30 ha platību, 
tika pasludinātas par lielsaimniecībām. Zemes platības virs 30 ha pārgāja valsts zemes 
fondā, no kurienes tās tika izdalītas bezzemniekiem un sīkzemniekiem. 

solis kolektivizācijas virzienā bija arī mašīnu un traktoru staciju38 (mts) un tām 
pakļauto mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu (mZip) dibināšana, kas sākās jau 
1940. gada rudenī, kā arī sovhozu veidošana. Lai izveidotu mts un mZip, konfiscēja 
līdz 600 lielo zemnieku saimniecību.39 sovhozus pārsvarā veidoja uz valsts un Rīgas 
pilsētas saimniecību bāzes, taču daļu – balstoties uz konfiscētajām saimniecībām. Uz 

37 King G. j. Economic Policies in Occupied Latvia: A Manpower Management Study. tacoma: pacific Lutheran 
University press, 1965, p. 56.

38 mašīnu un traktoru stacijas psRs 1927.–1958. gadā bija valsts lauksaimniecības uzņēmumi, kas iznomāja 
kolhoziem traktorus, kombainus un citu tehniku. pēc mts likvidācijas kolhozi ieguva tiesības paši iegādāties 
tehniku.

39 Krastiņš a. Lauku saimniecību īpašuma nacionalizācija 1941. gada pavasarī – aizsākums masveida represijām 
pret Latvijas zemniekiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, nr. 2, 1993, 107., 113. lpp.

Daina Bleiere    Latvijas sOvetiZāCija Un tās ieteKme UZ saBieDRīBU Un eKOnOmiKU



484 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

konfiscēto saimniecību bāzes veidoja arī palīgsaimniecības valsts iestāžu un armijas 
daļu apgādei.

sākoties otrajai padomju okupācijai 1944. gadā, tautsaimniecības valstiskošana 
daļēji bija jāsāk no jauna, tomēr pirmskara iestrādes to ievērojami atviegloja. arī tas 
apstāklis, ka kara rezultātā ekonomika bija cietusi būtiskus zaudējumus, trūka spe-
ciālistu un strādnieku, ražošana bija dezorganizēta, atviegloja ekonomikas pārvaldes 
centralizāciju un Latvijas ekonomikas pakļaušanu psRs interesēm. pirmajos pēckara 
gados zināmu lomu vēl saglabāja privātais sektors. agrārais sektors joprojām nebija 
pilnībā valstiskots, lai gan valsts sektors tajā bija lielāks nekā pirms kara. pēc kara tika 
atļauta arī visai ierobežota privātā uzņēmējdarbība tirdzniecības, pakalpojumu un 
sīkražošanas jomā. Rūpnieciskajā ražošanā privātais sektors gan deva ne vairāk par 
vienu procentu produkcijas. Daudz jūtamāks privātais sektors bija tirdzniecības un 
pakalpojumu jomā – līdz 10 procentiem.40 Lai likvidētu privāto sektoru, tika izmantota 
nodokļu politika – tādu nodokļu uzlikšana, kurus nebija iespējams samaksāt, un tas arī 
tika panākts līdz 1947. gada vasarai. 

jau 1945.–1946. gadā ne tikai Latvijā, bet vispār visās republikās mašīnbūves 
rūpniecība, kā arī visi citi uzņēmumi, kuri ražoja “stratēģisko produkciju” (ķīmiskās 
rūpniecības uzņēmumi, farmaceitiskās rūpnīcas, cukurfabrikas, linu apstrādes rūpnīcas 
u.c.), tika nodoti vissavienības ministriju pārziņā. Republikas vajadzības un intereses 
tika pakārtotas “lielās politikas” prasībām. 

Latvijas rūpnieciskā, transporta un sociālā infrastruktūra, kas daļēji bija saglabāju-
sies no cariskās Krievijas laikiem, bet daļēji radīta neatkarīgās Latvijas laikā, turklāt bija 
relatīvi maz izpostīta Otrā pasaules kara laikā, bija ļoti izdevīga izmantošanai psRs pēc-
kara ekonomikas attīstīšanai ar samērā nelieliem kapitālieguldījumiem. vājais posms 

40 Bleiere D., Butulis i., Feldmanis i. u.c. Latvijas vēsture, 20. gadsimts, 338. lpp.

4. att. tranzistoru 
radioaparāta “selga” 
komplektēšana 
a. popova Rīgas 
radiorūpnīcā 1963. gadā. 
jevgēnija Fadejeva foto 
(LvKFFDa, 24629n)
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bija darbaroku trūkums rūpniecībā un celtniecībā. taču šī problēma tika atrisināta ar 
strādnieku ievešanu no citām republikām. paralēli notika cilvēku stihiska imigrācija, 
īpaši no karā izpostītajiem Krievijas un Baltkrievijas pierobežas apgabaliem. vēl viens 
darbaspēka “sūknis” bija padomju armija, jo Latvijā izvietoto karaspēka daļu virsnieki 
vai arī obligātā dienesta karavīri pēc demobilizēšanās izvēlējās palikt dzīvot Latvijā.

pēc demogrāfu aprēķiniem 1945.–1959. gadā Latvijā ieradās apmēram 400 tūkstoši 
iedzīvotāju (ieskaitot jau Latvijā dzimušos viņu bērnus). turpmākajos 40 gados ieceļoja 
vēl 708 tūkstoši cilvēku.41 Latvijā no visām padomju republikām bija vismazākais iedzī-
votāju pieaugums dzimstības dēļ un vislielākais – iedzīvotāju migrācijas dēļ. migrācijas 
rezultātā latviešu īpatsvars republikā samazinājās no gandrīz 80 procentiem pirms Otrā 
pasaules kara līdz 52 procentiem 1989. gadā.42

jāatzīmē, ka atšķirībā no padomju savienības kopumā, kur rūpniecība tika izteikti 
orientēta uz smago (ražošanas līdzekļu un iekārtu ražošana) rūpniecību, jo tā bija sais-
tīta ar valsts aizsardzības vajadzību apkalpošanu, Baltijas republikās pirmajos pēckara 
gados lielāko daļu produkcijas deva tautas patēriņa preču ražošana. to noteica rūpnie-
cības nozaru struktūra un specializācija, kas bija izveidojusies starpkaru periodā. vēl 
1960. gadā vairāk nekā pusi rūpniecības produkcijas deva uzņēmumi, kas ražoja plaša 
patēriņa preces.43 pakāpeniski smagās rūpniecības īpatsvars palielinājās, tomēr Latvijā 
joprojām plaša patēriņa preces ražoja vairāk nekā citās republikās, turklāt arī preču 
kvalitāte bija augstāka. Rezultātā veikali bija labāk apgādāti ar apģērbiem, apaviem, 
mēbelēm, radioaparatūru nekā citviet, un tas savukārt bija vērā ņemams stimuls, lai 
cilvēki censtos apmesties uz dzīvi Latvijā.

50. gadu otrajā pusē notika ekonomikas vadības reforma psRs, to decentralizēja, 
apgabalos un republikās izveidojot tautas saimniecības padomes (tsp), piešķirot tām 
samērā lielu patstāvību sava reģiona ekonomisko problēmu risināšanā. Lielākā daļa 
agrāko vissavienības ministriju pārvaldīto uzņēmumu nodeva republikas tsp pār-
ziņā. parādījās reāla iespēja Latvijai plānot ekonomikas attīstību atbilstoši republikas  
vajadzībām un resursiem, vismaz tā šķita republikas vadībai. tomēr 1959. gada jūlijā 
LKp CK plēnumā t.s. nacionālkomunisti, kuri ieņēma vadošus amatus LKp un pārval-
des struktūrās, tika sakauti. iebildumi pret jaunu lielu rūpniecības objektu celtniecību 
tika noraidīti kā nacionālistiski. Rezultātā 60.–80. gados uzcēla vairākus lielus ķīmiskās 
rūpniecības uzņēmumus Daugavpilī, valmierā, Olainē. jelgavā uzcēla mikroautobusu 
rūpnīcu RaF, Ogrē trikotāžas kombinātu, Liepājā uzņēmumu “Lauma”. tā kā Latvijā 
trūka darbaroku, strādniekus šiem uzņēmumiem nācās ievest no citām republikām. 
paplašinājās vai tika rekonstruēti jau pastāvošie uzņēmumi. Latvijas rūpniecība psRs 
tika uzskatīta par labi attīstītu, tomēr to vajāja tās pašas kaites, kas visu padomju ekono-
miku, – ražošana bija enerģijas un materiālu ietilpīga, tā bija nepietiekami mehanizēta 
un automatizēta, tādēļ bija liels roku darba patēriņš. par spīti aicinājumiem ieviest 

41 eglīte p., mežs i. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā. Okupācijas režīmi 
Latvijā 1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 417. lpp. (Latvijas vēsturnieku komi-
sijas raksti, 7. sēj.).

42 turpat, 422. lpp.
43 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1979 году. Статистический ежегодник. Рига: Авотс, 1980,  

с. 54.
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automatizāciju, tas notika ļoti lēni, jo psRs rūpniecība nespēja saražot nepieciešamās 
iekārtas vai arī tās bija nekvalitatīvas. turklāt līdzās relatīvi modernām jaunām ražot-
nēm bija rūpnīcas, kurās ražošanas iekārtas darbojās vēl no neatkarīgās Latvijas vai pat 
cariskās Krievijas laikiem.

jāatzīmē, ka Latvijas rūpniecības produkcija gandrīz pilnībā apkalpoja padomju 
savienības iekšējo tirgu. Latvijā tika ražota produkcija, kam bija liels pieprasījums psRs 
iekšējā tirgū (pasažieru vilcieni, mikroautobusi, radioaparatūra, veļas mazgājamās ma-
šīnas, pārtika, audumi, trikotāža, zāles u.c.), bet kas arvien straujāk (ar retiem izņēmu-
miem) atpalika no atbilstošiem kapitālistisko valstu izstrādājumiem, respektīvi, nebija 
konkurētspējīga pasaules tirgū. padomju stila industrializācija radīja virkni problēmu, 
kas bija kopīgas visai psRs tautsaimniecībai, – zems darba ražīgums, pretestība ražoša-
nas un tehnoloģiskai modernizācijai, izšķērdīgs enerģijas un izejvielu patēriņš. 

jau līdz ar Latvijas reokupāciju 1944.–1945. gadā atsākās gatavošanās lauksaim-
niecības kolektivizācijai. atkārtoti veica zemes reformu, turklāt tā bija represīvāka 
nekā 1940. gada reforma, īpaši pret zemniekiem, kas tika apsūdzēti sadarbībā ar vācu 
okupācijas varu. 

1944.–1946. gadā maskavas politika Baltijā kolektivizācijas jautājumā bija samērā 
piesardzīga. tā tika pasniegta kā brīvprātīgs pasākums un tālākas nākotnes perspek-
tīva. 1947. gada pavasarī maskavas politika mainījās. tika radīti apstākļi, lai zemnieki 
būtu spiesti apvienoties kolhozos. Kolhoziem tika radītas priekšrocības – svarīgākās 
bija pazeminātas valsts sagādes normas. Daļu iedzīvotāju ieskaitīja “kulaku” kategorijā. 
patiesībā “kulaks” bija nevis ekonomiska, bet gan politiska kategorija, kas no psRs 
30. gadu prakses tika pārnesta uz Baltiju, neņemot vērā vietējos apstākļus. padomju 
propagandas skatījumā viņa galvenā un noteicošā iezīme bija neizdzēšams naids pret 
padomju režīmu kopumā un it īpaši pret kolhoziem. “Kulakus” vainoja par to, ka 
zemnieki nevēlējās apvienoties kolhozos. arī nacionālie partizāni šajā interpretācijā 
bija “kulaki” un viņu līdzskrējēji. tādējādi šī kategorija iemiesoja sevī aktīvu opozīciju 
padomju režīmam. 

tomēr ne represijas pret “kulakiem” un spaidi pret “darba zemniekiem”, ne arī pri-
vilēģijas kolhozniekiem nedeva vērā ņemamus rezultātus. 1949. gada sākumā kolhozos 
bija apvienojušies 10,2% zemnieku saimniecību, kas gan bija vairāk nekā igaunijā un 
Lietuvā, tomēr pieauguma tempi bija lēni. maskava 1948. gada beigās nolēma īstenot 
Baltijā, kā arī moldāvijā, Rietumbaltkrievijā un Rietumukrainā “vienlaidu” kolektivizā-
ciju. pirmais solis šajā virzienā bija “kulaku” un “nacionālistisko elementu” deportācija, 
kas Latvijā sākās 1949. gada 25. martā un turpinājās līdz 30. martam. Kopumā depor-
tēja 2,2% Latvijas iedzīvotāju. 

akcijai bija divi mērķi – tai bija jānodrošina “vienlaidu” kolektivizācija un jāsalauž 
bruņotā pretošanās. abi uzdevumi bija savstarpēji saistīti. Kā norāda jeļena Zubkova, 
“padomju vara Baltijā bija sev definējusi trīs galvenos ienaidniekus [..] – “bandīts”, 
“kulaks” un “nacionālists””.44 ar pirmajiem saprata partizānus, ar otrajiem – turīgo 
zemniecību, ar trešajiem – tos, kurus turēja aizdomās par “bandītu” atbalstīšanu, un 
vispār politiski neuzticamos.

44 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль, 1940–1953, c. 181.
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Deportācija savu mērķi panāca. Līdz 1949. gada 1. maijam kolhozos bija apvienoti 
jau 71,6% zemnieku saimniecību. Līdz 1952. gada 1. jūlijam Latvijā bija kolektivizētas 
praktiski visas zemnieku saimniecības – 98,4 procenti.

vispārējās kolektivizācijas tūlītējās ekonomiskās sekas bija ļoti liela lauksaimniecī-
bas ražības krišanās. 1953. gada 22.–23. jūnijā LKp CK plēnums atzina, ka svarīgākajās 
lauksaimniecības nozarēs nebija sasniegts pirmskara līmenis.45 1950.–1953. gadā kol-
hozos bija samazinājusies visu galveno lauksaimniecības kultūru ražība, arī graudaugu 
un kartupeļu kopievākums. Lai gan daļēji to izraisīja lauksaimniecībai nelabvēlīgie 
laikapstākļi, tomēr kolektivizācijas ietekme arī bija vērā ņemama. 

45 Lva, pa-101. f., 16. apr., 9. l., 80.–81. lp.

5. att. pļaviņu hidroelektrostacijas celtnes būvdarbi, 1965. gada jūlijs. Žaņa Graubica foto  
(LvKFFDa, 3522-1)
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jūtami pieauga zemniecības ekspluatācijas līmenis. Zemniekiem nācās strādāt 
daudz vairāk, ja viņi gribēja labi padarīt kolhoza darbu un nodrošināt savu iztiku no 
piemājas saimniecības. Lai gan piemājas saimniecība bija paredzēta kolhoznieku sētas 
iztikas nodrošināšanai, valsts pieprasīja nodot noteiktu daudzumu tajā saražotās lauk-
saimniecības produkcijas, turklāt iepirkuma cenas bija zemas. ar katru gadu pieauga 
nodokļu apmērs no zemnieku sētām. valsts politika bija vērsta arī uz kolhozu neiero-
bežotu ekspluatāciju. 

attieksme pret kolhoziem mainījās pēc staļina nāves. 1953. gadā uzsāka vairākas 
reformas, kas diezgan būtiski izmainīja kolhozu ekonomisko situāciju. Kolhozu tiesī-
bas paplašināja. samazināja lauksaimniecības produktu obligātās piegādes normas un 
palielināja valsts iepirkuma cenas. atcēla lauksaimniecības produktu obligātās piegādes 
no zemnieku piemājas saimniecībām. palielinājās valsts subsīdijas kolhoziem. 

60.–70. gados tika veikti pasākumi, kas samazināja kolhoznieku sociālo dis-
krimināciju, salīdzinot ar citām strādājošo kategorijām, to skaitā valsts saimnie-
cību – sovhozu strādniekiem. Kolhoznieki ieguva tiesības uz valsts pensijām, uz 
apmaksātu atvaļinājumu un citām sociālajām garantijām. Kolhoznieku darba  
apmaksa attiecībā pret citām strādājošo kategorijām izlīdzinājās. Kaut arī kolhoz-
nieku stāvoklis 60.–80. gados jūtami uzlabojās, tieši šajā laikā lauku sovetizācijas 
ekonomiskās un sociālās sekas izpaudās daudz vairāk nekā pirmajos gados pēc 
kolektivizācijas, kad, neskatoties uz nelabvēlīgiem ārējiem nosacījumiem, turpi-
nāja darboties zemnieku tradicionālie priekšstati par darba tikumu un atbildību, 
bet kolhozus daudzi vēl uztvēra kā reālu kopīpašumu. pakāpeniski zemnieki arvien 
vairāk tika pielīdzināti valsts nodarbinātajiem, un arī kolhozs viņu apziņā pielīdzi-
nājās valsts uzņēmumam, kurā ierindas strādniekam ir mazas iespējas ietekmēt 
darba rezultātus. Kolhozniekiem tika garantēts zināms ienākumu līmenis neatkarīgi 
no darba rezultātiem, turklāt papildu ienākumus deva sava piemājas saimniecība. 

6. att. Rīgas rajona Dreiliņu 
ciema lauksaimniecības 
arteļa “Cīņa” kolhoznieki 
parakstās uz valsts aizņē-
mumu, 1953. gada 24. jūnijā. 
jevgēnija Fadejeva foto 
(LvKFFDa, 1782n)
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tādējādi zemnieki bija samērā labi nodrošināti. vienlaikus tas veicināja bezatbil-
dību, patērētāja attieksmi, jo bija pavājinājusies saite starp darba rezultātiem un  
ienākumiem. 

sabiedriskās dzīves sovetizācija

Latvijā līdz padomju okupācijai pastāvēja dažāda veida sabiedriskas organizācijas – 
sākot ar kultūras un saviesīgām biedrībām un beidzot ar  labdarības un sociālās palīdzī-
bas, kā arī profesionālām (piemēram, lauksaimnieku, amatnieku) biedrībām. Kaut gan 
to lielākā daļa nebija politiskas organizācijas, tās nekādi neiekļāvās padomju sistēmā, 
tādēļ bija likvidējamas. vispirms slēdza sabiedriskās organizācijas, kas tika asociētas 
ar Ulmaņa režīmu. no tām visvairāk psRs baidījās no aizsargu organizācijas, kaut arī 
1940. gada pirmajā pusē aizsargi vairs nebija nozīmīgs militārs spēks.46 8. jūlijā valdība 
pieņēma likumu par aizsargu organizācijas likvidāciju, kas stājās spēkā 10. jūlijā.47 
1940. gada 5. jūlijā slēdza Rīgas Latviešu biedrību. tās namā iekārtoja Baltijas kara ap-
gabala virsnieku namu. pārējās bezpeļņas organizācijas, ieskaitot amatnieku biedrības, 
pēc Latvijas inkorporācijas psRs sastāvā likvidēja. šis process gan aizņēma diezgan 
daudz laika – līdz 1941. gada pavasarim. 

atbrīvojušos telpu sāka aizpildīt ar padomju tipa organizācijām. 1940.–1941. gadā 
un pirmajos pēckara gados sabiedrisko organizāciju kopskaits bija mazs. jau 1941. gada 
sākumā nodibināja tādu padomju savienībai specifisku organizāciju kā aizsardzības, 
aviācijas un ķīmiskās rūpniecības veicināšanas organizācija (Osoaviahim), kuras uz-
devums bija sagatavot jauniešus dienestam padomju armijā. 1951. gadā to reorganizēja  
par Brīvprātīgo armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrību (DOsaaF). Līdz 
1950. gadam bija nodibinātas tādas organizācijas kā sarkanā Krusta biedrība, Brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrība, mednieku un makšķernieku biedrība, nedzirdīgo bied-
rība, vairākas zinātniskās, zinātniski tehniskās un medicīnas zinātniskās biedrības. jau 
1940.–1941. gadā nodibināja vai sāka organizēt vairākas t.s. radošās savienības – rakst-
nieku, arhitektu, komponistu. 1944. gadā nodibināja teātra biedrību. Radošo savienību 
uzdevums bija kļūt pat rakstnieku, mākslinieku, mūziķu u.c. intelektuālo profesiju 
pašpārvaldes institūcijām, kas atviegloja partijas kontroli šajā visai grūti pārvaldāmajā 
vidē. jāatzīmē, ka republikas radošo savienību kontroli paralēli LKp CK veica arī attie-
cīgā savienības radošā organizācija. 

visām sabiedriskajām organizācijām principā bija jādarbojas kompartijas uzrau-
dzībā, ja arī formāli tās bija patstāvīgas organizācijas. Organizāciju vadības locekļu 
kandidatūras bija jāsaskaņo ar partijas institūcijām. sabiedriskajām organizācijām bija 
obligāti jāiekļaujas dažādu ideoloģisku un politisku kampaņu īstenošanā.

padomju režīma liberalizācijas procesi kopš 50. gadu vidus diezgan būtiski ietek-
mēja arī sabiedrisko organizāciju attīstību. pirmkārt, to skaits ievērojami pieauga. īpaši 

46 Butulis i. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: 
jumava, 2011, 80. lpp.

47 Latvijas Republikas Ministru Kabineta sēžu protokoli. 1940. gada 16. jūnijs – 19. jūlijs. Rīga: Zinātne, 1991, 271. lpp.
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aktīvi veidojās dažādas zinātniskās un tehniskās biedrības. Otrkārt, sabiedriskās orga-
nizācijas sāka veidoties ne tikai pēc psRs vai republikas vadības ierosmes, bet arī “no 
apakšas” – kā sabiedrības iniciatīvas rezultāts, protams, tikai tad, ja par to lietderību 
izdevās pārliecināt LKp CK un maskavu. tā 1959. gadā tika izveidota Latvijas Dabas 
un pieminekļu aizsardzības biedrība. jāatzīmē, ka sabiedrisko organizāciju veidošanās 
bija varas interesēs, jo ļāva vieglāk pārraudzīt noteiktas sabiedrisko aktivitāšu jomas. 
taču vienlaikus tā bija nepieciešama arī specifiskām interešu grupām. padomju sistēmā 
pastāvošā deficīta dēļ dažāda veida materiāli un ierīces nebija nopērkami, tos sada-
līja centralizēti ar biedrību starpniecību. turklāt biedrības statuss deva iespēju rīkot 
konferences, pasākumus, publicēt grāmatas un preses izdevumus, vērsties ar lūgumiem 
partijas un pārvaldes institūcijās, lai aizstāvētu tās vai citas sabiedrības grupas intereses, 
kas citās formās nebija iespējams, jo neformālas aktivitātes padomju režīms principā 
neatzina, tās varēja izraisīt represijas. Bez tam biedrības statuss pavēra iespēju tās 
locekļiem veikt komerciālu darbību. piemēram, Dārzkopības un biškopības biedrībai 
60.–80. gados izveidojās vesels veikalu tīkls Latvijā, ar tās starpniecību puķu sīpoli, stādi 
utt. tika pārdoti visas psRs teritorijā. treškārt, kopš 50. gadu vidus pamazām mazinājās 
daudzu sabiedrisko organizāciju politizācijas pakāpe. Dažkārt tās atsevišķos jautājumos 
pat varēja izrādīt pretestību partijas instancēm, kā tas notika mākslinieku savienībā 
50. gadu otrajā pusē un Rakstnieku savienībā pēc 1965. gada. 

viens no iemesliem, kādēļ tika pieļauta sabiedrisko organizāciju skaita paplaši-
nāšanās, dažādu interešu grupu organizēšanās, ir saistāms ar to, ka padomju režīms 
kā padomju savienībā kopumā, tā arī Latvijā jutās pietiekami stabili. partijas un 
drošības orgānu izveidotie sabiedrības kontroles mehānismi ļāva pietiekami efektīvi 
neitralizēt visus, kas pārkāpa noteiktās robežas. turklāt biedrības ļāva vieglāk kon-
trolēt dažādu specifisku interešu grupu darbību, kas principā ideoloģiskajiem uzrau-

7. att. svinīgais mītiņš pie Liepājas aizstāvju pieminekļa Uzvaras dienā 1977. gada 9. maijā.  
Ulda Brieža foto (LvKFFDa, 62141-n)
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giem un valsts drošības komitejai nepatika, piemēram, dažādu artefaktu un grāmatu  
kolekcionēšana.

vienlaikus 60.–80. gados pavērās iespēja plašākām neformālām apolitiskām, bet 
dažkārt arī uz opozicionāras darbības robežas balansējošām sabiedriskām aktivitātēm, 
ja tās notika oficiālu institūciju, piemēram, komjaunatnes, radošo savienību, dažādu 
biedrību aizsegā vai arī bija piesaistītas valsts institūcijām vai kolhoziem. piemēram, 
folkloras kolektīvi vai rokgrupas, kas darbojās arodbiedrību, uzņēmumu vai kolhozu 
kultūras namos, diskotēkas, kas notika komjaunatnes organizāciju paspārnē.

sabiedriskās dzīves sovetizācijā būtisks uzsvars tika likts uz padomju svētku un tra-
dīciju ieviešanu. tomēr šādi pasākumi nespēja izspiest nekomunistiskās tradīcijas un 
paražas, jo tie bija oficiozi, garlaicīgi un ārkārtīgi ideoloģizēti. jāatzīmē, ka divi svētki 
no oficiālo padomju pasākumu saraksta – sieviešu diena 8. martā un padomju armijas 
diena 23. februārī tomēr ieguva zināmu popularitāti (pēdējā – kā vīriešu diena) un 
samērā plaši tiek svinēta arī mūsdienu Latvijā.  

paralēli tika svinēti tradicionālie un nepolitiskie svētki – Līgosvētki, jaunā gada sa-
gaidīšana u.c. Lai gan reliģiskās tradīcijas un paražas nedrīkstēja piekopt komunisti un 
komjaunieši, pārējie iedzīvotāji joprojām pārsvarā kristīja bērnus un laulājās baznīcā, 
izvadīja mirušos ar mācītāja piedalīšanos. tā Rīgā no visiem 1961. gadā dzimušajiem 
tika kristīti 35,6%, Rēzeknē – 76%, Daugavpilī un jelgavā – 42 procenti. ar reliģisku  
rituālu bija apbedīti 38,5% mirušo Rīgā, 29% Rēzeknē un 20% jūrmalā.48 to darīja arī 
ne visai reliģiozi cilvēki, kuru saistība ar baznīcu nereti aprobežojās ar šiem svarīgajiem 
dzīves notikumiem. tāpat ļoti populāri bija kapu svētki, kurus vadīja mācītāji. 

50. gadu vidū saistībā ar jaunu pretreliģijas kampaņu atsevišķās vietās sākās 
mēģinājumi ieviest nereliģiskas sadzīves tradīcijas, piemēram, pilngadības svētkus, 
sabiedriskās kāzas u.c. 50. gadu beigās jauno padomju tradīciju sistematizāciju un 
popularizāciju savā pārziņā pārņēma komjaunatnes CK (1960. gadā tās vadībā darbu 
sāka padomju sadzīves tradīciju komisija), galveno uzmanību pievēršot pilngadības 
svētkiem un kāzām, bet drīz vien padomju tradīciju scenāriju izstrādāšanā un popula-
rizācijā iesaistījās arī Latvijas psR ministru padome, Zinību biedrība, emiļa melngaiļa 
tautas mākslas nams un citas organizācijas.49 aktīvi ieviesa arī bērnības svētkus un 
vārda došanas svētkus, kam bija jāaizstāj kristības, nereliģiskus bēru rituālus, mirušo 
piemiņas dienas u.c. jāsaka, ka liela daļa šo jauno padomju tradīciju patiešām kļuva po-
pulāra, jo ideoloģiskais komponents tajās netika izvirzīts priekšplānā, scenāriji balstījās 
agrākajās reliģiskajās un tautas tradīcijās. Cilvēkiem radās iespēja atklāti, svinīgi un ar 
vērienu atzīmēt nozīmīgus notikumus ģimenes dzīvē. vērā ņemams apstāklis ir tas, 
ka šīs nereliģiskās tradīcijas plaši izplatījās laukos un mazpilsētās. piemēram, par kāzu 
svinīgās reģistrācijas popularitātes pieaugumu liecina tas, ka no gadā vidēji noslēgtajām 
9–10 tūkstoš laulībām republikas rajonos 60. gadu sākumā tikai daži simti tika svinīgi re-
ģistrēti ciemu padomēs, klubos utt., bet 1969. gadā šādu reģistrāciju bija jau vairāk nekā 
8,7 tūkstoši. Lauku rajonos pēc jaunajām tradīcijām jau 1961. gadā notika pāri par 62%,  

48 Lva, 1448. f., 1. apr., 180. l., 125.–139. lp.
49 Zavarina a. padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijas pilsētās. Arheoloģija un etnogrāfija, 9. laid. Rīga: 

Zinātne, 1970, 198.–199. lpp.
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bet 1969. gadā – 72,3% bēru ceremoniju.50 jaunās tradīcijas vispirms ieviesās luterāņu 
apdzīvotajos rajonos. Latgalē tām bija lielāka pretestība, tomēr 70.–80. gados tās izpla-
tījās arī katoļu vidū.51 Lielu popularitāti ieguva nereliģiskās mirušo piemiņas dienas 
(kapu svētki), sākotnēji luterāņu, vēlāk arī katoļu un pareizticīgo kapsētās, jo oficiālos 
kapu svētkus atbalstīja varas iestādes – kolhozi deva transportu braukšanai uz kapsētu, 
tika organizēta izbraukuma tirdzniecība, pēc kapu svētkiem notika arī citi izklaides 
pasākumi, piemēram, brīvdabas izrādes un dejas. “mācītāja” kapu svētkus atbīdīja uz 
cilvēkiem nepierastu laiku, un tie notika bez tā vēriena, kuru deva varas iestāžu atbalsts 
un iesaiste, tādēļ tie spēja piesaistīt tikai nelielu patiesi ticīgo saujiņu. Kopumā nereli-
ģisko tradīciju veiksmes pamatā bija sekmīga tautas tradīciju un paražu ekspluatācija, 
kā arī tas, ka lielas daļas sabiedrības saistību ar baznīcu, īpaši luterāniskajos novados, 
bija noteikusi nevis reliģiozitāte, bet gan turēšanās pie tradīcijām. jaunās tradīcijas deva 
iespēju apvienot konformismu ar vēlmi pēc skaistām svinībām un tradicionālajiem 
rituā liem. jāpiebilst, ka jaunās tradīcijas nepārdzīvoja padomju sistēmas sabrukumu, 
tām nācās atdot vietu reliģiskajām tradīcijām, jo tajās garīgais saturs ir dziļāks. Reli-
ģiskās tradīcijas tomēr pilnībā neizdevās izskaust. 1987. gadā reliģijas lietu pilnvarotais 
konstatēja, ka visās konfesijās kopā pēdējos 5–10 gados tiek kristīti 18–19% jaundzi-
mušo, 4–5% laulību tiek slēgti baznīcā, bet 19–20% bēru notiek ar reliģisku rituālu.52

īpašus panākumus neguva mēģinājumi radīt tādas izteikti padomju tradīcijas kā 
komjauniešu jeb sabiedriskās kāzas, kā arī svinīgā pirmās pases izsniegšana un jauniesau-
camo svinīga aizvadīšana padomju armijā, jo šie pasākumi bija neizbēgami ideoloģizēti, 
tiem trūka personiskuma un intimitātes. turklāt tiem nebija sakņu tradicionālajā kultūrā.

Kultūras un izglītības sovetizācija

Kultūras un izglītības sovetizācijai padomju režīms pievērsās ļoti aktīvi jau kopš 
Latvijas aneksijas 1940. gadā. Līdz 1942. gadam bija paredzēts principā sovetizēt visu 
izglītības sistēmu. Kara sākšanās neļāva īstenot šos plānus. taču pēc atkārtotās oku-
pācijas atsākās intensīvas izglītības sistēmas pārmaiņas, kas izpaudās kā nevēlamo 
pedagogu nomaiņa ar tādiem, kas izglītību bija ieguvuši vai nu psRs, vai jau padomju 
Latvijā, kā arī mācību programmu un mācību līdzekļu sovetizācija. sovetizācijas mēr-
ķiem tāpat atbilda mazākumtautību skolu slēgšana un faktiski divu paralēlu vispārē-
jās izglītības sistēmu – latviešu un krievu valodā – radīšana. Krievu valodu intensīvi  
ieviesa arī vidējā speciālajā un augstākajā izglītībā, turklāt pēdējā līdz pat 50. gadu 
vidum intensīvi piesaistīja pedagogus, kas izglītību bija ieguvuši “vecajās” padomju 
republikās. 60.–80. gados izglītības sistēmas sovetizācija būtībā bija pabeigta. vienīgais 
aspekts, kurā maskava vēl bija neapmierināta ar sasniegto rezultātu, bija joprojām pie-
tiekami plašais latviešu valodas lietojums augstākajā izglītībā.

50 Čivkule e., jefremova L. padomju sadzīves tradīcijas lauku darbaļaužu dzīvē. Arheoloģija un etnogrāfija,  
9. laid. Rīga: Zinātne, 1970, 222., 231. lpp.

51 sk. arī: pauštytė-šaknienė R. Ritual, power and historical perspective: Baptism and name-giving in Lithuania 
and Latvia. Journal of Ethnology and Folkloristics, issue 1 (1), 2007, pp. 115–129. – www.ceol.com.

52 Lva, 1419. f., 3. apr., 266. l., 53. lp.
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Kultūras sovetizācija bija viens no sarežģītākajiem padomju režīma uzdevumiem, 
un, lai gan panākumi šajā jomā tika gūti, tie bija visai neviennozīmīgi. staļina laikā 
centieni radīt jaunu latviešu padomju kultūru bija visai izteikti. tikai neliela kultūras 
mantojuma daļa – t.s. proletāriskā kultūra – tika akceptēta. par šīs kultūras svarīgu 
sastāvdaļu tika uzskatīts Raiņa mantojums, andreja Upīša darbi un daļa citu literatūras 
un mākslas vērtību. tomēr lielākā daļa pirmspadomju latviešu literatūras un tēlotājas 
mākslas tika atmesta kā “buržuāziska”. Bibliotēkās un muzejos tika iznīcinātas vai no-
slēptas “specfondos” grāmatas un artefakti, kas tika uzskatīti par politiski kaitīgiem un 
“nevērtīgiem”. piemēram, 1949. gadā valsts latviešu un krievu mākslas muzejā (tagad 
nacionālais mākslas muzejs) “melnajā sarakstā” iekļuva 303 mākslas darbi, to skaitā 
jēkaba Kazaka, jāņa tillberga, jaņa Rozentāla darbi.53 

taču vienlaikus padomju režīms mēģināja integrēt atsevišķus nacionālās kultūras 
elementus, piešķirot tiem padomisku saturu. tā 1948. gadā tika noorganizēti pirmie pa-
domju Latvijas dziesmu svētki. Dziesmu svētki turpmāk kļuva par pastāvīgu tradīciju. 
sovetizācija izpaudās gan to piesaistē padomju Latvijas gadadienām, gan arī repertuāra 
izvēlē, jo tā lielākā daļa sastāvēja no ideoloģiski angažētām un krievu un citu padomju 
tautu dziesmām un dejām. staļina laikā režīma slavināšanai intensīvi tika izmantots arī 
latviešu lietišķās mākslas un dizaina mantojums.

50. un 60. gados notikusī kultūras politikas liberalizācija ļāva atgriezties apritē daļai 
pirmspadomju un emigrācijas latviešu kultūras mantojuma. parādījās arī iespējas iepazī-
ties ar Rietumu rakstnieku, mākslinieku un komponistu darbiem, lai gan tikai ar to daļu, 
kas tika uzskatīta par “progresīvu”. Kaut arī oficiāli “sociālistiskā reālisma” metode jopro-
jām bija padomju profesionālās mākslas pamats, tās robežas pakāpeniski paplašinājās.  

53 veikmane v. staļiniskās kultūrpolitikas ietekme uz Latvijas muzeju darbu. Komunistiskā totalitārisma un 
genocīda prakse Latvijā: konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 114. lpp.

8. att. pilngadības svētki 
madonas kultūras nama 
zālē 1979. gada augustā. 
Oļģerta skujas foto 
(LvKFFDa, 92114-n)
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tika akceptēti tādi žanri, kam nebija tieša sabiedriska skanējuma (intīmā lirika dzejā, 
klusā daba un ainava glezniecībā). 70. un 80. gados kultūras telpa tika paplašināta vēl 
vairāk, taču tas notika ne tik daudz atklātas konfrontācijas ceļā, cik cenšoties pierādīt 
tās savienojamību un nekaitīgumu padomju režīmam. sociālistiskā reālisma kanonā 
iekļāva parādības, kam nebija nekā kopīga ne ar sociālismu, ne ar reālismu. Rezultātā 
profesionālā māksla kļuva faktiski par vienīgo jomu, kurā varēja izpausties tautas patie-
sās domas un uzskati, par sava veida opozīcijas iemiesojumu – no pus oficiālas līdz aiz-
liegtai un apkarotai. vienlaikus latviešu profesionālā kultūra bija vajadzīga arī padomju 
režīmam, jo tā bija sava veida vitrīna, kuru varēja izmantot, lai parādītu Rietumiem, ka 
latviešu tauta un tās kultūra plaukst.

sovetizācijas ierocis bija arī rusifikācija, jo krievu valodas un kultūras izplatīšana 
padomju savienībā bija svarīgs instruments, ar kura palīdzību centās panākt visai at-
šķirīgo tautu integrāciju ar mērķi izveidot “padomju tautu”. par svarīgu rusifikācijas in-
strumentu tika uzskatīta vispārējās izglītības sistēma. skolās ar latviešu mācību valodu 
krievu valodas mācīšanai tika pievērsta īpaša uzmanība. Lai gan latviešu valodu mācīja 
arī skolās ar krievu mācību valodu, tomēr atvēlētais stundu skaits bija mazāks, turklāt 

9. att. iecavas septiņgadīgās skolas pionieri veido 
imanta sudmaļa dzīvei veltītu albumu. 50. gadu 
sākums. a. Ručinska foto (LvKFFDa, 1-n)

10. att. LpsR ministru padomes priekšsēdētāja viet-
nieks jānis Ostrovs atklāj pirmos padomju Latvijas 
dziesmu svētkus 1948. gada 19. jūlijā (LvKFFDa, 
134434-n)



495

attieksme bija kā pret kaut ko neobligātu. tomēr panākumi krievu valodas apgūšanā 
skolā nebija tik lieli, kā cerēts, lai gan skola deva pamatu. Būtiska nozīme krievu valodas 
ietekmes pieaugumā latviešu vidū bija dienestam armijā (vīriešiem), dokumentācijas 
kārtošanai un vispār krievu valodas dominancei lielā daļā darbavietu, krievu valodas 
arvien lielākajam iespaidam masu informācijas līdzekļos (īpaši televīzijā), izklaidē, 
kā arī lielajam krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvaram lielākajās pilsētās. tā uzreiz pēc 
kara krievu valodu prata mazāk nekā puse latviešu, bet 1989. gadā – jau 82 procenti.54 
Latviešu valoda pamazām aizvien vairāk tika izspiesta ne tikai no oficiālās sfēras, bet 
arī no sadzīves. tas padarīja valodas problēmu par vienu no sāpīgākajiem jautājumiem. 
nacionālkomunistu mēģinājumi to risināt 1956.–1958. gadā bija viens no galvenajiem 
punktiem apsūdzībās nacionālismā. tādēļ 60.–80. gados latviešu valodas stāvoklis un 
krievu valodas dominance būtībā bija aizliegts temats, kuru nedrīkstēja publiski ap-
spriest. 80. gadu otrajā pusē šī problēma izvirzījās priekšplānā viena no pirmajām – kā 
sava veida padomju koloniālās politikas simbols.

sovetizācijas rezultāti

sovetizācija kardināli ietekmēja Latvijas sabiedrību, un šīs sekas būs vēl ilgi iz-
jūtamas. tās rezultātā izmainījās etniskais sastāvs, sociālā un ekonomikas struktūra, 
cilvēku mentalitāte. tajā pašā laikā dažādās jomās sovetizācijas tempi bija atšķirīgi un 
nereti nedeva vēlamos rezultātus.

visdziļākā bija sovetizācijas ietekme uz īpašuma un ekonomisko struktūru. 
straujos tempos un pilnībā tika likvidēts privātīpašums uz zemi, rūpnīcām, lielajiem 
namiem, kravas transporta līdzekļiem. Faktiski privātais īpašums saglabājās tikai uz 
kustamo mantu un to daļu nekustamā īpašuma, kuru varēja izmantot tikai privātām 
vajadzībām.

īpašuma struktūras izmaiņas savukārt izraisīja pārmaiņas gan nodarbinātības 
struktūrā, gan darba organizācijā. Latvijas ekonomika tika integrēta psRs ekonomis-
kajā struktūrā un pielāgota tās vajadzību apmierināšanai. Lai gan sovetizācijas sastāv-
daļa bija Latvijas industrializācija, tā faktiski atjaunoja rūpniecības struktūru, kas šeit 
bija pastāvējusi līdz pirmajam pasaules karam. Kaut arī 60.–80. gados tika mēģināts 
modernizēt rūpniecību, šie pasākumi tikai daļēji bija sekmīgi, jo padomju ekonomikas 
modelis nepieņēma pārmaiņas. Republikas varas iestāžu mēģinājumi padarīt ekono-
miku noderīgāku pašu iedzīvotāju vajadzībām sastapa noteiktu un stingru maskavas 
pretestību.

Lauksaimniecībā kolektivizācija nozīmēja ne tikai īpašuma attiecību maiņu, tā no-
zīmēja visas lauku apdzīvotības sociālās un organizatoriskās struktūras, kā arī dzīves-
veida pārmaiņas. tika iznīcinātas tās iestrādes lauksaimniecības kooperācijas jomā, kas 
pastāvēja pirms padomju okupācijas. Zemniecības ekonomiskā un personiskā patstā-
vība un neatkarība tika iznīcināta. Zemnieki tika padarīti atkarīgi no valsts subsīdijām, 
no partijas un vietējās varas struktūrām.

54 eglīte p., mežs i. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā, 438. lpp.
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sovetizācijas koordinācijas un vadības funkciju pildīja Latvijas Komunistiskā par-
tija. taču tās darbību stingri kontrolēja maskava – kā tieši, tā arī pastarpināti. turklāt 
padomju sistēmas uzbūves īpatnība bija tā, ka republikas pārvaldes līmenis nebija paš-
pietiekams – liela daļa ekonomikas bija tieši pakļauta savienības līmeņa institūcijām, 
citas ekonomiskās un pārvaldes struktūras bija atbildīgas gan maskavai, gan republikas 
vadībai. ārpus republikas vadības kompetences bija psRs bruņoto spēku kontingents 
Latvijā. tiešā republikas vadības un LKp CK pakļautībā tādējādi bija tikai daļa republi-
kas ekonomisko un pārvaldes institūciju.

sovetizācijas rezultāti sabiedriskās dzīves, kultūras, izglītības jomās bija visai pret-
runīgi. no vienas puses, samērā ātri tika panākta kontrole pār šīm jomām, tās apkalpoja 
padomju režīma vajadzības. turklāt daudzas tradicionālās kultūras formas tika uzska-
tītas par piemērotām, lai tās izmantotu padziļinātai sabiedrības sovetizācijai. tomēr 
nereti process pavērsās pretējā virzienā – sabiedrība akceptēja tikai tos aspektus, kas 
atbilda tās vērtību skalai un vajadzībām, padomju ideoloģijas formu un saturu pakāpe-
niski nobīdot malā. Kultūra kļuva par vienīgo iespējamo opozīcijas izpausmi režīmam. 
Opozīcija biežāk izpaudās nevis kā tieša konfrontācija, bet gan kā saturisko un formas 
robežu paplašināšana, cenšoties pierādīt, ka tā nekaitē padomju režīmam.

Galvenais sovetizācijas mehānisms bija represijas. staļina laikā tām bija sistemā-
tisks un masveida raksturs. pēc 1953. gada represijas tika izmantotas selektīvi, tomēr 
sabiedrības kontroles mehānisms bija pietiekami labi noregulēts, tādēļ arī šis represiju 
mehānisms darbojās pietiekami efektīvi.

Būtiska nozīme sovetizācijā bija arī etniskā sastāva izmaiņām un ar to saistītajai 
rusifikācijai. etniskā sastāva izmaiņas tika veiktas gan plānveidīgi, centralizēti ieplū-
dinot Latvijā partijas funkcionārus, administratorus un vienkāršā darba darītājus, gan 
arī stihiskā ceļā. Lai gan rusifikācija, kas izpaudās pirmām kārtām kā krievu valodas 
lietošanas un ietekmes pieaugums, tika īstenota dažādās jomās – kadru politikā, valsts 
pārvaldē, izglītībā, kā sovetizācijas instruments tā visefektīvākā izrādījās tieši krieviski 
runājošo īpatsvara pieauguma dēļ. 
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BRUŅOtā pRetOšanās paDOmjU OKUpāCijas 
ReŽīmam 1944.–1956. GaDā

Rakstā analizēta Latvijas nacionālo partizānu darbība 1944.–1956. gadā. Bruņotajā pretošanās 
kustībā Latvijā iesaistījās aktīvi, bruņotās grupās apvienoti 11 000 partizānu. Kopā ar bruņotiem 
nelegāļiem viņu skaits pārsniedza 20 000. Bruņotās pretošanās kustības mērķis bija 1918. gada 
18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas atjaunošana. nacionālo partizānu grupās apvienojās 
cilvēki, kuri cīnījās pret komunistisko okupācijas režīmu, nevēlējās dienēt sarkanajā armijā, glābās 
no režīma represijām. staļina valdīšanas periodā (līdz 1953. gadam) partizānu bruņotā pretošanās 
kustība saplūda ar nevardarbīgo pretošanās kustību, kuras aktīvākie  dalībnieki bija skolēni un  
studenti. 

The article focuses on the activities of national partisans in Latvia in 1944–1956 against the soviet 
occupation regime. The armed resistance movement comprised about 11 000 active and armed par-
tisans in partisan groups. The total number, together with armed illegals, exceeded 20 000 persons. 
During stalin’s time, armed resistance movement merged with non-violent resistance movement, in 
which schoolchildren and students were the most active ones. 

Atslēgvārdi: bruņotā pretošanās kustība, nevardarbīgā pretošanās kustība, nacionālie partizāni, bru-
ņotie nelegāļi, Latvijas nacionālo partizānu apvienība (Lnpa), Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) 
apvienība (Lts(p)a), Latviešu nacionālo partizānu organizācija (LnpO). 

Keywords: armed resistance movement, non-violent resistance movement, national partisans, armed 
illegals, alliance of national partisans of Latvia, alliance of Homeland Guards (partisans) of Latvia, 
Organization of Latvian national partisans.

1. Latvijas nacionālo partizānu darbība Latvijas atkārtotās sovetizācijas 
sākumā un nacionālo partizānu centralizētu organizāciju izveidošanās laikā 
1944.–1945. gadā

Centralizētas nacionālo partizānu organizācijas – Latvijas nacionālo partizānu 
apvienības (Lnpa) – un atsevišķu nacionālo partizānu grupu izveidošanos psRs 
komunistiskā režīma okupētajā Latvijas austrumu un centrālajā daļā 1944. gadā un 
1945. gada sākumā noteica vairāki cēloņi: nesamierināšanās ar Latvijas Republikas 
valstiskuma zaudējumu, centieni ar bruņotu cīņu atjaunot valstiskumu, mēģinā-
jumi paglābties no komunistiskā režīma represijām un izvairīties no iesaukšanas kā 
viena, tā otra okupācijas režīma (nacistiskā un komunistiskā) armijā. šie cēloņi arī 
noteica, ka pret okupācijas režīmu vērstais Latvijas partizānu karš ilga no 1944. līdz  
1956. gadam.
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pēc Latvijas otrreizējās okupācijas 1944.–1945. gadā psRs komunistiskais režīms 
uzsāka visu dzīves jomu sovetizāciju. tika veikti politiski, ekonomiski, sociāli pārkār-
tojumi, uzspiesta komunistiskā ideoloģija un cenzūra. Lai apturētu Latvijas iedzīvotāju 
vēlmi pretoties sovetizācijai, komunistiskais režīms īstenoja Latvijas iedzīvotāju un 
Otrā pasaules kara rezultātā Latvijā nonākušo personu pastiprinātu pārbaudi un repre-
sēšanu, veicot tā saukto tīrīšanu1, ko tūlīt pēc sarkanās armijas iebrukuma Latvijas teri-
torijā uzsāka represīvās iestādes – psRs iekšlietu tautas komisariāts (nKvD jeb ietK) 
un tā karaspēks, valsts drošības tautas komisariāts (nKGB jeb vDtK), aizsardzības 
komisariāta galvenā pretizlūkošanas pārvalde smeRš. psRs un LpsR drošības iestāžu 
darbību no vācijas armijas atkarotajā teritorijā noteica dažādas psRs ietK un vDtK  
pavēles.2

1944. gada vasarā, sarkanajai armijai iebrūkot Latvijā, tai sekoja ietK karaspēka 
daļas, kuras represēja, pēc režīma domām, politiski neuzticamus cilvēkus. LpsR ietK 
un vDtK darbinieki ar savu aģentu palīdzību apzināja nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekus, sarkanās armijas aizmugurē palikušos latviešu karavīrus, kuri tika 
iesaukti nacistiskās vācijas armijā, un citas vācijas armijas militārpersonas, policis-
tus, nacistu okupācijas režīma amatpersonas, sarkanās armijas dezertierus un viņus  
represēja. 

pirmās stihiskās atsevišķu un neorganizētu Latvijas nacionālo partizānu cīņas 
notika nevis pret milzīgo sarkanās armijas pārspēku, bet pret atsevišķām ietK vie-
nībām. partizānu cīņā iesaistījās nelielas Latvijas iedzīvotāju grupas, kurām nebija 
vienota mērķa. to sastāvā bija cilvēki, kuri mēģināja izvairīties no represijām vai arī 
bija nolēmuši cīnīties pret okupācijas režīmu. 1944. gada 12. augustā 2. Baltijas frontes 
pretizlūkošanas smeRš daļas priekšnieks nikolajs Žeļezņikovs ziņoja Latvijas Komu-
nistiskās (boļševiku) partijas Centrālajai komitejai (LK(b)p CK), ka 1944. gada 30. jū-
lijā Rēzeknes apriņķa silmalas pagasta paramonovkā aizsargu organizācijas dalībnieki 
apšaudījuši 2. Baltijas frontes aizmugures psRs ietK karaspēka 130. robežapsardzes 
pulka karavīrus. aizsargi tikuši aizturēti. smeRš esot arī likvidējis latviešu “bandītisko 
grupu”, kas slēpusies mežā. pēc smeRš ziņojuma gan nevar spriest, vai uzbrucēji ietK 
karavīriem tiešām bijuši Latvijas Republikas aizsargu militarizētās organizācijas dalīb-
nieki.3 iespējams, ka karavīriem pretojušies nacionālie partizāni, kuri agrāk aizsargu 
organizācijā nemaz nav darbojušies.

1 “tīrīšanas” – teritorijas sistemātiska pārbaude un komunistiskajam režīmam nevēlamu personu represēšana. 
“tīrīšanu” laikā iekšlietu karaspēks izvietojās ķēdēs un veica iedzīvotāju aizturēšanu un īpašumu pārbaudi. 
termins “tīrīšana” tiek lietots arī starptautiskā zinātniskā literatūrā, sk., piem.: swain G. Cleaning up soviet 
Latvia. The Bureau for Latvia (Latburo), 1944–1947. The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. ed. by 
O. mertelsmann. tartu: Kleio, 2003, pp. 63–84.

2 LpsR ietK Bandītisma apkarošanas daļas priekšnieka vietnieks Kārlis Bediks jau 1944. gada 26. maijā iz-
deva rīkojumu LpsR ietK apriņķu un pilsētu daļu darbiniekiem nekavējoties sākt darbu sarkanās armijas 
ieņemtajā Latvijas teritorijā un, sadarbojoties ar LpsR vDtK, apcietināt psRs ietK pavēlēs minētos režīma 
apdraudētājus, sk.: Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvs (turpmāk – Lva), 1822. f, 1. apr., 244. l., 
1. lp.

3 Kā liecina 1944. gada smeRš un psRs ietK ziņojumi, par aizsargiem tika uzskatīti gan 1941. gada nacionālie 
partizāni, nacistu okupācijas perioda pašaizsardzībnieki, palīgpolicisti, policijas bataljonu, nacistu atjaunoto 
aizsargu, ģenerāļa jāņa Kureļa grupējuma u.c. militāru vienību dalībnieki.
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tūlīt pēc otrreizējās Latvijas okupācijas komunistiskais režīms uzsāka vīriešu mo-
bilizāciju sarkanajā armijā. 1944. gada jūlijā iesauca visus 1926.–1928. gadā dzimušos 
vīriešus. 1944. gada 5. augustā LK(b)p CK uzdeva LpsR kara komisāram mobilizēt 
madonas, abrenes un Rēzeknes apriņķī visus vīriešus vecumā līdz 35 gadiem. pēc 
pāris nedēļu mācībām vīrieši tika nosūtīti uz fronti, kur viņi masveidā krita. Daudzi uz 
mobilizāciju neieradās vai arī vēlāk dezertēja jau no sarkanās armijas. ietK karaspēks  
sāka aizturēt cilvēkus, kuri no mobilizācijas izvairījās. 1944. gadā LpsR ietK iznīcinā-
tāju bataljoni aizturēja 701 cilvēku, kuri bija dezertieri vai arī izvairījās no mobilizācijas. 
savukārt 1945. gadā šādu aizturēto personu skaits pieauga līdz 3921 (7,8% no to cilvēku 
skaita, kas 1945. gadā tika mobilizēti sarkanajā armijā).4 jāpiebilst, ka iepriekš minētajā 
uzskaitījumā nav iekļauti psRs ietK karaspēka, smeRš un vDtK darbinieku aiztu-
rētie. 1944.–1945. gadā LpsR Kara komisariāts bija uzskaitījis 11 315 personas, kuras 
dezertējušas vai izvairījušās no dienesta sarkanajā armijā.5 

Daudzi no tiem, kuri neatbalstīja mobilizāciju, uzsāka pretošanos. tā abrenes ap-
riņķa šķilbēnu pagastā ar mobilizāciju saistītā māju pārbaudes laikā bez vēsts pazuda 
četri ietK karavīri.6 Lielāko daļu Latvijas nacionālo partizānu veidoja tieši tie, kuri, 
aizejot pagrīdē, centās izvairīties no mobilizācijas, un dezertieri. LpsR vDK7 visā par-
tizānu kara laikā 1944.–1956. gadā bija fiksējusi grupās apvienotus 10 750 partizānus.8 
vēsturnieku pētījumos tiek lēsts, ka Kurzemē partizānu gaitas uzsāka ap 4000 bijušo le-
ģionāru. partizānu rindās bija arī cilvēki, kuri izvairījušies no dienesta Latviešu leģionā, 
kuri baidījās no represijām par darbību Latvijas Republikas un nacistiskās okupācijas 
laikā, un arī tādi, kuri nebija iesaukšanas gados. 

padomju un arī šodienas Krievijas historiogrāfijā valda tēze, ka Latvijas austrum-
daļā nacionālie partizāni veidojās no frontes aizmugurē nacistu iesūtītiem diversantiem. 
taču desmit pētera supes vienības kaujinieki, kas piedalījās ap 300 vīru lielās Lnpa vei-
došanā, izvirzot tai savu programmu, bija vienīgie, kuri 1944. gada augustā un oktobrī, 
nacistu desantēti, kļuva par partizāniem. vairums Krievijas vēsturnieku gan joprojām 
apgalvo, ka nacionālo partizānu kustību Latvijā radīja nacistu izlūkdienesti.9 

pievienošanos partizāniem Latvijas komunistu režīma okupētajā daļā sekmēja 
arī varas izvērstās represijas pret civiliedzīvotājiem. LpsR tautas komisāru padomes 
(tKp) priekšsēdētājs vilis Lācis un LK(b)p CK sekretārs jānis Kalnbērziņš 1944. gada 
20. septembrī deva rīkojumu apriņķu izpildkomiteju priekšsēdētājiem un LK(b)p  

4 strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956. Rīga: preses nams, 1996, 121.–122. lpp.
5 strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2012, 40. lpp.
6 turčinskis Z. Karš pēc kara: Latvijas nacionālo partizānu cīņas 20. gadsimta 40. gadu beigās – 50. gadu sā-

kumā. Karš pēc kara, 1944–1956. sast., zin. red. H. strods. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007, 
94. lpp. (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2006); Z. turčinskis šā raksta autoram sniedzis precizējumu 
(31.10.2012.).

7 valsts drošības komiteja (jeb KGB – pēc abreviatūras krievu valodā) – psRs drošības iestāde 1954.–
1991. gadā. 

8 Lva, 270. f., 1.-s. apr., 1144. l., 6.–8. lp.
9 Литвинов М. Ю., Седунов a. И. Шпионы и диверсанты: борьба с прибалтийским шпионажем и 

националистическим и бандформированиями на Северо-Западе России. Псков: Псковская об ласт-
ная типография, 2005; Мозохин О. Борьба советских органов государственной безопасности с 
терроризмом. Москва: Кучково поле, 2011.
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apriņķu komiteju sekretāriem par “sabotieru” sodīšanu. tajā tika uzdots prasīt sagādes 
tautas komisariāta pilnvarotajiem, lai divu dienu laikā tiktu noteiktas saistības visām 
saimniecībām, kuru platība ir lielāka par 20 ha. pret tām šīs grupas saimniecībām, 
kuras sabotēja obligāto saistību izpildi, īstenoja represijas.10 

pret zemniekiem vērsās dažādu līmeņu vadītāji. izpildkomiteju priekšsēdētāji 
patvarīgi palielināja zemniekiem labības un produktu piegādes normas. LK(b)p CK 
1944. gada 16.–17. novembra plēnums uzdeva LpsR tiesu un izmeklēšanas orgāniem 
triju dienu laikā izskatīt materiālus par labības piegādes sabotieriem un vainīgos saukt 
pie atbildības saskaņā ar kara laika likumiem.11 ilūkstes un abrenes apriņķī 1944. gada 
otrajā pusē notika paraugprāvas pret sagādes parādniekiem. šādu praksi atbalstīja 
LpsR tieslietu komisārs andrejs jablonskis. LpsR tKp priekšsēdētāja vietnieks jev-
geņijs Ronis 1945. gada jūnijā ziņojumā vissavienības Komunistiskās (boļševiku) par-
tijas (vK(b)p) CK sekretāram Latvijas jautājumos nikolajam šataļinam, LK(b)p CK 
sekretāram j. Kalnbērziņam un LpsR tKp priekšsēdētājam vilim Lācim rakstīja, ka 
inspekcijas laikā Ludzas apriņķī viņš no zemniekiem saņēmis sūdzības par daudzajām 
nodevām un mobilizācijām, dažādu veidu draudiem no pagastu, pilsētu un ciemu pa-
domju varas iestādēm par ietK iznīcinātāju bataljonu izdarītajām nevainīgu cilvēku 
slepkavībām un piekaušanām, kā arī nelikumīgām kratīšanām, par gadījumiem, kad 
milicija un iznīcinātāji nelikumīgi piesavinājušies īpašumu, par sistemātisku zem-
nieku atraušanu no darbiem savā saimniecībā, uzdodot viņiem veikt dažādus pārva-
dājumus, par zirgu mobilizāciju, norīkojumiem utt.12 viļakas apriņķī laikposmā no 
1945. gada jūnija līdz oktobrim apriņķa daļas priekšnieka pētera pipo organizētajās 
akcijās 43 vietējie iedzīvotāji pēc aizturēšanas tika nošauti bez tiesas sprieduma.13 
neizturot represijas un baidoties no tām, partizāniem pievienojās Latvijas lauku  
iedzīvotāji.

par to, kā Latvijas komunistu režīma okupētajā daļā 1944. gada beigās–1945. gada 
sākumā sāka veidoties atsevišķas partizānu vienības, ir rakstījis Mg. hist. Zigmārs 
turčinskis. viņš izpētījis, ka 1944. gada rudenī sinoles mežos Ziemeļvidzemē iebēga 
tikai daži vīri – bijušais pagasta policijas priekšnieks un divi palīgpolicisti –, kuri tā-
dējādi tvērās no represijām. tad mežos sāka slēpties sarkanās armijas dezertieri, bet 
1945. gada februārī viņiem pievienojās no aresta izbēgušie bijušie policisti. Ziemas 
apstākļos, kad sniegā redzamas pēdas, viņi turpināja slēpties mājās. tas izraisīja pirmās 
asiņainās sadursmes. 1945. gada martā nacionālo partizānu komandieris elmārs Ginds, 
kurš vēlējās uzsākt cīņu ar komunistiem, ap sevi sāka pulcēt nelegāļus.14 1945. gada 
aprīlī sinoles pagastā apvienojās 16 partizāni.15

10 Lva, 270. f., 1.-s. apr., 287. l., 5. lp. 
11 Lva, pa-101. f., 3. apr., 7. l., 19. lp.
12 turpat, 8. apr., 1. l., 91.–96. lp.
13 turpat, 9. apr., 60. l., 9.–12. lp.
14 Bruņotas personas, kuras dažādu iemeslu dēļ  individuāli slēpās no režīma represijām. tās atradās nelegālā 

stāvoklī, bet neveica aktīvas darbības pret režīmu un neiesaistījās nacionālo partizānu grupās. no okupācijas 
režīma viedokļa šie cilvēki apdraudēja režīma drošību. Bruņotie nelegāļi visai bieži pievienojās nacionālo 
partizānu grupām.

15 turčinskis Z. Ziemeļvidzemes mežabrāļi: Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes ap-
riņķa rietumu daļā, 1944.–1953. gads. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 43.–45. lpp.
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1944. gadā psRs okupētās Latvijas teritorijas “tīrīšanā” aktīvi darbojās psRs 
ietK/vDtK operatīvie sektori. no psRs iekšlietu tautas komisāra Lavrentija Berijas 
1945. gada 26. janvāra ziņojuma psRs valsts aizsardzības komitejas priekšsēdētājam 
j. staļinam, psRs tKp priekšsēdētāja vietniekam vjačeslavam molotovam un vK(b)p  
CK sekretāram Georgijam maļenkovam par pasākumiem Latvijas psR attīrīšanai no 
naidīgiem elementiem var spriest, ka 1945. gada janvārī Latvijā darbojušies seši psRs 
ietK/vDtK operatīvie sektori. tos vadīja no maskavas iesūtīti pieredzes bagāti re-
presīvo iestāžu darbinieki. Operatīvo sektoru pakļautībā bija nodotas arī psRs ietK 
karaspēka apakšvienības, kas atradās Latvijā. Kā liecina 1944. gada 8. janvāra L. Berijas 
ziņojums j. staļinam un v. molotovam par psRs ietK karaspēka darbību sarkanās 
armijas aizmugurē 1943. gadā, šis karaspēks “ienaidnieka aģentūru, Dzimtenes node-
vējus, nodevējus, bandītus, dezertierus, vācu okupantu ielikteņus un atbalstītājus un 
citus noziedzīgus elementus nodeva ietK, vDtK un smeRš pretizlūkošanai, kuri 
atradās attiecīgajā teritorijā”.16 par “bandītiem” šajā un citos represīvo iestāžu doku-
mentos tika apzīmēti bruņotie pretošanās kustības dalībnieki – nacionālie partizāni. 
šo terminu attiecībā uz nacionālajiem partizāniem izmanto vairākums Krievijas  
vēsturnieku.

no 1944. gada jūlija, kad Latvijā ienāca sarkanā armija, līdz 1945. gada 20. janvā-
rim psRs represīvo iestāžu represēto skaits sasniedza 5223 cilvēkus. no tiem Rīgā re-
presēti 962, bet piefrontes joslā – 542 cilvēki. arestēto vidū bija 376 nacionālie partizāni 
un viņu atbalstītāji.17 no 1944. gada jūlija līdz 12. decembrim LpsR ietK likvidēja 21 
nacionālo partizānu grupu, arestējot un nogalinot 222 cilvēkus.18 no 1944. gada jūlija 
līdz 1945. gada 20. janvārim LpsR ietK/vDtK bija konfiscējis arī ievērojamus ieroču 
un munīcijas krājumus: 12 370 šautenes, 1145 rokas ložmetējus un triecienšautenes, 
16 balsta ložmetējus, 610 pistoles un revolverus, 1 171 596 patronas, 1471 mīnmetēju, 
3398 granātas, 2510 mīnas un šāviņus.19 šie skaitļi ļauj apjaust represiju apjomu, bet ne 
precīzu represēto nacionālo partizānu skaitu.

1945. gada janvārī abrenes apriņķa viļakas apkaimē izveidojās vairāk nekā 300 vīru 
liels Lnpa formējums. par apvienības dibināšanas datumu pati apvienība uzskatīja 
1944. gada 10. decembri. tās dibinātājs bija pēteris supe. Lnpa izveidošanas brīdī 
apvienoja 123 partizānus. pēc apmetnes izveidošanas viļakas pagasta stampaku purvā 

16 № 31. Доклад народногo комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии И. В. Сталину и В. М. Молотову 
о деятельности войск НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии в 1943 г. НКВД-МВД СССР 
в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в За-
падной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956): Сборник документов. Сост. Н. Владимирцев, А. Коку-
рин. Москва: Объединенная редакция МВД Росcии, 2008, с. 116.

17 psRs iekšlietu tautas komisāra Lavrentija Berijas ziņojums psRs valsts aizsardzības komitejas priekšsēdētā-
jam josifam staļinam, psRs tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietniekam vjačeslavam molotovam 
un vK(b)p CK sekretāram Georgijam maļenkovam par “pasākumiem Latvijas psR attīrīšanai no naidīgiem 
elementiem”. Aizvestie. 1949. gada 25. marts. 1. daļa. sastādītāji a. āboliņa, a. Kalnciema, Z. Kārkliņš u.c. 
Rīga: Latvijas valsts arhīvs; nordik, 2007, 69. lpp.

18 Lva, pa-101. f., 6. apr., 21. l., 56.–58. lpp.
19 psRs iekšlietu tautas komisāra Lavrentija Berijas ziņojums psRs valsts aizsardzības komitejas priekšsēdētā-

jam josifam staļinam, psRs tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietniekam vjačeslavam molotovam 
un vK(b)p CK sekretāram Georgijam maļenkovam par “pasākumiem Latvijas psR attīrīšanai no naidīgiem 
elementiem”, 69. lpp.



502 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

apvienībā darbojās ap 350 partizānu. Kā secina Z. turčinskis, vislielāko dalībnieku 
skaitu Lnpa sasniedza 1945. gada rudenī, kad tajā darbojās ap 1000 vīru, bet teritoriālo 
izplatību –1946. gada vasarā, kad Lnpa grupas darbojās viļakas, alūksnes, valkas, 
Gulbenes un Cēsu apriņķī, daļēji madonas apriņķī.20 atšķirībā no izkliedētajām na-
cionālo partizānu grupām, kuras radās 1944. gada vasarā un rudenī, Latvijas nacionālo 
partizānu apvienībai bija izstrādāta programmatiskā bāze. Lnpa 1946. gadā deklarēja, 
ka, balstoties uz Latvijas Republikas satversmi un 1945. gada 26. jūnijā sanfrancisko 
konferencē parakstītajiem anO statūtiem, izvirza mērķi – ar ieročiem un politiski 
cīnīties par neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas Republikas atjaunošanu. pēc Lnpa 
domām, valstī pēc neatkarības atgūšanas būtu jāveic reformas, lai nodrošinātu Latvijas 
patstāvību un neatkarību, paaugstinātu tautas labklājību un veicinātu latviešu kultūras  
uzplaukumu.21

1945. gada jūnijā LpsR tKp priekšsēdētāja vietnieks j. Ronis ziņojumā vK(b)p CK 
sekretāram Latvijas jautājumos n. šataļinam, LK(b)p CK sekretāram j. Kalnbērziņam 
un LpsR tKp priekšsēdētājam v. Lācim rakstīja: “.. Bandītismam [Ludzas] apriņķī ir 
dziļas buržuāziskā nacionālisma saknes. Bandītiskie elementi organizē cīņu pret pa-
domju varu ar nacionālu lozungu – atbrīvot “daudzcietušo Latgali no boļševistiskajiem 
krievu verdzinātājiem un vietējiem nodevējiem”.”22

1945. gadā Lnpa veica vairāk nekā 300 bruņotu akciju, nogalinot vairāk nekā 
100 represīvo iestāžu darbinieku un komunistiskā režīma atbalstītāju. savukārt 1945.–
1946. gadā tika nogalināti vai arestēti 220 partizāni un 57 apvienības jaunatnes orga-
nizācijas dalībnieki.23 no 1945. gada nacionālo partizānu bruņotā pretošanās kustība 
visos Latvijas novados saplūda ar nevardarbīgo pretošanās kustību. aktīvākie dalībnieki 
bija skolēni un studenti, lai gan nevardarbīgā pretestībā iesaistījās arī pieaugušie – īpaši 
inteliģences pārstāvji.

Lielākās skolēnu pretošanās grupas meklēja kontaktus ar nacionālajiem partizā-
niem. šo grupu darbībā pārsvarā bija nevardarbīgas pretošanās formas – pret padomju 
varu vērstu skrejlapiņu izplatīšana, nelegālu izdevumu veidošana un pavairošana. taču 
bieži vien jaunieši arī vāca ieročus partizāniem, sniedza viņiem nepieciešamo infor-
māciju un paši plānoja pievienoties partizānu grupām. viena no lielākajām skolēnu 
pretošanās grupām austrumlatvijā – Latvju nacionālās jaunatnes apvienība – izveido-
jās Lnpa komandiera p. supes iniciatīvas rezultātā. tās dalībnieku skaits varēja būt pat 
147 cilvēki.24 arī šī organizācija pārsvarā lietoja nevardarbīgas pretošanās formas.

Lai arī okupācijas spēku militārie resursi bija lieli, proti, divas psRs ietK iekšējā 
karaspēka (ieK) divīzijas (5. un 48.), tomēr 1944.–1945. gadā iekšlietu resora militārā 

20 turčinskis Z. Latvijas nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība stampaku periodā (1944. gada 
oktobris–1945. gada marts). Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2004, 433.–482. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.).

21 Lva, 1986. f., 1. apr., 40012. l., 4. sēj., 35.–40. lp.
22 Lva, 270. f., 1-s. apr., 235. l., 7.–13. lp.
23 НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на За-

падной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956), c. 350.
24 strods H. Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība (1944. gads–50. gadu vidus). Totalitārie 

režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi. 2. izd. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 614. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.).



503Ritvars Jansons    BRUŅOtā pRetOšanās paDOmjU OKUpāCijas ReŽīmam 1944.–1956. GaDā

darbība pret bruņoto pretošanos bija samērā neefektīva. Kopumā karaspēks un iznīci-
nātāji nogalināja vairāk nacionālo partizānu un bruņoto nelegāļu, nekā to spēja veikt 
LpsR represīvo iestāžu aģenti. tomēr ar karaspēka un iznīcinātāju palīdzību Latvijā 
nevarēja likvidēt centralizētās partizānu organizācijas, atsevišķas spēcīgākās parti-
zānu grupas. 1944. gadā operatīvie darbinieki, piesaistot ietK iekšējo karaspēku un 
iznīcinātāju bataljonus, ierīkoja slēpņus un pārsvarā nodarbojās tikai ar epizodisku 
mežu “tīrīšanu”. Karaspēks un iznīcinātāju bataljoni kā regulāras militāras vienības bez 
informācijas, kas iegūta operatīvās darbības ceļā ar aģentu palīdzību, nespēja noteikt 
partizānu grupu atrašanās vietas, nespēja piekļūt atsevišķiem partizāniem un veikt viņu 
fizisku iznīcināšanu vai apcietināšanu.

1945. gada sākumā nacionālo partizānu darbība visaktīvākā bija abrenes, Ludzas, 
Daugavpils un ilūkstes apriņķī, kur pret tām vērsās LpsR ietK apriņķu daļas. Lie-
lākā Latvijas nacionālo partizānu kauja ar psRs ietK karaspēku 1945. gada 2. martā 
abrenes apriņķa stampaku purvā pierādīja, ka ķēdes veidā organizētā karaspēka uz-
brukums lielam skaitam (vairāk nekā 300) partizānu, turklāt bez pamatīgas aģentūras 
informācijas par partizānu izvietojumu, ir mazefektīvs. savukārt paši partizāni pārlie-
cinājās, ka viņu koncentrēšanās lielā skaitā un iesaistīšanās cīņā ar karaspēku noved 
pie ievērojamiem upuriem – kaujas gaitā krita 28 partizāni.25 tādēļ Lnpa sadalījās  

25 turčinskis Z. Latvijas nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība stampaku periodā, 469. lpp.

1. att. Kurzemes nacionālie partizāni Lnpa “Kurzeme” veidošanās laikā 1946. gadā. marģera 
vītoliņa foto (no saB tsDC arhīva)
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mazās mobilās grupās, kas veica uzbrukumus komunistiskā režīma pārstāvjiem, bet 
frontāli pret karaspēku vairs necīnījās. Režīma bailes no Lnpa darbības bija tik lielas, 
ka 1945. gada 21. jūnijā viļakā tika ievesta sarkanās armijas regulārā karaspēka daļa, 
kas ieņēma aizsargpozīcijas, lai novērstu it kā gaidāmo partizānu iebrukumu pilsētā.26 
pašiem partizāniem gan šāda plāna nebija.

Kurzemē pēc vācijas armijas kapitulācijas 1945. gadā 8. maijā nelegālā stāvoklī pār-
gāja ap 4000 leģionāru. viņi kopā ar cilvēkiem, kuri baidījās no represijām, izveidoja 
nacionālo partizānu grupas. 1945. gada 3. jūnijā septiņu cilvēku grupa Lielirbes mežā 
nodibināja Latviešu nacionālo partizānu organizāciju (LnpO). jūlijā šī grupa devās uz 
Dundagas, piltenes, Zlēku, padures, īvandes pagastiem, kur uzņēma sakarus ar vietējām 
grupām un paredzēja apvienot visus Kurzemes nelegālos cīnītājus, izveidojot vienotu 
štābu. 1945. gada septembrī LnpO partizāni darbojās ap Užavu, pilteni, Zlēkām, Usmu, 
Zūriem un Dundagu (ventspils apriņķī), talsu, Laidzes, strazdes ārlavas apkārtnē 
(talsu apriņķī) un Kuldīgai tuvējos pagastos; organizācija apvienoja 325 bruņotus vīrus, 
kuri uzturēja savstarpējus sakarus, un tai bija centrālais štābs.27 vēsturnieks Heinrihs 
strods min lielāku LnpO dalībnieku skaitu – 510.28 1945. gada augustā septembrī 
talsu un ventspils apriņķī Latviešu leģiona virsleitnats miervaldis Ziedainis organi-
zēja Ziemeļkurzemes partizānu apvienību. šos centienus paralizēja drošības iestādes,  
1945. gada decembrī arestējot organizācijas vadību. 1946. gada septembrī Kurzemes 
grupu partizānu sanāksmē pie Usmas ezera LnpO apvienojās ar Lnpa “Kurzeme”, 
kurā bija 17 grupas ar vairāk nekā 250 partizāniem bijušā Latviešu leģiona virsseržanta 
Ēvalda pakuļa vadībā.29

Kopējās darbības sairums sākās pēc tam, kad drošības iestāžu aģents marģeris vī-
toliņš aizvilināja 14 grupu vadītājus uz Rīgu, kur tie tika arestēti. pēdējā šīs apvienības 
vienība, alberta Feldberga grupa no talsu apriņķa, tika sagrauta 1953. gadā.30 Kurzemē 
lielākās jauniešu pretošanās organizācijas bija “Kursa” un “tēvijas vanagi” (cieši savi-
jusies ar Dienvidkurzemes nacionālo partizānu organizāciju “Tēvijas vanagi”). Daļa no 
abu organizāciju dalībniekiem kontaktējās ar partizāniem un vāca tiem ieročus. 

Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienību (Lts(p)a) 1945. gada vasarā organi-
zēja tās faktiskie militārie vadītāji juris Rudzāts un jānis Zelčāns. par apvienības garīgo 
līderi – prezidija priekšsēdētāju – kļuva katoļu prāvests antons juhņēvičs.

Lts(p)a statūti un instrukcija tika apstiprināti kopsapulcē 1945. gada jūlijā. Or-
ganizācija aptvēra Daugavpils, Līvānu, Ludzas, vārkavas, Dagdas, jēkabpils, Kalupes, 
Rēzeknes, madonas, ilūkstes, Līksnas, preiļu un Rubeņu apvidu partizānus.31 Lts(p)a  
struktūra bija identiska Latvijas Republikas armijas iedalījumam. partizānu orga-
nizācija dalījās divīzijās, pulkos un bataljonos, lai gan struktūrvienību skaitliskais 
sastāvs neatbilda armijas divīziju un pulku lielumam. vienu Lts(p)a divīziju bija  

26 Lva, pa-101. f., 8. apr., 18. l., 61.–62. lp.
27 autora aprēķins, izmantojot Lva 1986. f. (LpsR vDK krimināllietu fonds).
28 strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2012, 33. lpp.
29 turčinskis Z. Karš pēc kara, 99. lpp.
30 vasiļevskis j. nacionālie partizāni talsu novadā. Uz ežiņas galvu liku – traģiskās partizānu cīņas Latvijas 

mežos pēckara gados. 2. grām. Rīga: Daugava, 1995, 316., 318.–321. lpp.
31 Lva, 1986. f., 1. apr., 28 785. l., lietišķo pierādījumu sējums, 48.–54. lp.
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paredzēts izveidot arī no Kurzemes partizāniem. tāpēc 1945. gada nogalē uz Kurzemi 
devās apvienības sūtnis jānis vilcāns. viņš uzņēma sakarus ar Kuldīgas apkārtnē 
dislocēto bijušā Latviešu leģiona kapteiņa artūra ernesta Legzdiņa grupu. pēc kaujas 
1945. gada decembra beigās grupa izjuka, kontakti pārtrūka, un jānis vilcāns atgriezās 
Līvānu novadā.

1945. gada 28. augustā LpsR iekšlietu tautas komisārs augusts eglītis uzsvēra, 
ka jēkabpils un Daugavpils apriņķī, kur minētajā laikā īpaši aktīvi darbojās Lts(p)a  
dalībnieki, vietējās apriņķa daļas ar partizāniem cīnās neefektīvi, jo karaspēks un 
operatīvie darbinieki, kas piedalās čekistu kaujas operācijās, ir koncentrēti apriņķu 
centros, proti, tālu no partizānu darbības rajoniem. tādēļ tie militārā darbībā iesaistās 
lēni. tāpat LpsR ietK apriņķu daļas nav veikušas operāciju plānošanu un nopietni 
darbojušās, lai efektīvi izmantotu pamatlīdzekli cīņā pret partizāniem, – nav veikta 
aģentūras komplektēšana, tās izmantošana, nav veiktas arī operatīvās izstrādes (izman-
tojot aģentūru).32 Labāka situācija nebija arī ilūkstes apriņķī, kur darbojās Lts(p)a  
ilūkstes pulks.33 Lts(p)a partizānu darbības rezultātā 1945. gada jūnijā un jūlija  

32 Lva, 1822. f., 1. apr., 244. l., 186.–187. lp.
33 turpat, 117.  f., 3. apr., 19. l., 17.–19. lp.; turpat, 1986. f., 1. apr., 39 056. l., 3. sēj., 48. un 58. lp.

2. att. Lts(p)a štāba partizāni 1947. gada rudenī Līvānu pagasta Krievu purvā. (Nezināmais karš: 
Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem, 1944–1956. 2., papild. izd. Rīga: 
vieda, 2012, 8.–9. lpp.)
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sākumā ilūkstes apriņķī tika sagrautas piecas ciemu padomju ēkas, viena pagasta izpild-
komitejas ēka, iznīcinātas 15 piena savākšanas vietas, divi zirgkopības punkti, sviesta 
ražotne, bet pagastos nopietni tika apdraudēti padomju varas saimnieciskie pasākumi 
kopumā.34

no 1945. gada rudens līdz 1946. gada jūlijam Lts(p)a Riharda pārupa grupa veica 
vairāk nekā 20 bruņotu akciju, kuru rezultātā tika iznīcināti ap 30 partijas un padomju 
darbinieki un viņu aktīvie atbalstītāji. 1946. gada 7. janvārī grupa ieņēma Gostiņu pil-
sētu, iegāja pilsētas izpildkomitejā un iznīcināja tās dokumentus.35

Lts(p)a bija arī sava jauniešu organizācija – Latvijas nacionālās jaunatnes 
savienība, kuras mērķis bija apvienot jaunatni, veicinot Latvijas Republikas val-
stiskuma un nacionālās identitātes izpratni.36 jauniešu organizācija pārsvarā lietoja 
nevardarbīgas pretošanās formas. Laikposmā no 1944. gada līdz 50. gadu sākumam 
skolēnu grupu darbība visā Latvijā (arī Latvju nacionālās jaunatnes apvienības un 
Latvijas nacionālās jaunatnes savienības darbība austrumlatvijā, kā arī “Kursas” un 
“tēvijas vanagu” darbība Kurzemē) lielākoties nebija konspirēta, un padomju dro-
šības iestādes šīs grupas ātri atklāja. Lielākais šo grupu darbības nopelns – Latvijas 
Republikas valstiskuma un nacionālā gara uzturēšana mācību iestādēs un sabiedrībā  
kopumā.

1946. gada sākumā Lts(p)a rindās cīnījās ap 500 partizānu, kas organizēti grupās 
un vienībās. taču gada beigās apvienība bija jau likvidēta.37

2. nacionālo partizānu cīņa no 1945. gada vidus līdz partizānu  
centralizēto organizāciju likvidēšanai 1946. gadā

1945. gada 1. septembrī tika izdota psRs valsts drošības tautas komisāra vietnieka 
Bogdana Kobulova, LpsR iekšlietu tautas komisāra augusta eglīša un LpsR valsts dro-
šības tautas komisāra alfona novika pavēle nr. 00113/0016 “pasākumi, lai aktivizētu 
cīņu ar pretpadomju nacionālistisko pagrīdi un tās bruņotajām bandām”. 

minētā pavēle tika izdota tāpēc, ka čekistu kaujas operācijas Latvijā izrādījās ne-
sekmīgas. ar šīm operācijām neapmierināta bija arī vietējā vara. tā 1945. gada 1. jūlijā 
LK(b)p Ludzas apriņķa sekretārs Ogurcovs ziņoja LK(b)p CK: lai gan apriņķī darbojas 
730 iznīcinātāji un psRs ietK iekšējā karaspēka bataljons, minētie spēki apriņķī nespēj 
atrast bruņotās pretošanās vadītājus, izvilināt partizānus no biezajiem mežiem, kas 
partizāniem kalpo kā patvērums.38

izpildot iepriekš minēto 1945. gada 1. septembra pavēli, represīvo iestāžu darbinieki 
kopā ar psRs ietK iekšējo karaspēku visā Latvijā veica visai sekmīgas operācijas pret na-
cionālajiem partizāniem. 1945. gada novembrī ietK operācijas laikā gāja bojā viens no  

34 Lva, 270. f., 1. apr., 235. l., 18., 20. lp.
35 turpat, 1986. f., 1. apr., 1370. l.
36 turpat, 7095. l., 8. sēj., 1. lp.
37 Uz ežiņas galvu liku, 2. grām., 75. lpp.
38 Lva, pa-101. f., 8. apr., 18. l., 70. lp.
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Lts(p)a vadītājiem j. Rudzāts,39 decembrī Lts(p)a ilūkstes pulka komandieris sta-
ņislavs Urbāns legalizēja vairāk nekā 90 no 200 pulka partizāniem.40 pakļaujoties varas 
iestāžu aicinājumam un solījumam neveikt represijas, s.Urbāns un minētie partizāni 
brīvprātīgi pieteicās represīvajām iestādēm (legalizējās) un nodeva tām savus ieročus.

1946. gada 9. februārī, kad LpsR ietK operatīvā grupa uzbruka Lts(p)a vadības 
sapulcei, tika arestēts viens no organizācijas vadītājiem j. Zelčāns.41

visu 1946. gadu LpsR iekšlietu ministrijas (iem)42 vadība pavēlēs savām apriņķu 
daļām noteica, ka čekistu kaujas operācijas nedrīkst notikt bez iem aģentu veiktas ie-
priekšējās izlūkošanas un bez operācijas plānveidīgas un nopietnas sagatavošanas. ja 
aģentūras informācija tika analizēta pirms militārā trieciena, čekistu kaujas operācija 
arī 1946. gada sākumā varēja sagādāt centralizētai partizānu organizācijai milzu zaudē-
jumus. par to liecina uz aģentūras informācijas pamata sagatavotā Lts(p)a 2. Latgales 
partizānu divīzijas štāba likvidēšana 1946. gada 9. februārī.43 Rīkojumi un iegūtā piere-
dze noteica, ka 1946. gada augustā–septembrī LpsR iem apriņķu daļas jau varēja sniegt 
pārskatus par veiksmīgām operācijām. 

no 1946. gada jūlija valmieras, valkas, alūksnes, viļakas, Rēzeknes, Daugavpils, 
ilūkstes, jēkabpils un Cēsu apriņķī čekistu kaujas operācijas sāka gatavot nopietni, uz 
operatīvās informācijas pamata. Rezultātā kaujas gaitas beidza apmēram 100 partizā-
nu.44 1946. gada oktobrī un novembra pirmajā pusē LpsR iem operatīvās grupas un 
iem apriņķa daļas fiziski iznīcināja, aizturēja un legalizēja 12 partizānus, 34 partizānu 
atbalstītājus un 23 nelegāļus.45 Kurzemē iekšlietu un drošības iestādēm tikai 1946. gada 
oktobrī izdevās likvidēt centralizētās nacionālo partizānu organizācijas.46 1946. gada de-
cembrī Kuldīgas un tukuma apriņķī čekistu kaujas operāciju rezultātā tika sagūstīta un 
iznīcināta Kurzemes nacionālo partizānu apvienības vadība. arī citos Latvijas apriņķos 
1946. gada otrajā pusē čekistu kaujas operācijas ar karaspēka palīdzību bija veiksmīgas, jo 
tika izmantota ar aģentu palīdzību iegūtā operatīvā informācija.47 pēc psRs iem Bandī-
tisma apkarošanas pārvaldes informācijas, čekistu kaujas operācijās 1944. gadā tika no-
galināti vai sagūstīti 1075 partizāni, 1945. gadā – 6016, bet 1946. gadā – 4218 partizāni.48

Kā liecina nacionālo partizānu darbības pieredze Latvijā, vissekmīgākā pretošanās 
forma čekistu kaujas operācijām bija negaidīts uzbrukums laikā, kad drošības iestāžu 
darbinieki vēl tikai devās uz operāciju. par to liecina Lts(p)a eduarda platkaņa par-
tizānu grupas uzbrukums ietK iekšējā karaspēka vienībai 1945. gada jūlijā netālu no 

39 Lva, 1986. f., 1. apr., 28 806. l., 1. sēj., 1. lp.
40 Blūzma G. nacionālo partizānu karš sēlijā. Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā. Rīga: solvita, 1997, 

283. lpp.
41 Lva, 1986. f, 1. apr., 28785. l., 1. sēj., 150. lp.
42 1946. gada martā psRs un attiecīgi arī LpsR iekšlietu tautas komisariāts (ietK) tika pārveidots par iekšlietu 

ministriju.
43 Lva, 1986. f., 1. apr., 28 785. l.,1. sēj., 150. lp.
44 LR iekšlietu ministrijas informācijas centra arhīvs, 1. f., 3. apr., 2. l., 163.–164. lp.
45 turpat, 168. lp.
46 jansons R., Zālīte i. LpsR valsts drošības dienesta izveidošana un tā represīvie uzdevumi. Totalitārie režīmi 

un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2001, 430. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.).

47 Krievijas valsts kara arhīvs (KvKa), 38673. f., 1. apr., 51. l., 29. lp.
48 Krievijas Federācijas valsts arhīvs (KFva), 9478. f., 1. apr., 769. l, 22. lp.



508 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

Dunavas kapsētas,49 tāpat vairākkārtēji uzbrukumi ietK, vDtK darbiniekiem un iz-
nīcinātājiem, kurus 1945. gadā partizāni veica uz ceļiem ilūkstes apriņķa pagastos50 un 
citviet Latvijā. ja karaspēks jau bija pilnīgi aplencis partizānu atrašanās vietu, tad, ņemot 
vērā karaspēka lielo skaitlisko pārsvaru, partizāniem bija mazas izredzes izlauzties no 
aplenkuma. Lai gan partizāni cīnījās varonīgi, pilnīgas bunkura aplenkšanas gadījumā 
no zaudējuma neglāba arī ap bunkuru izliktās mīnas, kā tas notika ar visvalža Brizgas 
latviešu un lietuviešu partizānu grupu 1949. gada 17. marta kaujā netālu no īles.51 to 
pašu var sacīt par apļveida aizsardzību ap bunkuru, kad 1950. gada 25. februārī jēkab-
pils apriņķī netālu no aknīstes krita Grāversona – indāna vienības dalībnieki.

no čekistu vienību aplenkuma partizāni varēja izlauzties galvenokārt tikai tumsas 
aizsegā, kā tas notika 1945. gada 2. marta kaujā stampaku purvā,52 artūra ernesta 
Legzdiņa partizānu grupas kaujā ar psRs ietK iekšējā karaspēka 5. divīzijas 36. strēl-
nieku pulka vienību 1945. gada 26.–27. decembrī Kuldīgas pagastā netālu no skutuļu 
mājām53 vai Kabiles nacionālo partizānu grupas (apmēram 20 vīru) kaujā ar psRs ietK 
iekšējā karaspēka 5. divīzijas 36. strēlnieku pulka vienību – 140 karavīriem,54 kā arī 
citos gadījumos.

1946. gadā Lnpa, Lts(p)a un Kurzemes nacionālo partizānu apvienības beidza 
pastāvēt kā centralizētas, lielas un masveidīgas, vairākus simtus un pat tūkstošus ap-
tverošas nacionālo partizānu organizācijas – kaujās ciestie zaudējumi un represijas bija 
paveikušas savu. šo organizāciju atsevišķās partizānu grupas turpināja darboties līdz 
1956. gadam, taču tās vairs necentās apvienoties centralizētās organizācijās. turpinājās 
arī čekistu un karaspēka aktivitātes. pēc psRs iem statistikas datiem, Latvijā 1947. gadā 
tika likvidētas 24 nacionālo partizānu grupas ar 213 cilvēkiem.55

3. nacionālo partizānu kustība un 1949. gada 25. marta  
Latvijas iedzīvotāju deportācija

1949. gada 29. janvārī psRs ministru padome (mp) pieņēma lēmumu  
nr. 390–138–ps, ar kuru psRs valsts drošības ministrijai (vDm)56 uzdeva izsūtīt no 
Lietuvas, Latvijas un igaunijas psR kulakus ar ģimenēm, nelegālā stāvoklī esošo, bruņo-
tās sadursmēs nošauto, notiesāto bandītu (domāti nacionālie partizāni, nevis apolitiski 
kriminālnoziedznieki) un nacionālistu ģimenes, legalizētos bandītus, kuri turpina nai-
dīgu darbību, un viņu ģimenes, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimenes.57 

49 Blūzma G. nacionālo partizānu karš sēlijā, 277.–278. lpp.
50 Lva, 270. f., 1.-s apr., 235. l, 18. lp.
51 strods H. (sast.). Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956: dokumenti un materiāli. Rīga: preses nams, 

1999, 460.–468. lpp. 
52 turčinskis Z. Latvijas nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība stampaku periodā, 466. lpp.
53 KvKa, 38 673. f., 1. apr., 42. l., 417. lp.
54 turpat, 45. l., 1. lp.
55 KFva, p-9401. f., 2. apr., 199. l., 318. lp.
56 1947. gada martā psRs un attiecīgi LpsR valsts drošības tautas komisariātu (vDtK) pārveidoja par valsts 

drošības ministriju.
57 Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: dokumentu krāj. Latvijas valsts arhīvs. Rīga: nordik, 1999, 279. lpp.
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1949. gada 17. martā, balstoties uz minēto psRs mp lēmumu, LpsR mp nolēma 
izsūtīt specnometinājumā uz psRs attālām vietām 10 000 “kulaku” ģimeņu, ne vārda 
neminot par nacionālo partizānu un viņu ģimeņu represēšanu. vēlākā prakse pierā-
dīja, ka minētās personas tika iekļautas “kulaku” skaitā. 1949. gada 28. februārī psRs 
valsts drošības ministrs ar pavēli nr. 0068 Baltijas republiku civiliedzīvotāju deportē-
šanas operāciju uzdeva veikt psRs vDm ieK Galvenajai pārvaldei.58 Un tā 1949. gada 
25.–30. martā no Latvijas deportēja 42 125 cilvēkus. tas bija liels trieciens Latvijas 
nacionālajiem partizāniem, jo deportācija krasi samazināja partizānu atbalstītāju  
skaitu.59

skaitliski lielu psRs vDm karaspēka daļu, iznīcinātāju bataljonu piedalīšanās, psRs 
un LpsR vDm un iem darbinieku, vietējo komunistu un padomju aktīva līdzdalība, kā 
arī preventīvie pasākumi nodrošināja samērā mierīgu 1949. gada marta deportācijas 
norisi. Bija tikai atsevišķi gadījumi, kad izsūtāmie vai nacionālie partizāni mēģināja 
pretoties bruņotā ceļā.60 1949. gada deportācijas laikā kā pretošanās mēģinājums 
jāuzskata arī deportējamo iesaistīšanās nacionālo partizānu grupās, tā izvairoties no 
deportēšanas. Kopumā 13 Latvijas apriņķos no deportācijas izvairījās 54 cilvēki, kuri 
pievienojās nacionālo partizānu vai bruņotu nelegāļu grupām. 20 no šiem bēgļiem bija 
sievietes – tas liecina par viņu bezizejas stāvokli, labāk izvēloties ekstremālo partizānu 
dzīvi, nekā akli pakļaujoties represētāju patvaļai. tajā pašā 1949. gadā 25 bēgļus pa-
domju represīvās iestādes nogalināja un vēl 25 – arestēja. Četri no bēgļiem darbību 
turpināja vēl 1950. gadā.

Bruņotās pretošanās kustības nespējai deportācijas laikā pretoties deportētājiem ir 
vairākiem iemesli:

1) 1949. gada marta deportācijas laikā deportētājiem un Latvijas bruņotajai pre-
tošanās kustībai nebija līdzīgs spēku samērs. Deportētāju kopskaits sasniedza 
33 413, taču šim skaitlim jāpieskaita liels daudzums (precīzs skaits nav zināms) 
psRs iem un LpsR iem darbinieku. partizānu skaits bija krietni mazāks. tā, 
pēc psRs vDm ieK 24. pulka informācijas, 1949. gadā pulka darbības rajonā – 
valkas, alūksnes, Gulbenes, madonas, viļakas, Rēzeknes, viļānu, jēkabpils, 
ilūkstes, Daugavpils, Krāslavas un Ludzas apriņķī – darbojās 30 nacionālo par-
tizānu grupas (kopā 219 partizāni) un 15 partizāni, kuri cīnījās vienatnē;

2) tieši pirms deportācijas pēc LpsR vDm norādījumiem un informācijas psRs 
vDm ieK 5. divīzijas 24. pulks veica rezultatīvas operācijas pret nacionālajiem 
partizāniem, nogalinot 16, bet aizturot 21 partizānu;

3) baidoties no iespējamās bruņotās pretošanās deportācijas laikā, LpsR vDm īsi 
pirms deportācijas arestēja iepriekšējos gados legalizējušos partizānu koman-
dierus un partizānus.

58 strods H. psRs valsts drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija 
“Krasta banga” (Priboj). Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā, 1940–1990. stokholma: memento; to-
ronto: Daugavas vanagi, 2000, 256. lpp.

59 Riekstiņš j. 1949. gada 25. marta deportācija Latvijā. Aizvestie. 1949. gada 25. marts. 1. daļa. Rīga: Latvijas 
valsts arhīvs; nordik, 2007, 23. lpp.

60 Lva, pa-101. f., 12. apr., 81. l., 52. lp.
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4. nacionālo partizānu un represīvo iestāžu cīņa 50. gados

Lai gan valsts drošības iestādes līdz 1953.–1954. gadam bija veikušas pasākumus 
bruņotās pretošanās apspiešanai, Latvijā tā turpinājās vēl desmit gadus pēc kara. par to, 
ka pretošanās kustība Latvijā arī vēl 50. gadu sākumā nopietni uztrauca psRs vadību, 
liecina psRs vDm 1953. gada 24. janvārī izdotā pavēle nr. 006 “par nacionālās pagrī-
des un tās bruņoto bandu likvidēšanu Ukrainas un Baltkrievijas psR rietumu rajonos, 
Lietuvas, Latvijas un igaunijas psR”.61

1953. gada septembrī psRs iekšlietu ministrs sergejs Kruglovs izdeva direktīvu 
Baltijas padomju republiku, Ukrainas un Baltkrievijas psR iekšlietu ministriem, kurā 
uzdeva novērst par nenormālu novērtēto situāciju, kad pirms cīņas ar partizāniem 
iekšlietu operatīvie darbinieki un iekšlietu karaspēka daļu vadība nav vienojušies, kā 
rīkosies operācijas laikā.62 1954. gada 8. maijā sergejs Kruglovs un psRs vDK priekš-
sēdētājs ivans serovs izdeva kopīgu direktīvu Baltijas padomju republiku, Ukrainas un 
Baltkrievijas psR iekšlietu ministriem un vDK vadītājiem, kurā stingri uzdeva sekot, 
lai gaidāmās operācijas pret partizāniem netiktu atšifrētas, īpaši norādot uz karaspēka 
vienību bezjēdzīgu pārvietošanos.63

1953. gadā vDm (no 1953. gada 13. aprīļa iem64) veica vairākas svarīgas operācijas, 
kas bija vērstas pret nacionālajiem partizāniem:

25. februārī Līvānu rajonā vDm daļēji likvidēja vaivoda bruņoto grupu (no-•	
galināti astoņi partizāni); 
jūlijā Ērgļu rajonā tika likvidēta Zariņa partizānu grupa;•	
augustā talsu rajonā likvidēta alberta Feldberga partizānu grupa;•	
septembrī LpsR iem likvidēja puzes–piltenes partizānu grupas pamatsastāvu •	
ventspils rajonā;
septembrī Ludzas rajonā tika iznīcināta šalamagina partizānu grupa.•	

vairāku LpsR iem operāciju rezultātā no 26. septembra līdz 12. oktobrim iem 
likvidēja Kārļa mūsiņa grupu – divus grupas dalībniekus nogalināja, bet divus, t.sk. 
K. mūsiņu, arestēja.65

1953. gadā laika periodā līdz oktobrim kaujās ar partizāniem krita divi LpsR iem 
iekšējās apsardzes karavīri un trīs tika ievainoti. vēl operācijās ievainojumus guva 
četri iem, milicijas un iznīcinātāju kaujinieki. partizāni minētajā laikā aplaupīja divus  
veikalus, vienu padomju iestāžu darbinieku, sešus iedzīvotājus, veica vienu terora aktu 
ar laupīšanu. staņislava Zavadska grupa Gaujienas rajonā aplaupīja sviesta rūpnīcu, 
bet Cesvaines rajonā nolaupīja astoņas kannas ar pienu. Kopumā 1953. gadā līdz  
5. oktobrim LpsR vDm – iem izdevās likvidēt un neitralizēt deviņas partizānu grupas 

61 Ukrainas Drošības dienesta arhīvs, Приказ министра государственной безопасноcти № 0062 от 
24. января 1953 года. 

62 KFva, r-9401. f., 1. apr., 1338. l., 192.–197. lp.
63 turpat, 41.–45. lp.
64 1953. gada 13. aprīlī psRs un attiecīgi LpsR valsts drošības ministriju un iekšlietu ministriju apvienoja 

vienotā iekšlietu ministrijā, kas šādā veidolā pastāvēja līdz 1954. gada oktobrim.
65 Lva, pa-101. f., 16. apr., 41.a l., 191., 192. lp.
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(45 cilvēki) un 58 partizānus vieniniekus. tika 
aizturēti 140 nelegāļi, no tiem legalizēti 67, bet 
73 arestēti. par spīti drošības iestāžu pūlēm 
likvidēt bruņoto pretošanos, 1953. gada nogalē, 
pēc LpsR iem informācijas, Latvijā turpināja 
darboties desmit bruņotas grupas ar 32 partizā-
niem, 70 partizāni vieninieki un 59 nelegāļi.66

Bruņoto grupu darbība Latvijā turpinājās 
arī 1954. gadā. Kā liecina LpsR vDK uzskaite, 
1954. gada aprīļa otrajā pusē abrenes, ventspils, 
Gaujienas, madonas, Cesvaines, Līvānu, preiļu, 
maltas, Kuldīgas un viļānu rajonā darbojās 
29 partizāni. Laikposmā no 1954. gada 1. aprīļa 
līdz 1956. gada 30. oktobrim LpsR vDK nošāva 
11 partizānus, 49 partizāni tika arestēti un tie-
sāti, bet 39 – legalizēti.67

1955.–1956. gada iekšējā karaspēka vienību 
operācijas pret s. Zavadska grupu un atseviš-
ķiem bruņotiem partizāniem, piemēram, bijušo 
Lts(p)a dalībnieku viktoru smelteru situācijā, 
kad nebija zināma precīza partizānu atrašanās 
vieta, varēja izsaukt vienīgi iedzīvotāju izbrīnu 
vai sajūsmu, ka vairāk nekā desmit gadus pēc 
Otrā pasaules kara mežos mīt partizāni. mi-
nētos cīnītājus 1955.–1956. gadā vDK varēja 
izvest no nelegālā stāvokļa tikai ar solījumiem, 
ka legalizēšanās gadījumā viņiem represijas ne-
draud.68 tā 1956. gada 30. oktobrī, vienīgi pa-
teicoties LpsR vDK priekšsēdētāja jāņa vēvera 
solījumiem par represiju nelietošanu, legalizējās 
trīs tobrīd vēl nelegālā stāvoklī esošie s. Zavadska partizānu grupas dalībnieki. tā kā  
s. Zavadska grupā aģentūru iefiltrēt nevarēja, partizānus varēja vienīgi lūgt legalizēties.

nobeigums

Laikposmā no 1944. gada līdz 50. gadu vidum galvenais nacionālās pretošanās kus-
tības spēks Latvijā bija bruņoti nacionālie partizāni. nacionālo partizānu kustība pie-
rādīja, ka iedzīvotāji nav samierinājušies ar 1918. gadā nodibinātās Latvijas Republikas 
okupāciju. jau 1945. gada oktobrī pirmā informācija par nacionālo partizānu darbību 

66 Lva, pa-101. f., 16. apr., 41.a l., 185. lp.
67 strods H. (sast.). Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944–1956: dokumenti un materiāli, 584. lpp.
68 jansons R., Zālīte i. LpsR valsts drošības dienesta izveidošana un tā represīvie uzdevumi, 447. lpp.

3. att. pētera ābeles nacionālo partizānu grupa  
1950. gada pavasarī Cēsu apriņķī 
(no saB tsDC arhīva)
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nonāca Rietumu valstīs. nacionālo partizānu darbība starptautiskajai sabiedrībai vēl-
reiz apliecināja, ka Latvijas Republika juridiski turpina pastāvēt, ka Latvijas iedzīvotāju 
apziņā ideja par neatkarīgas valsts atjaunošanu joprojām ir dzīva. savos programmatis-
kajos dokumentos šo ideju bija formulējuši arī Latvijas nacionālie partizāni – Latvijas 
lielāko centralizēto partizānu organizāciju programmās kā partizānu cīņas mērķis bija 
minēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, demokrātiskas valsts iekārtas no-
dibināšana, atjaunojot Latvijas Republikas satversmes darbību.

Latvijas nacionālo partizānu kara laikā partizāni ieņēma vairākas apdzīvotas vietas 
un vienu pilsētu – Gostiņus. apdzīvotās vietas nacionālo partizānu pārziņā gan bija ļoti 
īsu laiku (ne ilgāk kā diennakti). partizāni izcīnīja vairākas lielas kaujas ar iekšlietu ka-
raspēku (piemēram, stampaku kauju 1945. gada 2. martā, kauju 1945. gada 26.–27. de-
cembrī Kuldīgas pagastā) un daudzas sīkas sadursmes, kopumā iznīcinot 1639 repre-
sīvo iestāžu darbiniekus, padomju un komunistu partijas aktīvistus.69 Represīvo iestāžu 
skaitliskais pārspēks Latvijas otrreizējās komunistiskās okupācijas laikā jau sākotnēji 
noteica, ka partizāni nevarēs uzveikt okupācijas režīma spēkus. tādējādi partizānu 
cīņas nozīme izpaudās ne tik daudz militārajās operācijās, cik pirmām kārtām iedzīvo-
tāju pretošanās gara uzturēšanā un uzticības saglabāšanā Latvijas Republikas ideāliem.

par Latvijas nacionālo partizānu darbības nozīmību liecina tās masveida ap-
mēri. Latvijā 1944.–1956. g. bruņotajā pretošanās kustībā iesaistījās ap 11 000 aktīvu, 
bruņotās grupās apvienotu partizānu.70 Kopā ar bruņotiem nelegāļiem viņu skaits 
pārsniedza 20 tūkstošus.71 šāda plaša partizānu kustība nebūtu iespējama bez Lat-
vijas iedzīvotāju (īpaši lauku iedzīvotāju) atbalsta. nacionālo partizānu un latviešu 
zemnieku kā viņu atbalstītāju ciešā saikne izskaidro okupācijas varas pastiprinātos 
represīvos pasākumus pret nacionālajiem partizāniem, lai nepieļautu bruņotu preto-
šanos 1949. gada 25. marta civiliedzīvotāju deportācijas gaitā. pēc deportācijas saruka 
nacionālo partizānu atbalsta bāze – vairāk nekā 40 000 iedzīvotāji (pārsvarā zemnieki) 
tika izsūtīti no Latvijas. Kolektīvo saimniecību veidošanās tūlīt pēc deportācijas pa-
sliktināja zemnieku ekonomisko stāvokli un līdz ar to viņu iespējas sniegt partizāniem  
atbalstu.

Latvijas nacionālo partizānu kustība radās Latvijas otrreizējās komunistiskās 
okupācijas rezultātā. Latvijas iedzīvotāju cerības atjaunot Latvijas Republiku, bailes no 
režīma veiktajām represijām (pēc autora aprēķiniem, 1944.–1945. gadā komunistiskais 
režīms represēja vairāk nekā 80 000 cilvēku), izvairīšanās no mobilizācijas sarkanajā 
armijā, nevēlēšanās pildīt zemniekiem uzliktās nesamērīgās nodevas – tie bija cēloņi, 
kuru dēļ Latvijas iedzīvotāji kļuva par nacionālajiem partizāniem. tā kā Latvijas na-
cionālo partizānu kustība veidojās stihiski, nevis ar kādas okupētājvalsts atbalstu, 
1944.–1945. gadā, kamēr grupas neiekļāvās centralizētās organizācijās, to darbība bija 
samērā haotiska un programmatiski mērķi partizānus neapvienoja. 

1944. nogalē–1946. gadā Latvijā veidojās centralizētas nacionālo partizānu organi-
zācijas. nacionālie partizāni atbilstoši saviem programmatiskajiem cīņas mērķiem (ne-

69 Lva, pa-101. f., 1. apr., 10. l., 138.–145. lp.
70 pēc LpsR vDK informācijas – 10 750, sk.: Lva, 270. f., 1.s apr., 1144. l., 6.–8. lp.
71 pēc LpsR iekšlietu ministrijas informācijas – 20 032, sk.: Lva, pa-101. f., 1. apr., 10. l., 141. lp.
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atkarīgās valsts atjaunošana, pretošanās vietējai varai) apvienojās pēc iespējas lielākās 
organizācijās. pēc 1945.–1946. gada kaujām un sadursmēm, izpratuši, ka lielo partizānu 
organizāciju un grupu frontāla militārā cīņa pret karaspēku ir neefektīva, partizāni iz-
šķīrās par darbību skaitliski mazākās grupās. mazo grupu darbība bija efektīvāka, jo 
partizāni daudz mobilāk varēja pārvietoties (īpaši pēc veiktas akcijas vai uzbrukuma), 
mazo vienību darbība bija arī konspirētāka.

Latvijas nacionālo partizānu karu var iedalīt četros posmos:
1) Latvijas nacionālo partizānu grupu veidošanās (1944. gada jūlijs – 1944. gada 

decembris);
2) centralizēto Latvijas nacionālo partizānu organizāciju darbība (1945. gada jan-

vāris – 1946. gada oktobris);
3) Latvijas nacionālo partizānu darbība līdz iedzīvotāju deportācijai 1949. gada 

martā (1946. gada oktobris – 1949. gada marts);
4) Latvijas nacionālo partizānu darbība pēc 1949. gada marta deportācijas 

(1949. gada marts – 1956. gada oktobris72).
staļina valdīšanas periodā Latvijā partizānu bruņotā pretošanās kustība saplūda ar 

nevardarbīgo pretošanās kustību, kuras aktīvākie dalībnieki bija skolēni un studenti. 
nacionālo partizānu centralizētās organizācijas mēģināja izvērst savu jaunatnes or-
ganizāciju darbību. savukārt atsevišķās skolēnu pretošanās organizācijas bieži mēdza 
uzņemt sakarus ar nacionālajiem partizāniem, organizāciju dalībnieki nereti paši pie-
vienojās vai plānoja pievienoties partizānu grupām. Rezultātā centralizētās partizānu 
organizācijas un atsevišķas partizānu grupas bija saistītas ar nevardarbīgo pretošanos, 
bet nevardarbīgās pretošanās dalībnieki ar dažādām pret režīmu vērstām darbībām  
(ieroču vākšana, ziņu sniegšana partizāniem, pievienošanās partizānu grupām) saplūda 
ar bruņoto pretošanos. no 50. gadu vidus, kad partizānu bruņotā cīņa apsīka, izzuda 
arī bruņotās un nevardarbīgās pretošanās dalībnieku saikne. 

72 1956. gada oktobrī, saņēmusi solījumus, ka pret partizāniem netiks lietotas represijas, legalizējās pēdējā aktīvā 
nacionālo partizānu grupa (komandieris staņislavs Zavadskis).

par autoru

Ritvars Jansons (dz. 1968) – Dr. hist. un Mg. sc. pol., Latvijas Okupācijas muzeja 
pētnieks un ekspozīcijas kurators. vēstures doktora grādu ieguvis Latvijas 
Universitātē. promocijas darba tēma – “Latvijas psR drošības iestāžu darbība 
un loma okupācijas režīma nostiprināšanā, 1944–1956”. pētījis arī komunistisko 
režīmu Latvijas psR un tā veiktos noziegumus, vDK darbību, pretošanos ko-
munistiskajam režīmam. par šiem tematiem referējis starptautiskās konferencēs 
Latvijā, polijā, Čehijā, vācijā un Lietuvā. vairāki pētījumi publicēti Latvijas 
vēsturnieku komisijas rakstos. piedalījies polijas nacionālās piemiņas institūta, 
Ludviga Bolcmana Kara seku izpētes institūta (austrija) un Latvijas Okupācijas 
muzeja starptautiskajos pētniecības projektos.





sUmmaRY OF vOLUme ii 

The articles comprising volume ii – “statehood in Latvia and the Latvian state – es-
tablished and lost” of the collection of scholarly papers, “Latvians and Latvia” (Latvieši 
un Latvija) deal with topics arising from the history of the Latvian state, ranging from 
the study of the first records dating from the 9th century of pre-cursors of a modern 
state situated within the territory of contemporary Latvia to examining contemporary 
issues in the restored independent Latvian state, post occupation by the soviet Union. 

Liberation from the censorship that was a feature of the soviet period followed 
on restoration of independence; it became possible to jettison the biased approach to 
history based on “historical materialism”. subsequently this has resulted in a new and 
modern examination of problems from Latvian history, in particular ones associated 
with Latvian statehood. During the more than twenty years that have elapsed since 
independence was regained, historians have first and foremost studied important pro-
blems of the 20th century, i.e. the nature of various occupation regimes and their crimes. 
These studies corresponded to what was expected by society in general, as well as add-
ressing a need to deal with many stereotypical views inherited from the soviet period. 
These latter continue to be upheld by individual historians and by political forces in 
Russia, as well as by some in the West. several historians address this phenomenon in 
articles found in this volume. However, studies were made of other historical periods 
as well. articles in this volume, “statehood in Latvia and the Latvian state”, offer the 
reader the most recent findings from studies of all periods of Latvian history, thereby 
giving new insights into the development of statehood in Latvia.

The first article in this volume, by Dr. hist. Guntis Zemītis, presents an analysis of 
the problems associated with nascent state formation on the territory of Latvia during 
the 9th–13th centuries. 

This topic of early state formations has for some time been important as regards 
Latvian historiography. an admission that local states were present prior to the arrival 
of German missionaries, and the subsequent formation of feudal states in Latvia, has 
led to the conclusion that German missionaries, by bringing Christianity to the area, 
did not raise the level of local peoples to a higher form, i.e. “civilised them”, but, in fact, 
by force of arms interrupted the natural development of local states. investigation of 
the topic was a sensitive issue, both during the inter-war period of the independent 
Republic of Latvia, as well as during the period of soviet occupation. two schools of 
thought have formed post restoration of independence: one school holds to the his-
torically long-established view that local tribes showed evidence for the elements of  
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local states at the end of the 12th century; the second, based on early studies by  
Dr. hist. andris šnē, espouses the view that local peoples at this time followed the lead 
of individuals, a form of social governance from which the idea of statehood was absent, 
as the authority of these leaders depended solely upon personal abilities. Developments 
during the period of the 9th–13th centuries have been characterised by G. Zemītis as a 
transition from personal leadership to a form of state structure, wherein the level of 
sophistication varied of different peoples in Latvia and their leaders. 

statehood issues in Latvia during the middle ages, the so-called Livonian period, 
have for a variety of reasons been only partially studied up to now. investigations were 
hampered by a prejudice against everything German that obtained during the inter-war 
period, as well as the soviet ideological view that all findings by scholars who studied 
this period, Leonids arbuzovs, arveds švābe, and others, were either to be forgotten 
and ignored, or discredited unfairly. 

The scholarly debate in Latvia about the meaning of concepts such as, regnum, 
Staat, was considerably delayed in comparison with the intensive discussion of their 
meaning in Germany, both before and after the second World War. in his article on 
the models for political organisation adopted in Livonia during the 13th–16th centuries 
the historian andris Levāns reopens discussion of this topic based on the study of the 
Livonian political structure and the associated search for an optimal formula for gover-
nance.

in her article Dr. hist. ieva Ose reports findings from a study of castles as centres of 
administrative power in Livonia during the 13th–16th centuries. previous investigations 
of castle documents have been rather narrowly focussed and biased: during the inter-
war period, these materials were ignored, since castles were viewed as support points 
for the German invaders; during the soviet period, this view continued to be upheld. 
However, during the 1970s and 1980s, archaeological excavations and subsequent 
partial restoration work took place at several locations, notably, at turaida, Cēsis and 
Bauska. post restoration of independence more attention has been paid to a study of 
castles in Latvia, including investigation of archive materials abroad as these buildings 
are no longer seen as monuments to a hostile power, and, hence, alien to our cultural 
heritage. i. Ose has studied castles built in the 13th–16th centuries – these numbered 
more than 100 – as administrative centres of the Livonian state.

Riga has always played a special role in the history of Latvia. From the 19th century 
onwards, the issues related to the origin of Riga have been extensively studied: did the 
city develop from an alien entity, established by foreign invaders, or are its roots to be 
traced to before the crusaders arrived? in his article the archaeologist Dr. habil. hist. 
andris Caune presents recent findings about the origin and development of Riga, based 
on archaeological investigations varied out under his direction over three decades. 
starting from the 11th century, Riga grew from a small Liv village to become one of the 
most important cities in the Baltic sea region.

investigations of the history of modern times are also based on a new approach. 
previously historical problems arising during these times have been associated with 
war: “polish and swedish rule”, progressive enserfment. in her article, Dr. hist. marga-
rita Barzdeviča surveys events that transpired as a result of the territory of Latvia being 
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fought over by several great powers during the 17th and 18th centuries. Her findings are 
presented in the light of the development of modern european states. 

The history of the Duchy of Courland and semigallia has been rather extensively 
studied by Baltic-German, Latvian bourgeois and soviet historians, as well as by his-
torians in Germany.  nevertheless many historical events associated with the Duchy 
have been either ignored or studied in a biased manner. The period associated with 
rule by Duke jacob (Herzog jakob Kettler) has attracted in the past most attention from 
Baltic-German and Latvian historians, in comparison with studies of the activities 
of other Dukes. Historians during the soviet period, in conformity with ideological 
axioms of the times, principally investigated the growth of influence exerted by nobles 
in the Duchy, seeing in this development a reason for the progressive enserfment that 
took place. Dr. hist. mārīte jakovļeva, based upon the study of several sources, has been 
able to revise and overturn a number of clichés associated with the Duchy. Her article 
presents an objective view of the history of the Duchy that, despite its rulers and admi-
nistrators not being Latvians, nevertheless was a form of local statehood. 

Whereas the Latvian people came into being in the period up to the mid-19th cen-
tury, state boundaries were set, european values formed and strengthened, and during 
the 19th century processes were set into motion such that the Latvian people became 
a nation. The idea of a Latvian state developed only gradually. Civil society could only 
thrive under conditions of personal freedom, a status that most Latvians acquired with 
the abolition of serfdom, an event that took place in the Baltic region some 40 years 
earlier than in the rest of the Russian empire. The abolition of serfdom in the Baltic has 
been variously assessed. soviet history narratives emphasised only one aspect of the 
freeing of serfs, notably, manumission without title to land; however, granting freedom 
to the serfs resulted in numerous far-reaching consequences.   

in his article professor jānis Lazdiņš, who has previously studied the legal status of 
farmers in the 19th century, examines the abolition of serfdom during the enlighten-
ment age in europe in comparison with the similar process in Latvia in the light of how 
rural society was organised and the beginning of thinking about national statehood. 
The enlightenment idea of personal liberty led to the idea of national freedom.

Dr. phil. aija priedīte Kleinhofa describes in her article the manner in which ideas 
of the enlightenment were received in Latvia during the 18th and 19th centuries. Dr. 
Kleinhofa discusses the profound impact on the intellectual life, of modern ideas, 
particularly philosophical notions from the enlightenment and, in the special case of 
Latvia, those associated with the Herrnhuter Brüdergemeinde (moravian Brothers) 
movement. in Latvia this movement encouraged a spiritual awakening that, in turn, 
led to development of an ethnic Latvian intelligentsia. The emancipation process set 
in motion was later furthered by the Young Latvians movement, the latter being the 
mechanism whereby Latvians implemented ideas from the enlightenment. an intel-
lectual elite comprising Latvian speakers was formed thereby, the basis for modern 
Latvian culture and self-esteem.  

The Latvian nation was prepared at the beginning of the 20th century to establish its 
own state. The First World War and the subsequent collapse of empires gave the Latvian 
people a historic opportunity, one that it seized.

sUmmaRY OF vOLUme ii



518 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

several articles are devoted to topics from the first period of Latvian state indepen-
dence (1918–1940).  

in his article professor valdis Blūzma studies various possible forms of Latvian 
statehood that were mooted; these forms include six theoretical ones and four actual 
ones that were realised. The idea of an independent state triumphed in a bitter battle of 
ideas concerning statehood; alternative forms were based on autonomy in a bourgeois 
or soviet Russia, or close political linkage to Germany.

many publications appeared in the Republic of Latvia, during the 1920s and 1930s, 
devoted to the War of Liberation: however, the topic was not exhaustively studied, as 
one imagine due to the proximity to events, as well as most being authored by partici-
pants in the War of Liberation. During the soviet period, no serious studies were made 
of the War of Liberation, events that were struck from the history of Latvia. professor 
Ēriks jēkabsons examines in his article the formation and strengthening of the mili-
tary-political basis for Latvia statehood over the time period, 1918–1920. The principal 
events of the War of Liberation are reviewed in the light of source materials and recent 
studies concerning the way in which statehood was born and grew in strength, attach-
ing in his study particular importance to military aspects of the process.

The author concludes that the fighting on Latvian territory up until june 1919 had 
all the characteristics of a civil war. at that time, in Latvia, as elsewhere in europe, 
individuals from all layers of society were involved in military activities that were, in 
turn, determined by the overall level of development of society, as well as a growing 
sense of national patriotism.

evaluating events in Latvia during the inter-war period is important for a better 
understanding of contemporary Latvia – the same Constitution (satversme) is in force 
today, and similar problems are evident, i.e. ones arising from restructuring economic 
life after leaving an enormous empire, together with weak democratic traditions, and 
others.

an article by Dr. hist. Uldis Krēsliņš discusses events that transpired in Latvia  
during the parliamentary period, i.e. from 18 november 1918 until the coup of 15 may 
1934.

Both during the 1930ties as well as today, individuals prominent in establishing (or 
re-establishing, respectively) state structures demonstrate a tendency to overestimate 
the significance of specific processes, as well as to overvalue individual contributions. 
These findings are reported in an article by Dr. hist. ineta Lipša in respect of Latvian 
nationalist intellectuals. 

Despite the parliamentary period being of short duration, a number of commend-
able democratic achievements did arise in Latvia. One set of democratic values of which 
Latvia may be justifiably proud comprised policies implemented in respect of national 
minorities. Certainly these policies were most evident during the parliamentary period; 
however, as pointed out in an article by Dr. hist. Leo Dribins, even during the post-coup 
period, the Ulmanis’ regime never featured the emergence of aggressive nationalism. 
parallels are drawn in this article with the contemporary situation in Latvia.

in his article professor aivars stranga presents an overview of political, ideological 
and economic aspects of the authoritarian regime led by K. Ulmanis (1934–1940). The 
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article examines the situation that obtained in Latvia on the eve of the coup of 15 may 
1934, drawing the conclusion that the state was not threatened to such an extent as to 
warrant extinction of democratic life. The Ulmanis’ regime is shown to be authoritarian, 
even autocratic in its nature with tendencies towards totalitarian control of society.

The article by professor inesis Feldmanis on repercussions of the molotov–Ribben-
trop pact for Latvia is the first of several devoted to issues related to the occupation of 
Latvia.  Undoubtedly, the so-called molotov–Ribbentrop pact has been extensively stu-
died by historians; however, the impact of this pact in respect of Latvian and european 
history is so profound that it merits continued study. moreover, such studies are moti-
vated by a persistent tendency on the part of a number of Russian historians, if not to 
deny the substance of this pact, then to minimise its importance.

articles by Dr. hist. Rudīte vīksne and Dzintars Ērglis treat the separate issues 
of repression and national resistance; their findings are, however, closely linked. The 
former article presents a study of repression in 1940–1941 of the elite of Latvia, whe-
reas the latter presents findings from a study of the national resistance movement that 
arose in Latvia during the period of German occupation. Repressive acts carried out 
in 1940–1941 eliminated the political and intellectual elite of Latvia, depriving society 
of political and intellectual leadership, and, as a consequence, impacting the capacity 
for society to organise itself. These repressions left a lasting imprint on society that was 
particularly evident during the period of German occupation.

Historians specialised in the study of Latvia and Latvian problems have been tardy 
in examining events that transpired during two interregnum periods, i.e. in 1941, and 
in 1944–45. events during these periods were first addressed by the Commission of the 
Historians of Latvia established in 1998 with the aim of studying in depth contentious 
topics of Latvian history in the 20th century: occupation, crimes committed by occupa-
tion regimes, the Holocaust, sovietisation. The Commission first focused its attention 
on the interregnum period of the summer of 1941; the 1944–45 interregnum period 
was intensively studied only later, and this volume contains the first findings from these 
studies in an article by the historian juris pavlovičs. military occupation, eradication of 
the intellectual, economic and political elite, the rise of a resistance movement, blunders 
committed when taking decisions in complex circumstances, political emigration (self-
exile) were processes that deeply impacted Latvia, with consequences that still evident 
today. One can readily agree with j. pavlovičs, that we can only guess what the people of 
Latvia might have achieved were independence not to have been destroyed.

One topic that historians have only been able to study in an objective manner after 
the restoration of Latvian independence is the sovietisation of Latvia. Understanding 
the processes associated with sovietisation is integral to understanding the true nature 
of the Communist regime in Latvia. study of these processes and their consequen-
ces shall for considerable time to come be a task not only for historians. an article by  
Dr. hist. Daina Bleiere deals with the impact of sovietisation on society and the eco-
nomy of Latvia. The principal features of sovietisation, which were implemented chiefly 
by recourse to repressive means, were in firmly place by the mid-1950s; however, some 
processes continued through until the collapse of the UssR. sovietisation substantially 
influenced the society of Latvia and gave rise to a heritage that is likely to persist for 

sUmmaRY OF vOLUme ii



520 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

a long time to come. sovietisation achieved major changes in the ethnic make-up of 
Latvia, social and economic structures and mentality. it is therefore necessary that 
sovietisation be studied both by states that were subjected to it, and those spared this 
experience, so that the true extent become clear of this phenomenon and its latent  
threats.

The soviet agencies of repression undoubtedly evolved during the occupation 
period, an issue that has been studied, and findings published, in an article by two 
historians, aldis Bergmanis and indulis Zālītis. They identify three distinct periods 
within the overall soviet occupation of Latvia: up until the death of j. stalin in 1953 
(characteristic feature, mass deportations), the Khrushchev “thaw” (when repression 
occurred on an individual basis and recourse to preventative actions) and the period 
post-1987, when control of society had to be maintained by repressive agencies em-
ploying non-violent means. This article also encourages assessing the relevance of his-
torical memories. Given that the Baltic states were subjected to soviet power later than 
the so-called “older” soviet Republics, Baltic populations still recalled the period of 
independence and, consequently, local inhabitants were regarded by soviet state organs 
to be unreliable, and they were intensively controlled.

as a result of repression, war and emigration, Latvia lost, in addition to its intel-
lectual elite, a large number of socially active persons; nevertheless, individuals came 
forward who strove to keep alive the idea of independent statehood and who resisted 
the soviet occupation regime. This phenomenon is analysed by Dr. hist. Ritvars jansons, 
in his article on armed resistance and passive resistance during the period 1944–1985.

armed resistance was present during the first post-war years, since society enter-
tained a faint hope that independence could be restored in Latvia; progressively this 
hope faded since the expected Western support failed to materialise. The deportations 
of 25 march 1949 dealt a body blow to the Latvian people, and, subsequently, from the 
1950s onwards, the might of the soviet Union appeared to be unshakeable. society in 
Latvia had to accommodate itself to life under soviet occupation. a first priority was 
to safeguard national identity, retain historical memories, traditions and established 
values. Without these efforts no Third awakening could have happened, nor indepen-
dence regained. The majority of the people of Latvia proved to be successful in this 
endeavour.
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Bērziņš Andrejs (1875–?) – Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs  359–361
Bērziņš Arturs (1882–1962) – žurnālists  329
Bērziņš Ludis (īst. v. Ludvigs Ernests Bērziņš, 1870–1965) – folklorists, literatūrvēsturnieks, dzej-

nieks, pedagogs  216, 333
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Bēzeke johans melhiors Gotlībs (Johann Melchior Gottlieb Beseke, 1746–1802) – vācu izcelsmes 
jurists, filozofs, jelgavas pētera akadēmijas prorektors  200

Biezais Haralds (1909–1995) – teologs, vēsturnieks  407
Biezbārdis Kaspars ernests (1806–1886) – skolotājs, publicists  208, 211, 214, 216
Bīlenšteins augusts (August Johann Gottfried Bielenstein, 1826–1907) – vācbaltiešu luterāņu ga-

rīdznieks, valodnieks, latviešu etnogrāfijas un folkloras pētnieks  15, 102, 218
Bīlmanis alfreds (1887–1948) – vēsturnieks, virsnieks, publicists, diplomāts, Latvijas sūtnis asv  

333, 390, 416
Birkavs valdis (dz. 1942) – jurists, politiķis, ministru prezidents  316
Birkerts antons (1876–1971) – rakstnieks  194
Birkerts pēteris (1881–1956) – literāts, folklorists  241
Birkhāns ernests (1872–1942) – tautsaimnieks, diplomāts  401
Bīrons ernsts johans (Ernst Johann von Biron, 1690–1772) – Kurzemes un Zemgales hercogs, 

Krievijas impērijas reģents  143–146, 169
Bīrons pēteris (Peter von Biron, 1724–1800) – Kurzemes un Zemgales hercogs  146–148, 201
Birznieks jānis (1895–1955) – politiķis, zemkopības ministrs  395, 400
Bisenieks nikolajs (1906–1981) – padomju, partijas un saimniecisks darbinieks, LKp CK sekre-

tārs  480
Blanks ernests (1894–1972) – publicists, rakstnieks, vēsturnieks  232, 237
Blaus pēteris (1900–1971) – žurnālists, sabiedrisko lietu ministrs, saeimas, vēlāk LpsR augstākās 

padomes deputāts  397
Bleiere Daina (dz. 1949) – vēsturniece  12, 496
Blese ernests (1892–1964) – valodnieks, literāts  205, 333
Blumbergs jānis (1886–1941) – politiķis, ministrs, saeimas deputāts  248, 362, 400
Blūzma valdis (dz. 1951) – vēsturnieks, tiesībzinātnieks  10, 17, 21, 34, 36, 38, 260
Bļodnieks ādolfs (1889–1962) – politiķis, ministru prezidents  310, 311, 343, 345, 359
Bobkovs Filips (Филипп Денисович Бобков, dz. 1925) – psRs vDK 5. pārvaldes priekšnieks  455
Bokalders jānis (1885–1982) – ekonomists, ģeogrāfs, statistiķis  347
Bolins pērs (Per Bolin) – zviedru vēsturnieks 327
Bolšteins Ludvigs (1889–1940) – ģenerālis, Latvijas robežsargu brigādes komandieris  388
Borkovskis Oskars (Oskar Borlcowsky, Borkowsky, 1872–1945) – vācbaltiešu jurists, Latvijas pa-

gaidu valdības ministru prezidents  254
Bošs Kārlis – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
Brača irma (1886–1967) – rakstniece 331
Brastiņš ernests (1892–1942) – pilskalnu pētnieks, mākslinieks, skolotājs, dievturu sadraudzes 

dibinātājs  223, 294, 389
Brauns ābrams sergejs (1891–1940) – ebreju partijas “Bunds” politiķis  305
Breikšs jānis (1887–1965) – jurists, valsts un sabiedrisks darbinieks  389
Brēmenes ādams, sk. ādams no Brēmenes  
Brezgins aleksandrs (Александр Иванович Брезгин, 1910–?) – LpsR valsts drošības tautas ko-

misāra vietnieks  449
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Brežņevs Leonīds (Леонид Ильич Брежнев, 1906–1982) – psKp CK ģenerālsekretārs, psRs aug-
stākās padomes prezidija priekšsēdētājs  476

Briedis – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  419
Brigenejs Hermanis fon (Hermann von Bruggenei, Hermannus von Bruggeney, saukts Hāzen-

kamps, Hasenkamp, ?–1549) – Livonijas ordeņa mestrs  89
Brikmanis Frīdrihs – militārpersona, Brīvības cīņu dalībnieks  282
Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fricis treilands, 1846–1907) – dzejnieks, folklorists, tulkotājs, skolu 

darbinieks  218, 223
Brizga visvaldis (1926–1950) – nacionālo partizānu grupas komandieris  508
Bruinings Karls fon (Karl Axel Christer Baron von Bruiningk, 1782–1848) – vācbaltiešu izcelsmes 

igaunijas muižnieks, sabiedriski politisks darbinieks  180
Buiņickis Kazimirs (Bujnicki Kazimierz, 1788–1878) – poļu izcelsmes muižnieks, Latgales etno-

grāfijas un kultūrvēstures pētnieks, rakstnieks, publicists  203, 204
Bulaks-Balahovičs staņislavs (Станіслаў Булак-Балаховіч, Stanisław Bułak-Bałachowicz, 

1883–1940) – poļu izcelsmes Krievijas un polijas militārpersona  279
Bulmerinks augusts fon (August Michael von Bulmerincq, 1859–1933) – vācbaltiešu vēsturnieks  

102, 103
Bulsons Roberts (1889–1942) – valsts kancelejas direktora vietas izpildītājs  389, 390
Burkharts johanness (Johannes Burkhardt, dz. 1943) – vācu vēsturnieks  153
Butlers ernsts johans fon (Ernst Johan von Buttler) – Krievijas valsts kambarkungs un akreditētais 

ministrs Kurzemes un Zemgales hercogistē  145
Butulis ilgvars (dz. 1948) – vēsturnieks  231, 358
Butuls ādams (1860–1938) – ārsts, etnogrāfs, sabiedrisks darbinieks  216

C

Cālītis ints (dz. 1931) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, disidents  464
Caune andris (dz. 1937) – arheologs, vēsturnieks  9, 83, 84, 89, 108–110, 112, 121
Celestīns iii (īst. v. Džačinto Bobone, Caelestinus III, Giacinto Bobone, ap 1106–1198) – pāvests  

46
Celmiņš Gustavs (1899–1968) – politiķis, organizācijas “pērkonkrusts” vadītājs, nacionālās preto-

šanās kustības dalībnieks  415
Celmiņš Hugo (1877–1941) – agronoms, ministru prezidents  299, 309, 389, 393, 394
Cervinskis Fricis Rūdolfs (1894–1941) – militārpersona  401
Cicerons (Marcus Tullius Cicero, 106–43 pr. Kr.) – romiešu filozofs, valstsvīrs, jurists, literāts  175
Cielēns Fēlikss (1888–1964) – jurists, politiķis, publicists, satversmes sapulces un saeimas depu-

tāts, ministrs, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  228, 305, 417
Cilevičs Boriss (dz. 1956) – fiziķis, matemātiķis, politiķis, saeimas deputāts  316
Cimze jānis (1814–1881) – pedagogs, komponists, tautasdziesmu vācējs, koru kultūras pamatli-

cējs  218
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Cinis jānis (1911–1942) – LpsR valsts drošības tautas komisāra vietnieks  449
Cise no Rutenbergas (Cisse von dem Rutenberg, Cysus a Rutenberch, ?–1433) – Livonijas ordeņa 

mestrs  86
Coke (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
Culle (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
Cveihauzens johans (Jochan Zweyhausen, 17. gs. 2. puse–18. gs. sākums) – Kurzemes un Zem gales 

hercoga rentmeistars jeb hercoga finanšu pārzinis  140

Č

Čaks aleksandrs (īst. v. aleksandrs Čadarainis, 1901–1950) – dzejnieks, rakstnieks  294
Čakste jānis (1859–1927) – jurists, Latvijas valsts prezidents  285, 291, 416
Čakste Konstantīns (1901–1945) – tiesību zinātnieks, politiķis, nacionālās pretošanās kustības 

dalībnieks, Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētājs  405, 416, 417
Čamanis jāzeps (1884–1964) – teologs, ministrs  401
Čapenko aleksandrs (Александр Александрович Чапенко, dz. 1977) – krievu vēsturnieks  230
Čaupals arnolds (1915–1945) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  410, 411
Čērčils vinstons, sers (Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, 1874–1965) – Lielbritānijas prem-

jerministrs  367, 455
Červinskis jurijs (Юрий Евгеньевич Червинский, dz. 1937) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  

450, 467
Čubarovs Refats (Refat Abdurahman oğlu Çubarov, Рефат Абдурахман огълу Чубаров,  

dz. 1957) –  Krimas tatāru izcelsmes Latvijas un Ukrainas sabiedrisks darbinieks, politiķis  
314

Čugajevs Dmitrijs (Дмитрий Агеевич Чугаев, 1899–1973) – krievu padomju vēsturnieks  243

D

Dabrelis (Dabrel, Dobrel, Dabrelus, ?–1211) – turaidas lībiešu zemes Gaujas kreisā krasta vecākais  
27, 30

Dagda Kārlis (1913–1945) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  413, 414
Daliņš jānis (1904–1978) – vieglatlēts (soļošana)  295
Dambītis Kārlis (dz. 1984) – vēsturnieks  386
Daniels (Daniel, 13. gs.) – Rīgas bīskapa alberta vasalis  85, 92
Dāniels viktors – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  409
Dannebergs arturs (1891–1941) – militārpersona, ģenerālis  401
Dauge pauls (1869–1946) – stomatologs, politiķis, izdevējs, LsD aktīvists, vēsturnieks  240
Dāvis jānis (1893–1941) – publicists, antisemīts  312
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Deglavs Fricis (īst. v. Fricis Deklavs, 1898–1957) – padomju politisks darbinieks, LpsR valsts 
plāna komisijas priekšsēdētājs  480

Deņikins antons (Антон Иванович Деникин, 1872–1947) – krievu militārpersona, baltgvardu 
vadonis Krievijas pilsoņu kara laikā, Brīvprātīgo armijas pavēlnieks  399, 403

Depkins Liborijs (Liborius Depkin, 1652–1708) – vācbaltiešu garīdznieks, literāts, bibliogrāfs, 
cenzors  35

Derevjanskis vladimirs (Владимир Константинович Деревянский, 1902–1980) – padomju 
diplomāts, psRs pilnvarotais pārstāvis Latvijā  378, 478

Detlofs (Dettloff) – vasalis Livonijā  87
Dibašs Boguslavs (Bogusław Stanisław Dybaś, dz. 1958) – poļu vēsturnieks  158
Dišlers Kārlis (1878–1954) – jurists, tiesību zinātnieks, rakstnieks, saeimas deputāts  246, 352, 

401
Dīvans (Diwanum, 13. gs.) – senprūšu (bārtu) vecākais  20
Djomins Ņikita (Никита Степанович Демин, 1910–1989) – padomju militārs darbinieks, Bal-

tijas kara apgabala Kara padomes loceklis, politiskās pārvaldes priekšnieks  481
Dopkeviča Helēne (Dopkewitsch Helene, 1904–1979) – vācbaltiešu vēsturniece   227
Dozorcevs vladilens (arī vladlens, Владлен Дозорцев, dz. 1939) – rakstnieks, LR augstākās pa-

domes un saeimas deputāts  316
Drava Kārlis (1911–1947) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  409, 410
Dreijmanis pāvils (1895–1953) – arhitekts  356
Dribins Leo (dz. 1931) – vēsturnieks  11, 209, 314, 322, 328
Drivinalds (Drivinalde, 13. gs.) – tālavas valdnieka tālivalda dēls  38, 40
Druviņš aleksandrs (1911–1977) – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

419
Dubins mordehajs (1889–1956) – politiķis, sabiedrisks darbinieks, saeimas deputāts  311, 312, 

397
Ducmanis Kārlis (1881–1943) – advokāts, publicists, diplomāts  401, 402
Duglass Roberts (Robert Douglas, 1611–1662) – skotu izcelsmes zviedru feldmaršals  138
Duhanovs maksims (1921–2001) – vēsturnieks  193
Dukurs Roberts (1886–1942) – politiķis, darba ministrs, saeimas deputāts  400
Dullis alberts (1911–1997) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  410
Dunsdorfs edgars (1904–2002) – ekonomists, vēsturnieks  132, 152, 154, 163, 343

e

eberhards no monheimas (Eberhard von Monheim, Everhardus a Monheim, ap 1275–pēc 1346) – 
Livonijas ordeņa mestrs  67, 68

eglītis augusts (1896–1966) – padomju represīvo iestāžu darbinieks, LpsR iekšlietu tautas komi-
sārs (ministrs)  505

eglītis pēteris (1884–1973) – tiesību zinātnieks, Zemturu padomes loceklis  255
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eihe aleksandra (1905–2002) – nacionālās pretošanās kustības dalībniece, valodniece  417
eihe vilhelms (1903–1991) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, mežkopis  417
einbergs Bernhards (1893–1945) – satiksmes ministrs, Latvijas Organizācijas centra loceklis  

434
einhorns pauls (Paul Einhorn, 1590?–1655) – vācbaltiešu garīdznieks, vēsturnieks  14, 16
eizens johans Georgs (Johann Georg Eisen, 1717–1779) – vācu izcelsmes garīdznieks, publicists  

181, 202, 203
Ēķis Ludvigs (1892–1943) – sabiedrisks darbinieks, diplomāts,  ministrs  359–363
eldgasts Haralds (1882–1926) – rakstnieks 329
elizabete, sk. Romanova elizabete  
elizabete magdalēna (Elisabeth Magdalena, 1580–1649) – pomerānijas-volgastes princese, Kurze-

mes un Zemgales hercogiene  133
elizabete sofija (Elisabeth Sophie, 1674–1748) – Brandenburgas princese, Kurzemes un Zemgales 

hercogiene  142, 143
endzelīns jānis (1873–1961) – valodnieks  333, 411
endziņš arnolds (1903–1969) – militārs darbinieks, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

414
engelberts (arī engelberts no Bukshēvdenes, Engelbertus, Eggelbertus) – viens no bīskapa alberta 

brāļiem, Rīgas konventa prāvests  116
engelbrehts no tīzenhauzenes (Engelbrecht von Tisenhausen, 15. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  

86, 87
engelke Frīdrihs (Friedrich Gottlieb Engelcke, 17. gs.) – vācu izcelsmes garīdznieks  160
engelss Frīdrihs (Friedrich Engels, 1820–1895) – vācu filozofs, uzņēmējs, politiķis, viens no 

marksisma sociālpolitiskās teorijas pamatlicējiem  181
enne (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
Ērglis Dzintars (dz. 1967) – vēsturnieks  11, 408, 422
Ērglis jūlijs (1885–1941) – militārpersona, saeimas deputāts  397
erhards Roberts (Robert Erhard, 1874–1940) – vācbaltiešu uzņēmējs, finansists  303
ezergailis andrievs (Andrew Ezergailis, dz. 1930) – latviešu izcelsmes amerikāņu vēsturnieks  228, 

236, 243, 424
ezeriņš jānis (1894–1944) – militārpersona, ģenerālis  263

F

Fadejevs aleksandrs (Александр Александрович Фадеев, 1901–1956) – krievu rakstnieks  447
Fārensbahs volmārs (Georg Wolmar Fahrensbach, 1586–1633) – vidzemes muižnieks, virsnieks, 

karaspēka komandieris, Kurzemes gubernators  158
Fedosejevs Leonīds (Леонид Федосеев, 1954–2007) – žurnālists, sabiedrisks darbinieks  316
Feldbergs alberts (?–1947) – nacionālo partizānu grupas komandieris  504, 510
Feldmanis inesis (dz. 1949) – vēsturnieks  11, 384, 408
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Felkerzāms Hamilkārs fon (Hamilkar von Fölkersahm, 1811–1856) – vācbaltiešu politisks darbi-
nieks, vidzemes bruņniecības landmaršals  186

Felkerzāms melhiors fon (Melhior von Fölckersam, 1601–1665) – vācbaltiešu muižnieks, Kurze-
mes hercogistes kanclers  138, 139

Ferbers johans jakobs (Ferber Johann Jacob, 1743–1790) – zviedru mineralogs, jelgavas pētera 
akadēmijas profesors  200

Ferdinands, sk. Ketlers Ferdinands  
Filbijs Kims (Kim Philby, 1912–1988) – britu specdienesta darbinieks, dubultaģents  467
Filips švābietis (arī Filips no švābijas, Philippus, Philipp von Schwaben, 1177–1208) – vācijas 

karalis  64
Fīrekers Kristofors (Christopher Fürecker, ap 1615–1684 vai 1685) – vācbaltiešu garīdznieks, va-

lodnieks, tulkotājs  214
Flosmane Urzula (Ursula Flossmann, dz. 1944) – austriešu tiesību vēsturniece  182
Fonzovs Žanis (1916–1990) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
Francis alfons aleksandrs (1905–1948) – žurnālists, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks  398
Frederiks iv (Frederik IV, 1671–1730) – Dānijas un norvēģijas karalis  164
Freimanis Gunārs (1927–1993) – rakstnieks, disidents  464
Freitāgs fon Loringhofens vesels (Wessel Freiherr Freytag von Loringhoven, 1899–1944) – vācbal-

tiešu militārs darbinieks  302
Freitāgs johans no Loringhofas (Johann Freitag von Loringhofe, Johannes Frey, ap 1430–1494) – 

Livonijas ordeņa mestrs  86
Freivalds – organizācijas “pērkonkrusts” biedrs  344
Frībe vilhelms Kristians (Friebe Wilhelm Christian, 1762–1811) – vācbaltiešu vēsturnieks, ierēd-

nis  202, 203
Frīdenbergs andrejs (1875–1941) – sabiedriski politisks darbinieks, Rīgas pilsētas galva  401
Frīdrihs, sk. Ketlers Frīdrihs  
Frīdrihs ii (Fridericus II, Friedrich II, 1194–1250) – svētās Romas impērijas ķeizars  59, 60
Frīdrihs iii (Friedrich III, 1657–1713) – Brandenburgas kūrfirsts, prūsijas karalis Frīdrihs i 

(Friedrich I)  137
Frīdrihs jēkabs (Friedrich III Jacob, 1673–1746) – Hesenes-Homburgas landgrāfs  141–143
Frīdrihs Kazimirs, sk. Ketlers Frīdrihs Kazimirs  
Frīdrihs vilhelms, sk. Ketlers Frīdrihs vilhelms  
Frīdrihs vilhelms (Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 1620–1688) – Brandenburgas kūrfirsts  

137, 140
Fridrihsons jānis (no 1939 jānis skrauja, 1892–1941) – Latvijas drošības dienesta darbinieks, iekš-

lietu ministrijas politiskās policijas pārvaldes priekšnieks, Drošības policijas departamenta 
direktors  344

Frišenfelds Kārlis ernests (1912–2001) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, elektrome-
hāniķis  417

Fromholds (Fromholt) – vasalis Livonijā  87
Fromholds no Fifhūzenes (Fromhold von Fünfhausen, Vyffhusen, ?–1369) – Rīgas arhibīskaps  85
Frosts Roberts (Robert I. Frost, dz. 1960) – britu vēsturnieks  154
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G

Gailis (Gayle, 13. gs. pirmā puse) – mežotnes vecākais  44
Galejs jūlijs (1884–1951) – mediķis, LU docents  401
Galkins nikolajs (Николай Галкин, 1919–1995) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  449
Gatrels pīters (Peter Gatrell) – britu vēsturnieks 325, 326
Gerhards Guntis (dz. 1966) – bioarheologs  21
Gerveders (Gerweder, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis salā  28
Ginds elmārs (1913–1946) – nacionālo partizānu grupas komandieris  500
Glaps (Glapus, 13. gs.) – senprūšu (vārmiešu) vecākais  20
Gliks johans ernsts (Glück Johann Ernst, 1652–1705) – vācu izcelsmes garīdznieks, Bībeles tulko-

tājs, rakstnieks  214
Godmanis ivars (dz. 1951) – fiziķis, politiķis, ministru prezidents  316
Golcs Rīdigers fon der (Rüdiger Graf von der Goltz, 1865–1946) – vācu ģenerālis, grāfs, vācu mili-

tāro spēku komandieris Latvijā  249, 253, 254, 256, 257, 265, 267, 302
Goldmanis jānis (1875–1955) – politiķis, Krievijas valsts domes, Latvijas satversmes sapulces un 

saeimas deputāts, ministrs  233, 242
Gopers Kārlis (arī Goppers, 1876–1941) – militārpersona, ģenerālis, Latvijas skautu centrālās 

organizācijas vadītājs  394
Gorbačovs mihails (Михаил Сергеевич Горбачёв, dz. 1931) – psKp ģenerālsekretārs, psRs pre-

zidents  454
Goreliks Konstantīns (1908–1935) – Latvijas armijas karavīrs  282
Gothards, sk. Ketlers Gothards  
Grāvere Rita (dz. 1947) – vēsturniece, bioarheoloģe  17
Grāversons jānis (1914–1948) – nacionālo partizānu grupas komandieris  508
Grefentāls Bartolomejs (Bartholomäus Grefenthal, 16. gs.) – hronikas autors  91
Gregors iX (Gregorius IX, starp 1145 un 1170–1241) – pāvests  60
Grīnbergs Oto (1904–1989) – jurists  244
Grīns aleksandrs (īst. v. jēkabs Grīns, 1895–1941) – rakstnieks, tulkotājs, militārpersona  294, 

333, 334, 402
Grīns vorviks (Warwick Greene, 1879–1929) – amerikāņu militārpersona, pulkvežleitnants, asv 

misijas vadītājs Baltijā  254
Grīvainis aleksejs (1914–?) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
Grosbarts viktors – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  412
Grundulis Dmitrijs – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
Guļins staņislavs (dz. 1934) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  450
Guncelīns (Gunzelin III. von Schwerin, ?–pēc 1274) – šverīnas grāfs  62
Gusakovskis josifs (Иосиф Ираклиевич Гусаковский, 1904–1995) – padomju militārs darbinieks, 

Baltijas kara apgabala pavēlnieks, psRs aizsardzības ministrijas kadru pārvaldes priekšnieks  
481

Gustavs ii ādolfs (Gustav II Adolf, 1594–1632) – Zviedrijas karalis  156, 158, 160
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Ģ

Ģērmanis Uldis (1915–1997) – vēsturnieks, rakstnieks  227–229, 249
Ģinters valdemārs valdis (1899–1979) – arheologs, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

417

H

Hāberlands Kristofs (Christoph Haberland, 1750–1803) – vācbaltiešu arhitekts, Rīgas galvenais 
būvmeistars  356

Hābermāss jirgens (Jürgen Habermas, dz. 1929) – vācu filozofs  199
Hantingtons semjuels (Samuel Phillips Huntington, 1927–2008) – amerikāņu politologs  7, 47
Hartmanis mārtiņš (1882–1941) – militārpersona, ģenerālis  398
Heislers Harijs (1926–1985) – dzejnieks  447
Heitekens ambrozijs (Ambrosius Heyteken, 15. gs. beigas–16. gs. sākums) – vācu ordeņa Livonijā 

vasalis  86
Henings Detlefs (Detlef Henning, dz. 1959) – vācu vēsturnieks  231, 325, 326
Hēns jirgens fon (Jürgen von Hehn, 1912–1983) – vācbaltiešu vēsturnieks  228
Hermanis (Herman, 15. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  86, 87
Hermanis – Bernharda no Lipes dēls  61
Hermanis no ikšķiles (Herman von Xkule, 14. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  86, 87
Hildebrands mihaels (Michael Hildebrand, Michael Hiltebrant, 1433–1509) – Rīgas arhibīskaps  88
Hilzens jāzeps juris (1736–1786) – poļu izcelsmes muižnieks, zemnieku brīvlaišanas projekta 

izstrādātājs  203
Hitlers ādolfs (Adolf Hitler, 1889–1945) – austriešu izcelsmes vācu politiķis, vācijas kanclers, 

diktators  346, 347, 366–373, 376–378, 380, 381
Hodakovs Haims mordehajs (1903–1993) – ebreju skolu referents, reliģisks darbinieks  312
Hodkevičs jans (Jan Hieronimowicz Chodkiewicz, 1537–1579) – Lietuvas lielkņazistes lielmaršals, 

Lietuvas hetmanis, pārdaugavas hercogistes administrators  124
Hodkevičs jans Karols (Jan Karol Chodkiewicz, Jonas Karolis Chodkevičius, 1561–1621) – lietu-

viešu muižnieks, politiķis, karavadonis, lielhetmanis  156
Hofmanis andrejs (1830–?) – militārpersona, Brīvības cīņu dalībnieks  282
Hrohs miroslavs (Miroslav Hroch, dz. 1932) – čehu vēsturnieks  204, 325–327
Hruščovs Ņikita (Никита Сергеевич Хрущeв, 1894–1971) – padomju valsts un partijas darbi-

nieks, psKp CK pirmais sekretārs, psRs ministru padomes priekšsēdētājs  12, 446, 448, 452, 
458, 468, 476

Humbolts Frīdrihs vilhelms Kristians Karls Ferdinands (Friedrich Wilhelm Christian Karl Fer-
dinand Freiherr von Humboldt, 1767–1835) – vācu filozofs, valstsvīrs, diplomāts, vispārīgās 
valodniecības pamatlicējs  216
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Hupels augusts vilhelms (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) – vācu izcelsmes vēsturnieks, pub-
licists  180

i

īdens Roberts entonijs (Robert Anthony Eden, arī pirmais eivonas grāfs, 1st Earl of Avon, 1897–
1977) – britu politiķis, Lielbritānijas ārlietu ministrs Otrā pasaules kara laikā  350

ille (Ylle, 13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
ilo (Ylo, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis ikšķilē  28
indāns jānis (1920–1948) – nacionālo partizānu grupas komandieris  508
indāns jānis teodors (1895–1941) – militārpersona, ģenerālis  398
indriķis (Henricus de Lettis, Heinrich von Lettland, 12. gs.–pēc 1259) – katoļu priesteris, indriķa 

(Livonijas) hronikas autors  25, 28, 33, 34, 36–38, 42–44, 50, 85, 88, 92, 99–103, 105, 111, 
113–116, 119

ingvars (Ynguar, 1016?–1041?) – zviedru karaļa Olava dēls  41
inocents iii (īst. v. Lotario Konti, grāfs senji, Innocentius III, Lotario de’ Conti di Segni, 1161–

1216) – pāvests  56, 59, 63, 64
inocents iv (īst. v. sinibaldo Fieski, Innocentius IV, Sinibaldo Fieschi, ap 1195–1254) – pāvests  

41
ivanovs – LK(b)p organizators pūres pagastā  482
ivanovs ivans (Иван Иванов, 1902–?) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  449
izvestnijs vladimirs (Владимир Известный, 1928–2012) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  

449

j

jablonskis andrejs (1881–1951) – padomju politisks darbinieks, LpsR tieslietu tautas komisārs  
500

jagellona Katrīna (Katarzyna Jagiellonka, Kotryna Jogailaitė, Katarina Jagellonica av Polen, Ka-
tariina Jagellonica, 1526–1583) – poļu-lietuviešu princese, somijas hercogiene, Zviedrijas 
karaliene  155

jakobi pēteris (1877–1941) – jurists, “Krievu nacionālās savienības” valdes priekšsēdētājs  393
jakovļeva mārīte (dz. 1964) – vēsturniece  9, 147, 149, 151, 169
jannaus Heinrihs johans (Heinrich Johann von Jannau, 1753–1821) – vācbaltiešu garīdznieks, 

vēsturnieks, publicists  203
jans Kazimirs, sk. vāsa jans Kazimirs  
jansons mārtiņš (1911–?) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, žurnālists  333, 412
jansons pēteris pauls (dz. 1922) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
jansons Reinholds (1907–1944) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  411
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jansons Ritvars (dz. 1968) – vēsturnieks  12, 513
jefimovs a. (А. Я. Ефимов, 1904–?) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  449
jēkabs, sk. Ketlers jēkabs  
jēkabsons Ēriks (dz. 1965) – vēsturnieks  10, 265, 282, 386, 387, 401, 408
jekelns Frīdrihs augusts (Friedrich August Jeckeln, 1895–1946) – ss obergrupenfīrers, ieroču ss 

un vācu policijas ģenerālis, augstākais ss un policijas vadītājs Ostlandē  419
jeļisejevs Grigorijs (Григорий Савельевич Елисеев, 1896–1967) – vecticībnieku sabiedrisks dar-

binieks  391
johans albrehts i (Johann Albrecht I, 1525–1576) – mēklenburgas hercogs  124
johans iii no šverīnas (Johannes von Schwerin, ?–1300) – Rīgas arhibīskaps  93
johans no Doles (Johannes de Dolen, 13. gs.) – Rīgas bīskapa vasalis  87
johansons andrejs (1922–1983) – kultūrvēsturnieks, rakstnieks  205
johansons edmunds (dz. 1936) – LpsR vDK priekšsēdētājs  448, 450, 453, 461, 466, 467
judeņičs nikolajs (Николай Николаевич Юденич, 1862–1933) – krievu militārpersona, balt-

gvards, Ziemeļrietumu armijas pavēlnieks  271, 280
juhans iii, sk. vāsa juhans iii
juhņēvičs antons (1905–1947) – katoļu garīdznieks, Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) apvie-

nības politiskais vadītājs  504
jurgens jānis (1900–1983) – LK(b)p CK trešais sekretārs, LvU rektors  479
jurjaks voldemārs (1914–1988) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418

K

Kabanovs nikolajs (dz. 1970) – žurnālists, politiķis, saeimas deputāts  316
Kaganovičs Lazars (Лазарь Моисеевич Каганович, 1893–1991) – psKp CK politbiroja loceklis  

446
Kalējs Oskars (1902–1993) – mākslinieks, arheologs, muzeju darbinieks  36
Kalnbērziņš jānis (1893–1986) – komunistiskās partijas un padomju darbinieks, LKp pirmais 

sekretārs  425, 478, 480, 499, 500, 502
Kalniņš – militārs darbinieks, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
Kalniņš Bruno (īst. v. Brūno Haralds Kalniņš, 1899–1990) – politiķis, viens no vadošajiem LsDsp 

darbiniekiem  227, 228, 297, 342, 417
Kalniņš voldemārs (1907–1981) – tiesību vēsturnieks  189, 190, 193
Kalniņš pauls (1872–1945) – ārsts, politiķis, saeimas priekšsēdētājs  239, 285
Kalpaks Oskars (1882–1919) – militārpersona, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris  

264, 265
Kambala staņislavs (1893–1941) – sabiedrisks un politisks darbinieks, Latgales pārstāvis tautas 

padomē  263
Kaminskis artūrs (1914–2003) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  411
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Kaminskis jānis (1878–1942) – būvinženieris, sabiedrisks darbinieks, finanšu ministrs  400
Kangeris Kārlis (dz. 1948) – vēsturnieks  408, 474
Kants imanuels (Immanuel Kant, 1724–1804) – vācu filozofs  199
Kārkliņš Oto (arī Otto, 1884–1942) – marksists un revolucionārs, LsD biedrs, vidzemes Zemes 

padomes valdes priekšsēdētājs, Latvijas padomju valdības loceklis  240, 250, 296
Kārlis Lielais (Carolus Magnus, Charlemagne, Karl der Große, 742–814) – franku karalis, Romas 

imperators, Karolingu dinastijas pārstāvis  24
Kārlis ii stjuarts (Charles II Stuart, 1630–1685) – anglijas, skotijas un īrijas karalis  140
Kārlis iX (arī sēdermanlandes hercogs Kārlis, Karl IX, 1550–1611) – Zviedrijas reģents, vēlāk 

karalis  156
Kārlis X Gustavs (Karl X Gustav, 1622–1660) – Zviedrijas karalis  161, 162
Kārlis Xi (Karl XI, 1655–1697) – Zviedrijas karalis  163, 164, 179
Kārlis Xii (Karl XII, 1682–1718) – Zviedrijas karalis  165
Karols ii (Carol II, 1893–1953) – Rumānijas karalis  348
Karpovs Georgijs (Георгий П. Карпов, dz. 1927) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks kadru 

jautājumos  449
Kašņikovs Filips (Филипп Иванович Кашников, 1904–?) – psKp funkcionārs, LKp CK otrais 

sekretārs  479, 480
Katrīna, sk. jagellona Katrīna  
Katrīna ii, sk. Romanova Katrīna ii
Kaupo (Kaupo, Kôpe, ?–1217) – turaidas lībiešu vecākais  29–32, 44, 50, 220
Kazaks jēkabs (1895–1920) – gleznotājs  493
Kebins ivans (Käbin Ivan (Johannes), 1905–1999) – igauņu padomju politisks darbinieks, igauni-

jas Kp CK pirmais sekretārs, igaunijas psR augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs  481
Kerenskis aleksandrs (Александр Фeдорович Керенский, 1881–1970) – krievu jurists, politiķis, 

Krievijas valsts darbinieks, Krievijas pagaidu valdības priekšsēdētājs  238
Ketlers Ferdinands (Ferdinand von Kettler, 1655–1737) – Kurzemes un Zemgales hercogs  140–

145, 164, 169
Ketlers Frīdrihs (Friedrich von Kettler, 1569–1642) – Kurzemes un Zemgales hercogs  128–131, 

133–136, 139, 156
Ketlers Frīdrihs Kazimirs (Friedrich Kasimir von Kettler, 1650–1698) – Kurzemes un Zemgales 

hercogs  140–143, 164
Ketlers Frīdrihs vilhelms (Friedrich Wilhelm von Kettler, 1692–1711) – Kurzemes un Zemgales 

hercogs  137, 140, 142–144, 169
Ketlers Gothards (Godthardt Kettler, Gothardus Kettler, 1517–1587) – Livonijas ordeņa mestrs, 

Livonijas provinces vietvaldis, Kurzemes un Zemgales hercogs  49, 123, 124
Ketlers jēkabs (Jakob von Kettler, 1610–1682) – Kurzemes un Zemgales hercogs  9, 122, 133–141, 

161, 162
Ketlers vilhelms (Wilhelm von Kettler, 1574–1640) – Kurzemes un Zemgales hercogs  129, 131, 

133–135, 158
Kirčanovs maksims (Кирчанов Максим Валерьевич, dz. 1981) – krievu vēsturnieks  226, 230
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Kirhenšteins augusts (1872–1963) – mikrobiologs, LpsR valsts un sabiedrisks darbinieks  389, 
390, 478

Kirjāns (Kyrianus, ?–1206) – kristīts lībietis ikšķilē  32
Klaustiņš Roberts johanness (1875–1962) – literatūras vēsturnieks, kritiķis, rakstnieks  208
Klibiķis pēteris (1917–1995) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414, 415
Klūge pēteris (Peter Franz Ernst Kluge, 1891–1970) – vācbaltiešu politiķis, tautas padomes locek-

lis, Latvijas satversmes sapulces deputāts  286
Kļaviņš paulis (dz. 1928) – teologs, radiodarbinieks, latviešu emigrācijas kustības “Gaismas akcija” 

vadītājs  464
Knuds vi (Canutus, ?–1202) – Dānijas karalis  64
Kobulovs Bogdans (Богдан Кобулов, 1904–1953) – padomju represīvo iestāžu darbinieks, psRs 

valsts drošības tautas komisāra vietnieks  506
Kociņš Fricis (1895–1941) – diplomāts, Latvijas sūtnis psRs  396
Kolčaks aleksandrs (Александр Васильевич Колчак, 1874–1920) – krievu militārpersona, oke-

anogrāfs, polārpētnieks, baltgvardu kustības vadītājs  399, 404
Konovalovs nikolajs (Николай Семeнович Коновалов, 1907–1993) – psKp darbinieks, psKp 

Kaļiņingradas apgabala komitejas sekretārs  481
Konrāds no erlihshauzenas (Konrad von Erlichshausen, Konrad von Ellrichshausen, ap 1390 vai  

1395–1449) – vācu ordeņa virsmestrs  70
Konrāds no mandernas (Conradus de Manderen, Konrad von Mandern, ?–1295) – Livonijas or-

deņa mestrs  67
Konrāds no meiendorpas (Conradus de Meyendorpe, 13. gs.) – Rīgas bīskapa vasalis  85
Konstantīns (Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, 272–337) – Romas imperators  58
Kostjuško andžejs tadeušs Bonaventura (Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, 1746–1817) – 

Žečpospolitas ģenerālis, poļu sacelšanās vadītājs  148, 171
Kovaļčuks nikolajs (Николай Кузьмич Ковальчук, 1902–1972) – padomju drošības orgānu dar-

binieks, LpsR valsts drošības un iekšlietu ministrs  449
Kozakeviča ita marija (1955–1990) – filoloģe, žurnāliste, LR augstākās padomes deputāte  314, 

315
Kozins viktors (Виктор Николаевич Козин, 1909–?) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  

449
Krastiņš nikolajs (1893–?) – LpsR iekšlietu ministra vietnieks  449
Krastkalns andrejs (1868–1939) – zvērināts advokāts, saeimas deputāts  243
Kravčenko jevgeņijs (Евгений Григорьевич Кравченко, dz. 1930) – LpsR vDK priekšsēdētāja 

vietnieks  449
Kreišmanis ernests (1890–1965) – militārpersona, Latvijas Organizācijas centra dibinātājs  434
Krēsliņš Uldis (dz. 1966) – vēsturnieks  10, 299
Kretulis Kārlis (1889–1938) – lielinieku darbinieks, padomju Krievijas, vēlāk psRs drošības die-

nestu darbinieks  270
Krieviņš edgars Kurts pēteris (1884–1971) – diplomāts, Latvijas sūtnis vācijā  376, 378, 379, 390
Krīgere elizabete (?–1920) – kara ārste  276
Krimšķis teodors (1900–1960) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418



539

Kristīna, sk. vāsa Kristīna  
Kristofers (Christoffer, 15. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  87
Krištopans vilis (dz. 1954) – politiķis, uzņēmējs, saeimas deputāts, ministru prezidents  318
Kroders arturs (1892–1973) – publicists 329
Krodznieks jānis (arī Krīgers, 1851–1924) – vēsturnieks, pedagogs  15, 102
Kronvalds atis (1837–1875) – pedagogs, publicists, valodnieks  208, 212–214, 218, 222, 223
Kruglovs sergejs (Сергей Никифорович Круглов, 1907–1977) – padomju represīvo iestāžu darbi-

nieks, psRs iekšlietu tautas komisārs (ministrs)  510
Krūmiņš viktors (1923–1990) – LpsR ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks, LpsR ārlietu 

ministrs, psRs tautas deputāts  480
Krūmiņš vilis (1919–2000) – sabiedriski politisks darbinieks, LKp CK otrais sekretārs, LpsR 

ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks, nacionālkomunists  479
Krūza Kārlis (1884–1960) – rakstnieks  336, 337
Krūze Frīdrihs (Friedrich Karl Hermann Kruse, 1790–1866) – vācu vēsturnieks, ģeogrāfs, literāts  

15
Kučāns miervaldis (1931–1991) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  450
Kulakovs vladimirs (Владимир Иванович Кулаков, dz. 1948) – krievu arheologs  19
Kulevene (Kulewene, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis ikšķilē  28
Kundziņš Kārlis (1883–1967) – teologs, filozofs, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhi-

bīskaps  332, 397, 411
Kundziņš pauls (1888–1983) – arhitekts  356
Kurelis jānis (1882–1954) – ģenerālis, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  408, 419
Kursis arnolds (1919–2012) – vēsturnieks  24
Kviesis alberts (1881–1944) – politiķis, tautas padomes loceklis, Latvijas valsts prezidents  310, 

343

Ķ

Ķeniņš atis (1874–1961) – advokāts, izglītības darbinieks, dzejnieks, ministrs  216, 309–312, 389, 
395

Ķikuļu jēkabs (1740–1777) – hernhūtietis, pirmo latviešu laicīgo dzejoļu autors  205
Ķuze Kārlis (1890–1942) – uzņēmējs  402

L

Lācis jūlijs Rihards (1892–1941) – žurnālists, literāts, tautas labklājības ministrs, LpsR izglītības 
tautas komisārs  398

Lācis vilis (1904–1966) – rakstnieks, LpsR tautas komisāru padomes (ministru padomes) priekš-
sēdētājs  387, 388, 392, 425, 480, 499, 500, 502
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Laicens Linards (arī Laicēns, 1883–1938) – rakstnieks, publicists, sabiedrisks darbinieks, saeimas 
deputāts  233, 234, 237, 331, 333, 334

Laidre marguss (Margus Laidre, dz. 1959) – igauņu vēsturnieks, diplomāts  154, 160
Lajāns (Layanus, ?–1206) – kristīts lībietis ikšķilē  32
Lākmans Heinrihs (Heinrich Laakmann, 1892–1955) – igaunijas vācbaltiešu vēsturnieks  103
Lāmans eduards (Eduard Laaman, 1888–1941) – igauņu žurnālists, vēsturnieks, politiķis  299
Lambrehts no alenes (Lambrecht von Alen, 15. gs.) – Livonijas ordeņa vasalis  86
Lamekins (Lammekinus, 13. gs. sākums) – kuršu valdnieks  25, 26, 50
Lāms visvaldis (1923–1992) – rakstnieks  447
Lange Rūdolfs (Martin Franz Erwin Rudolf Lange, 1910–1945) – ss šturmbanfīrers, nacistiskās 

vācijas Drošības policijas un sD komandieris Latvijā  409, 411–413
Lapiņš jānis eduards (1885–1941) – publicists, rakstnieks, pedagogs  238, 358
Lapiņš Kārlis (1895–1942) – žurnālists, rakstnieks  332, 398
Lasmane valentīne (dz. 1916) – nacionālās pretošanās kustības dalībniece, literatūrkritiķe, biblio-

grāfe, mācību grāmatu autore  407
Lasmane-Doroņina Lidija (dz. 1925) – disidente  464
Latkovskis vikentijs (1899–1983) – padomju valsts darbinieks, padomju slepeno dienestu aģents  

388
Laube indriķis (arī Heinrihs, 1841–1889) – rakstnieks, literatūrkritiķis  216
Laursons eduards (1876–1950) – skolotājs, kooperācijas propagandists un darbinieks  233,  

242
Lautenbahs-jūsmiņš jēkabs (īst. v. jēkabs Lautenbahs, 1847–1928) – rakstnieks, literatūrvēstur-

nieks, folklorists  218
Lavrentjevs aleksandrs (Александр Лаврентьев, 1903–?) – LpsR valsts drošības ministra viet-

nieks  449
Lazdiņš edmunds Hugo (1877–?) – jurists  394, 395
Lazdiņš jānis (dz. 1966) – tiesību vēsturnieks  10, 17, 21, 196
Lazdiņš Reinholds (1882–1932) – žurnālists  238
Lēdebūrs Georgs (Georg Ledebour, 1850–1947) – vācu politiķis, strādnieku kustības organizators, 

reihstāga deputāts  239
Legzdiņš artūrs ernests (?–1945) – militārpersona, latviešu nacionālo partizānu komandieris  

505, 508
Lehtosalo-Hilandere pirko Līsa (Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, dz. 1934) – somu arheoloģe  19
Leitāns ansis (1815–1874) – publicists, redaktors,  jaunlatvietis  194
Lejiņš pauls (1885 v. st./1886 j. st.–1942) – sociāldemokrāts, sabiedriski politisks darbinieks, sa-

eimas deputāts  400
Lerhis ainārs (dz. 1966) – vēsturnieks  386
Lērsens jāps (Joep Leerssen, dz. 1955) – nīderlandiešu kultūrvēsturnieks 327
Levāns andris (dz. 1968) – vēsturnieks  9, 76
Lēviss of menārs Karls fon (Karl von Löwis of Menar, 1855–1930) – vācbaltiešu piļu pētnieks, 

bibliotekārs, kartogrāfs  78
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Libermanis Georgs (dz. 1924) – ekonomists  208
Liberts Ludolfs (1895–1959) – scenogrāfs, gleznotājs  294
Liezeris jānis (1910–1947) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  409, 410
Līgotņu jēkabs (īst. v. jēkabs Roze, 1874–1942) – žurnālists, literatūrvēsturnieks, kritiķis, rakst-

nieks  333, 402
Lilja svens (Sven Lilja, dz. 1947) – zviedru vēsturnieks  154
Lincs Huans (Juan José Linz, dz. 1926) – spāņu sociologs, politologs  476
Linde jaspers (Jasper Linde, Gaspar Lindius, Casparus Linde, ?–1524) – Rīgas arhibīskaps  91
Lipša ineta (dz. 1970) – vēsturniece  11, 340
Līvens anatols Leonīds fon (Anatol Leonid von Lieven, 1873–1937) – vācbaltiešu muižnieks, firsts, 

virsnieks, Brīvības cīņu dalībnieks  254, 277
Lorencs Fricis – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
Loze Hinrihs (Hinrich Lohse, 1896–1964) – nacistiskās vācijas politiķis, sa grupenfīrers, gaulei-

ters, Ostlandes reihskomisārs  405
Lūcis v. – militārs darbinieks, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
Luīze šarlote (Luise Charlotte von Brandenburg, 1617–1676) – Brandenburgas markgrāfiene, Kur-

zemes un Zemgales hercogiene  137
Lukaševičs jānis (1920–1989) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  449
Luters mārtiņš (Martin Luther, 1483–1546) – augustīniešu ordeņa mūks, mācītājs, teologs, baznī-

cas reformu ideologs  47

Ļ

Ļebedeva natālija (Наталья Сергеевна Лебедева, dz. 1939) – krievu vēsturniece  399
Ļeņins vladimirs iļjičs (Владимир Ильич Ленин, īst. v. vladimirs Uļjanovs, Владимир Ильич 

Ульянов, 1870–1924) – Krievijas boļševiku vadonis, padomju Krievijas un psRs valdības 
vadītājs  250, 264, 482

m

madis (Made, 13. gs. pirmā puse) – mežotnes vecākais  44
magnuss edvins (Edvin Magnus, 1888–1974) – vācbaltiešu jurists, advokāts  303
mālberģis Frīdrihs (1824–1907) – dzejnieks  218
maldonis voldemārs (1870–1941) – teologs, pedagogs  216
maļenkovs Georgijs (Георгий Максимилианович Маленков, 1901 v. st./1902 j. st.–1988) – pa-

domju valsts un partijas darbinieks, psKp CK sekretārs, psRs ministru padomes priekšsē-
dētājs  446, 501

mameli Frančesko (Francesco Giorgio Mameli, 1893–?) – itālijas sūtnis Latvijā  347, 351
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mancelis Georgs (arī juris, Georg Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu garīdznieks, rakstnieks, 
valodnieks  214

manns mihaels (Michael Mann, dz. 1942) – amerikāņu sociologs  18
manteifels-Cēge Hanss joahims pauls ādolfs fon (Hans Joachim Paul Adolph Baron von Manteuf-

fel-Szoege, 1894–1919) – vācbaltiešu virsnieks  253, 254
manteifels-Cēge Heinrihs (Heinrich Baron von Manteuffel-Szoege, 1893–1946) – vācbaltiešu 

muižnieks, landesvēra virsnieks  253
mants erkus (Herkus Monte, Henricus Monte, Heinrich Monte, starp 1225 un 1230–1273) – sen-

prūšu (nātangu) vecākais  20
marjaša Ruta (arī šaca-marjaša, dz. 1927) – advokāte, rakstniece, dzejniece, politiķe  314
maskovs johans augusts (Johann August Maskou, ?–1768?) – apgaismības laikmeta darbinieks, 

Rīgas brīvo latviešu nacionālpolitisko nostādņu paudējs  203
māters juris (1845–1885) – rakstnieks, žurnālists  223
mazjēcis aleksandrs (1912–1972) – LKp tukuma apriņķa komitejas 1. sekretārs, tukuma pilsētas 

izpildkomitejas priekšsēdētājs, Latvijas psR augstākās padomes priekšsēdētājs  438
mēdema anna šarlote Doroteja fon (Anna Charlotte Dorothea von Medem, 1761–1821) – Kurze-

mes un Zemgales hercogiene  147
meders stefans (Stephan Meder, dz. 1956) – vācu tiesību zinātnieks  181
medvedevs vadims (Вадим Андреевич Медведев, dz. 1929) – ekonomists, psKp CK sekretārs  466
meierovics Zigfrīds anna (1887–1925) – sabiedrisks un politisks darbinieks, ārlietu ministrs, 

ministru prezidents  239, 289, 299, 305, 306
meiers verners (Werner Meyer, dz. 1937) – šveiciešu vēsturnieks, piļu pētnieks  88
meinards (Meynardus, Meinnardus, Meynhart, Meinhart, Meinhard von Segeberg, ap 1130/1140–

1196) – katoļu misionārs Livonijā, pirmais ikšķiles bīskaps  34, 79, 100, 114, 115
melete (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
melngailis emilis jūlijs (1874–1954) – komponists, folklorists  491
melngailis Ģederts (dz. 1951) – disidents  464
menders Fricis (1885–1971) – sabiedrisks un politisks darbinieks, satversmes sapulces un saeimas 

deputāts  239, 289, 339, 342, 343, 464
merkulovs vsevolods (Всеволод Николаевич Меркулов, 1895–1953) – padomju represīvo orgānu 

darbinieks, psRs valsts drošības tautas komisārs (ministrs), psRs valsts kontroles ministrs  
397

merķelis Garlībs Helvigs (Merkel Garlieb Helwig, 1769–1859) – vācbaltiešu publicists, rakstnieks, 
apgaismības laikmeta darbinieks  200, 202–204, 218–220

miesiņš Dāvis (1885–?) – žurnālists, redaktors 330
mihails, sk. Romanovs mihails  
mīlbergs Gotfrīds (pseid. skuju Frīdis, 1887–1942) – dzejnieks, rakstnieks, saeimas deputāts, 

iekšlietu ministrs  400
mīlenbahs Kārlis (1853–1916) – valodnieks, pedagogs  214
milicers Klauss (Klaus Militzer, dz. 1940) – vācu vēsturnieks  79
mincs pauls (1868–1941) – jurists, politiķis, darba ministrs  295, 303, 400
mincs vladimirs (Владимир Минц, 1872–1945) – mediķis, ķirurgs  295
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mindaugs (Mindaugas, Myndowe, Mendoch, Mendog, Mendolgus, Mendolfus, 1200–1263) – Lie-
tuvas valdnieks  41

mitrofanovs miroslavs (Мирослав Борисович Митрофанов, dz. 1966) – politiķis, žurnālists, 
saeimas deputāts  318

molotovs vjačeslavs (īst. v. vjačeslavs skrjabins, Вячеслав Михайлович Молотов, 1890–1986) – 
padomju valsts un partijas darbinieks, psRs tautas komisāru padomes priekšsēdētājs, psRs 
ārlietu tautas komisārs (ministrs)  368, 370–372, 377, 382, 391, 501

monsons edmunds (Edmund St. John Debonnaire John Monson, 1883–?) – britu diplomāts, Liel-
britānijas sūtnis Latvijā  350

mora Harri (arī Harijs moora, Harri Moora, 1900–1968) – igauņu arheologs  36
mucinieks pēteris (1899 –1980) – tiesību zinātnieks  191, 193
mugurēvičs Ēvalds (dz. 1931) – vēsturnieks, arheologs  16, 17, 25, 36, 79
munters vilhelms (1898–1967) – diplomāts, ārlietu ministrs  347, 350, 369, 376–378, 380, 391, 

403
murtedene (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
mūsiņš Kārlis (1919–1955) – militārpersona, nacionālo partizānu grupas komandieris  510
musolīni Benito (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945) – itālijas premjerministrs, dik-

tators  347–349

n

nameisis (Nameyxe, Nameise, 13. gs.) – zemgaļu vadonis, Zemgales karalis  42–45
napoleons Bonaparts (arī napoleons i, Napoléon Bonaparte, 1769–1821) – Francijas imperators  

175
neiburgs Uldis (dz. 1972) – vēsturnieks  407
neimanis viktors (1921–1994) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  412
neimans vilhelms (Wilhelm Neumann, 1849–1919) – vācbaltiešu arhitekts, mākslas vēsturnieks  

102
neparts arturs (dz. 1921) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, vēsturnieks  407, 409
nermans  Birgers (Birger Nerman, 1888–1971) – zviedru arheologs  41
niedra andrievs (1871–1942) – garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis, rakstnieks  231, 

247, 250, 254–258, 266–268, 302
nikolajs v (Nicholaus PP., Niccolo V, dz. Tommaso Parentucelli, 1397–1455) – pāvests  69, 71, 75
niksons Ričards (Richard Milhous Nixon, 1913–1994) – asv prezidents  457
nikžentaitis alvīds (Alvydas Nikžentaitis, dz. 1961) – lietuviešu vēsturnieks  28, 44
ninnus (Ninnus, ?–1211) – Gaujas lībiešu vecākais  30
nolde Boriss (Борис Эммануилович Нольде, 1876–1948) – krievu tiesību zinātnieks, vēsturnieks  

188
nolde Gothards fon (Gothard von Nolde, ?–1615) – vācbaltiešu muižnieks  129
nolde magnuss fon (Magnus von Nolde, 1569–1615) – vācbaltiešu muižnieks  129
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nolkens Georgs fon (Arved Georg Baron von Nolken, 1845–1909) – vācbaltiešu muižnieks  194
noviks alfons (1908–1996) – LpsR valsts drošības tautas komisārs (ministrs)  392, 436, 449,  

506
nukša mārtiņš augusts (1878–1942) – diplomāts, ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs  396
nuroks mordehajs (dz. markuss nuroks, Mordechai Nurock, 1884–1962) – rabīns, Latvijas un 

izraēlas politiķis, saeimas un kneseta deputāts, izraēlas pasta ministrs  307, 308, 397

O

Oberlenders ervins (Erwin Oberländer, dz. 1937) – vācu vēsturnieks  170, 171
Ogurcovs ivans – LK(b)p Ludzas apriņķa sekretārs  506
Olavs (Olof, ap 980–1021?) – zviedru karalis  25, 41
Oliņš pēteris (1890–1962) – diplomāts  390
Ordins-naščokins afanasijs (Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, 1605–1680) – krievu 

vaivads (stārasts) Koknesē  161
Ose ieva (dz. 1961) – mākslas vēsturniece, arheoloģe  9, 80, 98
Ostrovs jānis (1896–1966) – padomju valsts un partijas darbinieks, LpsR ministru padomes 

priekšsēdētāja vietnieks un mp biroja loceklis, LpsR ārlietu ministrs, vienlaikus arī kultūras 
ministrs  494

Ozoliņš Kārlis (1905–1987) – padomju politisks darbinieks, nacionālkomunists, LpsR augstākās 
padomes prezidija priekšsēdētājs, LKp CK biroja loceklis  480

Ozols jēkabs (1922–2013) – vēsturnieks  407
Ozols Kārlis (1882–1941) – diplomāts, publicists  396
Ozols voldemārs (1884–1949) – militārpersona, militārais teorētiķis, iskolastrela priekšsēdētājs  

344, 345

p

pakuls Ēvalds (1917–?) – Latvijas nacionālo partizānu apvienības “Kurzeme” vadītājs  504
pālens pēteris fon der (Peter Ludwig von der Pahlen, 1745–1826) – vācbaltiešu muižnieks, Kurze-

mes guberņas ģenerālgubernators  148
palkins aleksejs (Алексей Палкин, dz. 1915) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  449
panteļējevs andrejs (dz. 1961) – fiziķis, politiķis, LR augstākās padomes un saeimas deputāts  

315
pārups Ēriks ādolfs aleksandrs (1908–1999) – militārs darbinieks, nacionālās pretošanās kustības 

dalībnieks, vēsturnieks  407, 414
pārups Rihards (1914–1946) – nacionālo partizānu grupas komandieris  506
patkuls johans Reinholds fon (Johann Reinhold von Patkul, 1660–1707) – vācbaltiešu muižnieks, 

jurists, politiķis  163, 164



545

pavlovičs juris (dz. 1968) – vēsturnieks  11, 442
pedžeta Luīze (Luise Paget, 1881–1958) – Lielbritānijas labdarības darbiniece  281
peidžs stenlijs (Stanley W. Page, ap 1914–2008) – asv vēsturnieks, Krievijas un Baltijas valstu 

vēstures pētnieks  228
peive jānis (1906–1976) – agroķīmiķis, LpsR ministru padomes priekšsēdētājs, psRs augstākās 

padomes tautību padomes priekšsēdētājs  481
pelkaus elmārs (dz. 1943) – vēsturnieks  231, 256
pelše arvīds (1899–1983) – padomju politisks darbinieks, LKp CK pirmais sekretārs, psKp CK 

partijas kontroles komisijas priekšsēdētājs  481
pelše stella (dz. 1972) – mākslas vēsturniece  358
perikls (Περικλῆς, ap 495–429 pr. Kr.) – atēnu valstsvīrs, orators, karavadonis  219
pešehanovs Fotijs (Фотий Пешеханов, dz. 1913) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  449
pēteris i, sk. Romanovs pēteris i  
pēteris iii, sk. Romanovs pēteris iii  
pēteris no Dusburgas (Petri de Dusburg, Peter von Dusburg 13./14. gs.) – vācu ordeņa priesteris, 

hronists  19
pētersons Laimons (arī Laimonis, 1919–2006) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
pētersons vilhelms (dz. 1920) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  409
piegāze Kārlis (1876–1941) – Latvijas valsts kontrolieris  400
pilsudskis juzefs Klemenss (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935) – polijas valsts vadītājs  298, 

348
pipo pēteris – LpsR iekšlietu tautas komisariāta viļakas apriņķa daļas priekšnieks  500
pizičs Bērtulis (dz. 1947) – aktieris  463
plakans andrejs (dz. 1940) – vēsturnieks  212, 217
platkanis eduards (1912–1945) – nacionālo partizānu grupas komandieris  507
plensners aleksandrs (1892–1984) – rakstnieks, publicists 333, 334
pletenbergs volters fon (Wolter von Plettenberg, Gualterus Plettenbergius, ap 1450–1535) – Livo-

nijas ordeņa mestrs  91
pliekšāne Dora (prec. stučka, 1870–1950) – sabiedriska darbiniece, tulkotāja  212
pliners jakovs (dz. 1946) – pedagogs, politiķis, saeimas deputāts  318
plūdonis matīss (1892–1963) – padomju valsts darbinieks, LpsR tautas komisāru padomes (mi-

nistru padomes) priekšsēdētāja vietnieks, LpsR tautas saimniecības padomes priekšsēdētājs  
480

pole ernests (1872–1914) – arhitekts  217
poņatovskis staņislavs ii augusts (Stanisław August Poniatowski, 1732–1798) – polijas karalis un 

Lietuvas lielkņazs  146, 170
popovs aleksandrs (Александр Степанович Попов, 1859–1905 v. st./1906 j. st.) – krievu fiziķis, 

viens no radiosakaru izgudrotājiem  484
prauls Kārlis (1895–1941) – militārpersona, ģenerālis,  aizsargu organizācijas priekšnieks  394
priedīte aija (dz. 1942) – literatūrzinātniece 326, 327
priedīte-Kleinhofa aija (dz. 1957) – filozofe, filozofijas vēsturniece  10, 224
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princens markvards Ludvigs fon (Marquard Ludwig Freiherr von Printzen, 1675–1725) – vācu 
diplomāts, prūsijas sūtnis Kurzemes un Zemgales hercogistē  140

prozorkins nikolajs (Николай Прозоркин) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  449
pugačovs jemeļjans (Емельян Иванович Пугачёв, 1742–1775) – krievu zemnieku kara vadonis  

182
pugo Boriss (1937–1991) – LpsR vDK priekšsēdētājs, LKp CK pirmais sekretārs, psRs iekšlietu 

ministrs  449, 450, 461
pumpurs andrejs (1841–1902) – dzejnieks, eposa “Lāčplēsis” autors  195, 208, 218, 220, 223
puriņš āris (dz. 1943) – vēsturnieks  256

R

Raceburgas Filips (Philippus Raceburgensis, ?–1215) – Raceburgas bīskaps  38
Rādens maihofs volferts fon  (Wolfert Baron von Rahden Maihof, 1893–1943) – vācbaltiešu muiž-

nieks, militārpersona  255
Radiņš arnis (dz. 1951) – vēsturnieks, arheologs, muzeja darbinieks  17, 33
Rainis (īst. v. jānis pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, publicists, politiķis, satversmes 

sapulces un saeimas deputāts, ministrs  195, 214, 218, 223, 232
Ramēķis (Rameko, Rameke, 13. gs. sākums) – tālavas valdnieka tālivalda dēls  38, 40
Rancāns jāzeps (1886–1969) – teologs, diplomāts  397
Rauhs Georgs fon (Georg von Rauch, 1904–1991) – vācbaltiešu vēsturnieks, Baltijas valstu un 

Krievijas vēstures pētnieks  228
Rauns toivo (Toivo Ülo Raun, dz. 1943) – igauņu vēsturnieks  204
Ražuks Romualds (Romualdas Ražukas, dz. 1955) – lietuviešu izcelsmes ārsts, politiķis, tautas 

frontes priekšsēdētājs, saeimas deputāts  314
Reinholds (Reinholdt, 15. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  87
Reisners arturs (Arthur Reisner, 1868–1940) – advokāts, vācbaltiešu politiķis, satversmes sapul-

ces deputāts  302
Relanders Lauri Kristians (Lauri Kristian Relander, Lars Kristian Relander, 1883–1942) – somu 

politiķis, somijas prezidents  295
Renners johans (Johann Renner, ap 1525–1583) – vācu hronists  96
Rezevskis jānis (1872–1941) – teologs, LU profesors  397
Ribentrops joahims fon (Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop, 1893–1946) – nacistis-

kās vācijas ārlietu ministrs  368, 370–372, 376, 380
Ričijs Robins (Robin Ritchie, 19. gs. beigas–20. gs.) – angļu militārpersona  277
Rīdigers pauls fon (Paul von Rüdiger, 1871–1941) – vācbaltiešu politiķis, advokāts  302
Rikerts joahims (Joachim Rückert, dz. 1945) – vācu tiesību zinātnieks  178
Rimbenieks Ēvalds (1888–1943) – sabiedrisks darbinieks, Liepājas pilsētas galva, saeimas depu-

tāts  401
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Rjazanovs vasilijs (Василий Фeдорович Рязанов, 1904–?) – psKp funkcionārs,vK(b)p CK Latvi-
jas biroja priekšsēdētājs  479

Robertss maikls (Michael Roberts, 1908–1996) – britu vēsturnieks  153
Roks Karls fon (Karl von Roques, 1880–1949) – vācu infantērijas ģenerālis, armiju grupas “Nord” 

aizmugures apgabala komandieris  432
Romanova anna (arī anna i Romanova, anna joanovna, Анна Иоанновна Романова, 1693–

1740) – Kurzemes hercogiene, Krievijas imperatore  126, 129, 143–145, 169, 201
Romanova elizabete (Елизавета Петровна Романова, 1709–1762) – Krievijas imperatore  145, 

146
Romanova Katrīna ii (arī Katrīna Lielā, Екатерина II Великая, dz. Sophie Friederike Auguste 

von Anhalt-Zerbst-Dornbur, 1729–1796) – Krievijas imperatore  146–148, 169, 170, 183, 205, 
206

Romanovs aleksandrs i (Александр I Павлович Романов, 1777–1825) – Krievijas imperators  
173, 176, 177, 180, 182, 202, 206

Romanovs aleksandrs ii (Александр II Николаевич Романов, 1818–1881) – Krievijas imperators  
174, 176, 185, 186

Romanovs aleksandrs iii (Александр III Александрович Романов, 1845–1894) – Krievijas im-
perators  202

Romanovs aleksejs (arī aleksejs mihailovičs Romanovs, Алексей Михайлович Романов, 1629–
1676) – Krievijas cars  138, 161, 162

Romanovs mihails (arī mihails Fjodorovičs Romanovs, Михаил Фeдорович Романов, 1596–
1645) – Krievijas cars  156

Romanovs mihails (Михаил Александрович Романов, 1878–1918) – lielkņazs  233
Romanovs pēteris i (Пeтр I, Пeтр I Великий, Пeтр Алексеевич Романов, 1672–1725) – Krievi-

jas cars, pirmais Krievijas imperators  143, 145, 151, 164, 166–169, 175
Romanovs pēteris iii (Пeтр III Фeдорович Романов, Karl Peter Ulrich, Herzog von Holstein-

Gottorp, 1728–1762) – šlēsvigas-Holšteinas hercogs, Krievijas imperators  146
Ronis jevgeņijs (1909–?) – padomju politisks darbinieks, LpsR tautas komisāru padomes (minis-

tru padomes) priekšsēdētāja pirmais vietnieks  500, 502
Rotmars (arī Rotmars no Zēgebergas klostera, Rotmars Bukshēvdens, Rotmarus, 12. gs. beigas– 

13. gs. sākums) – bīskapa alberta brālis, tērbatas bīskapijas prāvests  64
Roze jānis (1878–1942) – grāmatizdevējs  402
Rozenbergs eduards fon (Eduard von Rozenberg, 1878–1954) – vācbaltiešu politiķis, valsts kon-

trolieris  286
Rozenbergs alfrēds (Alfred Rosenberg, 1893–1946) – vācbaltiešu izcelsmes vācijas politiķis, nacis-

tiskās vācijas Okupēto austrumu apgabalu ministrs  358
Rozens Oto Fabiāns fon (Otto Fabian von Rosen, 1683–1764) – vācbaltiešu muižnieks, landrāts  

179
Rozentāls janis (1866–1916 v. st./1917 j. st.) – gleznotājs  493
Rozentāls jūlijs (1894–1941) – militārpersona, pulkvedis  401
Rozītis eduards (1876–1942) – uzņēmējs  402
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Rožkalns jānis (dz. 1949) – disidents  464
Rubenis Roberts nikolajs (1917–1944) – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalīb-

nieks  419
Rudzāts juris (1915–1945) – nacionālais partizāns, viens no Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) 

apvienības militārajiem vadītājiem  504, 507
Ruģēns jānis (1817–1876) – dzejnieks, jaunlatvietis  194
Rullis jānis (dz. 1927) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  449
Rumba edgars (1904–1943) – teologs  401
Rūsiņš (Russinus, ?–1212) – tālavas latgaļu zemes sateklas vecākais  31, 36, 37
Rūsis Heinrihs Fricis (1880–1941) – advokāts, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes 

viceprezidents  395
Ruso Žans Žaks (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778) – šveiciešu izcelsmes franču filozofs  218
Rutks vilis (dz. 1918) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  410, 411

s

saharovs andrejs (Андрей Дмитриевич Сахаров, 1921–1989) – krievu fiziķis, disidents  465
saksijas Kārlis (Karl Christian Joseph Ignaz Eugen Franz Xaver von Sachsen und Polen, 1733–

1796) – saksijas un polijas princis, Kurzemes un Zemgales hercogs  146, 169
saksijas morics (Moritz Graf von Sachsen, 1696–1750) – Kurzemes un Zemgales hercogs, Franci-

jas ģenerālmaršals  144, 145, 169
saksis Gramatiķis (Saxo Grammaticus, Saxo cognomine Longus, ap 1150–ap 1220) – dāņu izcel-

smes mūks, Gesta Danorum autors  24, 25
salnais voldemārs (1886–1948) – politiķis, Latvijas sūtnis Zviedrijā  416
salomatovs aleksejs (Алексей Саломатов, 1909–?) – LpsR valsts drošības ministra vietnieks  449
samarins jurijs (Юрий Федорович Самарин, 1819–1876) – krievu filozofs, vēsturnieks, publi-

cists, slavofils  179
samsons vilis (1920–2011) – padomju partizānu brigādes komandieris, vēsturnieks, LpsR Za 

akadēmiķis  314
samsons fon Himmelštīrns Reinholds johans Ludvigs (Reinhold Johann Ludwig Samson von Him-

melstiern, 1778–1858) – vācbaltiešu tiesību zinātnieks, Baltijas vietējo likumu kodifikators  
183

samsons-Himmelstjerna Frīdrihs fon (Friedrich Otto Eduard von Samson-Himmelstjerna, 1872–
1958) – vācbaltiešu muižnieks, jurists, politiķis  255, 302

sāns jānis (1904–1941) – militārpersona  394
sapiega jans staņislavs (Jan Stanisław Sapieha, Jonas Stanislovas Sapiega, 1589–1635) – polijas un 

Lietuvas magnāts, Lietuvas lielmaršals  158
sēja Ludvigs Kārlis (1885–1962) – diplomāts, pedagogs, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

417
sēja vladimirs (dz. 1923) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks, LpsR iekšlietu ministrs  449
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seneka (Lucius Annaeus Seneca, ap 4 pr. Kr.–65) – romiešu filozofs, dramaturgs, politiķis  175
serovs ivans (Иван Александрович Серов, 1905–1990) – psRs vDK priekšsēdētājs  447, 510
serviss elmans Rodžers (Elman Rogers Service, 1915–1996) – amerikāņu kultūrantropologs  17
seržants Kārlis (1893–1920) – revolucionārās kustības dalībnieks, LsD aktīvists, iskolata loceklis  

241
sieks alberts (1899–1980) – LpsR iekšlietu ministra vietnieks, ministrs  449
sigismunds iii, sk. vāsa sigismunds iii  
sigismunds ii augusts (Zygmunt II August, Žygimantas II Augustas, 1520–1572) – polijas karalis 

un Lietuvas lielkņazs  49, 50, 123, 124, 126, 128, 178
silaraups Rolands (dz. 1965) – disidents, grupas “Helsinki-86” aktīvists  457
sildegs jēkabs (1914–1945) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  413, 414
siliņš Leonīds (1916–2005) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, vēsturnieks, sabiedrisks 

darbinieks  407, 417
sīmansons Dāvids (arī Dāvis, 1859–1933) – militārpersona, ģenerālis, pirmais Latvijas armijas 

virspavēlnieks  268
sīpols Fricis (dz. 1921) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  409
skadulis Kārlis (1891–1943) – jurists  394, 395
skalagrimsons egils (Egill Skallagrímsson, Egil Skallagrimsson, ap 910–990) – islandiešu vikings  25
skalbe Kārlis (1879–1945) – dzejnieks, prozaiķis, sabiedrisks darbinieks  237, 242, 294, 329, 

331–333, 335–338, 389
skangaļu jēkabs (1722–1801) – mūrmuižas dzimtzemnieks, hernhūtietis, rūpnieks  205
skujenieks marģers (1886–1941) – statistiķis, publicists, satversmes sapulces un saeimas deputāts, 

ministru prezidents  290, 291, 303, 309–311, 337, 345, 362, 393, 394
smelteris viktors (1927–1996) – nacionālais partizāns  511
smits ādams (Adam Smith, 1723–1790) – skotu ekonomists, filozofs  183, 187
snečkus antans (Antanas Sniečkus, 1903–1974) – lietuviešu padomju politisks darbinieks, Lietu-

vas Kp CK pirmais sekretārs  481
snells Karls Filips mihaels (Karl Philip Michael Snell, 1753–1806) – vācu mācītājs, publicists, Rīgas 

Domskolas rektors  202, 203
sofija amēlija (Sophia Amelia, 1650–1688) – nasavas-Zīgenes princese, Kurzemes un Zemgales 

hercogiene  141
sofronovs Georgijs (Георгий Павлович Софронов, 1893–1973) – padomju militārpersona, Balti-

jas kara apgabala komandiera pirmais vietnieks  425
solons (Solon, Σόλων, ap 640–ap 558 pr. Kr.) – atēnu valstsvīrs, likumdevējs, dzejnieks  181
solžeņicins aleksandrs (Александр Исаевич Солженицын, 1918–2008) – krievu rakstnieks,  

disidents 461
spāde andrejs (1910–1985) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
spāģis andrejs (1820–1871) – skolotājs, publicists, jaunlatvietis  194, 208, 209
spekke arnolds (1887–1972) – vēsturnieks, valodnieks, diplomāts  152
stāde alberts (Albert von Stade, 1187?–ap 1264) – benediktīniešu klostera abats, viduslaiku an-

nālists  100

peRsOnU RāDītājs



550 Latvieši Un Latvija   ii sējums   vaLstisKUms Latvijā Un Latvijas vaLsts 

staļins josifs (īst. v. josifs Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин, 1878–
1953) – vK(b)p CK ģenerālsekretārs, psRs ministru padomes priekšsēdētājs  12, 366, 367, 
369, 371–373, 376, 380, 435, 443, 445–448, 450, 456, 458, 463, 468, 471, 475–477, 479, 488, 
493, 496, 497, 501, 513

staņislavs ii augusts, sk. poņatovskis staņislavs ii augusts  
stenders Gothards Frīdrihs (arī vecais stenders, Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) – vācbal-

tiešu luterāņu garīdznieks, valodnieks, literāts  200, 201, 210, 214
stepans alfreds (Alfred D. Stepan, dz. 1969) – amerikāņu politologs  476
stērste andrejs (1853–1921) – jurists, valodnieks, sabiedrisks darbinieks  195
stodevešers silvestrs (Silvester Stodewescher, Siluester, Sylvester, ?–1479) – Rīgas arhibīskaps  

69–71, 73, 75, 86
stolipins pēteris (arī pjotrs, Пeтр Аркадьевич Столыпин, 1862–1911) – krievu politiķis, Krievi-

jas impērijas premjerministrs  188
stradiņš jānis (dz. 1933) – ķīmiķis, zinātņu vēsturnieks  216, 386
stradiņš pauls (1896–1958) – mediķis, ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks  411
stranga aivars (dz. 1954) – vēsturnieks  11, 256, 311, 365, 384
straube Gvido (dz. 1959) – vēsturnieks  206
straubergs jānis (1886–1952) – matemātikas skolotājs, kultūrvēsturnieks, folklorists  103
straubergs Kārlis (1890–1962) – zinātnieks, folklorists, dzejnieks  329
strods Heinrihs (1925–2012) – vēsturnieks  152, 230, 408, 424, 474, 504
strods pēteris (arī pīters strods, 1892–1960) – teologs, valodnieks  397
stroganovs vladimirs (Владимир Григорьевич Строганов, 1921–2013) – padomju valsts un par-

tijas darbinieks, LpsR ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks, LpsR lauksaimniecības 
ministrs  480

stučka pēteris (1865–1932) – jurists, politiķis, Latvijas sociālistiskās padomju Republikas valdības 
vadītājs  195, 231, 248, 251, 252, 264, 267

sudmalis emīls (1897–1964) – žurnālists, komunists 331
sudmalis imants (1916–1944) – LKp aktīvists, padomju partizāns un pagrīdnieks vācu okupācijas 

laikā  494
supe pēteris (1920–1946) – agronoms, nacionālo partizānu apvienības vadītājs  499, 501, 502
suslovs mihails (Михаил Андреевич Суслов, 1902–1982) – psKp CK sekretārs, politbiroja lo-

ceklis  457
svarāne melita (1916–2011) – vēsturniece  190

š

šāberts Fricis (1885–?) – policijas un sabiedrisks darbinieks, satversmes sapulces deputāts  393
šābis (Schabe, Schabbe, 13. gs. vidus) – zemgaļu vecākais  44
šalamagins (?–1950) – latviešu nacionālo partizānu grupas komandieris  510
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šalda vitālijs – vēsturnieks 325
šarpenbergs Hennings (Henning Scharpenberg, ?–1448) – Rīgas arhibīskaps  70
šataļins nikolajs (Николай Николаевич Шаталин, 1904–1984) – psKp darbinieks, vK(b)p CK 

igaunijas un Latvijas biroja priekšsēdētājs  500, 502
ščerbinskis valters (dz. 1969) – vēsturnieks  387, 401
šeremetjevs Boriss (Борис Петрович Шереметев, 1652–1719) – krievu karavadonis, ģenerāl-

feldmaršals  166
šīmanis pauls (Paul Schiemann, 1876–1944) – vācbaltiešu politiķis, tautas padomes loceklis, 

satversmes sapulces un saeimas deputāts  289, 295, 302–304, 307, 310
šipačovs semjons (Семен Григорьевич Шипачев, 1902–?) – LpsR valsts drošības tautas komisāra 

vietnieks  449
širrens Karls (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) – vācbaltiešu vēsturnieks  193
šķēle andris (dz. 1958) – uzņēmējs, politiķis, ministru prezidents  318
šlaus vilhelms (Schlau Wilhelm, 1886–1978) – jelgavas vācu ģimnāzijas direktors  310
šļūps jons (Jonas Šliūpas, 1861–1944) – lietuviešu sociologs, vēsturnieks, politiķis  232
šmithens Fricis (arī Fricis šmitchens, 1876–1918) – luterāņu garīdznieks  216
šmits pēteris (1869–1938) – folklorists, valodnieks  217
šneidere irēne (dz. 1952) – vēsturniece  386, 387
šnore elvīra (1905–1996) – arheoloģe  33
šnore Rauls (1901–1962) – arheologs  101
šreiners vilhelms (Wilhelm Schreiner, 1864–1936) – vācbaltiešu politiķis  286
štālekers valters (Walter Stahlecker, 1900–1942) – vācu Drošības policijas un sD operatīvās gru-

pas “a” komandieris, ss brigādenfīrers, policijas ģenerālmajors  434
šteinhauers jānis (arī johans šteinhauers, 1705–1779) – Rīgas latviešu amatnieks, uzņēmējs, 

zemes īpašnieks, cīnītājs pret nacionālo diskrimināciju  206
šterns indriķis (1918–2005) – vēsturnieks  16, 17, 24, 26, 38, 78, 81, 92, 93
šterns Roberts (1884–1943) – mākslinieks  358
štobe matiass (Mathias Stobbe, 1740–1817) – vācbaltiešu mājskolotājs, publicists, redaktors  200, 

201
štriks Heinrihs eduards Karls fon (arī striks, strīks, Heinrich Eduard Karl von Stryk, 1873–1938)  – 

vācbaltiešu sabiedrisks darbinieks Baltijas guberņās  253
šulcs – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  419
šulcs Karls Frīdrihs (Karl Friedrich Schulz, 1720–1782?) – vācbaltiešu izcelsmes vidzemes muiž-

nieks, landrāts  181
šustins semjons (Семен Матвеевич Шустин, 1908–1978) – LpsR iekšlietu tautas komisāra 

vietnieks, LpsR valsts drošības tautas komisārs  392, 449
švābe arveds (1888–1959) – jurists, literāts, vēsturnieks  8, 15, 19, 20, 23, 25, 37, 44, 103, 139, 178, 

188, 194, 200, 328, 357
šveicers alfreds (1922–1988) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
švirksts andrejs (1897–1955) – sabiedrisks darbinieks, Daugavpils pilsētas galva  401
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t

tālibalds (arī tālivaldis, Talibaldus, Thalibaldus, ?–1215 ) – tālavas latgaļu valdnieks  36–38, 40
tannbergs tenu andruss (Tõnu-Andrus Tannberg, dz. 1961) – igauņu vēsturnieks  478
tappete (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
teikmanis andrejs (1877–1956) – mežkopis, profesors  417
tentelis augusts (1876–1942) – vēsturnieks, pedagogs, LU rektors, izglītības ministrs  103, 341
teoderihs (Theodericus, Thidericus, ?–1219) – cisterciešu ordeņa brālis, Daugavgrīvas klostera 

abats, igaunijas bīskaps  30, 32
tepfers verners (1893–1958) – militārpersona, ģenerālis, nacionālās pretošanās kustības dalīb-

nieks  417
tillbergs jānis Roberts (1880–1972) – gleznotājs, grafiķis  493
tobīns aleksandrs johaness fon (Alexander Johaness von Tobien, 1854–1929) – vācbaltiešu statis-

tiķis, agrārvēsturnieks  185, 187
tomaševičs ivans (Иван Александрович Томашевич, 1890–1937) – padomju militārs darbinieks, 

Latvijas padomju valdības kara komisāra biedrs  253
tomsons Ēriks (dz. 1918) – bēgļu pārcēlājs uz Zviedriju  418
tomsons Rihards (1839–1884) – sabiedrisks darbinieks, literāts  335
tontegude (14. gs.) – kuršu vecākais  68
tranzē-Rozeneks aleksandrs Georgs astafs (Alexander Georg Astaf von Transehe-Roseneck, 

1865–1946) – vācbaltiešu vēsturnieks, ģenealogs  15
trofimovs sergejs (Сергей Иванович Трофимов, 1894–1941) – politiķis, saeimas deputāts  393
trubiņš jānis (dz. 1945) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  450
trumens Harijs (Harry S. Truman, 1884–1972) – asv prezidents  455
tuherms Henns (dz. 1939) – mežsaimniecības speciālists, sabiedrisks darbinieks  314
tūlse armīns (Armin Tuulse, 1907–1977) – igauņu mākslas vēsturnieks  78
turčinskis Zigmārs (dz. 1974) – vēsturnieks  499, 500, 502

U

Uldenago (Uldenago, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis salā  28
Ulleršpergers vilhelms (Wilhelm Ullersperger, 1884–1944) – vācu militārpersona, Rīgas koman-

dants  432
Ulmanis Kārlis (1877–1942) – agronoms, politiķis, ministru prezidents, Latvijas valsts prezidents  

245, 248, 249, 254, 278, 285, 286, 300, 308, 311, 312, 335, 339–341, 343–357, 361–364, 379, 
387, 388, 398, 403, 410

Unāms Žanis (1902–1989) – literāts, literatūrzinātnieks, žurnālists, kultūrvēsturnieks  333, 399
Upelnieks Kristaps Krišs (1891–1944) – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

419
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Upīts andrejs (1877–1970) – rakstnieks, kritiķis, literatūrzinātnieks  493
Upīts Kārlis (1894–1942) – politiķis, publicists  237
Urbāns staņislavs (1906–?) – Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) apvienības ilūkstes pulka ko-

mandieris  507
Utno Leili (Leili Utno, dz. 1938) – bioķīmiķe, igaunijas vēstniece Latvijā  314

v

vācietis jukums (1873–1938) – militārpersona, latviešu strēlnieku pulka komandieris, pirmais 
padomju Krievijas bruņoto spēku virspavēlnieks  250, 264

vade (Wade, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis salā  28
valde (13. gs.) – sāmsalietis, lēņa piešķiršanas liecinieks  67
valdeko (Waldeko, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis salā  28
valdemārs ii (Valdemar Sejr, 1170–1241) – Dānijas karalis  56
valdemārs Krišjānis (1825–1891) – publicists, politiķis, jaunlatvietis  208–212, 218
valdmanis alfrēds (1908–1970) – jurists, politiķis, finanšu ministrs  350, 361
valensa Lehs (Lech Wałęsa, dz. 1943) – polijas brīvo arodbiedrību kustības “solidaritāte” vadītājs, 

polijas prezidents  465
valks Heiki (Heiki Valk, dz. 1959) – igauņu arheologs  19
vallenrods johans v fon (arī jānis valenrods, Johannes von Wallenrodt, Iohannes à Vualroden, ap 

1370–1419) – Rīgas arhibīskaps  87
valters miķelis (1874–1968) – jurists, politiķis, diplomāts, sabiedrisks darbinieks, tautas padomes 

loceklis, iekšlietu ministrs  195, 234, 237, 248, 304, 306, 333, 336–338
vanags andris (dz. 1945) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  450
vanags Kārlis (1883–1942) – banku darbinieks  402
vankins teodors jānis (1873–1947) – ārsts, politiķis, Latvijas pagaidu valdības ministrs  255
vargaftiks Dāvids (1910–pēc 1940) – sabiedrisks darbinieks  393
varibuls (Waribule, 13. gs. sākums) – tālavas valdnieka tālibalda dēls  38, 40
varigribs (arī varigerbs, Warigribbe, Warigerbe, 13. gs. sākums) – latgaļu vecākais  40
vāsa jans Kazimirs (Jan II Kazimierz Waza, Johann II Kasimir Wasa, Jonas Kazimieras Vaza, 

1609–1672) – polijas karalis un Lietuvas lielkņazs  135, 138, 161, 162
vāsa juhans iii (Johan III Vasa, 1537–1592) – Zviedrijas karalis  155
vāsa Kristīna (Kristina Vasa, vēlāk Kristīna aleksandra, Kristina Alexandra, 1626–1689) – Zvied-

rijas karaliene  161
vāsa sigismunds iii (Zygmunt III Waza, Sigismund, 1566–1632) – polijas karalis un Lietuvas 

lielkņazs, Zviedrijas karalis  129, 134, 155, 156, 161
vāsa vladislavs (Władysław IV. Wasa, Vladislovas Vaza, 1595–1648) – polijas karalis un Lietuvas 

lielkņazs  134, 144, 156
vasiļjevs Boriss (Борис Васильев) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  450
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vaska Baiba (dz. 1950) – mākslas vēsturniece, arheoloģe  17
vasks andrejs (dz. 1947) – arheologs  17
važa atis – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414, 415
vēbers makss (arī maksimilians, Karl Emil Maximilian Weber, 1864–1920) – vācu sociologs, 

politekonomists  199
veckalns andrejs (1879–1942) – būvtehniķis, saeimas deputāts  400
veidemanis (20. gs.) – militārais darbinieks, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  414
veidnieks Kornēlijs (līdz 1940 veitmanis, 1899–1942) – jurists, politiķis, iekšlietu ministrs  391, 

403
veldre Kārlis (1905–1942) – valsts un sabiedrisks darbinieks  351
veļikanovs nikolajs (Николай Сергеевич Великанов, 1905–?) – LpsR vDK priekšsēdētāja viet-

nieks  449
verts nikolā (Nicolas Werth, dz. 1950) – franču vēsturnieks, psRs vēstures pētnieks  473
vesceke (Vetseke, Wetseke, Viesceka, Vesceka, ?–1224) – Kokneses valdnieks  37, 38
veselis jānis (1896–1962) – rakstnieks 331
vesiķis (Vesike, 12. gs. beigas–13. gs. sākums) – Gaujas labā krasta turaidas novada lībiešu vecā-

kais  30–32
vēveris jānis (dz. 1954) – disidents  464
vēvers jānis (1899–1978) – LpsR vDK priekšsēdētājs  448, 449, 511
vičs andrejs (1879–1943) – pedagogs, skolotājs, vēsturnieks  400
vidiņš juris (1905–1962) – ārsts, žurnālists 332
vieco (Viezo, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis ikšķilē  28
viestards (Viesthardus, Vesthardus, Vestardus, Vester, ?–pēc 1229) – tērvetes zemes vecākais, 

Zemgales lielkungs  37, 42–44
vīksne Rudīte (dz. 1950) – vēsturniece  11, 404
vīķe-Freiberga vaira (dz. 1937) – folkloriste, psiholoģe, politiķe, Latvijas valsts prezidente  217
vīlana Heide (Heide W. Whelan, dz. 1942) – amerikāņu vēsturniece, Krievijas vēstures pētniece  

202
vilcāne antonija (dz. 1956) – arheoloģe  36
vilcāns jānis (1922–1948) – nacionālo partizānu grupas komandieris  505
vilciņš tālivaldis (1922–1997) – vēsturnieks, sociologs  386
vilde pēteris ernsts (Peter Ernst Wilde, 1732–1785) – ārsts, periodiskā izdevuma “Latviešu ārste” 

izdevējs  200
vildenbergs johans (Johannes Wildenberg, 14. gs.) – Rīgas arhibīskapa vasalis  87
vilhelms, sk. Ketlers vilhelms  
vilhelms no modenas (arī modenas viļums, Guillielmus Mutinensis episcopus, Willelmus/Wilhelm 

von Modena, Guglielmo de Chartreaux, Guglielmo de Savoy, Guillelmus, ap 1184–1251) – pā-
vesta legāts  60, 66, 74

viliendi (Viliendi, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis salā  28
vilsone melita (1913–1991) – muzeja darbiniece, arheoloģe  104
vilsons tomass vudro (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924) – asv prezidents  260, 287, 289
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vinnigs augusts (August Winnig, 1878–1956) – vācu politiķis, vācijas pilnvarotais pārstāvis Lat-
vijā  246, 263, 302

vipers Roberts (Robert Wipper, Роберт Юрьевич Виппер, 1859–1954) – krievu vēsturnieks, LU 
profesors  295

vipers Boriss (Boris Wipper, Борис Робертович Виппер, 1888–1967) – krievu mākslas vēstur-
nieks, Latvijas mākslas akadēmijas profesors  295

virza edvarts (īst. v. jēkabs eduards Liekna, 1883–1940) – rakstnieks, dzejnieks, publicists, atdze-
jotājs  223, 333–335, 337–340, 354

visvaldis (Vissewalde, Wiscewolodus, ?–starp 1230–1239) – jersikas valdnieks  36–38, 40, 116
višinskis andrejs (Андрей Януарьевич Вышинский, 1883–1954) – padomju jurists un diplomāts, 

valsts darbinieks, psRs ārlietu komisāra vietnieks, psRs valdības pilnvarotais Latvijā  387, 
391, 394, 478

višņa jānis (1891–1942) – sabiedriski politisks darbinieks, satversmes sapulces un saeimas de-
putāts  400

vītoliņš marģeris (1912–1996) – grafiķis, padomju represīvo iestāžu aģents  503, 504
vladimirs (Woldemarus de Plosceke, ?–1216) – polockas kņazs no Rjurikoviču dinastijas  36
vladislavs iv, sk. vāsa vladislavs  
volfs Lindenbergs arists fon (Arist Freiherr von Wolff, 1858–1924) – vācbaltiešu muižnieks, di-

plomāts  255
volonts jānis (1882–1943) – politiķis, tautas labklājības ministrs  400
voss augusts (1916–1994) – LKp CK pirmais sekretārs  461

Z

Zaķe ieva – socioloģe 328
Zāle Kārlis (1888–1942) – tēlnieks  299, 356
Zālīte indulis (dz. 1951) – pētnieks 12, 448, 453, 461, 467, 469
Zālīte pēteris (1864–1939) – filozofs, publicists, politiķis  212, 233
Zālītis jānis (1874–1919) – politiķis, apsardzības ministrs  248, 263, 302
Zaļkalns teodors (līdz 1930 teodors Grīnbergs, 1876–1972) – tēlnieks  294
Zāmuēls voldemārs (arī Zāmuels, Zamuēls, 1872–1948) – jurists, augstākās tiesas senators, sa-

tversmes sapulces deputāts, ministru prezidents  242
Zandbergs miķelis (1877–?) – uzņēmējs  402
Zankevics juris (1884–1954) – jurists, valsts un pašvaldības darbinieks  433
Zariņš Kārlis Reinholds (1879–1963) – diplomāts, ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs 

Lielbritānijā  390, 416
Zariņš Rihards (1869–1939) – grafiķis  288, 293, 330, 338
Zavadskis jans (Jan Zawadsky, ?–1645) – pārdaugavas hercogistes pārvaldnieks  136
Zavadskis staņislavs – poļu tautības nacionālais partizāns, nacionālo partizānu grupas komandie-

ris vidzemē  510, 511, 513
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Zeids teodors (1912–1994) – vēsturnieks  36, 37, 123
Zeile pēteris (dz. 1928) – literatūrkritiķis, kultūrvēsturnieks, publicists  204
Zelčāns jānis (1910–1947) – nacionālais partizāns, viens no Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) 

apvienības militārajiem vadītājiem  504, 507
Zeltiņš Hermanis (1906–2001) – inženieris, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  417
Zeļezņikovs nikolajs (Николай Зелезников, 1906–1974) – sarkanās armijas 2. Baltijas frontes 

pretizlūkošanas pārvaldes smeRš priekšnieks  498
Zemitāns jorģis (1873–1928) – militārs darbinieks, pulkvedis, Ziemeļlatvijas brigādes komandie-

ris, divīzijas komandieris  250, 265, 268, 269, 277, 278, 302
Zemītis Guntis (dz. 1955) – arheologs, vēsturnieks  8, 51
Zicāns eduards (1884–1946) – teologs, dzejnieks, tulkotājs  397
Ziedainis miervaldis (1915–1946) – Ziemeļkurzemes nacionālo partizānu apvienības vadītājs  

504
Ziediņš mintauts (1911–?) – LpsR vDK priekšsēdētāja vietnieks  449
Ziemelis edmunds (1880–1970) – inženieris, izglītības ministrs, profesiju kameras priekšnieks  

397
Zonbergs voldemārs (no 1939 voldemārs sauleskalns, 1905–1973) – žurnālists, dramaturgs 338
Zontāgs Karls Gotlobs (Carl Gottlob Sonntag, 1765–1827) – vācu izcelsmes garīdznieks, vēstur-

nieks, Rīgas Domskolas rektors  202, 203
Zujāns ivans (1910–1975) – LpsR iekšlietu ministrs  449
Zukulis staņislavs (1929–1992) – LpsR vDK priekšsēdētājs  449, 450, 462
Zulcers johans Georgs (Johann Georg Sulzer, 1720–1779) – vācu filozofs, estētiķis  200
Zunda antonijs (dz. 1947) – vēsturnieks  408
Zutis jānis (1893–1962) – vēsturnieks  103, 104, 180, 181

Ž

Ždanoka tatjana (dz. 1950) – matemātiķe, LR augstākās padomes un eiropas parlamenta depu-
tāte  318

Žeļigovskis Lucjans (Lucjan Żeligowski, 1865–1947) – poļu militārpersona, ģenerālis  274
Žvinklis arturs (dz. 1964) – vēsturnieks  386
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anO – apvienoto nāciju Organizācija
ap – augstākā padome
apsR – autonomā padomju sociālistiskā Republika
asv – amerikas savienotās valstis
BBC – British Broadcasting Corporation
BsKa Kt – Baltijas sevišķā kara apgabala Kara tribunāls
CK – Centrālā komiteja
DB – Demokrātiskais bloks
DOsaaF – Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība 

(Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флота)

Gip – Galvenā izlūkošanas pārvalde
iem – iekšlietu ministrija
ietK – iekšlietu tautas komisariāts
im – izglītības ministrija
KFva – Krievijas Federācijas valsts arhīvs
KK(b)p – Krievijas Komunistiskā (boļševiku) partija
Kp – komunistiskā partija
KpFsR – Krievijas padomju Federatīvā sociālistiskā Republika
KsFpR – Krievijas sociālistiskā Federatīvā padomju Republika
LCp – Latvijas Centrālā padome
Leta – Latvijas telegrāfa aģentūra
LK(b)p – Latvijas Komunistiskā (boļševiku) partija
LKp – Latvijas Komunistiskā partija
LnB – Latvijas nacionālā bibliotēka
LnDp – Latviešu nacionāldemokrātiskā partija
LnKBa – Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Lnp – Latvijas nacionālā padome
Lnpa – Latvijas nacionālo partizānu apvienība
LnpO – Latviešu nacionālo partizānu organizācija
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Lns – Latviešu nacionālistu savienība
Lpnp – Latviešu pagaidu nacionālā padome
LpsR – Latvijas padomju sociālistiskā Republika
LR – Latvijas Republika
LsD – Latvijas sociāldemokrātija
LsDsp – Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija / Latvijas 

sociāldemokrātiskā strādnieku partija
LspR – Latvijas sociālistiskā padomju Republika
Lss – Latviešu sociāldemokrātu savienība
LtF – Latvijas tautas fronte
Lts(p)a – Latvijas tēvzemes sargu (partizānu) apvienība
LU – Latvijas Universitāte
Lva – Latvijas valsts arhīvs
Lva pa – Latvijas valsts arhīvs, partijas arhīvs
LvU – Latvijas valsts universitāte
Lvva – Latvijas valsts vēstures arhīvs
LZa – Latvijas Zinātņu akadēmija
LZa Ca – Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālais arhīvs
LZs – Latviešu zemnieku savienība
mp – ministru padome
mts – mašīnu un traktoru stacija
npK – nacionālā pretošanās kustība
OmF – Okupācijas muzeja fonds
pCtvL – apvienība “par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
psKp – padomju savienības Komunistiskā partija
psRs – padomju sociālistisko Republiku savienība
RaF – Rīgas autobusu fabrika
RLB – Rīgas Latviešu biedrība
SD – Sicherheitsdienst (drošības dienests)
smeRš – psRs aizsardzības tautas komisariāta galvenā 

pretizlūkošanas pārvalde (no krievu val. смерть шпионам – 
nāve spiegiem)

SS – no Schutzstaff vienībām izveidota militāra organizācija 
(ieroču SS)

tB/LnnK – apvienība “tēvzemei un brīvībai/Latvijas nacionālās 
neatkarības kustība”

tKp – tautas komisāru padome
tsDC – totalitārisma seku dokumentēšanas centrs



559

tsp – tautas saimniecības padome
vCiK – viskrievijas Centrālā izpildu komiteja
vDK – valsts drošības komiteja
vDm – valsts drošības ministrija
vDtK – valsts drošības tautas komisariāts
veF – valsts elektrotehniskā fabrika
vK(b)p – vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partija
Za – Zinātņu akadēmija
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