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Andrejs Vasks

LATVIJAS AIZVĒSTURE
(10 500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr.)

Rakstā, balstoties uz arheoloģiskajiem avotiem, atspoguļots Latvijas vēstures senākais posms – aiz-
vēsture no 11. g. t. pr. Kr. līdz 12. gs. pēc Kr. Aplūkota pirmo iedzīvotāju – ziemeļbriežu mednieku 
ierašanās Latvijas teritorijā, akmens laikmeta mednieku–zvejnieku–augu vācēju un bronzas laikmeta 
agrīno lopkopju–zemkopju saimniecība un dzīvesveids, kā arī agrāro sabiedrību veidošanās dzelzs 
laikmetā. Skaidrota baltu un Baltijas jūras somu tautību izcelsme un attīstība. Latvijas aizvēsturi 
noslēdz vācu krustnešu ekspansija, kad Latvijas vēsturē sākas jauns laikmets – viduslaiki.

Atslēgvārdi: Latvijas teritorija, akmens laikmets, bronzas laikmets, dzelzs laikmets, mednieki–zvej-
nieki, lopkopji, zemkopji, saimniecība, sabiedriskās attiecības, balti, Baltijas jūras somi.

Akmens laikmets 
(10 500.–1800. g. pr. Kr.)

Ikvienas zemes vēsture sākas ar to brīdi, kad attiecīgajā teritorijā ienāk cilvēks. 
Latvijas teritorijā tas notika pirms apmēram 12 500 gadiem, resp., 11. g. t. pr. Kr. vidū, 
kad atkāpās ledājs. Pēc arheoloģiskās periodizācijas tas ir vēlā paleolīta beigu posms 
(10 500.–9000. g. pr. Kr.).1 Kad ledāja mala atvirzījās līdz mūsdienu Somijas dienvid-
daļai, Baltijas jūras ieplakā no kušanas ūdeņiem izveidojās Baltijas ledus ezers. Ledus-
laikmeta beigās Latvijas teritorijā, tāpat kā citur pieledāja zonā, bija auksts un sauss 
subarktiskais klimats. Augu sega tikko sāka veidoties. Trūcīgā augu valsts tomēr pie-
saistīja arī dzīvniekus – Austrumbaltijā ieradās ziemeļbrieži, kuriem skarbie vides un 
klimatiskie apstākļi bija pilnībā piemēroti. 

Piemērotas ganības meklējošiem ziemeļbriežu bariem sekoja mednieki. Uz laika 
posmu, kad ziemeļbriežu mednieki parādījās Latvijas teritorijā, norāda Olaines kūdras 
purvā 3 m dziļumā atrastā ziemeļbrieža kreisā raga radioaktīvā oglekļa datējums – 

1 Šajā rakstā akmens laikmeta datējumi balstīti uz radioaktīvā oglekļa analīžu kalibrētajiem datiem, izman-
tojot datorprogrammu OxCal 4. 2. (Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 
51 (1), 2009, pp. 337–360), kas pieejama https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html (skatīts 12.03.2015.), tā 
iegūstot datēto objektu aptuvenu kalendāro vecumu laikmetā pirms mūsu ēras. 
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1. att. Lingbi tipa raga 
cirvis, atrasts vienā no Ventas 
baseina upītēm. Tā vecums 
10 478–10 166 gadi pr. Kr. 
(Zagorska I. Pirmā liecība par 
ledus laikmeta nobeiguma 
posma cilvēku Kurzemē. 
Ventspils muzeja raksti, VII. 
Ventspils: Ventspils muzejs, 
2012, 2. att.) 

10 980–10 750 g. pr. Kr.2 Svarīgi tas, ka pie raga pamatnes bija sa-
glabājies galvaskausa fragments, tātad rags nav dzīvnieka nomests, 
bet, kā domā paleozoologi, ziemeļbriedis ir ticis nomedīts.3 Uz cil-
vēka klātbūtni paleolīta beigu posmā norāda arī Lingbi tipa raga 
cirvja atradums Latvijas dienviddaļā Ventas baseinā (1. att.).4

Šo mednieku atstātās pēdas krama, raga un kaula rīku veidā 
norāda viņu apmetņu vietas, kā arī trīs galvenos ienākšanas virzie-
nus Latvijas teritorijā  – no dienvidaustrumiem gar Daugavu, no 
dienvidiem cauri mūsdienu Lietuvas teritorijai Lielupes baseinā 
un no dienvidrietumiem Ventas baseinā. Mednieku apmetņu vie-
tas atklātas pie Daugavas un Lielupes. Plašāk pētīta ir Salaspils 
Lauk skolas apmetne Daugavas labajā krastā.5 Tāpat kā ziemeļ-
brieži, arī mednieki te neuzturējās visu gadu, bet tikai siltajā pe-
riodā – tuvojoties ziemai, viņi atgriezās savās ziemas apmetnēs uz 
dienvidiem no Latvijas.

Apmetņu vietās uzietie krama rīki ir līdzīgi tiem, kādus atrod 
Svidru kultūras apmetnēs, kas 11.–9. g.t. pr. Kr. bija izplatīta Poli-
jas, Lietuvas un Baltkrievijas teritorijā. Dažos krama izstrādāju-
mos, piemēram, bultu galos, saskatāma arī Ārensburgas kultūras 
ietekme, kas bija izplatīta Vācijas un Polijas teritorijā. Gan krama 
izcelsmes vietas lokalizācija, gan krama priekšmetu līdzība liecina, 
ka Latvijas teritorijā mednieki varēja ierasties no mūsdienu Polijas 
teritorijas ziemeļ austrumiem, Krievijas Kaļiņingradas apgabala un 
Lietuvas dienvidiem. 

Ledājam turpinot kust, Baltijas ledus ezera līmenis aizvien pa-
augstinājās un, sasniedzot kritisko robežu, ezera ūdeņi, izlaužoties 
cauri Viduszviedrijai, noplūda Ziemeļjūrā. Ezera ieplakā sāka 
 ieplūst sāļie Ziemeļjūras ūdeņi. Izveidojās Joldijas jūra, kas pastā-
vēja ap 1000 gadu.6 Sākās t.s. preboreālā klimata periods – sākumā 
vēl samērā vēss un sauss, vēlāk kļūstot siltākam un mitrākam.7 
Sāka veidoties vienlaidus meža sega. Šī vide vairs nebija piemērota 

2 Ukkonen P., Lõugas L., Zagorska I., Lukševica L., Lukševics E., Daugnora L., Jungner H. History of the re-
indeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration 
routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas, Vol. 35, 2006 (May), p. 227, table 
2. Autori norāda 12 930–12 700 gadus no mūsu dienām. 

3 Zagorska I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012, 46. lpp.
4 Zagorska I. Pirmā liecība par ledus laikmeta nobeiguma posma cilvēku Kurzemē. Ventspils muzeja raksti, 

VII. Ventspils: Ventspils muzejs, 2012, 12.–28. lpp.
5 Zagorska I., Winiarska-Kabacińska M. A first glimpse of the organisation of space in the Late Palaeolithic of 

Latvia. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2012, 5.–18. lpp. 
6 Āboltiņš O. No ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2010, 71.–77. lpp. 
7 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija. Rīga: Latvijas Universitāte, 

2001, 130. lpp., 7. tab. 
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ziemeļbriežiem, tāpēc tie Latvijas teritorijā izzuda – visticamāk, izmira. Meža apstākļos 
tos nomainīja alnis – galvenais medījums visā akmens laikmeta posmā (pat līdz 92% 
no medījumu kopskaita). Tāpat mežos sāka mājot bebri, parādījās arī meža cūkas, lāči, 
stirnas, vilki, lapsas, zaķi. Ūdeņos pieauga zivju sugu skaits – līda kas, plauži, līņi, asari. 

Mainoties apkārtējai videi – augu un dzīvnieku pasaulei, mainījās arī medību un 
zvejas stratēģija un līdz ar to apdzīvotības raksturs. Šīs pārmaiņas iezīmēja mezolīta 
jeb vidējā akmens laikmeta (9000.–5400. g. pr. Kr.) sākumu. No šī laika līdz pat neolīta 
beigām cilvēki savām apmetnēm izvēlējās ezeru un ezeros ietekošu upīšu krastus, jo 
tieši tur bija vislabākās medību un zvejas iespējas. Akmens laikmeta mednieku un 
zvejnieku apmetnes atklātas pie daudziem Latvijas ezeriem. Īpaši atzīmējami divi – 
Burtnieku ezers un Lubāna ezers, kur veikti arī visplašākie pētījumi. Šādas apmetnes 
bieži tika apdzīvotas vairākus gadu tūkstošus, un tur izveidojās kultūrslānis, kurā at-
spoguļojās viss mezolīta un neolīta kultūru spektrs. Tā kā mezolīts aptver ap 
3500 gadu, kuru laikā notika pakāpeniskas kultūras izmaiņas, tad atbilstoši tām izšķir 
agro (9000.–8300. g. pr. Kr.), vidējo (8300.–6000. g. pr. Kr.) un vēlo (6000.–5400. g. pr. 
Kr.) mezolītu. 

Līdz šim zināmas trīs agrā mezolīta apmetnes – Sūļagala un Kvāpānu II apmetne 
pie Lubāna ezera un Zvejnieku II apmetne pie Burtnieku ezera. Apmetnēs atrada 
krama rīkus, kas bija gatavoti no ledāja atnestiem zemas kvalitātes krama oļiem, lai 
gan Zvejnieku II apmetnē bija arī rīki no augstvērtīga  krama.8 Acīmredzot mezolīta 
sākumā mednieku sezonālā pārceļošana no augstvērtīga krama ieguves rajoniem uz 
Latvijas teritoriju un atpakaļ bija samazinājusies un ar laiku izbeigusies pavisam. 
Savukārt kvalitatīva krama trūkums veicināja kaula un raga rīku industrijas at-
tīstību. 

Vidējā mezolītā Zvejnieku II apmetnē dzīve turpinājās, bet blakus apmetnei tika 
ierīkots kapulauks, kur mirušos apbedīja līdz pat vēlajam neolītam. Kapulaukā izpētīti 
329 apbedījumi,9 un pēc apbedījumu skaita tas ir lielākais pašlaik zināmais akmens 
laikmeta kapulauks Ziemeļeiropā. Tur konstatētās apbedīšanas tradīcijas deva plašu 
ieskatu gan par vietējās sabiedrības kultūras īpatnībām, gan par tās bēru rituāliem, 
 ticējumiem un sociālajām attiecībām.10 Šim mezolīta posmam atbilstošas apmetnes at-
klātas arī Rietumlatvijā Ancilus ezera (tas izveidojās Joldijas jūras vietā) līču piekrastē – 
Užavas Vendzavās, Užavas Celmos un Ziru Priedniekos, kā arī iekšzemē Košķēnos pie 
Usmas ezera. Klimatam uzlabojoties, dominējošo priedi sāka nomainīt platlapju koku 
sugas,11 bet no medītajiem dzīvniekiem, lai gan saglabājās aļņu dominante, pieauga 
meža cūku īpatsvars.12 Jau kopš agrā mezolīta mednieka palīgs bija suns.13 Medīti arī 

 8 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia. Acta Archaeologica, Vol. 63, 1992, p. 100.
 9 Zagorska I. Arheoloģiskie izrakumi Zvejnieku kapulaukā 2009. gada augustā. Arheologu pētījumi Latvijā 

2008. un 2009. gadā. Rīga: Nordik, 2010, 28. lpp.
10 Zagorskis F. Zvejnieki (Northern Latvia) Stone Age Cemetery. Transl. from the Latvian by V. Bērziņš. Oxford: 

Archaeopress, 2004, pp. 78–93 (BAR International Series, 1292).
11 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija, 55. lpp.
12 Zagorska I. Mezolīts. 7600.–4500. g. pr.Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstu-

res institūta apgāds, 2001, 45. lpp., 1. tab. 
13 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, table 1.
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2. att. Raksturīga mezolīta–neolīta apmetnes vietas ainava 
mūsdienās. Zvidzes apmetne. Andreja Vaska foto

putni. Vendzavu apmetnē pie Uža-
vas atrastie putnu kauli norādīja uz 
pīļveidīgajiem un citiem ūdens-
putniem.14

Līdzīgie klimatiskie un apkārtē-
jās vides, tai skaitā iztikas līdzekļu 
resursu apstākļi Austrumbaltijā un 
tai pieguļošajos rajonos noteica arī 
zvejnieku–mednieku grupu līdzīgu 
dzīvesveidu. Šajā laikā var vērot jau-
nas mezolītiskas kultūras veidoša-
nos, kas pēc pirmās atradumu vietas 
Kundas senezera saliņā Ziemeļ-
igaunijā ieguvusi Kundas kultūras 
nosaukumu. Šī kultūra bija izplatīta 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un tuvāka-
jās kaimiņteritorijās, kā arī Dienvid-
somijā.15

Jaunas izmaiņas apkārtējā vidē 
un līdz ar to arī mednieku–zvejnieku– vācēju dzīvesveidā sākās pirms 8000 gadiem. 
Pēc arheoloģiskās periodizācijas tas visumā atbilst vēlā mezolīta sākumam. Boreālā 
klimata beigu posmā Ancilus ezera ūdeņi cauri Dāņu šaurumiem sāka noplūst Zie-
meļjūrā un sāļais ūdens atkal sāka ieplūst agrākajā Ancilus ezera ieplakā, izveidojot 
 Litorīnas jūru. Atbilstoši kāpjošam okeāna līmenim Litorīnas jūra applūdināja lielāko 
Latvijas upju lejteces un daļu piekrastes. Ūdens līmenim krītoties, piekrastē izveidojās 
jūras lagūnas, kuru vietas šodien norāda reliktie Papes, Liepājas, Engures, Kaņiera, 
Babītes, Juglas u.c. jūras piekrastes ezeri. Klimats kļuva siltāks un mitrāks – gada vidējā 
temperatūra palielinājās par 2–2,5 grādiem, bet gada vidējais nokrišņu daudzums pie-
auga līdz 200 mm, salīdzinot ar mūsdienām.16 Iestājās siltais un mitrais  atlantiskā kli-
mata periods, kas turpinājās apmēram 3300 gadus, un tas līdz šim ir bijis vislabvēlīgā-
kais klimats visā pēcledus (holocēna) laikmetā.

Pārsvaru sāka gūt platlapju meži ar ozoliem, vīksnām, liepām, alkšņiem, sasnie-
dzot savu maksimālo izplatību. Ozolu skaits bija palielinājies pat četrkār tīgi, un tie 
veidoja veselas bir zis. Latvijas rietumdaļā auga arī skābarži. Ezeros izplatījās siltum-
mīlošie ezerrieksti, kas kļuva par būtisku pārtikas resursu. Par galveno me dību objektu 
kļuva meža cūkas, taču medīja arī citus dzīvniekus. Tāpat medīja ūdensputnus, gal-
veno kārt dažādu sugu pīles. Zivju lomos, tāpat kā iepriekš, dominēja līdakas, kuru ga-
rums varēja sasniegt pat 140 cm, bet svars 25 kg. Lomos bija arī zandarti, asari, karūsas, 
plauži un sami.17 Gan mezolītā, gan sekojošajā agrajā neolītā zivīm cilvēku uzturā bija 

14 Bērziņš V. Mezolīta apmetne Užavas Vendzavās. Ventspils muzeja raksti, II. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēs-
ture” fonds, 2002, 39. lpp.

15 Girininkas A. Akmens amžius. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 83–86 (Lietuvos archeologija, t. 1).
16 Āboltiņš O. No ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai: Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā, 79.–84. lpp.
17 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, p. 109.
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3. att. Agrā neolīta māla trauku atdarinājumi pēc Osas apmetnes 
materiāliem (Radiņš A. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas 
vēsturē. Rīga: Neputns, 2012, 21. att.)
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nozīmīga loma. To uzskatāmi rāda 
Zvejnieku kapulauka apbedījumu 
kaulos veiktās oglekļa 13C un slā-
pekļa 15N stabilo izotopu analīzes. 
Tās liecina, ka mezolītā un agrajā 
neolītā ļoti lielu uztura daļu veidoja 
saldūdens zivis.18 Vēlais mezolīts 
vislabāk pārstāvēts Osas, Zvidzes un 
Kvāpānu II apmetnē pie Lubāna 
ezera (2. att.)19 un Zvejnieku ap-
metnē pie Burtnieku ezera.20 

Neolīts jeb jaunākais akmens 
laikmets (5400.–1800. g. pr. Kr.) ie-
zīmējās ar māla trauku parādīšanos. 
Atkarībā no izmaiņām materiālajā 
kultūrā, kuras visuzskatāmāk izpau-
dās keramikas stilu izmaiņās, izšķir 
agro (5400.–4100. g. pr. Kr.), vidējo 
(4100.–2900. g. pr. Kr.) un vēlo 
(2900.–1800. g. pr. Kr.) neolītu. Ag-
rajā neolītā Austrumbaltijā bija raksturīga Narvas kultūra, kurai tipisko atradumu 
kompleksu pirmoreiz atklāja Igaunijā Narvas pilsētā un tās tuvumā, bet vēlāk arī citur 
Austrumbaltijā. Kultūrai raksturīgi liela izmēra podi (mutes diametrs 30–40 cm) ar 
smailu dibenu un lēzenas bļodiņas (3. att.). Trauku veidmasai bija organisks piejau-
kums, kam iznīkstot lauskas kļuva porainas. Latvijā šādu keramiku pirmoreiz atklāja 
Osas apmetnē, tāpēc Latvijā tā ieguva Osas tipa keramikas nosaukumu. Keramikas 
izga tavošanas tehnoloģija Austrumbaltijā ienāca no Augšvolgas kultūras apgabala, kur 
tā bija pazīstama agrāk.21 Turpretim kaula un raga priekšmetu klāstā izmaiņas neno-
tika – to izgatavošanā un lietošanā turpinājās vēlā mezolīta tradīcijas. Turpināja pa-
stāvēt iepriekšējā laika apmetnes, bet radās arī jaunas, piemēram, Zvejsalās un Ičā (pie 
Lubāna ezera). 

Vidējo neolītu iezīmēja jaunas – ķemmes keramikas kultūras izplatīšanās Aus-
trumbaltijā, Somijā un Krievijas ziemeļrietumos. Latvijas teritorijā ķemmes keramikas 
kultūras klātbūtne ir konstatēta gandrīz 50 apmetnēs. Šīs kultūras izplatīšanās liecina 
par iedzīvotāju skaita un apdzīvotības biezības pieaugumu. Materiālajā kultūrā notika 
ievērojamas izmaiņas. Tās, pirmkārt, izpaudās keramikā – raksturīgi kļuva katlveida 
podi ar noapaļotu dibenu, izgatavoti no veidmasas ar zvirgzdu piejaukumu agrākā 

18 Eriksson G., Lõugas L., Zagorska I. Stone Age hunter-fisher-gatherers at Zvejnieki, northern Latvia: radio-
carbon, stable isotope and archaeozoology data. Before Farming, Vol. 1 (2), 2003, p. 64.

19 Лозе И. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит. Рига: 
Зинатне, 1988, с. 18–25.

20 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, pp. 109–115.
21 Piezonka H. Neue AMS-Daten zur frühneolithischen Keramikentwicklung in der Nordosteuropäischen 

Waldzone. Estonian Journal of Archaeology, Vol. 12 (2), 2008, p. 106.
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 organiskā piejaukuma vietā. Poda virsma tika rotāta ar īpaša ķemmveida rīka iespiedu-
miem un bedrītēm. Bez tam plaši izplatījās dažādi no augstvērtīga krama darināti rīki, 
kā arī slānekļa izstrādājumi, kas liecināja par aktīviem maiņas sakariem. Pēdējos tomēr 
vislabāk atspoguļo dzintara rotu izplatība Austrumeiropā. Litorīnas jūras līmeņa svār-
stību dēļ dienvidaustrumu piekrastē, īpaši Sembas (Kaļiņingradas) pussalā tika atska-
loti dzintaru saturošie zemes slāņi. Vēja un jūras straumju dzīts, dzintars tika izskalots 
visai plašā piekrastes joslā, kur tas tika savākts un no tā tika izgatavoti dažādi piekariņi, 
krelles un sīkplastika. Dzintara apstrādē tika sasniegta augsta meistarība, un, ievērojot 
apstrādes masveidību, var runāt pat par īpašas dzintara industrijas pastāvēšanu. Tā 
koncentrējās vairākos apstrādes centros – Šventojas, Sārnates, bet it īpaši Lubāna ezera 
apkārtnes apmetnēs.22 No šejienes jau gatavi izstrādājumi apmaiņā pret kramu un slā-
nekli nokļuva plašās ziemeļaustrumu Eiropas teritorijās.

Bez jaunās ķemmes keramikas kultūras vidējo neolītu raksturo vēl otra kultūra, 
kas saistīta ar agrā neolīta Osas tipa keramikas tālāku attīstību vidējā neolītā. Šī kultūra 
un pirmkārt keramika pirmoreiz tika atklāta Piestiņas apmetnē Lubāna ezera tuvumā, 
tāpēc tā ieguva Piestiņas tipa keramikas nosaukumu. Vēlāk tādu atklāja arī citās Aus-
trumlatvijas vidējā neolīta apmetnēs. Piestiņas tipa keramikas podus un bļodiņas gata-
voja no veidmasas ar organisku piejaukumu. Trauku ornamentācija, salīdzinot ar agrā 
neolīta keramiku, bija kļuvusi daudzveidīgāka, lai gan, tāpat kā agrāk, ornaments klāja 
tikai trauka augšdaļu. Apmetnēs ar šādu keramiku vēl bija raksturīgi daudzveidīgi 
 izstrādājumi no augstvērtīga krama un slānekļa, arī dzintara rotas. 

Vidējā neolītā, tāpat kā iepriekš, dominēja zvejniecība, medības un savvaļas augu 
vākšana kā galvenās iztikas līdzekļu sagādes nozares. Nozīmīga parādība mednieku 
un zvejnieku saimniecības attīstībā bija pirmo mājlopu un kultūraugu parādīšanās 
 vidējā neolītā. Par to liecina mājlopu kaulu atradumi Zvidzes apmetnē. No kopējā 
dzīvnieku skaita (551) 49 dzīvnieki bija mājlopi.23 Parādījās arī pirmās zemkopības 
pazīmes. Tā Kreiču apmetnē kāda pavarda tuvumā atrada pusi no pārogļojušos miežu 
grauda. Miežu putekšņi konstatēti Zvidzes apmetnē, kur atklāti arī kaņepju putekšņi. 
Kaņepes lietoja kā šķiedraugus, no tām gatavoja auklas zvejas tīkliem un citām vaja-
dzībām.

Ap 2900. g. pr. Kr. visā Austrumbaltija izplatījās jauna – auklas keramikas un 
laivas cirvju (AKLC) kultūra, ar ko tiek skaitīts vēlā neolīta sākums. Kultūras nosau-
kumā atspoguļotas divas tai raksturīgās pazīmes – māla trauki ar vītas auklas nospie-
dumu rotājumu un pulēti akmens kātcauruma cirvji, kuru profils sānskatā atgādina 
laivu. AKLC kultūrai raksturīgi arī krama rīki – ķīļveida cirvji, trijstūra vai sirdsveida 
bultu gali, kasīkļi, nazīši. Materiālu šīs kultūras raksturošanai nav daudz. Latvijas teri-
torijā zināmas tikai piecas apmetnes ar tīru, proti, tādu atradumu kompleksu, kurā ne-
būtu citām kultūrām raksturīgo atradumu (Užavas Celmi, Matkules Tojāti un Druba-
zas, Garozas Rutenieki, Aizkraukles Lejasbitēni). Visām apmetnēm bija ļoti vāji izteikts 

22 Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007, pav. 114.
23 Лозе И. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит, taбл. 22, 

c. 114.
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kultūrslānis, tāpēc par celtniecību, kā arī apmetņu iemītnieku saimniecisko darbību 
nekādas liecības nav iegūtas. Acīmredzot tās ir bijušas salīdzinoši īslaicīgi apdzīvotas, 
un tāpēc tur nav izveidojies spēcīgāks kultūrslānis. Domājams, ka šajās apmetnēs 
 iemītnieku skaits nebija liels un tās var uzskatīt par atsevišķu saimju dzīvesvietām, 
kādas kļūst raksturīgas bronzas laikmetā.

Taču AKLC kultūras pārstāvju klātbūtne ir konstatēta arī apmetnēs, kuras bija ra-
dušās jau vidējā neolītā un vai pat agrāk un kuru iemītnieki – mednieki, zvejnieki un 
augu vācēji turpināja agrākās vidējā neolīta Piestiņas tipa kultūras tradīcijas. Šajās vai-
rāk nekā 15 apmetnēs atrastās auklas keramikas lauskas veidoja niecīgu daļu – tikai 
dažus procentus no kopējā keramikas daudzuma. Visa pārējā bija porainā Piestiņas 
tipa keramika.

AKLC kultūrai raksturīgi arī individuālie apbedījumi, kur mirušie apbedīti saliektā 
pozā uz sāniem, līdzi dodot akmens laivascirvjus un ornamentētas kaula plāksnītes 
 vīriešu jostas rotājumam, ķīļveida cirvjus, krama rīkus, auklas keramikas traukus. Tā 
kā šie apbedījumi neveido plašākus kapulaukus, bet lielākoties ir savrupi, tad to atra-
šana daudzos gadījumos ir nejaušība, kas saistīta ar saimnieciskiem zemes darbiem. 
Pavisam Latvijā atklāti 36 apbedījumi saliektā pozā 13 vietās. Taču tikai septiņiem ap-
bedījumiem bija šai kultūrai raksturīgais kapa inventārs – auklas keramikas trauku 
lauskas, laivascirvis vai raga plāksnītes.24 Pārējo bezinventāra apbedījumu saistība ar 
AKLC kultūru paliek atklāts jautājums. 

Tā kā konkrētu datu par AKLC kultūras cilšu saimniecību tikpat kā nav, piekoptais 
iztikas stratēģijas modelis ir neskaidrs. Spriežot pēc laivascirvju izplatības, kas kā 
savrup atradumi iegūti dažādos zemes darbos, vēlajā neolītā ar zemkopību saistītās ak-
tivitātes sāka iziet ārpus mednieku–zvejnieku saimniecībai raksturīgajām ekoloģiska-
jām zonām – galvenokārt ezeru piekrastēm. Uzskatāmi to atspoguļo laivascirvju un 
akmens kapļu topogrāfija, jo tie norāda rajonus, kur vēlajā neolītā uzturējās to īpaš-
nieki. Lielākā daļa laivascirvju atrasta uz morēnām, aluviālajiem vai glaciolimniskajiem 
smilšu nogulumiem, t.i., uz cilmiežiem, kas piemēroti zemkopības attīstībai. Tātad vē-
lais neo līts ir laika posms, kad konstatējama visai aktīva jaunu, zemkopības un lopko-
pības attīstībai piemērotu ekoloģisko rajonu apgūšana.25

Kopumā var pieņemt, ka vēlajā neolītā izveidojās situācija, kad līdztekus pastāvēja 
divi iztikas stratēģijas modeļi – gan agrākais, arheoloģiskajos materiālos labi atspogu-
ļotais medību, zvejas un augu vākšanas modelis, gan jaunais, kurā bez medībām sava 
nozīme, tiesa, pagaidām tuvāk nenosakāma, bija lopkopībai un zemkopībai. Katrs no 
šiem modeļiem funkcionēja savām saimnieciskajām prioritātēm piemērotā ekoloģis-
kajā vidē.26 Vēlajā neolītā vecais saimniecības modelis turpināja darboties piejūras un 
iekšzemes ezeru un tajos ietekošo upju piekrastēs, bet jaunais modelis, spriežot pēc 

24 Gerhards G. Saliektie apbedījumi Latvijā no antropoloģiskā viedokļa. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 120. lpp., 1. tab.

25 Vasks A., Kalniņa L. Apdzīvotība un zemkopība Rietumlatvijā agro metālu periodā. Arheoloģija un etnogrā-
fija, 23. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 290. lpp.

26 Grasis N. Žucevas kultūras izcelšanās un attīstība apmetņu kontekstā: retrospektīva un perspektīva. Latvijas 
arheoloģija. Pētījumi un problēmas: Rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2002, 73. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja 
raksti, Nr. 8).
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akmens laivascirvju un dažiem citiem atradumiem, bija saistīts ar morēnu paugu-
rainēm un upju senlejām.

Jautājums par AKLC kultūras izcelsmi nav skaidrs. Agrāk uzskatīja, ka kultūras 
pa rādīšanās Austrumbaltijā atspoguļo jaunu iedzīvotāju ienākšanu no dienvid-
rietumiem vai dienvidaustrumiem. Tāpat tika atzīts, ka ienācēji bija indoeiropieši, kas 
nodarbojās ar lopkopību un zemkopību.27 Saskaņā ar jaunāku uzskatu kultūras izcelša-
nās tiek skaidrota ar sabiedrības iekšējo sociālo attīstību, ar izmaiņām iztikas stratēģijā 
un dzīvesveidā. Liela nozīme tiek piešķirta gan tuvākiem, gan tālākiem savstarpējiem 
kontaktiem maiņas un laulības sakaru veidā. Plaša mēroga migrācijas tiek apšaubītas.28

Sabiedriskās attiecības mednieku–zvejnieku–vācēju sabiedrībās parasti tiek rak-
sturotas kā egalitāras. Tomēr daudzu gadu tūkstošu laikā arī šajā jomā notika izmai-
ņas. Paleolīta beigu un mezolīta sākuma posmā mobilās mednieku grupas sociālā 
ziņā var uzskatīt par egalitārām, proti, tādām, kurām nebija raksturīga sociālā polari-
zācija, teritoriālā domāšana un konflikti,29 savukārt vēlāk, it īpaši neolītā, tās bija 
mainījušās. Vidējā un vēlajā neolītā, kad jau pastāvēja ilgstoši apdzīvotas mednieku–
zvejnieku apmetnes un stabila vietsēdība, iedzīvotāju skaits palielinājās un vienā ap-
metnē varēja sasniegt vairākus desmitus cilvēku. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, kom-
plicētākas kļuva arī sabiedriskās attiecības. Apmetņu hierarhijas pazīmes šajā laikā 
vēl nav vērojamas. Tiesa gan, kā to rāda Lubāna ieplakas apmetņu aglomerācijas, at-
sevišķi mikrorajoni izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa un labvēlīgu vides apstākļu dēļ bija 
blīvāk apdzīvoti, plašāk iesaistīti sakaru tīklos un ātrāk saskārās ar jaunām tehnoloģi-
jām un izejmateriāliem. Tāpēc šīs sabiedrības gan ekonomiski, gan sociāli varēja būt 
vairāk attīstītas. Sabiedrību sociālās attiecības kopš vidējā neolīta ietekmēja arī strauji 
pieaugušie maiņas sakari gan starpreģionālajā, gan liela attāluma maiņas līmenī. Mai-
ņas sakaros iesaistītās personas nodrošināja eksotisko materiālu (dzintars, varš) cir-
kulāciju, tādā veidā iegūstot elitāru stāvokli attiecībā pret sabiedrību “ierindas” locek-
ļiem. No otras puses, šādu materiālu rotu nēsātāji acīmredzot ieņēma augstāku 
sociālo stāvokli salīdzinājumā ar citiem. Vēlme iegūt prestižus izstrādājumus un ra-
žojumus (arī mājlopus) bija pamats sāncensībai gan starp kopienu locekļiem, gan 
starp kopienām. Pieaugošā sāncensība, kuru stimulēja starpreģionālā prestiža priekš-
metu maiņa, kā arī kopēju dzīru un reliģisko svētku noturēšana, izraisīja lielāku so-
ciālo diferenciāciju, kas  noveda pie tādu mednieku–zvejnieku kopienu izveidošanās, 
kuras var dēvēt par transegalitārām, proti, tādām, kur agrākais egalitārisms ir zudis, 
tomēr formalizēti “politiskie” līderi un paliekoša sociālo rangu sistēma vēl nav izvei-
dojusies.30 

27 Sk., piemēram: Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture. Rīga: Valters un Rapa, 1938, 45. lpp. (Latviešu 
vēsture, I sēj. 1. d.); Moora H. Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR teritorijā. 
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952, 27., 44. lpp.; Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 88. lpp.

28 Sk., piemēram: Lang V. Some aspects of the Corded Ware Culture east of the Baltic Sea. The Roots of Peoples 
and Languages of Northern Eurasis, I. Ed. by K. Julku, K. Wiik. Turku, 1998, pp. 84–104.

29 Zagorska I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā, 152. lpp.
30 Zvelebil M. Mobility, contact, and exchange in the Baltic Sea basin 6000–2000 BC. Journal of Anthropological 

Archaeology, Vol. 25, 2006, p. 185.
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Bronzas laikmets (1800.–500. g. pr. Kr.) 

Par bronzas laikmeta sākumu pieņemts uzskatīt laiku, kad attiecīgajā te ritorijā pa-
rādījās bronzas priekšmeti un to izgatavošanas prasmes. Latvijas  teritorijā tas notika 
2.  g.t. pr. Kr. pirmajā pusē. Pirmo bronzas priekšmetu parā dī šanās tomēr neizraisīja 
kaut cik ievērojamas pārmaiņas ikdienas dzīvē – darbarīkus un iedzīves priekšmetus, 
tāpat kā agrāk, gatavoja no akmens, kaula, raga un māla. Bronzas kā eksotiska un aug-
sta prestiža materiāla izstrādājumu galvenā nozīme izpaudās sabiedrisko attiecību 
jomā, līdzīgi sudraba vai zelta lomai vēlākajos laikmetos. Tā kā bronzas laikmetā no-
tika ievērojamas pārmaiņas gan ekonomiskajās, gan sociālajās, gan ideoloģiskajās 
struktūrās, tad parasti izšķir agro (1800.–1100. g. pr. Kr.) un vēlo (1100.–500. g. pr. Kr.) 
bronzas laikmetu. 

2. g.t. pr. Kr. subboreālo klimatu nomainīja subatlantiskais klimatiskais periods, 
kas turpinājās arī dzelzs laikmetā. Kļuva vēsāks un mitrāks, tāpēc ūdensbaseinos pa-
augstinājās ūdens līmenis un daudzas iepriekšējā laika mednieku–zvejnieku apmetnes 
ezeru piekrastēs vairs nebija izmantojamas. Klimata pasliktināšanās nelabvēlīgi ietek-
mēja arī meža dzīvnieku, putnu un zivju populāciju pieaugumu, līdz ar to sašaurinot 
mednieku–zvejnieku sabiedrību iztikas līdzekļu bāzi. Sekas tam bija apdzīvotības 
struktūras izmaiņas – krasi samazinājās vai pat izbeidzās akmens laikmetā intensīvi 
apdzīvoto ekoloģisko zonu izmantošana un sākās jaunu, lopkopībai un zemkopībai 
piemērotāku teritoriju apgūšana. 

Uzskatāmi šis process atspoguļojas Daugavas baseinā. Lubāna zemienē 2.  g.t. 
vidū – otrajā pusē liela daļa agrāko apmetņu tika pamesta, bet tanī pašā laikā apdzīvo-
tība parādījās Daugavas ielejā. Par iedzīvotāju apmešanos pie Daugavas liecina jauni 
kapulauki – Kalnieši, Raganukalns, Ķivutkalns, Reznas, Vējstūri, kā arī ar bronzas laik-
meta pirmo pusi datējamu bronzas priekšmetu savrupatradumi. Šo iedzīvotāju dzīves-
vietas tikpat kā nav zināmas. Acīmredzot tās bija mazas apmetnes ar nelielu iedzīvotāju 
skaitu, kas nav atstājušas kaut cik ievērojamas pēdas.31 Minētie jaunie kapulauki un 
nedaudzie bronzas priekšmetu savrupatradumi tomēr norāda tikai atsevišķus punktus 
pie Daugavas, bet neatspoguļo Daugavas baseina apdzīvotības ainu kopumā. Daudz 
labāk šo ainu rāda akmens kātcauruma jeb t.s. darba cirvju izplatība. Šie akmens rīki 
bronzas laikmetā tika lietoti līdumzemkopībā koku un krūmu izciršanai. Lai arī šie 
cirvji ir savrupatradumi, tie rāda, ka bronzas laikmetā apdzīvota bija ne vien Daugavas 
ieleja, bet viss Daugavas baseins.32 

2. g.t. pr. Kr. pirmajā pusē un vidū turpināja pastāvēt vēl atsevišķas agrākās, vēlajā 
neolītā radušās apmetnes. Plašāk pētīta ir Lagažas apmetne Lubāna zemienē, kas ap-
dzīvota laika periodā no 1700. līdz 1300.  g. pr. Kr. Atradumu vidū jāizceļ bronzas 

31 Vasks A. Brikuļu nocietinātā apmetne: Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr.Kr. – 
1000. g. pēc Kr.). Rīga: Preses nams, 1994, 66. lpp.

32 Vasks A. Akmens darba cirvji Daugavas baseinā: apdzīvotības raksturojums. Latvijas Vēstures Institūta Žur-
nāls, Nr. 2, 2002, 39.–40. lpp.
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4. att. Ikšķiles Vīnakalna pilskalns 1967. gadā.  
Jāņa Graudoņa foto

 kausējamo tīģeļu fragmenti, kas pa-
gaidām ir senākie Latvijā.33 Tanī pašā 
laikā apmetnes iedzīvotāju saimnie-
cībā turpināja dominēt vēlajam neo-
lītam raksturīgās medības un zveja 
kā galvenās iztikas līdzekļu nozares. 
Mājlopu kauli bija tikai 1,9%.34 

Bronzas laikmeta vidū, iezīmējot 
vēlā bronzas laikmeta sākumu, parā-
dījās jauns dzīvesvietu tips – pils-
kalni. Šim nolūkam izvēlējās jau da-
biski aizsargātas, grūtāk pieejamas 
vietas – zemesmēles pie lielo upju 
pietekām, augstieņu stūrus, kalnu 
kaupru galus, kā arī atsevišķi stāvo-
šus kalnus. Izrokot aizsarggrāvjus, 

pastāvinot nogāzes, uzberot vaļņus un uzceļot koka nocietinājumus, šos pilskalnus 
dažkārt pārvērta par īstiem cietokšņiem. 

Bronzas laikmeta otrajā pusē un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā pastā-
vēja apmēram 100 pilskalni. Plašākie pilskalnu izrakumi notikuši Daugavas krastos, 
kur pētīti 16 pilskalni, no kuriem trīs – Ķivutkalns, Vīnakalns (4. att.) un Mūkukalns – 
tika izpētīti pilnībā. Pilnībā tika izpētīts arī Brikuļu pilskalns pie Lubāna ezera (5. att.).35 
Līdztekus pilskalniem turpināja pastāvēt arī atklātās lauku apmetnes, kurām nav ārēji 
redzamu nocietinājumu pazīmju. Tās atšķirībā no pilskalniem atradās līdzenās, at klātās 
reljefa vietās. Daugavas baseinā, kas apzināts labāk nekā citi Latvijas apvidi,  zināmas 
apmēram 60 ar vēlo bronzas un senāko dzelzs laikmetu datējamas lauku apmetnes.36 

Izrakumi pilskalnos deva bagātīgus materiālus par vēlā bronzas laikmeta saimnie-
cību. Tie liecina, ka saimniecībai bija komplekss raksturs, kur galvenā nozīme bija lop-
kopībai un zemkopībai, bet medībām un zvejai bija palīgnozaru loma. No pilskalnu 
izrakumos atrastajiem dzīvnieku kauliem vidēji 75% piederēja mājlopiem – liellopiem, 
cūkām un aitām/kazām.37 Nozīmīgu vietu ieņēma zirgi, kuri tika izmantoti gan kā 
gaļas, gan darba dzīvnieki un transporta līdzekļi. Pēdējo apstiprina no raga izgatavotu 
iemauktu laužņu detaļas Mūkukalnā un Brikuļos. Zemkopība galvenokārt attīstījās kā 
līdumzemkopība, taču arkla vagu paliekas zem Dievukalna pilskalna vaļņa liecina arī 
par jau piekopto tīrumu zemkopību.38 Par ilgāku laiku izmantojamiem tīrumiem lie-

33 Лозе И. Стоянка Лагажа (Лубанская низменность). Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1972, 
63. lpp. 

34 Лозе И. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига: Зинатне, 1979, c. 125, табл. 13.
35 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions. Inside Latvian Archaeology. Ed. by O. W. Jensen, 

H. Karlsson, A. Vijups. Göteborg: Göteborg University, 1999, pp. 34–35 (Gotarc Series A, Vol. 2).
36 Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. 

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 58.–60. lpp.
37 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 36.
38 Zariņa A. Atradumi nocietinātā apmetnē Lielvārdes Dievukalnā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 

Nr. 5, 1982, 68.–69. lpp., 10. att.



19

5. att. Stabu celtnes vieta ar pavardu Brikuļu pilskalnā. Andreja 
Vaska foto
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cību sniedz sēklu paraugos atrastās 
nezāļu sēklas. Sevišķi attīstīta zem-
kopība bija Daugavas lejteces rajonā, 
kur, piemēram, Ķivutkalnā atrasti 
divroku graudberži. No kultūrau-
giem Daugavas lejteces rajonā au-
dzēti kvieši, mieži, prosa, zirņi un 
pupas.39 

Medībām un zvejai vairs nebija 
galvenā nozīme pārtikas sagādē, to-
mēr savu daļu kopējā iztikas līdzekļu 
krājumā tās neapšaubāmi deva. No 
gaļas dzīvniekiem medīja aļņus, 
meža cūkas, stirnas, briežus, arī lā-
čus, zaķus un taurus. No kažok-
zvēriem īpaši medīja bebrus, kuru 
gaļu lietoja arī uzturā. Tā Ķivutkalnā 
no visiem medījumiem bebra kauli bija 40%, bet Vīnakalnā – pat 68%.40 Acīmredzot 
šo dzīvnieku kažokādas izmantoja maiņai, piemēram, pret bronzu. Nozīmīga vieta uz-
turā bija arī zivīm – pilskalnos pavardu tuvumā zivju paliekas dažkārt veidoja pat vese-
lus slāņus. Daugavā ķertas vismaz 14 sugu zivis. Uzturā lietotas arī upju gliemenes, 
kuru vāki nereti tāpat bija sablīvējušies veselos slāņos.41

Pilskalnos plaši bija izvērsta dažādu akmens, kaula, raga un māla priekšmetu un 
apģērba gatavošana. Daudzos pilskalnos konstatēta bronzas apstrāde. Par to liecina 
māla tīģeļu un lejamveidņu atradumi, lai gan pašu bronzas priekšmetu uziets ļoti 
maz.42 Latvijā pavisam atrasts ap 220 bronzas laikmeta bronzas priekšmetu. Tie gal-
venokārt iegūti kā savrupatradumi vai arī dzīvesvietās. Apbedījumos metāla priekšmeti 
konstatēti reti. Latvijas teritorijā atrasti arī seši bronzas priekšmetu depozīti, kuru sa-
stāvā bija ieroči un rotas. Tas rāda, ka bronza izmantota galvenokārt prestiža priekš-
metu gatavošanai.

Bronzas imports Latviju sasniedza no Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastes 
rajona starp Vislu un Nemunu, kā arī no rietumiem pāri Baltijas jūrai. Baltijas jūras 
dien vidaustrumu piekrastes rajonā bronzas pieplūdumu no Centrāleiropas, īpaši agrajā 
bronzas laikmetā, lielā mērā sekmēja Baltijas dzintars kā bronzas maiņas ekvivalents. 
Neolītā dzintara maiņa galvenokārt norisinājās ziemeļaustrumu virzienā, bet, sākoties 
bronzas laikmetam, dzintara izplatībā sāka dominēt dienvidu virziens. Tāpēc bronzas 

39 Graudonis J. Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē. Rīga: Zinātne, 1989, 72.–73. lpp.
40 Turpat, 10. tab.
41 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 37.
42 Граудонис Я. Я. Культура позднего бронзового века Прибалтики и лесной полосы Европейской 

части СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Москва: Наука, 1987, с. 121–123 (Археология СССР); 
Vasks  A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu pe-
riodā Latvijas teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
89.–90. lpp. 
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6. att. Rekonstruētās akmens laivveida kapenes “velna laiva” Lubes 
Bīlavās. Andreja Vaska foto

laikmetā dzintara rotas Latvijas teri-
torijā sastopamas ļoti maz.43 

Latvijas teritoriju ar Baltijas 
dzintara ieguves rajonu sakaru ceļi 
savienoja jau kopš neolīta. Bronzas 
laikmetā, pateicoties t.s. dzintara 
ceļam, Latvijas iedzīvotāji iesaistījās 
daudz plašākā sakaru tīklā. Nozīmī-
gākā sakaru maģistrāle Latvijā, pro-
tams, bija Daugava, kurai bija īpaša 
nozīme kā svarīgākajam ceļam saka-
ros ar bronzas piegādātājiem. Tieši 
pie Daugavas vai Daugavas baseinā 
atradās pilskalni, kuros konstatēta 
bronzas apstrāde. Izveidojās arī jūras 
sakari. Par tiem liecina Kurzemes 
pus salā esošie akmens laivveida 
kapi  – “velna laivas”. Pavisam zinā-

mas 12 šādas akmeņu laivas septiņās vietās Talsu novadā senās Litorīnas jūras piekras-
tes tuvumā (6. att.). Mirušie tikuši sadedzināti, bet kremācijas paliekas ievietotas māla 
urnās un apbedītas laivu iekšpusē zem zemes izveidotās akmeņu kamerās. Līdzīgas 
laivveida kapenes sastopamas arī citur Baltijas jūras piekrastē, tomēr visvairāk tās ir 
Baltijas jūras salās –  Gotlandē, Bornholmā, Ālandu salās. Lai arī Kurzemes “velna lai-
vās” atrastās māla urnas pēc formas ir raksturīgas Skandināvijas resp. Ziemeļu bronzas 
laikmeta keramikai, tomēr īpatnējais virsmas švīkājums uz dažām no tām liecina par 
vietējo keramikas tradīciju ietekmi. Acīmredzot laivveida kapos Baltijas jūras salās un 
piekrastē apbedītie nodarbojušies ar kuģošanu un uzturējuši sakarus starp Baltijas 
jūras piekrastes zemēm.44 

Spilgtu liecību par sakariem pāri Baltijas jūrai sniedz pie Ventspils Staldzenes stāv-
krastā atrastais bronzas priekšmetu depozīts. Tā kopējais svars bija 5,6 kg, un tas ir 
 lielākais bronzas laikmeta senlietu noguldījums, kas līdz šim atrasts Austrumbaltijā. 
Depozīta sastāvā bija Ziemeļeiropai tipiskas bronzas rotas, kādas nav raksturīgas Aus-
trumbaltijai, turklāt tās bija vai nu salūzušas, vai ļoti nodilušas. Acīmredzot bronzas 
priekšmeti savākti kaut kur Skandināvijā (iespējams, Gotlandē) un vesti pāri jūrai kā 
izejviela vietējiem bronzas apstrādātājiem.45

Bronzas laikmetā izmaiņas skāra arī sabiedrību sociālās attiecības, kā arī reliģis-
kos un mitoloģiskos priekšstatus. Sociālo attiecību jomā tas, pirmkārt, izpaudās dzī-

43 Vasks A. Dzintars bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 1, 2015, 28.–47. lpp.

44 Vasks A. Latvia as part of a sphere of contacts in the Bronze Age. Archaeologia Baltica, Vol. 13: At the origins 
of the culture of the Balts. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, pp. 156–157.

45 Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts = Staldzene Bronze Age hoard. Rīga: Fobo Prints, 
2004.
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7. att. Pukuļu kapulauka 7. uzkalniņa akmeņu konstrukcijas. 
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vesvietu diferenciācijā, kad līdzās 
parastajām lauku apmetnēm parā-
dījās pilskalni. Daudzos no tiem 
konstatētā bronzas apstrāde, perso-
nas prestižu apliecinošo bronzas 
 ieroču un rotu izgatavošana un tālo 
maiņas sakaru uzturēšana norāda 
uz šo pilskalnu apdzīvotāju aug-
stāku sociālo stāvokli.46 Lielāku so-
ciālo diferenciāciju, salīdzinot ar 
mednieku–zvejnieku sabiedrībām, 
apliecina arī izmaiņas apbedīšanas 
tradīcijās. Bronzas laikmetā parādī-
jās īpaši celtas apbedīšanas vietas – 
kapu uzkalniņi. Šie uzkalniņu kapi 
atradās attālināti no dzīvesvietām, 
kas, iespējams, norāda uz priekš-
statu par “komunālās” dzīvo pasau-
les telpas atšķirtību no mītiskās sakrālās pasaules, kur uzturējās senči. Būvējot uzkal-
niņus no zemes, akmeņiem un, iespējams, izmantojot arī koka konstrukcijas, tika 
izveidots simbolisks mājas vai pat apmetnes modelis, uz kuru nelaiķim pārcelties. 
Uzkalniņa vietā uz zemes virsmas tika izveidots akmeņu riņķis, parasti 10–15 m dia-
metrā, tā centrā no akmeņiem tika būvēts centrālais šķirsts, bet tam apkārt apbedīja 
citus mirušos (7. att.). 

Mēģinot rekonstruēt tās sabiedrības modeli, kuras piederīgie tika apbedīti uz-
kalniņkapos, jākonstatē, ka tā bija sociālā ziņā jau pietiekami diferencēta. Tā kā kapu 
uzkalniņu būve prasīja krietni lielāku darba un materiālo resursu mobilizāciju salīdzi-
nājumā ar apbedīšanu līdzenajos kapulaukos, tad ir izteiktas domas, ka uzkalniņos ap-
bedīja nevis visus sabiedrības locekļus, bet tikai ievērojamākos. Par šādu iespēju liecina 
arī Ziemeļeiropas uzkalniņu kapu demogrāfiskā analīze.47 Arheoloģiskajā  materiālā 
grūti rast norādes, kas ļautu spriest par iedzīvotāju etnisko piederību.48 Izteiktas 
domas, ka Latvijas teritorijas ziemeļu daļu apdzīvoja somugru, bet dienviddaļu – baltu 
ciltis.49 

46 Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu periodā 
Latvijas teritorijā, 92.–93. lpp.

47 Seger T. On the structure and emergence of Bronze Age society in Costal Finland: A system approach. 
 Suomen Museo, No. 88, 1981, pp. 35–36; Harding A. European Societies in the Bronze Age. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000, p. 96.

48 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture – uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze? Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2000, 58.–61. lpp.

49 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, 182.–184. lpp.
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Dzelzs laikmets (500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr.)

Bronzas laikmetam sekojošajā dzelzs laikmetā izšķir vairākus posmus: senāko 
(500.–1. g. pr. Kr.), agro (1.–400. g.), vidējo (400.–800. g.) un vēlo (800.–1200. g.) 
dzelzs laikmetu. Senākajā dzelzs laikmetā (Ziemeļeiropā to sauc par pirmsromiešu 
dzelzs laikmetu, bet Centrāleiropā tam hronoloģiski atbilst Latēnas periods) parādījās 
pirmie, skaitā nedaudzie un, domājams, ievestie dzelzs priekšmeti. Tomēr plašāka 
dzelzs ieviešanās un ar to saistītās pārmaiņas notika vēlāk, kad mūsu ēras sākumā ap-
guva šī metāla iegūšanu uz vietas. 

Agrajā dzelzs laikmetā (1.–400. g.; Ziemeļeiropā tam atbilst romiešu dzelzs laik-
mets), kā to rāda pilskalnu, lauku apmetņu, kapulauku, kā arī savrupatradumu vietas, 
vājāk bija apdzīvota Latvijas rietumu daļa, īpaši Ziemeļkurzeme. Lielupes baseinā – 
Zemgalē vairāk apdzīvota bija rietumu daļa. Latvijas austrumu daļā apdzīvotība gal-
venokārt aptvēra Daugavas un Gaujas baseinu, lai gan arī šeit bija vāji apdzīvoti vai pat 
vispār vēl neapgūti apvidi. Vidzemes Centrālajā augstienē, kur iepriekš cilvēku apmet-
nes bija reta parādība, agrajā dzelzs laikmetā apdzīvotība ievērojami pieauga. Tomēr 
kopumā, kā to liecina pieaugušais arheoloģisko pieminekļu skaits salīdzinājumā ar 
iepriek šējo periodu, iedzīvotāju daudzums gan Latvijas rietumu, gan īpaši austrumu 
daļā bija pieaudzis.

Pilskalnu apdzīvotībā bija vērojams zināms atslābums, bet pavisam citādi tas bija 
ar lauku apmetnēm. To skaita pieaugumu un izplatību agrāk neapgūtos vai vāji apdzī-
votos Latvijas rajonos netieši atspoguļo kapulauku izvietojums. Šo apmetņu vietas vēl 
maz pazīstamas, taču, kā liecina virkne piemēru, tās atradušās kapulauku tiešā tuvumā. 
Plašāki pētījumi notikuši Sēlpils Spietiņu,50 Salienas Kerkūzu51 un Zvirgzdenes Kivtu52 
apmetnē. Šajās dzīvesvietās atklātās celtniecības paliekas liecina, ka agrajā dzelzs laik-
metā celtas divu tipu ēkas: taisnstūra virszemes guļbūves un zemē iedziļinātas apaļas 
vai ovālas slieteņa tipa celtnes. Virszemes guļkoku celtnes izmantoja dzīvošanai, bet 
slieteņa tipa celtnes ar zemē ieraktu pamatdaļu, šķiet, kalpoja dažādiem saimniecis-
kiem nolūkiem. Kerkūzu apmetni ietvēra palisādes tipa žogs, žoga pazīmes konstatētas 
arī Kivtu apmetnē. Tāpēc var domāt, ka līdzīgi aizsargžogi respektīvi nocietinājumi 
bija raksturīga lauku apmetņu sastāvdaļa.

Pētīto dzīvesvietu materiāli rāda, ka agrajā dzelzs laikmetā galvenā nozīme bija 
zemkopībai, ko īpaši sekmēja dzelzs darbarīku ieviešanās. Šajā sakarā atzīmējama 
Spietiņu apmetne, kurā atklātas ar 1.–4. gs. datējamas dzelzs ieguves krāsnis. Dzelzs 
ieguves sārņi atrasti arī citās lauku apmetnēs, kas liecina, ka vietējās dzelzs ieguves 
prasme agrajā dzelzs laikmetā jau bija plaši izplatīta. Šajā laikā līdzās līdumu zemkopī-
bai arvien lielāku nozīmi ieguva pastāvīgu, ilgāk izmantojamu tīrumu zemkopība. Ar 

50 Atgāzis M. Sēlpils Spietiņu apmetne un tās laiks. Pētījumi sēļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacio-
nālais vēstures muzejs, 2006, 11.–27. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11). 

51 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid. Rīga: Zinātne, 1994, 
46.–64. lpp.

52 Šnore E. Celtniecības liecības Kivtu apmetnē. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid. Rīga: Zinātne, 1978, 
52.–75. lpp.
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to saistītā un kopš bronzas laikmeta pazīstamā kāšarkla izmantošana zemes apstrādē 
agrajā dzelzs laikmetā guva tālāku pielietojumu. Šādu arklu atstāto vagu režģojumu 
konstatēja zem apmetņu kultūrslāņa Indricā un Slobodā Daugavas labajā krastā ap 
15 km uz austrumiem no Krāslavas.53 Par vairāk vai mazāk pastāvīgu tīrumu esamību 
netiešu liecību dod arī dažu divgadīgu un daudzgadīgu nezāļu sēklu atradumi. 

No graudaugu kultūrām pirmajā vietā, tāpat kā agrāk, bija mieži. Nākamā nozī-
mīgā kultūra bija kvieši. No agrā dzelzs laikmeta graudaugiem vēl atzīmējama prosa. 
Audzētas arī vējauzas, kas bija raksturīgas divgraudu kviešu pavadones. No tehniska-
jām kultūrām audzēts jau agrāk pazītais eļļas augs – idra, kā arī lini.54 

Graudaugu novākšanai Latvijas austrumu daļā lietoja dzelzs sirpjus. Latvijas rie-
tumu daļā un Lielupes baseinā sirpju vietā graudaugu novākšanai, kā arī lopbarības 
sagādei lietoja izkaptis. Tās bija tikai 25–30 cm garas un, domājams, ar īsu kātu. Sprie-
žot pēc šo rīku atradumiem apbedījumos, sirpji bija sieviešu, bet izkaptis – vīriešu 
darbarīki. Graudu sasmalcināšanai līdzās vienrokas graudberžiem plašāk ieviesās div-
roku graudberži.

Līdumu zemkopība strauji palielināja no meža brīvās platības, tāpēc lopkopībā 
pieauga pļavu ganību iespējas. Ganāmpulkā visvairāk bija liellopu, tiem sekoja cūkas, 
aitas un kazas. Redzama vieta starp mājlopiem bija zirgam, kuru izmantoja gan kā 
darba, gan gaļas dzīvnieku.55 

Agrajā dzelzs laikmetā pēc atšķirībām apbedīšanas tradīcijās Latvijas teritorijā sa-
līdzinājumā ar iepriekšējo periodu jau pietiekami skaidri var izšķirt baltu (Latvijas 
teri torijas dienviddaļā) un Baltijas somu apdzīvotās zemes (ziemeļdaļā).56 

Agrajā dzelzs laikmetā veidojās jauna sabiedrība, kuras raksturu noteica pieaugo-
šās izmaiņas zemes īpašuma attiecībās, jauna ideoloģija un sociālās  attiecības. Nostip-
rinoties pastāvīgo tīrumu sistēmai, palielinājās arī atsevišķo saimju saistība ar noteik-
tām aramzemes platībām. Pastāvīgas rūpes prasīja arī zemes auglības uzturēšana. 
Pamazām šī aramzeme kļuva par attiecīgās saimes īpašumu. Meži, ganības un ūdeņi, 
jādomā, joprojām palika dzimtas kopējā  lietošanā. Atsevišķo saimju tiesību nostipri-
nāšanās uz aramzemi bija ilgstošs process, kas, iespējams, aizsākās jau iepriekšējā 
periodā. Sadalīšanās atse viš  ķās vienas vai dažu saimju saimniecībās, jaunu novadu ap-
gūšana izraisīja agrāko teritoriālo struktūru decentralizāciju un līdztiesīgu partnerat-
tiecību nostiprināšanos. Tai pašā laikā šāda situācija bija starta pozīcija pieaugošas 
 konkurences sākumam starp saimēm un saimju vecākajiem par līdera stāvokli savā 
novadā.57 

Vidējā dzelzs laikmetā (400.–800. g.), kas aptver migrāciju periodu (450.–550. g.) 
un pirmsvikingu laikmetu (550.–800. g.), turpināja pastāvēt daudzas vecās apmetnes, 

53 Zariņa A. Indricas un Slobodas agrā dzelzs laikmeta apmetnes ar apdzīvotību arī viduslaikos. Arheoloģija un 
etnogrāfija, 18. laid. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996, 191.–211. lpp.

54 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid. Rīga: Zinātne, 1983, 152.–176. lpp.

55 Latvijas PSR arheoloģija, 123. lpp.
56 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the Early and Middle Iron Age (1st–8th cen-

tury AD). Humanities and Social Sciences. Latvia, No. 3 (16), 1997, pp. 49–62.
57 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 54–55.
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taču radās arī jaunas. Šajā laikā aktivizējās pilskalnu izbūve. Daļā veco pilskalnu cēla 
jaunus nocietinājumus (Ķentes, Kokneses, Dignājas u.c. pilskalni), bet radās arī jauni 
(Obzerkalns Dzelzavā, Mežmalu pilskalns pie Pļaviņām u.c.). Pilskalnu pakājē veido-
jās apmetnes. Uz apskatāmo laika posmu attiecas pilnībā izpētītais Ķentes pilskalns 
un ap 2 ha lielā apmetne pie tā. Izrakumos iegūtās liecības par amatniecību, īpaši 
metālapstrādi, raksturo Ķentes pilskalnu un apmetni kā ievērojamu sava laika 
 centru.58 

Pilskalnu izvirzīšanās par saimnieciskajiem un, iespējams, arī administratīvajiem 
centriem notika ne vien Daugavas, bet arī Lielupes baseinā un Rietumlatvijā. Liel-
upes baseinā tāds bija Tērvetes un Kamārdes pilskalns. Rietumlatvijas pilskalni ir 
mazāk pētīti, taču nav šaubu, ka daļu no tiem sāka nocietināt jau vidējā dzelzs laik-
metā. Tāds, piemēram, bija Beltu pilskalns pie Ventas.59 Bez pilskalniem un pilskalnu 
apmetnēm pastāvēja arī parastās lauku apmetnes. Tās gan pētītas mazāk, bet jau 
 iegūtie dati liecina, ka dzīve turpinājusies daļā veco apmetņu (piemēram, Spietiņu 
apmetnē) un radušās arī jaunas – īpaši Daugavas krastos. Daudzas no šīm lauku ap-
metnēm turpināja pastāvēt arī vēlajā dzelzs laikmetā, ar laiku izaugot par ciemiem ar 
lielāku iedzīvotāju skaitu. Taču līdzās ciemiem bija arī atsevišķas mazākas vienas sai-
mes saimniecības. Tāda atklāta Daugmales Vedmeros Daugavas kreisajā krastā. Tur 
bija tikai viena ap 20 m² liela, zemē nedaudz iedziļināta celtne ar pavardu.60 

Jaunums zemes apstrādē bija dzelzs lemeša parādīšanās Rietumlatvijā. Šāds leme-
sis ar airveida paplašinājumu atrasts Vērgales Ošenieku kapulauka 5. gs. apbedījumā.61 
Pieaugušais nezāļu, it īpaši daudzgadīgo nezāļu sēklu skaits analizētajos paraugos lie-
cina, ka zemkopībā līdzās līdumiem pieauga pastāvīgo tīrumu nozīme.

No graudaugu kultūrām pirmajā vietā joprojām bija mieži. Plašāk ieviesās mīkstie 
kvieši. Audzēja arī zirņus un pupas, bet jaunums bija rāceņi.62 Lopkopībā galvenā no-
zīme bija liellopiem, otrajā vietā bija cūkas. Spriežot pēc relatīvi lielā zirgu kaulu skaita, 
šos dzīvniekus izmantoja ne vien kā darba lopus, bet arī uzturā.63 Vidējā dzelzs laik-
metā Ķentes pilskalnā pirmoreiz konstatēts kaķis un mājas vistas. Nomedīto meža 
zvēru kaulu daudzums dažādās vietās bija atšķirīgs, taču visur tas norādīja uz medībām 
kā saimniecības palīgnozari. Galvenais medību dzīvnieks bija alnis, otrajā vietā bija 
bebrs, kuru medīja vērtīgās kažokādas dēļ.

Amatniecībā straujāk progresēja kalēja un rotkaļa amati. Rodoties jaunai elitei, 
pieauga pieprasījums pēc  ieročiem un dažādām rotām. Jāpiebilst, ka kopš 5. gs.  līdzās 
bronzas rotām Latvijā parādījās arī sudraba rotas, kas dažkārt bija apzeltītas.64 Amat-

58 Stubavs A. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976, 143 lpp.; il.
59 Vasks A. New data on hill-forts of North-Western Latvia. Archaeologia Lituana, 12. Vilnius: Vilnius Univer-

sity, 2011, pp. 64–71.
60 Latvijas PSR arheoloģija, 142.–143. lpp.
61 Virse I. Par dažiem atradumiem Vērgales Ošenieku kapulaukā. Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas: 

Rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2002, 193. lpp., 1. att.: 2 (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).
62 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 

nezāļu sēklām, 152.–176. lpp.
63 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 59.
64 Turpat.
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niecības specializācija bija saistīta ar pilskalnu nostiprināšanos, kas kļuva par amat-
nieku darbības galvenajiem centriem.

Vidējā dzelzs laikmetā no 5. līdz 8. gs. kultūretniskā situācija mainījās, kas īpaši iz-
paudās Latvijas austrumu daļā. Šajā laikā veidojās tās etniskās grupas, kuras pieminē-
tas 9.–13. gs. rakstītajos avotos (8. att.). Latvijas dienvidrietumos iepriekšējā laika kul-
tūras tradīcijas turpinājās līdz 9. gs., kad rakstītajos avotos (Rimberta hronika) šeit 
pirmoreiz pieminēti kurši. Atsevišķa epizode laikā no 650. līdz 850. gadam ir skandi-
nāvu klātbūtne Grobiņā un tās apkārtnē. 9. gs. skandināvu pēdas Grobiņā izzūd.65 
 Iepriekšējā laikmeta kultūras tradīcijas turpinājās arī Kurzemes ziemeļdaļā, kur miru-
šos joprojām apbedīja Baltijas somiem tipiskajos akmeņu krāvuma kapos.66 Lielupes 
baseinā, sākot ar 5. gs., agrāko kapu uzkalniņu tradīcijas vietā izplatās jauna paraža 
apbedīt nesadedzinātus mirušos līdzenajos kapulaukos, līdzi dodot bronzas un sud-
raba rotas, dzelzs ieročus un darbarīkus. Šie kapulauki izmantoti līdz 11.–12. gs., kad 
rakstītie avoti šeit apliecina zemgaļus. Jauno līdzeno kapulauku skaits īpaši pieauga 
agrāk mazapdzīvotajā Lielupes baseina vidienē un austrumu daļā, ko  izskaidro ar 
jaunu iedzīvotāju pieplūdumu no Lietuvas teritorijas.67 Tanī pašā laikā dienvid rietumu 
Vidzemē vēl līdz pat 7. gs. turpinājās iepriekšējā laika tradīcija apbedīt mirušos kapu 

65 Nerman B. Grobin–Seeburg: Ausgrabungen und Funde. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958.
66 Vasks A. Akmeņu krāvuma kapulauki Kurzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2003, 141.–152. lpp.
67 Deņisova R. Baltu cilšu etniskās vēstures procesi m. ē. I gadu tūkstotī. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis, Nr. 12, 1989, 20.–36. lpp.

8. att. Kultūretniskās grupas 5.–8. gadsimtā: 1 – kurši, 2 – zemgaļi, 3 – sēļi, 4 – latgaļi, 5 – Baltijas 
somi, 6 – Tušemļas–Bancerovas kultūras balti (Vasks A. Latvian archaeology: research and 
conclusions, fig. 3)
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uzkalniņos. Tā kā šie uzkalniņi un tur atrodamais kapu inventārs līdzīgi iepriekšējā 
laika Lielupes baseina uzkalniņiem, tur apbedītos saista ar zemgaļiem68 vai kādu tiem 
radniecīgu grupu.69 

Sarežģīti kultūretniskie procesi saistībā ar latgaļu etnoģenēzi risinājās Latvijas teri-
torijas austrumu daļā. Latgaļu kultūras formēšanās sākās Daugavas labā krasta apga-
balos uz rietumiem no Aiviekstes, kur 5./6.–7. gs. izplatījās līdzenie kapulauki ar ske-
letkapiem. Šo kapulauku veidošanā piedalījās gan atnācēji no Centrāllietuvas, gan arī 
no Lielupes baseina līdzeno kapulauku areāla atnākušie zemgaļi. 6. gs. beigās un 7. gs. 
šie kapulauki izplatījās tālāk Austrumlatvijā – Dubnas baseinā, Lubānā ietekošo upju 
(Iča, Rēzekne u.c.) baseinā, 8. gs. sasniedzot jau Ludzas ezeru.70 Ziemeļu virzienā lat-
gaļi iespiedās agrākajos Baltijas somu apgabalos ar tur raksturīgajiem akmeņu krā-
vuma kapiem. Vidējā dzelzs laikmetā Daugavas kreisajā krastā un ziemeļaustrumu 
Lietuvā kā atsevišķa kultūretniska grupa izveidojās arī sēļi, kuriem bija daudz līdzību 
materiālajā kultūrā ar latgaļiem.71 

Pastāvot daudziem maziem centriem – pilskalniem, kas savā starpā konkurēja par 
varas nodibināšanu plašākā novadā, šo laiku var raksturot kā savstarpējo sadur smju 
un karu periodu. Pastiprinātu karadarbību acīmredzot veicināja arī jaunu iedzī votāju 
ienākšana Austrumlatvijā. Arheoloģiskajā materiālā tas atspoguļojas kā savdabīga sa-
biedrības militarizācija, kas izpaudās gan nocietinājumu būvē pilskalnos, gan apbedī-
šanas tradīcijās, kur apbedītajiem vīriešiem kapu inventārā dominēja  ieroči.72

Viss datu kopums – jaunu, spēcīgi nocietinātu pilskalnu celšana, to izvirzīšanās 
par novadu centriem, ieroču daudzuma palielināšanās apbedījumos un depozītos, 
greznāku rotu, arī dārgmetālu parādīšanās, sudrablietu depozīti liecina, ka vidējā 
dzelzs laikmetā, īpaši tā otrajā pusē, veidojās vadonības sabiedrības ar dižciltīgajiem 
un vadoni no viņu vidus, kā arī ar plašu vienkāršo zemkopju – karavīru slāni.73

Par vēlo dzelzs laikmetu (800.–1200. g.), kas aptver vikingu laikmetu (800.–
1050. g.) un viduslaiku sākumu (1050.–1200. g.), līdzās arheoloģiskajiem materiāliem 
liecības sniedz arī rakstītie avoti. Kopš 9. gs. ar Latvijas zemi un iedzīvotājiem saistī-
tos notikumus arvien biežāk sāka pieminēt gan Ziemeļeiropas katoļu garīdznieku 
vēstures sacerējumi, gan skandināvu sāgas, gan senkrievu hronikas.74 Vēlais dzelzs 

68 Atgāzis A. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2001, 282. lpp.

69 Ciglis J. Zemgaļi Vidzemē? Pētījumi zemgaļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2004, 
42. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10). 

70 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 
politiskās vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 155.–165. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 5).

71 Ciglis J. Sēļu etnoģenēze Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu senatnē: 
Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2006, 29.–40. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja raksti, Nr. 11).

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

73 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 65–66.
74 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotajām zemēm: 9.–13. gadsimta hroniku fragmenti, 

tulkojumi un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015; Kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļ-
nieku sāgas par seno Latviju un latviešiem. 2. labotais un papild. izd. Stokholma: ARAR, 1998.
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laikmets noslēdzās ar vācu krustnešu iebrukumu. Vietējo tautību patstāvīgā attīstība 
tika pārtraukta, un Latvijas vēsturē sākās jauns laikmets – viduslaiki.

Vēlajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijas apdzīvotībā notika gan kvantitatīvas, gan 
kvalitatīvas izmaiņas. Pirmo pamatā bija iedzīvotāju skaita ievērojams, varbūt pat vai-
rākkārtīgs, pieaugums. Sekas tam bija jaunu, agrāk mazapdzīvotu teritoriju apgūšana. 
Par to liecina vairākkārtīgs kapulauku skaita pieaugums, piemēram, Rietumlatvijā 
starp Ventu un Baltijas jūru, tāpat Latgales augstienes rajonā, kā arī dažās citās vietās. 
Otrās bija saistītas ar apdzīvoto vietu lielāku saimniecisko un sociālo diferenciāciju. 
Latvijas teritorijā parādījās lielāki centri, kuru sastāvā bija pilskalns – cietoksnis, plaša 
apmetne – senpilsēta, kapulauki, nereti arī ostas vieta. Daļa no šiem centriem izauga 
jau agrāk apdzīvotās vietās, daļa radās no jauna. Tanī pašā laikā citi iepriekšējā periodā 
apdzīvoti centri tika pamesti.

No Rietumlatvijas lielajiem centriem plašākie izrakumi notikuši Talsu pilskalnā. 
Šis spēcīgi nocietinātais pilskalns atradās kuršu apdzīvotās teritorijas ziemeļu daļā, kur 
vēlajā dzelzs laikmetā saskārās kuršu un Baltijas somu zemes. Pirmā pils te celta 10. gs., 
bet šie nocietinājumi vēl bijuši vāji. Lūzums noticis 11. gs., kad ievērojami paaugstināts 
aizsargvalnis un izveidotas stāvas nogāzes. Līdz 14. gs., kad Talsu pils beidza pastāvēt, 
tā vairākkārt degusi un atjaunota, taču arvien pilnveidojot nocietinājumu sistēmu.75

Ir vēl daudz citu kuršu pilskalnu, diemžēl arheoloģiski nepētītu, kuri, spriežot pēc 
vaļņiem, grāvjiem, terasēm, stāvajām nogāzēm un priekšpilīm, bijuši stipri nocietināti. 
Plašās senpilsētas un kapulauki raksturo šos kompleksus kā lielāku novadu centrus. Pie 
tādiem pieskaitāmi, piemēram, Veckuldīgas pilskalns ar 1 ha lielo plakumu, Kazdangas 
pilskalns, kura plakums ir 0,8 ha liels, tāpat Vārtājas, Embūtes, Dzintares u.c. pilskalni 
ar plašajām senpilsētām. No 0,5 līdz 5 ha lielas senpilsētas zināmas vismaz pie 20 Kur-
zemes pilskalniem. Tajās, kā liecina rakstītie avoti, varēja dzīvot vairāki simti cilvēku.76

Lielupes baseinā zemgaļu teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvoti bija 10  pils-
kalni, no tiem ievērojamākie bija Mežotnē un Tērvetē. Mežotnes pilskalns ierīkots 
Liel upes kreisajā krastā uz zemes stūra, ko austrumos norobežo 16 m augstais Lielupes 
krasts, bet ziemeļos tikpat dziļa strauta grava. No rietumiem un dienvidiem pilskalns 
nocietināts ar diviem grāvjiem un vaļņiem. Pirmā pils Mežotnē tika uzcelta 9. gs., un 
līdz 13. gs., kad krustneši to nopostīja, pils desmit reižu nodegusi un atkal atjaunota. 
Sevišķi spēcīgi nocietinājumi uzcelti 12.  gs., kad valnis nostiprināts ar masīvu māla 
klājumu, izmantojot šim nolūkam ap 15 000 m3 blīva māla. Visapkārt pilskalnam ple-
tās 13 ha liela senpilsēta. Mežotnē bija divi kapulauki – viens Lielupes kreisajā krastā 
ap 400 m no pilskalna, otrs Lielupes labajā krastā iepretim pilskalnam. Pie pilskalna 
bija arī osta.77 

Otrs lielākais centrs Zemgalē bija Tērvete. Pilskalns ierīkots Tērvetes upītes labajā 
krastā uz 17–19 m augsta zemesraga, kas austrumu pusē pārrakts ar grāvi, zemes uz-
metot 7–8 m augstā valnī (9. att.). Senākā apdzīvotība pilskalnā attiecas uz vēlo bronzas 

75 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, pp. 67–68. 
76 Turpat, 68. lpp. 
77 Turpat, 68.–69. lpp.
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9. att. Tērvetes pilskalns 2012. gadā. Andreja Vaska foto

laikmetu, taču tas apdzīvots arī vēlāk. 
10. gs. tur celti jauni, stipri nocieti-
nājumi. Tāpat kā citos pilskalnos, arī 
Tērvetē bija amatnieku darbnīcas. 
Atrastas arī klēts paliekas.  Iespaidīgu 
labības krājumu atklāja kādā celtnē 
pilskalna plakumā, kur bija aptuveni 
18 t graudu. Pilskalna austrumos ze-
mesraga turpinājumā bija izbūvēta 
2900 m² liela  nocietināta priekšpils. 
Tur bija izvietotas ar pils saimniecību 
saistītas celtnes, kurām nepietika 
vietas pilskalnā. Tērvetes priekšpils 
četrstūraino plakumu ietvēra neliels 
māla valnītis ar koka aizsargsienu. 
Pie pilskalna atradās 9,5 ha liela sen-
pilsēta.78 

Vēlajā dzelzs laikmetā, aktivi-
zējoties tirdzniecībai kā Rietumos, tā Austrumos, par svarīgu starptautisku maģis-
trāli kļuva Daugava. Tās krastos izauga vairāki nozīmīgi centri. Viens no tādiem bija 
Jersika Daugavas labajā krastā. Jersikas pils tika spēcīgi nocietināta, tās pagalms bija 
blīvi apbūvēts ar ēkām. Apkārt pilskalnam izveidojās ap 15 ha liela senpilsēta un ka-
pulauks. 13. gs. sākumā pilsēta pie Jersikas pils pieminēta Indriķa hronikas aprakstā 
par Jersikas izpostīšanu, atzīmējot, ka tur bijušas arī baz nīcas.79

Pie Daugavas krastu lielākajiem centriem pieskaitāma arī Koknese un Aizkraukle, 
kur blakus pilīm bija plašas senpilsētas un kapulauki. Gan vietējai, gan tranzīttirdznie-
cībai, tāpat amatniecības attīstībai ļoti izdevīgs rajons bija Daugavas lejtece. Pieaugušā 
apdzīvotības blīvuma apstākļos šajā rajonā kopš 10. gs. veidojās apdzīvoto vietu aglo-
merācijas ar agro pilsētu pazīmēm. 10. un 11. gs. par galveno centru kļuva Daugmale 
ar pilskalnu Daugavas kreisajā krastā un 2 ha lielo senpilsētu, ostu un diviem kapulau-
kiem. Daugavas labajā krastā tieši pretim Daugmalei izveidojās divi ap 4 ha lieli Lauk-
skolas lībiešu ciemi, kurus atdalīja 6 ha liels kapu lauks. Daugmales–Laukskolas kom-
plekss kļuva par ievērojamu administratīvu un tirdznieciski amatniecisku centru, kuru 
var pielīdzināt pilsētveida apmetnēm – vīkiem, kas vikingu laikmetā izveidojās Balti-
jas jūras piekrastes zemēs (Hedebija, Birka u.c.). 12. gs. vidū, domājams, kāda uzbru-
kuma rezultātā Daugmale un Laukskola tika iznīcinātas. Par novada centru tad izvir-
zījās četru ciemu grupa Doles salas augšgalā (Salaspils, Holme, Rauši, Vampenieši). 
Galvenais no ciemiem bija Holme jeb Mārtiņsala, un tieši tur vācieši 12. gs. beigās uz-
cēla mūra baznīcu un pili.80 

78 Latvijas PSR arheoloģija, 204.–209. lpp.
79 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
80 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Nr. 3, 1992, 4.–13. lpp.
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10. att. Āraišu ezerpils rekonstrukcija. Autori – arheologs 
Jānis Apals un arhitekts Dzintars Driba. Dz. Dribas perspektīvas 
zīmējums (Āraišu arheoloģiskais muzejparks: Ceļvedis. Rīga: 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, att. 82. lpp.)

Andrejs Vasks    LATVIJAS AIZVĒSTURE

Vēlajā dzelzs laikmetā izzuda 
tāds savdabīgs nocietināto dzīves-
vietu tips kā ezermītnes, kas acīm-
redzot drošības apsvērumu dēļ tika 
būvētas ezeru sēkļos vai saliņās. 
Tādas ir zināmas 10 Vidzemes eze-
ros. Āraišu ezerā izpētītas trīs ce-
turtdaļas no šādas 9.–10. gs. pils. Ar 
laiku, ūdens līmenim ceļoties, pils it 
kā nogrima ezerā. Taču mitrā vide 
nodrošināja koka celtņu, būvdetaļu 
un dažādu priekšmetu saglabāšanos. 
Tāpēc izrakumos izdevās iegūt uni-
kālus materiālus gan par celtniecību, 
gan iedzīvotāju saimniecību. Tas ir 
viens no izcilākajiem Latvijas se-
natnes pieminekļiem, tādēļ tika 
 nolemts veikt tā brīvdabas rekon-
strukciju (10.  att.).81 Āraišu ezer-
mītne uzcelta 9. gs., taču jau pēc 
100  gadiem tā tikusi iznīcināta. 
 Pastāvēšanas laikā mītne piecas reizes pārbūvēta, ikreiz paplašinot apbūves platību. 

Bez pilīm, senpil sētām un ezermītnēm raksturīgas bija arī lauku apmetnes  – 
ciemi. Plašāk pētīti  lībiešu ciemi Daugavas lejtecē – Vampeniešos, Raušos, Laukskolā, 
Ikšķilē, bet it īpaši Mārtiņsalā (Holme).82 Zemgalē apjomīgi  izrakumi veikti Jaunsvir-
laukas Vedgās.83 Lauku ciemu vietas zināmas arī Kurzemē (Turlavas Birzmaļos, 
Dunalkas Robežniekos, Kalētu Račos, Saušos u.c.). Līdztekus ciemiem acīmredzot 
pastāvēja arī mazākas apdzīvotas vietas, kas, vadoties pēc Atskaņu hronikas teksta 
par latgaļiem – “nedzīvo tie vienā barā, bet savrup mežos mājas ceļ”, būtu raksturoja-
mas kā atsevišķas sētas.84 

Šajā laika posmā sāka izmantot jaunus, efektīvākus darbarīkus, darba paņēmienus 
un tehnoloģijas. Par galveno zemes apstrādes darbarīku kļuva spīļarkls ar dzelzs leme-
šiem. Zemkopības nostiprināšanā liela nozīme bija ziemāju ieviešanai 8.–9. gadsimtā. 
Kopš 10. gs. par galveno labības kultūru kļuva ziemas rudzi. 11. gs. sāka audzēt auzas. 
Nozīmīgs tehnisks jaunievedums 11. gs. bija rotējošās rokas dzirnas, kas nomainīja ag-
rākos graudberžus. Uzturā visvairāk lietoja cūkgaļu, bet liellopu un sīklopu (aitu/kazu) 

81 Apals J. Rekonstruktion der befestigten Inselsiedlung des 9. Jh-s. in Araisi (Lettland). Vorbericht. Eksperi-
mentelle Archäologie: Bilanz 1994. Hrsg. M. Fansa. Oldenburg, 1995, S. 97–110 (Archäologische Mitteilung 
aus Nordwestdeutchland, Beiheft 8).

82 Mugurēvičs Ē. Viduskaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.
83 Graudonis J. Jaunsvirlaukas Vedgu apmetne. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid. Rīga: Zinātne, 1994, 

65.–80. lpp.
84 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugu-

rēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 344.–345. rinda. 
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gaļas patēriņš bija apmēram vienāds. Mazāk nekā agrāk uzturā lietoja zirgu gaļu, jo šis 
dzīvnieks vairāk tika izmantots lauku darbos un karā.85

Medniecībā pieauga kažokzvēru nozīme, jo zvērādas kļuva par dižciltīgo apģērba 
svarīgu atribūtu un tās pieprasīja gan Rietumu, gan Austrumu tirgos. Zvērādas bija arī 
sava veida maksāšanas līdzeklis, un tām bija noteikts kurss attiecībā pret sudrabu.86

Īpašu nozīmi šajā laikmetā ieguva dravniecība. Me dus kā saldviela un ārst nie cības 
līdzeklis lietots jau izsenis. Taču, izplatoties kris tietībai, strauji pieauga arī pieprasījums 
pēc vaska, ko izmantoja sveču liešanai kulta vajadzībām. Tā kā bišu mājokļi atradās 
koku dobumos, uzkāpšanai kokā bitenieks lietoja īpašu ierīci, ku ras detaļas atrastas 
Āraišos, Koknesē un Talsos.

Amatniecībā turpinājās specializēšanās dažādos amatos. Kalēja darbs kļuva daudz-
veidīgāks – viņš pēc vajadzības apvienoja melno un krāsaino metālu apstrādi, rotājot 
dzelzs priekšmetus ar bronzu, varu vai sudrabu. Kalēji ieguva ne vien dažāda satura 
oglekļa tēraudu, bet izgatavoja arī t.s. Damaskas tēraudu.87 Labākie meistari acīm-
redzot strādāja pilīs un izgatavoja elites slānim nepieciešamās lietas – greznus tērpus, 
apbruņojumu un ieročus (11. att.). Ieroču izgatavošanā pamazām sāka izzust lokālās 
īpatnības, bet plašāk izplatījās visai Ziemeļeiropai raksturīgās bruņojuma  formas. Ap-
bruņojumā lietoto divasmeņu zobenu asmeņus ieveda no Rietumzemēm, galvenokārt 
no Piereinas, taču rokturus vismaz daļai no tiem gatavoja vietējie  meistari.88

10. gs. otrajā pusē parādījās ātri rotējošā podnieka ripa, kas ievadīja jaunu – amat-
niecisko stadiju māla trauku izgatavošanā. Pati senākā uz šādas podnieku ripas izga-
tavotā keramika atrasta Daugavas piekrastes lielajos centros. Tas vēlreiz apliecina Dau-
gavas kā svarīga sakaru ceļa nozīmi dažādu jaunievedumu izplatīšanā.

Sākoties vikingu laikam, strauji pieauga tirdzniecības aktivitātes, kurās iesaistījās 
arī Austrumbaltijas iedzīvotāji. Latvijas teritorijā galvenā maģistrāle bija Daugava, 
kuru līdz pat 13. gs. kontrolēja vietējās elites. Pieaugot aktivitātei Baltijas jūrā, lielāku 
nozīmi ieguva arī citi Latvijas ūdensceļi – Venta, Lielupe, Gauja un to pietekas. Vien-
laikus palielinājās arī sauszemes ceļu loma. Pa šiem ceļiem Latvijā ienāca kā Austrumu, 
tā Rietumu imports. No Austrumiem visvairāk ieveda sudraba monētas – dirhēmus. 
No Austrumiem un Bizantijas Latvijā nonāca arī stikla krelles, brokāta un zīda audumi, 
smalka pinuma važiņas.89

10. gs. beigās Latvijā sāka ieplūst Rietumeiropas monētas. To lielākā daļa, tāpat kā 
dirhēmi, atrasta depozītos. Lielākoties tās bija vācu un anglosakšu, retāk citu zemju 
(Dānijas, Ungārijas, Bohēmijas) monētas. 11. gs. beigās monētu ieplūšana praktiski 
 izbeidzās, un 12. gadsimtu var dēvēt par bezmonētu laiku.90

Pēc 11. gs. 30. gadiem, kad beidzās arābu dirhēmu pieplūdums, sudrabs galveno-
kārt nāca tikai no Rietumiem. 11. gs. sudrabs sāka izplatīties gan kaltu, gan lietu stie-

85 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 73.
86 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, 91.–92. lpp.
87 Антейн А. Дамасская сталь в странах бассейна Балтийского моря. Рига: Зинатне, 1973. 
88 Tomsons A. Kuršu (T1 tipa) zobenu ornaments 11.–13. gs. Pētījumi kuršu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 96. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14).
89 Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв. Рига: Зинатне, 1965, с. 115–116.
90 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX–XII вв. Рига: Зинатне, 1988, с. 29–36.
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11. att. Kuršu karavīra kapa inventāri (zobens, kara cirvis, šķēpu 
gali, zirglietas u.c.). 11. gs., Laivju kapulauks (Kuršiai. Genties 
kultūra laidosenos duomenimis. Baltų archeologijos paroda: 
Katalogas = The Curonians. Tribe culture according to the burial 
data. Baltic archaeological exibition: Catalogue. Vilnius: Lietuvos 
nacionalinis muziejus, 2009, p. 259)
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nīšu veidā. Latvijas teritorijā atrasts 
ap 200 šādu stienīšu. Latvijā pama-
zām uzkrājās ievērojams sudraba 
daudzums. Šī procesa dinamiku at-
spoguļo trīskārt pieaugušais sudraba 
daudzums depozītos salīdzinājumā 
ar vidējo dzelzs laikmetu. Rakstīta-
jos avotos ir ziņas, ka Zobenbrāļu 
ordenis savas darbības pirmajos 30 
gados Austrumlatvijā un Igaunijā 
bija rekvizējis 9000 kg sudraba.91

Tirgotāji no vietējo iedzīvotāju 
vidus Latvijā radās 10. gadsimtā. Uz 
to norāda apbedījumos sastopamie 
saliekamie svariņi un atsvariņi dārg-
metālu svēršanai.92 Šie apbedījumi 
citu vidū izcēlās ar bagātāku kapa 
inventāru, kurā neiztrūkstoši bija 
 ieroči – cirvji, šķēpi, dunči, zobeni. 
Bez šaubām, tirgotāji pieskaitāmi sa-
biedrības elitei, kas tad arī kontrolēja 
tirdzniecību. Jāpiebilst, ka apbedīju-
mos atrastos svariņus var uzlūkot ne 
vien kā tirgotāja amata rīku, bet arī 
kā priekšmetu, kas, iespējams, sim-
bolizēja attiecīgās personas tiesības 
rīkoties ar sabiedrības mantu, spriest 
tiesu un tamlīdzīgas varas funkcijas.

Grūtāk spriest par to, ko no Lat-
vijas izveda. Tās varēja būt zvērādas, 
vasks, medus. Iespējams, ar vietējo 
tirgotāju līdzdalību izveda arī 
 amatniecības ražojumus. Skandinā-
vijā, galvenokārt Gotlandē, kā arī 
 Hedebijā Dānijā ir atrastas kuršiem, 
 zemgaļiem, lībiešiem un latgaļiem 
 tipiskas rotas – sudraba un bronzas spirālaproces, kaklariņķi, pakav saktas u.c.93

Vēlajā dzelzs laikmetā Latvijas etniskās grupas arvien biežāk sāk pieminēt rakstītie 
avoti. Ziņas par kuršiem 9. gs. vidū sniedz Brēmenes un Hamburgas arhibīskaps 
 Rimberts. Pēc tam arī skandināvu rūnakmeņos un sāgās minēti kurši un Kurzeme. 

91 Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions, p. 76.
92 Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв., с. 31–34.
93 Turpat, 84.–85. lpp.



32 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

Zemgaļi un Zemgale  pirmoreiz minēta skandināvu avotos 11. gadsimtā.  Latgaļi pir-
moreiz nosaukti senkrievu hronikā “Pagājušo laiku stāsts” 12. gs. sākumā. Turpat mi-
nēti arī lībieši, kurši un  zemgaļi, kas esot maksājuši meslus krieviem.94  Visplašākās 
ziņas par Latvijas senajām tautībām, bez šaubām, ir 13. gs. vācu hronikās un juridiska-
jos dokumentos.

Šo datu konfrontācija ar arheoloģiskajiem materiāliem, īpaši kapulaukos iegū-
tajiem, ļauj diezgan precīzi raksturot kopīgo un atšķirīgo Latvijas seno tautību ma-
teriālajā kultūrā, tradīcijās, noskaidrot viņu apdzīvoto teritoriju un tās izmaiņas 
(12. att.).

Kuršu apdzīvoto teritoriju Lietuvas ziemeļrietumos un Latvijas dienvid rietumos 
perioda pirmajā pusē iezīmēja līdzenie kapulauki ar skeletkapiem. Lūzums apbedīša-
nas tradīcijās iezīmējās 10. gs., kad sākās pāreja uz mirušo kremāciju. Turpmākajos 
gadsimtos tā dominēja un izzuda tikai 14.–15. gadsimtā.95 Kopš 11. gs. kapulauki ar 
ugunskapiem un raksturīgo inventāru strauji sāka izplatīties uz ziemeļiem no Tebras 
teritorijā, kur iepriekšējā laikmetā bija raksturīgi akmeņu krāvuma kapi. To izskaidro 
ar kuršu ekspansiju Baltijas somu zemēs. Šos Kurzemes ziemeļu daļā dzīvojošos Balti-
jas somus agrāk identificēja ar Kurzemes lībiešiem, taču jaunākie pētījumi liecina, ka 
tie drīzāk ir bijuši vendi.96 

Zemgalē, Lielupes baseinā, kur rakstītie avoti šajā laikā norāda zemgaļus, tāpat kā 
agrāk, bija raksturīgi līdzenie skeletkapi, no kuriem vairums bija radušies jau iepriekšējā 
periodā. Zīmīgi, ka vīrieši un sievietes apbedītas ar galvām pretējos, parasti ziemeļu–
dienvidu vai tam tuvos virzienos. Kapu inventāru pirmkārt raksturo no citām grupām 
atšķirīgas rotas. Līdzīgi zemgaļu kapulauki bija arī Lietuvas ziemeļdaļā, bet Vidzemes 
dienvidrietumos, kur tie bija izplatīti iepriekšējā periodā, tie vairs nav sastopami.97

Austrumlatvijā dzīvoja latgaļi, kas bija lielākā etniskā grupa Latvijas teritorijā. 
Līdze najos kapulaukos, bet Latvijas austrumdaļā – arī kapu uzkalniņos mirušie tika 
apbedīti nesadedzināti un tikai retumis sastopami ugunskapi. Apbedīšanā stingri ievē-
rota mirušo orientācija pret debespusēm – vīrieši ar galvu uz austrumiem, bet sievie-
tes – uz rietumiem. Spriežot pēc kapulauku izplatības, ziemeļos latgaļi bija iespiedušies 
agrākajās Baltijas somu teritorijās, ziemeļaustrumos sasniedzot aptuveno mūsdienu 
Latvijas–Igaunijas robežu. Vietējie somu iedzīvotāji pamazām tika latgalizēti, tomēr 
viņi atstāja iespaidu gan uz šo novadu latgaļu kultūru, gan valodu. Sēļus, kurus rakstī-
tie avoti lokalizē Daugavas kreisajā krastā Augšzemē, pēc materiālās kultūras un apbe-
dīšanas tradīcijām ir grūti atšķirt no latgaļiem. Tāpat kā latgaļu, arī sēļu teritorijā nesa-
dedzināti mirušie apbedīti gan līdzenajos, gan uzkalniņu kapulaukos, ievērojot vīriešu 
un sieviešu pretējo orientāciju attiecībā pret debespusēm. 

94 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatī-
jumā). Latvieši un Latvija, I sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 45.–50. lpp.

95 Финно-угры и балты в эпоху средневековъя. Отв. ред. В. В. Седов. Москва: Наука, 1987, c. 407 
(Археология СССР).

96 Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē. Arheoloģija un etnogrāfija, 26. laid. Rīga: Zinātne, 2012, 
105.–112. lpp.

97 Финно-угры и балты в эпоху средневековъя, c. 372–373.
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12. att. Etniskās grupas, zemes un pilskalni Latvijas teritorijā 12. gadsimtā (pēc: Latvijas vēstures atlants. Otrais, 
pārstrādātais izd. Rīga: Jāņa sēta, 2005, karte 12. lpp.)
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Kā vēstī rakstītie avoti, lībieši vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvoja Vidzemes rietum-
daļu: Metsepoli, Gaujas lejteci (Gaujas lībieši) un Daugavas lejteci (Daugavas lībieši). 
Arheoloģiski labāk ir izpētīti Gaujas98 un Daugavas lībieši, sevišķi pēdējie.99 Metsepolē, 
t.i., Vidzemes ziemeļrietumos ir ļoti maz attiecīgā laikmeta pieminekļu, tāpēc šķiet, ka 
tas bijis reti apdzīvots un mežiem klāts novads.

Gaujas lībieši labāk pazīstami pēc uzkalniņu kapulaukiem, lai gan zināmi arī līdze-
nie kapulauki. Gaujas lejteces baseinā uzkalniņu kapulauku lielākā daļa koncentrējas 
nelielā teritorijā ap Krimuldu, Siguldu un Turaidu. Uzkalniņu skaits kapulaukos bija 
visai dažāds – no pāris desmitiem līdz vairākiem simtiem. Daugavas lībieši savukārt 
apdzīvoja Daugavas labo, bet vietām arī kreiso krastu posmā no Kokneses un Aiz-
kraukles līdz Rīgai. Daži viņu kapulauki atklāti arī pie Mazās Juglas un Ogres upes. 
Daugavas lībiešiem pārsvarā raksturīgi līdzenie kapulauki (lai gan zināmi arī uzkal-
niņi) ar skeletkapiem un ugunskapiem.100

98 Tõnisson E. Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. Jh. – Anfang 13. Jhs): Ein Beitrag zur ostbalti-
schen Frűhgeschichte. Tallinn: Eesti raamat, 1974.

99 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.
100 Финно-угры и балты в эпоху средневековъя, c. 27–31.
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Lībiešu kapulauki pie Daugavas parādījās 10. gs., bet pie Gaujas – 11. gadsimtā. 
8. un 9. gs. kapulauki šajās teritorijās nav zināmi, bet vēl senāk – agrajā un vidējā dzelzs 
laikmetā te bija raksturīgi uzkalniņu kapulauki, kurus saista ar zemgaļiem. Tāpēc par 
pēkšņo spilgtās un savdabīgās lībiešu kultūras parādīšanos Daugavas un Gaujas lejtecē 
10. un 11. gs. ir izteiktas atšķirīgas domas. Pēdējā laikā ievērību pelna viedoklis, ka, 
 attīstoties starptautiskajai tirdzniecībai pa Daugavu, tur saplūda dažādu etnisko grupu 
pārstāvji (skandināvi, Baltijas jūras somi, balti), ar laiku integrējoties jaunā identitātē – 
 lībiešos.101

Par sabiedriskajām attiecībām 9.–12. gs. bez arheoloģiskajiem materiāliem ir arī 
dažas rakstīto avotu ziņas. Tā Brēmenes bīskaps Rimberts ap 875. gadu rakstīja, ka 
kuršu karaļvalstī (regnum) bijušas piecas valstis (civitates), kas varētu būt pieci pils-
novadi.102 Trūcīgo ziņu dēļ ir grūti spriest par šī valstiskā veidojuma struktūru. Iespē-
jams, runa ir par kādu attīstītāku vadonības resp. protovalsts formu, kurā piecus nova-
dus pārvaldīja kāds izcils vecākais – karavadonis. Vēlajā dzelzs laikmetā, īpaši sākot ar 
10. gs., ir vērojama lielāku centru izvirzīšanās un atsevišķu agrāko centru – pilskalnu 
iznīkšana. Tas liecina par varas centralizācijas tendencēm šajā laikā gan Rietumlatvijā, 
gan Austrumlatvijā.

Atšķirībā no Rietumlatvijas par Austrumlatviju, tāpat kā par Zemgali, rakstītie 
avoti plašākas ziņas sniedz, tikai sākot ar vācu iebrukumu 12. gs. beigās un 13. gad-
simtā. 13. gs. sākumā ievērojamākais valstiskais veidojums Austrumlatvijā bija Jersika 
ar vismaz deviņiem pilsnovadiem. Jersikas valdnieks Visvaldis vienīgais no latgaļu va-
doņiem Indriķa hronikā konsekventi saukts par karali (rex).103 

Uz šo laiku attiecas arī pirmās ziņas par kristietības izplatīšanos Latvijas teritorijā. 
Kristietība ienāca no diviem avotiem: katolicisms no Dānijas 11. gs. beigās Rietum-
latvijā un pareizticība no Kijevas Krievzemes Austrumlatvijā latgaļu zemēs. Pirmo 
baznīcu, pēc Brēmenes Ādama ziņām, Kurzemē uzcēla 11.  gs. beigās. Iespējams, tas 
notika Ziemeļkurzemē, jo tur atrasti skandināviskas izcelsmes krustiņi un ugunskapu 
vietā parādījās skeletkapi ar sakrustotām rokām, ko uzskata par iespējamu kristietības 
pazīmi. Tomēr, spriežot pēc pagānisko apbedīšanas tradīciju saglabāšanās, baznīcas 
 ietekme nav bijusi liela. Nedaudz vēlāk latgaļu zemēs nostiprinājās no Kijevas Kriev-
zemes nākusī pareizticība. Spriežot pēc Indriķa hronikas ziņām par baznīcām Jersikā 
un Koknesē, kā arī pēc atrasto pareizticīgo krustiņu skaita apbedījumos, lielāka 
 ietekme tai varēja būt tikai virsslāņa vidū, kamēr iedzīvotāju vairākums pieturējās pie 
vecajām pagāniskajām paražām. Plašāka Latvijas iedzīvotāju kristīšana sākas ar vācu 
misijas ierašanos 12. gs. beigās un 13. gadsimtā, kad izmantoja arī piespiedu 
 līdzekļus.104

101 Sīkāk par to sk.: Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē, 106.–107. lpp.
102 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotajām zemēm: 9.–13. gadsimta hroniku fragmenti, 

tulkojumi un komentāri, 10.–18. lpp.
103 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, 367. lpp.
104 Mugurēvičs Ē. Kristīgās ticības izplatība Latvijas teritorijā 11.–12. gs. un katoļu baznīcas ekspansijas sākums. 

Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1987, 10.–27. lpp.
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Analizējot Austrumlatvijas kapulauku apbedījumu inventārus, izšķiramas vairākas 
sociāli atšķirīgas ļaužu kategorijas, kādas nebija saskatāmas iepriekšējā laikmetā. Pie 
augstākā slāņa piederīgos raksturo tādi priekšmeti kā divasmeņu zobeni, svariņi, 
grezni apkaltas jostas, ar bronzu rotātas apģērba daļas u.c. Lielo centru kapulaukos 
(Koknesē, Jersikā), šķiet, iespējams identificēt karadraudzes locekļus, kuru kapos bez 
grezna apģērba un tā aksesuāriem gandrīz vienmēr ir gan cirvis, gan šķēps, gan nazis. 
Vidējo slāni, skaitliski vislielāko grupu pārstāv apbedījumi, kuros ir ieroči – vai nu cir-
vis, vai šķēps, dažkārt arī apkalta josta, tāpat dažas citas rotas, tomēr nav priekšmetu, 
kas izceltos ar īpašu greznību, simboliku vai retu sastopamību. Šo slāni var uzskatīt par 
brīvajiem zemkopjiem. Par nebrīvajiem vai vergiem piederīgiem nosacīti var uzskatīt 
apbedījumus, kuros ļoti trūcīgs inventārs (piemēram, tikai nazis) vai tā vispār nav. 
Šādu apbedījumu tomēr ir ļoti maz.105 Sabiedrības sociālā struktūra ir visai dinamiska 
sistēma, un te aplūkotais dalījums izveidojās ne agrāk kā 10. gadsimtā. Cik spriežams 
pēc pilskalnu un senpilsētu izrakumu materiāliem, daudz mazāk sociālās atšķirības 
 izpaudās sadzīves kultūrā – dzīvojamo ēku izmēros, noformējumā un iekārtojumā, 
iedzī ves priekšmetos u.c. 

Visas pazīmes liecina, ka vēlajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā bija izveidojusies 
virkne teritoriāli politisku vienību ar izteiktu sabiedrības hierarhiju, taču neviena no 
tām vēl neaptvēra visu kādas tautības apdzīvotu teritoriju. Latvijas historiogrāfijā nav 
vienota viedokļa par sociāli politisko situāciju krusta karu priekšvakarā Latvijas terito-
rijā – vai tās uzskatīt par agrajām valstīm106 vai, attiecībā uz Austrumlatviju, tikai par 
attīstītām vadonības sabiedrībām.107

Kopsavilkums

Latvijas vēsture aizsākās paleolīta pašās beigās 11. g.t. pr. Kr. vidū, kad šeit, sekojot 
ziemeļbriežiem, no dienvidiem ieradās pirmie iedzīvotāji. Mezolīta posmā (9000.–
5400. g. pr. Kr), klimatam kļūstot siltākam, izveidojās mednieku–zvejnieku saim-
niecība, kas tālāk attīstījās neolītā (5400.–1800. g. pr. Kr.). Cilvēku dzīvesvietas kon-
centrējās medībām un zvejai izdevīgās vietās pie ezeriem (Lubāna, Burtnieku, Lielais 
Ludzas u.c. ezeri) un tajos ietekošajām upītēm. Kaut arī jau vidējā neolītā (4100.–
2900. g. pr. Kr.) Latvijas teritorijas iedzīvotāji iepazinās ar kultūraugiem un mājlopiem, 
līdz pat bronzas laikmetam medības, zveja un savvaļas augu vākšana bija galvenās izti-
kas  līdzekļu nodrošinātājas.

Bronzas laikmetā (1800.–500. g. pr. Kr.) sākās pāreja uz ražojošo saimniecību – 
zemkopību un lopkopību, kas noslēdzās bronzas laikmeta vidū. Šajā laikā parādījās 
jauns dzīvesvietu tips – nocietinātās apmetnes – pilskalni. Daudzos no tiem, sevišķi 
Daugavas lejtecē, notika bronzas apstrāde, gatavojot personas prestižu apliecinošus 
priekšmetus – ieročus un rotas. Šie pilskalni bija arī maiņas centri. Notika izmaiņas 

105 Apals A., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g., 368.–369. lpp. 
106 Turpat, 368. lpp.
107 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts, 2002, 369. lpp.
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bēru paražās – parādījās īpaši izbūvēti kapu uzkalniņi, kā arī ieviesās tradīcija mirušos 
kremēt. Gan pilskalnu parādīšanās, gan bēru tradīcijas norāda uz bronzas laikmeta sa-
biedrību lielāku sociālo diferenciāciju salīdzinājumā ar iepriekšējo laiku.

Dzelzs laikmetā (500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr.), parādoties dzelzs darbarīkiem 
un ieročiem, straujāk attīstījās zemkopība un lopkopība, pieauga iedzīvotāju skaits, 
sāka veidoties agrārās sabiedrības. Agrajā dzelzs laikmetā (1.–400. g.) galvenais 
 dzīvesvietu tips bija lauku apmetnes (Spietiņi, Kerkūzi, Kivti u.c.). Vidējā dzelzs laik-
metā (400.–800. g.) palielinājās sabiedrības sociālā diferenciācija, biežāk notika bruņo-
tas sadursmes, pieauga nocietinātu pilskalnu loma. Šajā laikā skaidrāk sāka iezīmēties 
etniskās grupas – kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi un Baltijas jūras somi –, kuras vēlāk min 
9.–13. gs. rakstītie avoti. Vēlajā dzelzs laikmetā (800.–1200. g.), īpaši kopš 11. gs., sāka 
veidoties lielāki zemju centri ar spēcīgi nocietinātu pili, senpilsētu, kapulaukiem, kulta 
vietu, ostu (Talsi, Tērvete, Mežotne, Daugmale, Jersika u.c.). Latvijas teritorijā bija iz-
veidojusies virkne teritoriāli politisku vienību ar izteiktu sabiedrības hierarhiju, taču 
neviena no tām neaptvēra visu kādas tautības apdzīvotu teritoriju. Sākoties krustnešu 
ekspansijai, Latvijas vēsturē sākās jauns posms – viduslaiki, kad Latvijas teritorija tika 
pieslēgta Eiropas kultūrtelpai. 

Par autoru

Andrejs Vasks (dz. 1947) – Dr. habil. hist., LU Vēstures un filozofijas fa kultātes 
profesors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, LZA korespondētāj-
loceklis. Pētnieciskās intereses saistās ar Latvijas aizvēsturi un arheoloģiju, it 
īpaši ar bronzas un dzelzs laikmetu. Četru monogrāfiju un ap 150 zinātnisku 
rakstu autors. Veicis arheoloģiskos izrakumus daudzos Latvijas bronzas un 
dzelzs laikmeta arheoloģiskajos pieminekļos, starp kuriem nozīmīgākie ir izra-
kumi Brikuļu, Padures (Beltu) un Mežītes pilskalnā, Pukuļu bronzas laikmeta 
uzkalniņu kapulaukā, Kerkūzu apmetnē, Dignājas pilskalna apmetnē. 



Antonija Vilcāne

BALTI UN BALTIJAS SOMI

Izmantojot arheoloģiskos izrakumos iegūtās materiālās liecības un senākos rakstītos avotus, rakstā 
tiks skaidroti entnoligvistisko kopību baltu un Baltijas somu izcelsmes jautājumi, raksturotas Lat-
vijas teritorijā dzīvojošo baltu maztautu (latgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu) un Baltijas somu (lībiešu, 
vendu) materiālās un garīgās kultūras iezīmes, parādot katras tautas savdabību, raksturoti etniskie 
procesi un izmaiņas tautu apdzīvotajās teritorijās, kā arī aplūkots maztautu konsolidēšanās process 
latviešu tautā viduslaikos. 

Atslēgvārdi: indoeiropieši, somugri, baltu un Baltijas somu maztautas, rakstīto avotu ziņas, arheolo-
ģiskās liecības, izcelsme, etniskie procesi, kultūra, Latvijas teritorija.

Austrumbaltijā kopš seniem laikiem dzīvo divām valodu saimēm – somugriem un 
indoeiropiešiem piederīgi iedzīvotāji. Balti ir indoeiropiešu valodu saimei piederoša 
etnolingvistiska kopība. Mūsdienās vienīgie baltu valodās runājošie ir latvieši un lietu-
vieši, kas apdzīvo Baltijas jūras austrumu piekrasti, bet senatnē šai saimei piederīgi bija 
prūši, galindi, jātvingi, skalvi, kurši, aukštaiši, žemaiši, zemgaļi, latgaļi un sēļi. Liecības 
par vēl citām senatnē izzudušām baltu valodām valodnieki konstatējuši somugru un 
slāvu valodu aizguvumos no baltu valodām, kā arī hidronīmos. Baltu valodas līdztekus 
citām indoeiropiešu valodām (slāvu, ģermāņu, romāņu, ķeltu u.c.) cēlušās no indo-
eiropiešu pirmvalodas, tai sākotnēji sadaloties rietumbaltu un austrumbaltu pirm-
valodās, bet vēlāk – mazākās valodu grupās.1

Apzīmējums balti pēc vācu zinātnieka Ferdinanda Neselmaņa priekšlikuma tiek 
lietots kopš 19. gs. vidus. Pamatojums tam – šīs tautas dzīvo ap Baltijas jūru.2 Savukārt 
Baltijas jūras vārdu (mare Balticum) pirmoreiz minējis 11. gs. Ādams no Brēmenes 
Hamburgas bīskapu vēsturē, norādot, ka tā to saucot vietējie iedzīvotāji.3 Valodnieki 
izteikuši dažādas domas par vārda izcelsmi un nozīmi, pieļaujot vārdam baltisku cilmi 
ar nozīmi “no jūras ar sauszemi norobežots līcis = joma”, ko lietojuši senprūši, dzīvo-
dami pie jūras.4 

1 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa. Daugavpils: Saule, 1998, 8., 16. lpp.
2 Turpat, 3. lpp.
3 Turpat. 
4 Turpat, 4.–6. lpp.; Dini P. U. Baltu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2000, 28.–30. lpp.
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Savukārt Baltijas somi ir kopīgs etnolingvistisks apzīmējums somugru valodu sai-
mei piederīgajiem Baltijas jūras krastā dzīvojošiem lībiešiem, kā arī to ziemeļu kaimi-
ņiem – igauņiem, somiem, karēļiem, ižoriem, votiem un vepsiem. Somugru valodās 
runājošās tautas mūsdienās apdzīvo teritorijas, kas ietver Rietumsibīriju, Urālus un 
Priekšurālus, Pievolgu, Baltiju, Skandināviju, kā arī Centrālo Eiropu. Somugru valodas 
kopā ar samodiešu tautu valodām veido plašo urāliešu valodu saimi.5 Pieļauj, ka vārds 
somi (suomi) ir cēlies no baltu valodu vārda “zeme” vai arī no vārda suomaa, kura no-
zīme ir “purvainā zeme”.

Baltu un Baltijas somu valodās runājošo iedzīvotāju senās apdzīvotās teritorijas 
noteiktas, pateicoties hidronīmiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Valodnieki at-
klājuši, ka baltu hidronīmi aptver teritorijas no Baltijas jūras dienvidaustrumu kras-
tiem (no Vislas grīvas līdz Daugavas grīvai) līdz Volgas augšteces baseinam austrumos, 
dienvidos sniedzas līdz Seimas kreisā krasta rajoniem un ietver Pripetes Poļesjes daļu, 
bet dienvidrietumos – Bugas vidusteci (sk. 1. att.: 3). Šajā teritorijā baltu valodās runā-
jošie dzīvojuši vismaz divus gadu tūkstošus. Baltu hidronīmi konstatēti arī gan uz rie-
tumiem, gan ziemeļiem un austrumiem no izplatības pamatteritorijas, ko skaidro ar 
nelielu baltu grupu migrāciju vai infiltrāciju zemēs, kuras apdzīvoja citas ciltis. Uz zie-
meļiem no baltu teritorijas ne mazāk plašā areālā izplatīti somugru hidronīmi. Baltu 
un somugru kontaktzona sniedzās no Baltijas jūras līdz Beloozerjai, dienvidos sasnie-
dzot Daugavu un Volgas augšteces baseinu.6 

Baltu un Baltijas somu izcelsmes un kultūras izpētei ir gara vēsture, kurā iesaistīti 
gan valodnieki, gan arheologi, gan bioarheologi, gan folkloristi un etnogrāfi. Starp 
šiem dažādu jomu pētniekiem pastāv interpretācijas problēmas, sasaistot arheoloģis-
kās kultūras, etnisko un valodu piederību, rakstītos avotus. Tādējādi daudzos jautāju-
mos ir tikai hipotētiski pieņēmumi. Valodnieki izveidojuši valodu attīstības modeli, 
taču arheoloģija neko nevar pastāstīt par valodu, kādā runājuši konstatētās arheoloģis-
kās kultūras pārstāvji. Arheologi var vienīgi raksturot izmaiņas kultūrā konkrētā telpā 
un laikā. Pētnieki izmanto retrospektīvo metodi, izsekojot kultūras elementu kontinui-
tātei ar rakstītajiem avotiem apliecinātās etnosu teritorijās. Uz šo metodi balstās vai-
rums līdzšinējo hipotēžu par baltu un somugru izcelsmi. 

Senākās rakstītās liecības par baltiem un Baltijas somiem

Pirmās ziņas par Eiropas ziemeļu daļas teritoriju un iedzīvotājiem, t.sk. par Aus-
trumbaltiju parādās 1. g. t. vidū pr. Kr. antīko autoru darbos, kad Vidusjūras zemju iedzī-
votājiem pieauga interese par pie Baltijas jūras iegūstamo un modē nākušo   dzintaru.7 

5 Мокшин Ф. Происхождение финно-угорских (уральских) народов. Финно-угорский мир, № 3, 2009, 
c. 42; Седов В. В. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Москва: Наука, 1987, c. 5–7.

6 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 6. lpp.; Dini P. U. Baltu valodas, 40.–48., 174.–184. lpp.; 
Седов В. В. Прибалтийские финны. Финны в Европе VI–XV века. Прибалтийско-финские народы. 
Историко–археологические исследования. Вып. I. Москва, 1990, с. 9.

7 Spekke A. Senie dzintara ceļi un Austrumbaltijas ģeogrāfiskā atklāšana. Stokholma: Zelta ābele, 1962, 
3.–4. lpp.
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Dzintara ceļa izveidošanās sekmēja baltu, t.sk. arī mūsdienu Latvijas teritorijas iedzīvo-
tāju iesaistīšanos maiņas sakaros, ko apliecina no Romas provincēm nākušo pret dzin-
taru iemainīto bronzas izstrādājumu un monētu atradumi arī Latvijas arheoloģiskajos 
pieminekļos. Līdztekus šiem maiņas sakariem veidojās arī romiešu ģeogrāfiskie priekš-
stati par Baltijas zemēm, kas atspoguļojumu raduši ceļojumu aprakstos u.c. rakstītajās 
liecībās. Baltu apdzīvotās zemes atradās visai tālu no grieķu zemēm un romiešu iekaro-
tajām teritorijām, tāpēc aprakstu autoriem priekšstats par tām bijis visai aptuvens.

Par senāko avotu, kurā, iespējams, pieminēti balti, uzskata sengrieķu vēsturnieka 
Hērodota darba “Historia” IV grāmatu. Aprakstot Persijas valdnieka Dārija 512. g.
pr. Kr. karadarbību Skitijā, viņš uzskaitījis tai kaimiņos dzīvojošās ciltis, minot neurus, 
budīnus, gelonus, androfāgus, melanhlainus u.c., kas runājuši dažādās valodās un daļa 
piekopusi skitu dzīvesveidu un tradīcijas.8 

Jau kopš 16. gs. pētnieki mēģinājuši izvietot Hērodota ģeogrāfiskos priekšstatus uz 
kartes, mūsdienās sasaistīt arī ar arheoloģiskajām kultūrām. Vienota viedokļa par 
 minēto cilšu piederību noteiktam etnosam nav.9 Ar baltiem tiek saistītas tās ciltis, kas 
loka lizētas baltu hidronīmijas areālā, t.i., neuri un budīni. Neurus pētnieki lokalizējuši 
Dņepras augšteces baseinā starp Dņepru un Pripetes purviem un saista ar Milogradas 
kultūru, bet budīnus – Dņepras labajā krastā Juhnovas kultūras areālā.10 Daļa pētnieku 
sliecas domāt, ka ar neuriem būtu jāsaprot visu austrumbaltu cilšu savienība.11 Pēt-
nieki atzīmē, ka neuru teritorijā konstatēts arī baltu hidronīmu arhaiskākais slānis.12 
Neuru vārds tiek saistīts ar kādā senkrievu hronikas 16. gs. norakstā minētu etnonīmu 
 Neroma ziemeļrietumu Krievijā. Viedokļi par abu etnonīmu saistību ir atšķirīgi.13

Vēl pretrunīgāki uzskati ir par pārējām Hērodota pieminētajām ciltīm, atsevišķas 
no tām (melanhlaini) novietotas Baltijas teritorijā, saistot ar igauņu priekštečiem.14

Pēc pieciem gadsimtiem neuri minēti zinātnieka un Romas impērijas politiķa 
 Plīnija Vecākā darbā “Dabas vēsture” (Naturalis Historia), kur viņš raksta arī par Bal-
tijas jūru, dzintara ieguvi un tā iepirkšanu romiešu augstmaņu vajadzībām.15 

  8 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā 
skatījumā). Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 
31. lpp.; The History of Herodotus. Pieejams: http://classics.mit.edu/Herodotus/history.4.iv.html (skatīts 
27.10.2016.).

  9 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. Москва: Наука, 1979; Дова-
тур  А. И. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарии. Москва: 
Наука, 1982, c. 231–232.

10 Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. Москва: Наука, 1970, рис. 2; Dini P. U. Baltu 
va lodas, 52.–53. lpp.

11 Седов B. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, c. 36, 38; Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu se-
nākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatījumā), 34. lpp. 

12 Топоров В. Н. Еще раз о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, 
язык, имя). Из историии и.–евр.* neur-:* nour- и *sel-. Onomastica Lettica, 2. Rīga: Latviešu valodas insti-
tūts, 2004, c. 157–159.

13 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā ska-
tījumā), 36. lpp.; Казанский М. М. О балтах в лесной зоне России в эпоху великого переселения наро-
дов. Археологические вести, № 6, 1999, с. 415.

14 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā ska-
tījumā), 36. lpp.

15 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. Rīga: Zvaigzne, 1992, 6. lpp. 
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1. gs. pēc Kr. Kornēlijs Tacits darbā “Ģermānija” (Germania) apraksta aistu ciltis 
(Aestiorum gentes), kas dzīvo pie Svēbu (Baltijas) jūras un nodarbojas ar dzintara vāk-
šanu un tirgošanu, norādot uz viņu primitīvo attīstības līmeni, māņticību, dzelzs 
 ieroču trūkumu bruņojumā, izceļot viņu centīgumu, audzējot labību.16 Pastāv uzskats, 
ka ar vārdu aisti apzīmētas baltu ciltis.17 Kā īpaši atpalicīgas raksturotas somu ciltis: 
“nav tiem ieroču, nav zirgu, nav mājas dievu; zāle tiem barība, zvēru ādas – apģērbs, 
kailā zeme – gulta”,18 kas ir pretrunā ar arheoloģiskajos izrakumos iegūtajām 
 liecībām.

Vairākas Eiropas tautas minētas 2. gs. pēc Kr. ēģiptiešu dabaszinātnieka, astro-
noma un ģeogrāfa Klaudija Ptolemaja ģeogrāfiskajā aprakstā “Geographia” un kartēs 
(saglabājušās kā 12. un 13. gs. kopijas), kas līdz pat 16. gadsimtam kalpoja kā ģeogrā-
fisko zināšanu pamats visā Eiropā.19 Ptolemaja priekšstati par ģeogrāfiskajiem attālu-
miem pētniekiem sagādājuši ne mazums grūtību, tos interpretējot.20 Pielietojot sfēris-
kās ģeogrāfijas metodes, Lietuvas pētnieki lokalizējuši 12 Ptolemaja nosauktās tautas 
un sasaistījuši ar 2. gs. kultūrām. Piecas no tām tiek saistītas ar rietumbaltiem (Ga-
lindae, Venedi, Sudini, Veltae, Sali), trīs tautas (Gossi, Carboni, Careoti) – ar Baltijas 
somiem, bet četras tautas (Stavani, Pagiriti, Savari, Boruski) – ar austrumbaltiem.21 

Atkārtoti aisti pieminēti pēc četriem gadsimtiem Rietumeiropas viduslaiku hro-
nistu darbos. Kasiodors vienā no ostgotu karaļa Teodoriha Lielā rīkojumu grāmatām 
ievietojis karaļa pateicību (sastādīta ap 523.–526. g.) aistiem par viņu sūtņa atvesto 
dzintara dāvanu.22 Dažus gadus vēlāk Kasiodors sarakstījis arī pašu gotu vēsturi “His-
toria Gothorum”. Sniegtās ziņas norāda uz aistu gotu valodas prasmēm un vēlēšanos 
diplomātiskā veidā nostiprināt savu ietekmi.23 

Kasiodora darbu izmantojis garīdznieks Jordans sacerējumā “Gotu izcel šanās un 
darbi” (551).24 Pēc Jordana sniegtajām ziņām noprotams, ka aisti apdzīvojuši ievēro-
jamu Austrumeiropas daļu, no Vislas grīvas līdz Okas vidustecei. Izteikta arī hipo-
tēze, ka baltiem jau gotu karaļa Ermanarika valdīšanas laikā pastāvējuši cieši sakari 
ar gotiem un daļa no tiem līdz ar gotiem aizceļojuši līdz Melnās jūras un Dņepras 
apgabalam, bet pēc huņņu iebrukuma ierauti lielajos migrācijas procesos.25 Trīs gad-
simtus vēlāk aisti līdztekus venediem kā Baltijas jūras austrum pie krastes iedzīvotāji 

16 Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām (Gaius Cornelius Tacitus. Germania. De 
origine et situ Germannorum). No latīņu val. tulkojis J. Endzelīns. Rīga: Vēstures izpētes un popula rizēšanas 
biedrība, 2011, XLV, 162.–165. lpp.; Germania. Pieejams: http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/
tacitusc/germany/chap1.htm#Aesti (skatīts 27.10.2016.).

17 Gimbutas M. The Balts. London: Thames and Hudson, 1963, p. 22.
18 Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām, XLVI, 166.–167. lpp.
19 Ļaviņš I. Skandināvijas un Austrumeiropas reģiona attēlojums viduslaiku arābu un persiešu vēstures avotos. 

Promocijas darbs. Rīga, 2013, 59. lpp.
20 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 6. lpp.; Dini P. U. Baltu valodas, 54. lpp.
21 Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida. Vilnius: Edukologija, 2014, p. 262. 
22 Mugurēvičs Ē. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā 

skatījumā), 39. lpp.
23 Dini P. U. Baltu valodas, 57. lpp.
24 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 7. lpp.
25 Biļķins V. Kasiodora, Jordāna un Einharda ziņas par aistiem. Ceļa Zīmes, Nr. 38, 1959, 42.–47. lpp.
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minēti Kārļa Lielā valstsvīra Einharda sastādītajā Kārļa Lielā biogrāfijā (Vita Caroli 
Magni).26 

9. gs. beigās aistu vārds (Estum) un detalizētas ziņas atrodams Vulfstana aprakstā 
par ceļojumu no Hedebijas un uzturēšanos Truso pie Vislas grīvas. Apraksts vēstī, ka 
Estmare piederot estiem, kuru zeme Eastland esot liela, ar daudzām pilīm, kur valda 
valdnieki. Estu ciltis raksturotas kā ļoti kareivīgas, kas piekopjot īpašus bēru rituālus, 
rīkojot zirgu skriešanas sacīkstes, darot medalu, protot sasaldēt arī vasarā. Pētnieki uz-
skata, ka toponīms Eastland, iespējams, ir paša ceļotāja darināts, vadoties pēc zemes 
novietojuma, t.i., no jēdziena “austrumi”.27

Aistu vārds no rakstītajiem avotiem neizzuda gandrīz visa 1. g. t. garumā. Vairums 
pētnieku ir vienisprātis par aistu piederību baltiem, bet domas dalās jautājumā par 
etno nīma attiecināšanu uz kādu no baltu tautām. Senie autori ar aistiem apzīmējuši 
atšķirīgu iedzīvotāju kopumu. Tacits, iespējams, raksturojis tikai senprūšu apdzīvotās 
teritorijas dienviddaļas iedzīvotājus, Ptolemajs ar aistiem ģeogrāfiskā nozīmē apzīmējis 
visu Baltijas tautu kopumu, Jordans – Baltijas jūras dienvidu krasta iedzīvotājus uz 
austrumiem no Vislas grīvas, bet Vulfstans – zemi uz austrumiem no Vislas. Savukārt 
viduslaikos šis apzīmējums pārveidojas par Baltijas somu – igauņu (Eesti) nosaukumu. 
Līdz ar to pētnieki aistus uzlūkojuši par ģermāņiem, prūšiem, prūšu kaimiņiem kur-
šiem, arī par somiem.28 Jaunākajā literatūrā pausta atziņa, ka ar aistiem būtu jāsaprot 
rietumbaltu cilšu savienība, kas Tacita laikā apdzīvojušas Vislas grīvu, Sambiju– 
Natangu un lietuviešu piejūru augšpus Nemunas grīvas.29

Kā rietumbalti, tā austrumbalti iesaistīti Latvijā dzīvojošo baltu maztautu etno-
ģenēzē, tāpēc šīs senās liecības ir nozīmīgas Latvijas teritorijā dzīvojošo baltu vēstures 
kontekstā, kaut arī tieši par mūsdienu Latvijas teritorijas senajiem iedzīvotājiem ne-
stāsta. 

Konkrētākas un drošākas ziņas par baltiem parādās 9.–13. gs. Rietumeiropas rak-
stītajos avotos, kuros minētas atsevišķas tautas, īpaši tās, kas dzīvoja Baltijas jūras 
dienvidu un dienvidaustrumu piekrastē (prūši, kurši, zemgaļi, lietuvji u.c.), vietvārdi. 
Pagāniskajām tautām citzemju autori īpašu vērību nevelta.30 Tomēr nozīmīgs ir Latvi-
jas teritorijā dzīvojušo tautu pieminēšanas fakts. 

Visagrāk (Hamburgas–Brēmenes arhibīskapa Rimberta (865–888) hronikā) un 
arī visbiežāk rakstītajos avotos pieminētā tauta ir kurši.31 Rimberta sastādītajā Svētā 
Ansgara dzīves aprakstā (Vita sancti Anscarii) tiek stāstīts par kuršu (Chori) apdzīvotās 
teritorijas dalījumu piecās zemēs (civitates) un divām nozīmīgākajām pilsētām Apūli 

26 Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti, 8. lpp.
27 Dini P. U. Baltu valodas, 58. lpp.; Dunsdorfs E.  Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: 

Austrālijas Latvietis, 1955, 17.–18. lpp. Pieejams: http://www.historia.lv/tags/aisti (skatīts 27.10.2016.).
28 Dini P. U. Baltu valodas, 55.–56. lpp.; Mugurēvičs Ē. Rakstīto avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeo grā-

fiskā un ģeopolitiskā skatījumā), 38. lpp.
29 Jovaiša E. Aisčiai. I knyga: Kilmė. Vilnius: Edukologija, 2012, p. 7, 307, 335.
30 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 

un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015, 9. lpp. (Izdevumā doti avotu tekstu fragmenti 
oriģinālvalodā.)

31 Senās Latvijas vēstures avoti = Fontes historiae Latviae medii aevi. Izd. A. Švābe. 2. burtn. (1238.–1256. g.). 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1940, 5. dok. (Latvijas vēstures avoti, 2. sēj.).
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un Zēburgu (Grobiņu), par kuršu cīņām ar skandināvu iebrucējiem, par sudraba krā-
jumiem kuršu pilsētās, ko daļēji apliecina arī arheoloģiskie izrakumi.32 Kuršu bagātības 
un zirgus cildinājis Ādams no Brēmenes (ap 1075–1076), atzīmējot kuršus arī kā 
pagā niskajām tradīcijām vispārņemtāko un visnežēlīgāko cilti pretstatā cilvēcīgajiem 
un izpalīdzīgajiem ļaudīm – prūšiem.33 Kuršu pagānisko tradīciju noturība atspoguļota 
vēl 15. gs. sākuma avotos.34 

Latvijas teritorijas iedzīvotāju un vietu pieminējums atrodams virknē skandināvu 
sāgu, lai gan to ticamības pakāpe nav augsta. Tās pierakstītas tikai ap 12.–13. gs., bet 
vēstī par agrākiem notikumiem. Bez tam sāgām ir folklorai raksturīgā vēstījuma forma 
un saturs. Skandināvu sāgas un Sakša Gramatiķa sastādītā dāņu vēsture “Dāņu diž-
darbi” (Gesta Danorum), kuras viena daļa, pēc pētnieku domām, ir izdomājums, vēstī 
par kuršu, sembu, igauņu cīņām ar dāņiem, raksturo cīņas taktiku, ieročus.35 Šīs ziņas 
sasaucas ar Knutu sāgu (Knitlinga sāgu), kas apraksta notikumus no 10. gs. vidus līdz 
13. gs., stāsta par kuršu sirojumiem dāņu pārvaldītajā Zviedrijas dienvidaustrumu 
daļā.36 Arī ap 1230. gadu sarakstītā Egila Skalagrimsona sāga apraksta notikumus 
kuršu zemēs 10. gs. Īpaši nozīmīgs ir kāda “bagāta un varena vīra” ciema sētas ar vai-
rākām ēkām apraksts.3711. gs. skandināvu avotos sniegtas pirmās drošākās ziņas arī 
par zemgaļiem.38 Tā Ingvara Tālbraucēja sāga vēstī par divu zviedru (sveju) kuģinieku 
braucienu pie zemgaļiem, lai karaļa Olava Šetkonunga (valdījis 994–1022) vārdā 
 ievāktu meslus. Meslu ievākšanas faktu pētnieki apšauba.39 

Ziemeļkurzemes, Zemgales un Līvzemes ģeogrāfiskie nosaukumi uzieti Zviedrijas 
rūnakmeņos.40 

Iespējams, ka daži kuršu un zemgaļu centri un Daugava minēta arābu ceļotāju ap-
rakstos.41 Arī arābiem Baltijas jūra labi pazīstama saistībā ar dzintara ieguvi, tādējādi 
plašākas ziņas atrodamas par ieguves vietai tuvākajiem iedzīvotājiem. Pētnieki atzīmē 
Abū Abdallāha ibn Muhammeda al Idrīsī (1100–1165) darbu “Rodžera grāmata” 
(Kitāb Rugār), kurā nosauktas vairākas Baltijas jūras piekrastes zemes un, iespējams, 
arī dažas vietas mūsdienu Latvijas teritorijā. Pats Idrīsī Baltijas reģionā nav bijis, bet 
informāciju ieguvis no ceļotājiem un tirgotājiem. Arābu ziņas nozīmīgas vietējo tautu 
tirdzniecības izpratnei. 

32 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 10.–18. lpp.; Zeids T. Senākie rakstītie 
Latvijas vēstures avoti, 8. lpp.

33 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 28.–34. lpp.
34 Spekke A. Brēmenes Ādamu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 

Nr. 1, 1937, 11.–66. lpp.; Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 95. lpp.
35 Kursis A. Mīti un īstenība. Stokholma: ARAR, 1997, 38.–41., 49.–59. lpp.; Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas 

hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 35.–43. lpp.; Baranauskas T. Saxo Gramaticus on the Balts. Saxo 
and the Baltic Region. A Symposium. [Odense]: University Press of Southern Denmark, 2004, pp. 63–79. 
Pieejams: http://viduramziu.istorija.net/en/vikings.htm (skatīts 27.10.2016.).

36 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 44.–49. lpp.
37 Turpat, 50.–57. lpp.; Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp.
38 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje. Rīga: N.I.M.S., 2003, 9. lpp.
39 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 57.–63. lpp.
40 Мельникова Е. A. Скандинавские рунические надписи. Москва: Наука, 1977, с. 78, 96–97.
41 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, 295. lpp.
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Izņemot sēļus, visas Latvijā un tām kaimiņos dzīvojošās tautas 12. gs. sākumā sa-
rakstītajā senkrievu hronikā “Pagājušo laiku stāsts” minētas kā tautas, kurām ir sava 
valoda (свой язык имуще).42 

Ievērojami plašāks Austrumbaltijas tautu vēsturi skārušo notikumu atspoguļojums 
parādās 13. gs., arī vēlākās hronikās un dokumentos, tie ir neaizstājami avoti vēsturis-
kās ģeogrāfijas jautājumu risināšanā, kā arī retrospektīvi izmantojami etnisko un so-
ciāli politisko procesu skaidrošanā. Pirmām kārtām te minamas Indriķa un Atskaņu 
hronikas,43 kur minētas visas Latvijā dzīvojošās tautas, t.sk. arī sēļi. Fragmentāras ziņas 
satur arī virkne citu 13. gs. Rietumeiropas hroniku un aprakstu, teksta izvilkumus no 
kuriem apkopojis Ē. Mugurēvičs.44 Nozīmīgas ziņas baltu un Baltijas somu tautu rak-
sturojumam, ticējumu un tradīciju izpratnei atrodamas franciskāņu ordeņa mūku  – 
Bartolomeja Angļa zemju aprakstos “Par lietu savdabībām” un Rodžera Bēkona sace-
rējumā “Lielais darbs”, vācu ordeņbrāļa Dūsburgas Pētera “Prūsijas zemes hronikā”, 
ģeogrāfiskajā traktātā “Zemju apraksti” u.c. 

Hipotēzes par indoeiropiešu un somugru pirmdzimteni.  
Baltu un Baltijas somu izcelsmes jautājumi

Baltu un Baltijas somu etniskās vēstures senākie posmi ir viena no sarežģītākajām 
un diskutētākajām problēmām, kas ietver divus aspektus – valodas izcelsmes jautā-
jumu un baltu un Baltijas somu valodās runājošo un rakstītos avotos minēto tautu iz-
celsmi. Arheoloģiskais materiāls var vienīgi raksturot izmaiņas kultūrā telpā un laikā, 
bet nevar sniegt ziņas par procesā iesaistīto dalībnieku valodu.45 Problēma slēpjas arī 
grūtībās izprast, kādus vēsturiskos procesus ietver kultūru maiņa – materiālās kultūras 
maiņu, saglabājoties valodas pārmantotībai, iedzīvotāju un valodas nomaiņu, sociālus, 
etniskus vai citus procesus. Etnokultūru vēsturiskās saknes tiek meklētas, balstoties uz 
rakstītajiem avotiem un mūsdienu etnosu izpēti, retrospektīvi izsekojot kultūras ele-
mentu kontinuitātei arheoloģiskajā materiālā senākā pagātnē. 

Jautājumā par baltu un Baltijas somu izcelsmi pastāv daudzas hipotēzes. Baltijas 
somu senāko vēsturi pētnieki tradicionāli saista ar ķemmes-bedrīšu keramikas kul-
tūru. Latvijas teritorijā šī kultūra parādās vidējā neolīta (4100.–2900. g. pr. Kr.) sā-
kumā. Kultūras liecības konstatētas ap 50 ezeru (Lubāna, Burtnieku, L. Ludzas u.c.) 
un Baltijas jūras lagūnu (Sārnates, Ģipkas, Pūrciema u.c.) piekrastē izvietotajās ap-
metnēs. Kultūras liecības uzietas kā no jauna ierīkotās, tā pirms tam izmantotās 

42 Полное собрание русских летописей. Том 1. Москва: Издательство Восточной литературы, 1962, 
с. 4, 11.

43 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugu-
rēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998; Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča 
priekš vārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993.

44 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm, 64.–127. lpp.
45 Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. Санкт-Петербург, 2007, 

c. 6–8. Pieejams: http://www.archaeology.ru/Download/Klejn/Klejn_2007_Drevnie_migratsii.pdf (skatīts 
27.10.2016.).
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 apmetnēs.46 Raksturīgākā iezīme ir apaļdibena māla trauki ar ķemmesveida spiedoga 
iespiedumu joslām un bedrīšu rindām rotātu virsmu. Ķemmes-bedrīšu keramikas 
kultūras nesēji bija mednieki-vācēji, kas mita stāvkoku konstrukcijas mītnēs ar pītām 
sienām un divslīpju jumtu. Krama rīkus viņi izgatavoja no labas kvalitātes krama, kas 
maiņas ceļā tika  iegūts no Valdaja un Volgas augšteces apgabaliem. Izmantoja arī no 
kaula un koka darinātus rīkus un izgatavoja dzintara un slānekļa rotas. Mirušos apgla-
bāja, līdzi dodot ieročus, ikdienā lietotus rīkus, rotas. Rituāla nozīme bijusi apbedīju-
mos atrastajām pēcnāves maskām, dzintara ripām uz acīm, ziedojumiem un okeram. 
Šīs kultūras ideoloģiskajos priekšstatos nozīmīga loma bijusi ūdensputna, aļņa, lāča, 
zivs tēlam.47 Ūdens putniem ierādīta nozīmīga loma arī vēlākajā somu tautu mitolo-
ģijā.

Ķemmes-bedrīšu keramikas kultūra aptvēra mūsdienu Somiju, Karēliju, Krievijas 
ziemeļ rietumu apgabalu, Austrumbaltiju. Visā teritorijā tā izplatījās aptuveni vienlai-
cīgi. Izteikta doma, ka tā veidojusies apgabalā starp Lādogas ezeru un Valdaja augstie-
ni.48 Šīs kultūras nesējus saista ar somugriem.49 

Pirmās hipotēzes par somugru izcelsmi pauduši valodnieki 19. gs., izveidojot urā-
liešu valodu saimes evolūcijas modeli (valodu koku) un liekot pamatus valodniecībā 
un arheoloģijā ilgstoši dominējošajai migrācijas teorijai. Šī teorija ietvēra ideju, ka 
som ugru priekšteči bijuši mongoloīdās rases pārstāvji un atnākuši uz Eiropu no aus-
trumiem. Pirmdzimtenes teritorija tika noteikta, balstoties uz lingvistiskās paleontolo-
ģijas, t.sk. bioģeogrāfijas noteikto senāko augu, dzīvnieku vārdu izplatības areālu, kas 
ietvēra, pēc dažādām versijām, teritoriju no Altaja līdz Vidusvolgai. Austrumu teorijas 
piekritēji bija gan valodnieki, gan arheologi, kuri atbalstīja rietumsomu migrāciju 
1. g.  t. pēc Kr. sākumā. Viņi vēsturisko ainu uzlūkoja kā somugru pārvietošanos rie-
tumu virzienā uz Baltijas jūras piekrasti krasu klimata izmaiņu rezultātā pa ļoti vāji 
apdzīvoto mežu joslas zonu.50 

Līdz 20. gs. 20. gadiem valdošā bija valodnieku hipotēze par somugru priekšteču 
dzimteni Dienvidsibīrijā Altaja pakājē, kad somu valodnieks Ēmils Setele pamatoja 
somugru saknes Austrumeiropas mežu joslā.51 Saskaņā ar viņa koncepciju somugru 
valodā runājošo kopība pastāvējusi līdz 2500. g. pr. Kr., bet to dzimtene bijusi Volgas 
augšteces un vidusteces, Okas un, iespējams, Kamas baseins. Pēc tam pakāpeniski cita 

46 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem. Latvijas aizvēstures senākais posms 
(10500.–1. g. pr. Kr.). Rīga: Zinātne, 2015, 42.–43. lpp.

47 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2001, 108.–112. lpp.

48 Янитс Л. Ю. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории 
Эстонской ССР. Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. cт. под. ред. Х. Моора. Таллин: 
Эстонское государственное издательство, 1956, с. 156–157.

49 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 41. lpp. 
50 Кочкуркина С. И., Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века – ран-

него cредневековья в Карелии. Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит – 
cредневековье). Петрозаводск, 2006, c. 174–175.

51 Моора Х. А. Вопросы сложeния эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 
археологии. Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. cт. под. ред. Х. Моора. Таллин: 
Эстонское государственное издательство, 1956, с. 50; Седов В. В. Прибалтийские финны, с. 9.
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pēc citas nodalījušās ugru, permiešu, Pievolgas, sāmu valodas. 1. g. t. pr. Kr. laikā arī 
Baltijas jūras somu valodas nodalījušās no Pievolgas grupas un tās nesēji sasnieguši 
Baltijas jūras piekrasti, kur izveidojusies vienota Baltijas somu valoda, kas ap 8. gs. di-
ferencējusies Baltijas somu cilšu valodās. Ē. Seteles hipotēzei daudzus gadu desmitus 
bija piekritēji, neskatoties uz arheologu nespēju sinhronizēt valodnieka modeli ne tikai 
ar plašā areālā izplatīto un neviendabīgo neolīta ķemmes-bedrīšu keramikas kultūru, 
bet arī ar jaunāka perioda kultūrām.52 

Hipotēzēs, kas balstītas austrumu migrācijas idejā, pastāvēja vairākas pretrunas. 
Mežu zonas neapdzīvotība izrādījās nepatiesa. Migrāciju faktam arheoloģiskajā mate-
riālā nebija pierādījumu. Arī pašā urāliešu valodu kokā pastāvēja iekšējas pretrunas, jo 
konstatētā arhaisko elementu esamība Baltijas somu un sāmu valodās “neierakstījās” 
austrumu izcelsmes teorijā. Problēmas radīja arī atklātā rasu daudzveidība somu va-
lodās runājošo populācijā, kas ir pretrunā ar urāliešu valodas koku, valodnieku un 
 arheologu priekšstatiem par somu pirmdzimteni austrumos. Rietumsomu tautām do-
minē eiropeīdais komponents, tāpēc pētniekiem bija jāatzīst vismaz vietējo iedzīvotāju 
dalība somugru formēšanās procesā.53

Tā kā arheoloģiskie dati neuzrādīja vērā ņemamu migrāciju no Pievolgas, pētnieki 
meklēja viendabīgu kultūru, uz kuras pamata varēja veidoties Baltijas somu etnoling-
vistiskā kopība. Par tādu sāka uzlūkot ķemmes-bedrīšu keramikas kultūru, kas vidējā 
neolītā aptvēra Baltiju, Somiju un sniedzās līdz Ilmeņa un Lādogas ezeram, t.i., aptu-
veni visu vēlāko Baltijas somu tautu apdzīvoto reģionu.54 Šīs hipotēzes ietvaros neva-
rēja izskaidrot valodniecības datus par Baltijas un Pievolgas somu valodu grupu ko-
pību senatnē. Igauņu arheologs H. Moora ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras nesējus 
atzina par Baltijas somu priekštečiem, bet ar Baltijas somiem saistīja tekstilās kerami-
kas kultūras nesējus, kuri, pārvietojoties somugru areālā, atnāca no austrumiem un at-
nesa tās valodas īpatnības, kas apvieno Baltijas somus ar Pievolgas somiem.55 

Cita hipotēze pauda ideju par Baltijas somu etnolingvistiskās kopības veidošanos 
tekstilās un švīkātās keramikas kultūras reģionālās mijiedarbības procesā.56 Tekstilās 
keramikas kultūras pieminekļiem raksturīgas kopīgas iezīmes visā tās izplatības 
 areālā, t.sk. arī teritorijā starp Volgu, Oku un Valdaja augstieni (Djakovas kultūra).57 
Tekstilās keramikas kultūra pastāvējusi no 1. g. t. pr. Kr. vidus līdz pirmajiem gadsim-
tiem pēc Kristus. Baltijas reģiona pieminekļos kopā ar tekstilo keramiku vienmēr sa-
stopama švīkātā keramika, kas tiek saistīta ar baltu infiltrāciju vai migrāciju. Somu un 
baltu valodu kontakti izsekoti gan leksikā, gan fonētikā un gramatikā. Baltu valodu 
lielo  ietekmi Baltijas somu valodu veidošanās procesā uzsvēris igauņu valodnieks 

52 Моора Х. А. Вопросы сложeния эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 
археологии, с. 51–52.

53 Кочкуркина С. И., Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века – 
раннего cредневековья в Карелии, c. 176–177.

54 Седов В. В. Финно-угры и балты в эпоху средневековья, с. 13.
55 Моора Х. А. Вопросы сложeния эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных 

археологии, c. 61–64; Седов В. В. Прибалтийские финны, с. 13.
56 Седов В. В. Прибалтийские финны, с. 13.
57 Cimermane I. Latvijas tekstilā keramika un tās sakari ar Djakovas kultūras apgabalu. Arheoloģija un 

etnogrāfija, 8. laid., 1965, 53. lpp.
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Pauls Ariste.58 Reģiona ietvaros vietējo iedzīvotāju mijiedarbībā ar švīkātās keramikas 
kultūras nesējiem veidojās Baltijas somu valodas nesēju kopība, bet ar Pievolgas so-
miem radās plaisa. 

Mūsdienās pētnieki ir arvien noraidošāki par kultūru veidošanos migrāciju ceļā, 
apšauba plašu migrāciju iespējamību, jo nespēj rast atbildes uz jautājumu, kas izraisīja 
šādas migrācijas, kā arī nespēj konstatēt tās arheoloģiskajā materiālā.59 Pētnieki lielāku 
vērību pievērš kopienu savstarpējai komunikācijai un sakaru ceļā nodotām ino-
vācijām.60 

Šīs pieejas pārstāvju etnovēsturiskā aina izskatās sekojoša. Vēlajā paleolītā urālieši 
vai protosomugri apdzīvoja pieledāja zonu, ko ietvēra Reina rietumos, Donava un 
Melnā jūra dienvidos un Pečoras upe austrumos. Ledājam atkāpjoties, viņi apguva visu 
Ziemeļeiropu. Aptuveni 6000. g. pr. Kr. Eiropā no Mazāzijas sāka izplatīties zemkopība 
un lopkopība. Šī procesa ietvaros indoeiropiešu valodas nesēju kultūras un skaitliskā 
pārākuma rezultātā kļuva par starpetnisku valodu (lingua franca). Virzoties uz zieme-
ļiem, indoeiropiešu zemkopji asimilēja medniekus somugrus, no kuriem saglabājās 
substrāts ģermāņu un baltu–slāvu valodās. Tikai mežu zonas ziemeļu daļā som ugri sa-
glabāja savu valodu stiprā indoeiropiešu ietekmē.61 Tomēr šīs hipotēzes ietva ros seno 
etnosu kultūras mijiedarbības un adaptācijas procesi nav pietiekami izstrādāti un pa-
matoti, nav parādīta rasu izmaiņas dinamika.62 

Jaunākie pētījumi par Baltijas somu un sāmu valodās runājošo eiropeiskajām sak-
nēm orientēti uz mūsdienu iedzīvotāju populācijas ģenētikas, antropoloģijas un ling-
vistikas datu iegūšanu, kas tiek projicēti uz akmens laikmetu. Ģenētiskie pētījumi 
rāda, ka īpaši somiem, mazāk sāmiem, pārsvarā ir eiropiešu populācijai raksturīgie 
mātes gēni, bet somu kranometriskie indeksi daudz tuvāki vēlā paleolīta iedzīvotājiem 
nekā citām eiropiešu tautām.63 Molekulārās ģenealoģijas pētījumi apstiprina hipotēzi 
par somugru populāciju paleoaziātisku izcelsmi.64 Taču ģenētiskie pētījumi var parādīt 
kādas populācijas izcelsmes vietu, teorētisko migrācijas ceļu, bet nespēj sniegt infor-
māciju par tās valodu. 

Ne mazāk sarežģīti ir baltu izcelsmes jautājumi, kas cieši saistīti ar indoeiropiešu 
pirmdzimtenes meklējumiem un jautājumu par baltu valodas izdalīšanās laiku un vietu. 
Literatūrā tiek pausts, ka balti kā etnolingvistiska kopība izveidojusies 3. g.  t. pr. Kr., 

58 Аристе П. А. Формирование Прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития. 
Вопросы этнической истории эстонского народа. Сб. статьей под. ред. Х. Моора. Таллин: Эстонское 
государственное издательство, 1956, c. 5–27.

59 Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов, c. 8–9. 
60 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem, 43.–44. lpp.
61 Кочкуркина С. И., Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века  – 

раннего cредневековья в Карелии, c. 181; Wiik K. Who are the Finns? SKY Journal of Linguistics, Vol. 19, 
2006, pp.  97–108. Pieejams: http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2006_1/1FK60.1.9.WIIK.pdf (skatīts 
27.10.2016.).

62 Кочкуркина С. И., Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века – 
раннего cредневековья в Карелии, c. 181.

63 Turpat, 179. lpp.
64 Назарова А. Ф. Генетика и филогенез финно-угорских популяций. Электронное научное издание 

Альманах Пространство и Время. Т. 4. 2013, вып. 1: Система планета Земля. Pieejams: 2227-9490e- 
aprovr_e-ast4-1.2013.61 (skatīts 27.10.2016.).
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Austrumeiropas mežu joslā plašas migrācijas veidā ienākušajām indoeiropeiskajām 
auklas keramikas un kaujas cirvju kultūras ciltīm sajaucoties ar vietējiem neolīta iedzī-
votājiem.65 Ar šīs kultūras parādīšanos tiek saistīts Eiropas mežu joslas iedzīvotāju 
indo eiropeizācijas sākums, kā arī jauna saimniecības modeļa – ražojošās saimniecības 
(lopkopības, zemkopības) izplatība. Auklas keramikas jeb laivasveida cirvju kultūra 
aptvēra plašas Eiropas teritorijas – no Reinas rietumos līdz Volgas vidustecei austru-
mos, no Dienvidsomijas ziemeļos līdz Alpiem un Piekarpatiem dienvidos.66 Agrīnajā 
kultūras izplatības periodā konstatēta līdzība māla trauku formās un ornamentācijā, 
apbedīšanas tradīcijās, darbarīkos, bet kultūras izplatīšanās procesā izveidojās vairāk 
nekā 20 radniecīgas grupas, kurām, neskatoties uz lokālām atšķirībām, saglabājās māla 
trauki, kas rotāti ar auklas nospiedumu vai auklu imitējošu rotājumu, kā arī pulēti kāt-
cauruma laivasveida akmens cirvji. 

Austrumbaltijā auklas keramikas un kaujas cirvju kultūra sajaucās ar Narvas un 
Nemunas kultūru, šo kultūru mijiedarbības rezultātā attīstījās Žucevas kultūra. Savu-
kārt Augšdņepras un Augšvolgas apgabalā, asimilējot agrākās Dņepras–Doņecas 
(5.–3. g. t. pr. Kr.) un Volosovas (4.–3. g. t. pr. Kr.) kultūras, izveidojās Vidusdņepras 
un Fatjanovas kultūras. 

Pastāv vairāk nekā 20 hipotēžu un to variantu jautājumā par indoeiropiešu kopī-
bas izcelsmes vietu. Zināma vienprātība ir tikai jautājumā, ka tā meklējama Centrāl-
eiropas austrumu daļā, kur tai bijusi saskarsme ar stepju iedzīvotājiem. Arī indoeiro-
piešu izpētē dominējošās ir migrācijas hipotēzes. Valodnieki jau kopš 18. gs. centušies 
rekonstruēt indoeiropiešu pirmvalodu un meklēt viņu pirmdzimteni. Nozīmīgi bija 
valodnieku pētījumi hidronīmijas jomā. Atklājās, ka baltu hidronīmi ne tikai aptver 
plašas Austrumeiropas teritorijas un vairumam no tiem ir atbilstības indoeiropiešu 
pirm valodā, bet arī, ka tie ir ļoti seni (etimoloģiski saistīti ar ūdeni).67 

Valodnieki indoeiropiešu pirmdzimteni meklējuši uz ziemeļiem no Melnās, Kaspi-
jas un Arāla jūras, Dienvidurālu apgabalā un uz austrumiem no tā, kā arī Viduseiropā 
uz austrumiem no Reinas.68 V. Georgijevs un I. Djakonovs pamatojuši hipotēzi, ka senie 
indoeiropieši dzīvojuši Balkānu–Karpatu reģionā. Te 5.–4. g. t. pr. Kr. iedzīvotāji pārgāja 
uz ražojošo saimniecību, sasniedzot visai augstu metālu apstrādes līmeni. Arheoloģis-
kajā materiālā hipotēzei nav apstiprinājuma, arī daļa valodniecības datu ir pretrunā.69

Par pamatotāku tiek uzskatīta valodnieku T. Gamkrelidzes un V. Ivanova hipotēze, 
saskaņā ar kuru indoeiropiešu pirmdzimtene tiek lokalizēta Priekšāzijā: Austrum-
anatolijā un Mezopotāmijā.70 No šī apgabala indoeiropiešu grupas caur Vidusāziju gar 

65 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 1994, 
46.–62. lpp. (šis izdevums ir autores darba The Balts. London: Thames and Hudson, 1963 pārstr. un papildin. 
variants).

66 Sedovs V. Balti senatnē. Rīga: Zinātne, 1992, 9. lpp.
67 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija, 20.–24. lpp.; 

Dini P. U. Baltu valodas, 39.–40. lpp.
68 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija, 44.–45. lpp.
69 Sedovs V. Balti senatnē, 15. lpp.
70 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и исто рико-

типологический анализ прaязыка и протокультуры. Тбилиси: Издательство Тбилисского универ-
ситета, 1984.
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Kaspijas jūras austrumu krastu izceļoja uz Volgas lejteci un Melnās jūras ziemeļu pie-
krasti, kur veidojās indoeiropiešu “otrā” pirmdzimtene – seneiropiešu areāls, no kurie-
nes nākošā migrācijas vilnī seneiropieši devās tālāk uz rietumiem.

No arheologu vidus 20. gs. 20. gados nozīmīgu viedokli problēmas risinājumā iz-
teica austrāliešu arheologs Gordons Čailds, kura idejas tālāk attīstīja lietuviešu izcel-
smes amerikāņu pētniece Marija Gimbutiene. Viņas paustā hipotēze par indoeiropiešu 
pirmdzimteni stepju un jauktajā mežastepju apgabalā uz ziemeļiem no Melnās un 
Kaspijas jūras ilgstoši tika uzskatīta par pietiekami argumentētu. Hipotēze ietver ideju 
par stepju lopkopju–klejotāju cilšu trim migrāciju viļņiem laikā no 5. līdz 3. g. t. pr. Kr. 
Šīs kopības ciltis, kuras mirušos apbedīja uzkalniņos (kurgānos), kuras pazina zirgu 
un ratus, dzīvoja mazās patriarhālās kopienās, pēc M. Gimbutienes domām, bija senā-
kie indoeiropieši, kuru ekspansija noveda pie daļas Eiropas un Āzijas iedzīvotāju indo-
eiropeizācijas. Vietējie iedzīvotāji asimilējās, pārņemot ienācēju valodu. Trešā migrāci-
jas viļņa laikā pirms tam indoeiropeizētās Viduseiropas iedzīvotāji – lodveida amforu 
kultūras nesēji bija spiesti asimilēties ar jaunpienācējiem un pārvietoties ziemeļu vir-
zienā (tostarp uz Austrumbaltiju un Viduskrieviju). Uz lodveida amforu kultūras pa-
matiem izveidojās auklas keramikas kultūra, kuras agrākā fāze izsekojama starp Vislas 
lejteci un Šventoju Rietumlietuvā (Piemares kultūra). Šo kultūru M. Gimbutiene uzlū-
koja par rietumbaltu kultūras kodolu. Nedaudz vēlāku līdzīgas izcelsmes kultūru 
M.  Gimbutiene izseko apgabalā starp Dņepru un Volgas vidusteci, kur izveidojas 
 Dņepras, Fatjanovas un Balanovas kultūras (Volgas augštece un vidustece), kuras pēt-
niece saista ar austrumbaltu pirmsākumiem.71

Angļu arheologs Kolins Renfrū apšaubīja plašu migrāciju iespējamību un 20. gs. 
80. gados izvirzīja hipotēzi, ka Eiropas indoeiropeizācija bija saistīta ar zemkopības un 
lopkopības izplatību. 6500.–6000. g. pr. Kr. no Mazāzijas Balkānu pussalā parādījās 
pirmie mājlopi un kultūraugi, ar nelielām cilvēku grupām līdzi nesot arī indoeiropiešu 
valodu. Jaunie kultūras un saimniekošanas elementi izplatījās pakāpeniskas infiltrāci-
jas un difūzijas ceļā. Līdz 3000. g. pr. Kr. šādā ceļā nelielas zemkopju–lopkopju grupas 
bija indoeiropeizējušas lielāko Eiropas daļu. Zemkopju kopienās iedzīvotāju skaits pie-
auga straujāk, tāpēc indoeiropiešu valoda kļuva par noteicošo. Pētnieks pieļauj, ka 
mednieki–vācēji arī paši varēja pārņemt jauno saimniekošanas veidu, saglabājot 
iepriek šējo valodu.72

20. gs. otrajā pusē parādās arī autohtonās izcelsmes idejas, kas arvien lielāku atbal-
stu ieguvušas jaunākajos pētījumos. Šādu hipotēzi kopš 20. gs. 90. gadiem cenšas pa-
matot lietuviešu arheologs Aļģirds Girininks. Viņš uzskata, ka pēdējā ziemeļu puslodes 
apledojuma laikā mežiem klātās Karpatu un Alpu kalnu pakājes, Pireneju un Balkānu 
pussalu apdzīvoja protoindoeiropieši, kuri, ledājam atkāpjoties, apguva arī Eiropas 
ziemeļ apgabalu. Šie iedzīvotāji bija vēlā paleolīta Madlēnas, Svidru, kā arī mezolīta 
Kundas, Maglemozes un Nemunas kultūru nesēji. Tālākā baltu attīstība bija saistīta ar 
Narvas kultūru neolītā (5400.–1800. g. pr. Kr.) un švīkātās keramikas kultūru bronzas 

71 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija, 42.–62. lpp.
72 Renfrew C. Archaeology and language. The puzzle of Indo-European origins. London: Cambridge University 

Press, 1987, p. 31.
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laikmetā (1800.–500. g. pr. Kr.). To pētnieks pamato ar kultūru pēctecību no mezolīta 
līdz bronzas laikmetam un ģenētikas pētījumiem, kas norāda uz mūsdienu Eiropas 
iedzī votāju bioloģisko saikni ar senākajiem Eiropas iedzīvotājiem.73

Mūsdienu Latvijas teritorijā māla trauki, kas rotāti ar vītas auklas nospiedumu, un 
pulēti akmens kātcauruma cirvji, kuru profils sānskatā atgādina laivas kontūru, izpla-
tās vēlā neolīta (2900.–1800. g. pr. Kr.) sākumā. Kultūrai raksturīgi arī krama ķīļveida 
cirvji, sirdsveida bultu gali, kasīkļi, nazīši, kuru izgatavošanā tiek izmantoti jauni teh-
noloģiski veidi (piemēram, pulēšana). Ieviešas agrāk nelietotu formu plakandibena, 
plānsienu māla trauki. Kultūras attīstības procesā veidojas vietējā klājošās auklas kera-
mika un vietējās cilmes trauku formas. Tiek izveidoti dzintara apstrādes centri un iz-
mantoti jauni tā apstrādes paņēmieni. Dzintars tiek izmantots maiņai. 

Auklas keramikas kultūras liecības Latvijā konstatētas ap 15 iepriekšējā perioda 
apmetnēs, 5 jaunizveidotās apmetnēs, kā arī kaujas cirvju atradumi agrāk neizmanto-
tās teritorijās upju krastos. Apmetņu vājais kultūras slānis nav devis liecības plašākai 
saimniecības raksturošanai.74 

Kultūrai nav raksturīgi plaši kapulauki. Mirušie tikuši apbedīti uz sāniem saliektā 
stāvoklī līdzenajos savrupkapos, uzkalniņu kapos vai apmetnēs.75 Kapu inventāros uz-
ieti laivasveida akmens cirvji, bezpieta krama cirvji, ornamentētas raga plāksnītes, 
māla amforas un kausi, ikdienā lietotie rīki, dzintara kreļļu rotas, dzīvnieku zobu pie-
kari. Uz noteiktiem rituāliem norāda apbedījumos uzietie meža dzīvnieku kauli. Ideo-
loģiskie uzskati atspoguļojas zoomorfajos kaula un raga veidojumos, kā arī cilvēka 
dzimumu skulptūrās. 

Arheoloģiskās liecības un to 14C datējums ļauj auklas keramikas un kaujas cirvju 
kultūras pastāvēšanu Latvijā izsekot līdz 2330.–2050. g. pr. Kr.76 Agrāk dominējošais 
uzskats par auklas keramikas kultūru kā migrācijas ceļā ienākušu indoeiropiešu–pirm-
baltu lopkopju un zemkopju kultūru jaunākajos pētījumos tiek noraidīts. Ir iegūtas 
liecības, kas apliecina lopkopības un zemkopības pazīšanu Latvijā jau pirms auklas ke-
ramikas kultūras parādīšanās.77 Tiek pausta doma, ka Latvijas teritorijā visagrākā auk-
las keramika varēja veidoties vietējā vidē.78 

Arheologs Andrejs Vasks, akceptējot K. Renfrū uzskatus, izteicis domu, ka Aus-
trumbaltijā ražotājsaimniecības iemaņas tikušas pārņemtas kontaktu ceļā, neizraisot 
izmaiņas valodā. Zvidzes apmetnē Lubāna zemienē iegūti piltuvkausu kultūrai rakstu-
rīgās keramikas fragmenti, kas apliecina sakarus ar vidējā neolīta Centrāleiropas 
ziemeļ daļas lopkopjiem–zemkopjiem. Arī pirmo mājlopu un kultūraugu parādīšanās 
Latvijas teritorijā tiek saistīta ar maiņas sakariem. Valodu nomaiņu pētnieks skaidro ar 

73 Girininkas A. Lietuvos archeologija. I: Akmens amžius. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 317–318. 
74 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem, 60.–61. lpp.
75 Loze I. Auklas keramikas kultūras pētniecības aspekti Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 

94.–103. lpp.; Loze I. Late Neolithic Burial Practices and Beliefs in Latvia. Archaeologia Baltica, Vol. 1, 1995, 
pp. 33–42; Gerhards G. Saliektie apbedījumi Latvijā no antropoloģiskā viedokļa. Arheoloģija un etnogrāfija, 
21. laid., 2003, 118.–130. lpp. 

76 Loze I. Auklas keramikas kultūras pētniecības aspekti Latvijā, 102. lpp.
77 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem, 65. lpp.
78 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr., 114. lpp.
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pidžina un kreolisko valodu kā savstarpējās saziņas līdzekļa veidošanos mednieku– 
vācēju un zemkopju kontaktzonās un vēlāk arī plašākās teritorijās. Vairākus gadu tūk-
stošus ilgajā pārejā uz ražotājsaimniecību un kontaktos ar zemkopjiem un lopkopjiem 
kā linqua franca izveidojās vietējo mednieku–vācēju pidžina valoda, kuras kreolizāci-
jas procesā pārsvaru guva vai nu indoeiropiešu (Lietuvas un Latvijas dienviddaļā), vai 
arī vietējās valodas (Latvijas ziemeļdaļā un Igaunijā) pamatstruktūras.79 Attiecībā uz 
valodu maiņu literatūrā minēti dažādi iespējamie modeļi: kā demogrāfiska ekspansija, 
elites dominante, sociāla stratēģija u.c.80 

Arheoloģiskās liecības ražotājsaimniecības ekonomikas pārsvaru apliecina tikai 
bronzas laikmetā, tādējādi arī Austrumbaltijas indoeiropeizācija varēja noslēgties tikai 
šajā periodā.81 

Kultūretniskie procesi bronzas un senākajā dzelzs laikmetā  
(1800.–1. g. pr. Kr.)

Bronzas un senākajā dzelzs laikmetā visā Austrumbaltijā līdztekus izmaiņām eko-
nomiskajā, sociālajā un ideoloģiskajā sfērā norisinājās nozīmīgi kultūretniskie procesi, 
kurus veicināja ražotājsaimniecības attīstība un metālu iepazīšana. 2. g. t. pr. Kr. vidū 
Latvijas teritorijas iedzīvotāji iepazina bronzu, bet 1. g. t. pr. Kr. vidū – dzelzi. Jaunais 
saimniekošanas modelis veicināja izmaiņas dzīvesvietu izvietojumā, ciešākus iekšējos 
sakarus, bet metālu iepazīšana sekmēja tālos maiņas kontaktus. Arheoloģiskajā mate-
riālā izsekojami blīvāk apdzīvoti rajoni Daugavas lejtecē, Lielupes baseinā, Latgales 
augstienes dienviddaļā u.c. Bronzas laikmeta vidū par raksturīgu dzīvesvietu kļuva 
pilskalni, kas monopolizēja bronzas apstrādi un maiņu.

Bronzas laikmeta sākumam raksturīgo daudzveidīgi ornamentēto keramiku 2. g. t. 
pr. Kr. pēdējā ceturksnī nomaina māla trauki, rotāti ar švīkātu virsmu. Sāk izgatavot arī 
traukus ar gludu virsmu, parādās tekstilā keramika, bet tās īpatsvars ir visai neliels. 
Švīkātā keramika konstatēta visā Narvas un Pēcnarvas kultūras telpā, kas iezīmē vē-
lāko baltu kultūru izplatības areālu. 

Kopš 2. g. t. pr. Kr. beigām švīkātās keramikas apgabalā izdalās vairāki apgabali ar 
atšķirīgiem keramikas kompleksiem un apbedīšanas tradīcijām (sk. 1. att.). Latvijas rie-
tumdaļā, teritorijā starp Ventu un jūru, dzīvesvietās dominē švīkātā keramika.82 Šai te-
ritorijai raksturīga arī agrā apmestā keramika, kura jau ievērojami senāk (5. g. t. pr. Kr.) 
bija pazīstama Dienvideiropā, vēlāk Centrāleiropā un Ziemeļeiropā. Šī keramikas veida 
izplatīšanās Rietumlatvijā norāda uz sakariem ar teritoriju starp Vislu un Nemunu, kas 
tiek saistīta ar rietumbaltu kultūras veidošanās apgabalu. 

79 Vasks A. No medniekiem un zvejniekiem līdz lopkopjiem un zemkopjiem, 154.–155. lpp.
80 Loze I. Indoeiropieši Austrumbaltijā arheologa skatījumā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1997, 

22. lpp.; Zvelebil M. The agricultural transition and the origins of Neolithic society in Europe. Documenta 
Praehistorica XXVIII. Ljubljana: Ljubljana University Press, 2001, p. 2.

81 Loze I. Indoeiropieši Austrumbaltijā arheologa skatījumā, 23. lpp.
82 Васкс А. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига: Зинатне, 1991, c. 26–34.
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Aplūkojamajā periodā Lat-
vijā pastāv gan līdzenie, gan 
 uzkalniņu kapi. Mirušo apbe-
dīšanā piekopta gan inhumā-
cija, gan kremācija (sk. 2. att.). 
Kapu lauki ar lielāku apbedī-
jumu skaitu parādās tikai 2. g. t. 
pr.  Kr. trešā ceturkšņa beigās 
vai pēdējā ceturksnī. Gan pēc 
izveides, gan pēc apbedīšanas 
tradīcijām tie ir dažādi. 

Latvijas dienvidrietumos 
mirušie tikuši apbedīti smilšu 
uzkalniņos, kuru pamatā konsta-
tētas dažādas akmeņu konstruk-
cijas. Te pastāvējuši gan uzkal-
niņi ar ugunskapiem ur nās 
(Dārznieki, Bašķi), gan uzkalniņi 
bez apbedījumiem urnās (Pu-
kuļi), kā arī uzkalniņa pamata 
konstrukciju līmenī konstatēti 
skeletkapi, bet uzbērumā – 
ugunskapi (Pukuļi).83 Inhumā-
cija piekopta bronzas laikmeta 
sākumposmā, bet mirušo kre-
mācija uzsākta laikmeta vidū. 
Mirušo kremācijas palieku ievie-
tošana māla urnās tiek attieci-
nāta uz bronzas laikmeta otro 
pusi. Konstatētās apbedīšanas 
tradīcijas sasaucas ar rietumbaltu 
kultūras veidošanās areālu.

Atšķirīgs apgabals izdalās 
Daugavas un Lielupes baseina 
teritorijā un Lietuvas austrum-
daļā. Šīs teritorijas dzīvesvietās 
(Ķivutkalns, Vīnakalns) švīkā-
tās keramikas īpatsvars veido 
90%, lietota arī keramika ar 
gludu virsmu. Daugavas ba-
seinā konstatēta nedaudz arī 
tekstilā keramika. Bronzas 

83 Vasks A. Bronzas laikmeta kapulauks Pukuļos. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2001, 100.–103. lpp.

1. att. Kultūretniskie apgabali bronzas un senākajā dzelzs laikmetā 
Eiropas mežu joslā (pēc: 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, 136. att.)

Auklas keramikas izplatības areāls

Švīkātās keramikas izplatības areāls

Baltu hidronīmu izplatības areāls

Švīkātās keramikas kultūras apgabals

Dņepras –Daugavas kultūras apgabals

Juhnovas kultūras apgabals

Augšvolgas kultūras apgabals

Milogradas kultūras apgabals
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 laikmeta vidū te izplatīti līdzenie kapulauki. Tādi pētīti pie Daugavas (Ķivutkalns) un 
Lielupes baseinā (Ziedoņskola) un tiek datēti ar 800.–500. g. pr. Kr. Šie kapulauki 
 situēti augstākās vietās ūdens tuvumā, līdzīgi kā šī perioda apmetnes.84 Ķivutkalnā 
miru šie guldīti ozola bluķa zārkos. Līdztekus skelet kapiem šajā kapulaukā konstatēti 
arī ugunskapi bluķa zārkos, kas ir vēlāki apbedījumi. Apbedīšanas rituāli ietvēruši 
baltu smilšu pabēršanu zem mirušā, akmeņu novietošanu blakus mirušajam, kapa 
bedres izklāšanu ar sarkanajiem māliem, četrstūrainas koka iebūves kapa bedrēs, dzīv-
nieku zobu ziedojumus.85 

Daļa no minētajām paražām izsekojamas plašākos reģionos, īpaši auklas keramikas 
izplatības areālā. Paražu daudzveidība viena kapu lauka ietvaros atspoguļo gan senākas 
auklas keramikas kultūrai raksturīgās (piem., kapa bedru izkaisīšana ar smiltīm), gan 
jaunās bronzas laikmeta lopkopju–zemkopju sabiedrībai raksturīgās (ugunskapi, apbedī-
šana uz muguras izstieptā stāvoklī, akmeņu konstrukcijas u.c.). Perioda otrajā pusē pie 
Daugavas mirušos sāk apbedīt uzkalniņos (Kalnieši, Vējstūri, Reznas). Reznu kapu lauks, 

84 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g., 146. lpp.
85 Денисова Р. Я., Граудонис Я. Я., Гравере Р. У. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы. Рига: Зинатне, 

1985, с. 46–57.

nocietinātās dzīvesvietas
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uzkalniņi ar ugunskapiem urnās

līdzenie kapi ar pazemes akmeņu konstrukcijām

uzkalniņi ar apbedījumiem vairākos stāvos

uzkalniņi ar akmeņu konstrukcijām uz pamatzemes
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savrupatradumi

depozīti

2. att. Bronzas un senākā dzelzs laikmeta dzīvesvietas un senkapi Latvijas teritorijā (pēc: Graudonis J. Agro 
metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g., 83. att.)
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kas ticis izmantots no 2. g. t. pr. Kr. pēdējā ce-
turkšņa līdz 1. g. t. pr. Kr. vidum, rāda apbedīša-
nas tradīciju izmaiņas kapulauka izmantošanas 
laikā. Senākie apbedījumi uzkalniņā ir akmeņu 
šķirstos guldīti skeletkapi, virs tiem klājas 
ugunskapi ovālās vai apaļās bedrītēs. Savukārt 
uzkalniņa augšējā daļā 1–3 kārtās mirušie gul-
dīti akmeņu šķirstos gan kremēti, gan nekre-
mēti. Lielupes baseinā apbedīšana uzkalniņos 
nav konstatēta.

Vidzemes rietumu daļai raksturīgi akmens 
šķirstu kapi uzkalniņos (Buļļumuiža, Buktes 
u.c., sk. 3. att.). Uzkalniņu pamatnē vispirms 
būvēts akmeņu riņķis, tā centrā no lieliem ak-
meņiem veidots centrālais šķirsts, tam grīdiņa 
izklāta ar sīkiem akmeņiem. Šķirsts nosegts ar akmeņiem. Šķirstos konstatēti kalcinēti 
kauli. Uzieti arī tukši šķirsti, kuros, iespējams, bijuši skeletkapi, kas iznīkuši. Nobei-
gumā apbedījuma kon strukcijām uzbērta smilts un tās pārsegtas ar blīvu akmeņu krā-
vumu. Akmeņu šķirstu bruģējums ar sīkākiem akmentiņiem uziets arī Reznu kapu-
laukā, kas rāda, ka apbedīšanas tradīcijās nepastāv stingras lokālas īpatnības. 

Jāatzīmē, ka pāreja no līdzenajiem kapiem uz uzkalniņiem raksturīga plašam 
 Eiropas reģionam ap Baltijas jūru.86 Tos skaidro ar sociāli hierarhizētas sabiedrības pa-
stāvēšanu, kas raksturīga jaunām sabiedrībām, kam ir tieksme uzkrītoši demonstrēt 
so ciālo stratēģiju.87

Ar savdabīgu apbedīšanas veidu izdalās Rietumlatvijas ziemeļdaļa, kur saglabā-
jušās t.s. “velna laivas” – apbedījumi laivai līdzīgā akmens konstrukcijā. Kremācijas 
paliekas bijušas ievietotas māla urnā.88 Atsegto apbedījumu datējums – 1398–
1112 calBC (Ua42247) un 972–807 calBC. Līdzīgi pieminekļi zināmi Skandināvijā un 
Gotlandē.89 

Viedokļi par kultūretniskajiem procesiem agro metālu periodā ir dažādi. Izteiktas 
domas par Baltijas somu un baltu etnisko grupu konsolidēšanos. Latvijas teritorijas 
ziemeļu daļu apdzīvoja somu, bet dienviddaļu – baltu ciltis. To saskares zona Kurzemē 
nosacīti tiek iezīmēta pa līniju Venta – Abava – Lapmežciems Rīgas līča krastā, bet 
Vid zemē – no Pēterupes ietekas līcī gar Vidzemes augstienes dienviddaļu līdz Lubāna 
ezera dienvidiem. Akmens šķirstu izplatība visās somu zemēs tiek uzlūkota par 

86 Денисова Р. Я., Граудонис Я. Я., Гравере Р. У. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы, с. 58–71.
87 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture – uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze? Latvijas Vēstures 

Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2000, 60. lpp.
88 Vasks A. Latvia as part of a sphere of contacts in the Bronze Age. Archaeologia Baltica, Vol. 13, 2010, 

pp. 156–157. 
89 Wehlin J. Östersjöns skeppssättningar-monument och mötesplatser under yngre bronsålder = Baltic 

Stone Ships – monuments and meeting places during the Late Bronze Age. Gotarc Serie B. Gothenburg Ar-
chaeological Theses, Göteborgs universitet, Vol. 59, 2013, p. 198.

3. att. Kapu konstrukcijas Buļļumuižas (Dravnieku) 
4–A uzkalniņā. 1965. gads. Jāņa Graudoņa foto 
(no LU LVI Arheoloģisko materiālu krātuves)

Antonija Vilcāne    BALTI UN BALTIJAS SOMI



54 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

 kul tūras kopību. Savukārt dažādie kapi baltu zemēs tiek saistīti ar tālāku baltu diferen-
cēšanos.90 Pastāv arī viedoklis, ka etnisko masīvu ietvaros etniskās grupas ir vēl visai 
amorfas šajā periodā.91 

Kultūretniskie apgabali Latvijā agrajā un vidējā dzelzs laikmetā  
(1.–800. g.)

Baltu pasaulē 1. g. t. pirmajā pusē un vidū notika lielas pārmaiņas. Rietumbaltu 
kontakti ar antīko pasauli, kas izvērsās, pateicoties lielajam Dzintara ceļam, īpaši veici-
nāja baltu saimniecības attīstību, mainīja gan baltu sabiedrību struktūru, gan apdzīvo-
tās teritorijas, radīja jaunu kultūru rašanās priekšnosacījumus. Pateicoties tirdzniecis-
kajiem kontaktiem ar romiešiem, pieauga informācijas apmaiņa, ziņas par ciltīm, 
apdzīvoto teritoriju, tirdzniecības iespējām. Romiešu tirdzniecības uzplaukums, iespē-
jams, izprovocēja kultūru maiņu rietumbaltu apdzīvotajā teritorijā Vislas lejtecē, Sam-
bijā, Mazurijā, Lietuvas piejūrā, kā arī bija impulss rietumbaltu migrācijai visos virzie-
nos un jaunu sociālo attiecību, ideoloģijas un apbedīšanas tradīciju izplatībai. Pētnieki 
nešaubās, ka šīs migrācijas panākumi līdztekus apgūtajai melnā metāla apstrādei sak-
ņojas arī Dzintara ceļa sekmētā rietumbaltu kopienu nodrošinājumā ar krāsaino metā-
lu.92 Kā impulss rietumbaltu migrācijai tiek uzskatīts Pševorskas (2. gs. pr. Kr.–4. gs.; 
Centrālā Polija) un Oksivijas (2. gs. pr. Kr.–1. gs.; Polijas ziemeļu daļa, Vislas lejtece) 
kultūras cilšu spiediens.93

Rietumbaltu kontaktos ar Romas impērijas provincēm netieši bija iesaistītas arī 
Latvijā dzīvojošās baltu un Baltijas somu ciltis. To atspoguļo romiešu monētu, bronzas 
rotu (ripassaktas, stikla krelles u.c.) atradumi visā Latvijas teritorijā, atsevišķu metāla 
priekšmetu (cirvju, šķēpu galu, rotu) formu aizguvumi, kā arī Halštates un Latēnas 
kultūras tradīciju ietekmē veidojies savdabīgais baltu rotu stils.94

Vēl lielākā mērā dažādu tautu un cilšu apdzīvotās telpas Eiropā izmainījās lielās 
tautu staigāšanas laikā 4.–7. gadsimtā. Jaunākajos pētījumos tiek pārskatīti senāk paus-
tie viedokļi par to, ka Austrumbaltijā dzīvojošie balti nepiedalījās šajos procesos, ka 
balti bija saistīti tikai ar nelielām lokāla rakstura pārceļošanām, pārtraukumus dzīves-
vietu vai kapulauku izmantošanā parasti saistot ar sociāli ekonomiskām izmaiņām, 
epidēmijām vai klimata izmaiņām. Pieminekļos atrastie importa priekšmeti aplūkoti 
kā tirdzniecisko sakaru fakts. Lietuvas arheologi konstatējuši, ka 5. gs. otrajā pusē Ne-
munas lejtecē no Vidusdonavas parādās kaujinieki, kas piedalījās lielās tautu staigāša-
nas pārgājienos, kuriem bija turpmāk liela loma baltu cilšu formēšanās un konsolidē-

90  Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr., 182.–184. lpp.
91 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture – uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze?, 59. lpp.
92 Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida, p. 259–260.
93 Sedovs V. Balti senatnē, 96. lpp.
94 Latvijas PSR arheoloģija, 126. lpp.; Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. 

pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 212.–214. lpp.
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šanās pro cesā.95 Centrāllietuvā un Nemunas lejtecē parādās apbedīšanas rituāli ar 
klejotāju ciltīm raksturīgām tradīcijām.

Lielās tautu staigāšanas periodā arī Latvijas teritorijā attīstība nenotika tik vien-
mērīgā plūdumā. Šajā periodā baltu zemēs izplatās jaunas rotu formas (ziemeļģermāņu 
zoomorfais motīvs u.c.), tehnoloģijas (gravēšana, iekalšana, liešana u.c.). Vairākas 
rotas – saktas, tostarp īpatnējās stopsaktas ar zvēru galvu motīvu, kaklariņķi kā varas 
simboli – sastopamas tikai vīriešu apbedījumos, kas norāda uz varas un spēka koncen-
trāciju nelielas cilvēku grupas rokās. Pēc pētnieku domām, starpcilšu konfliktus aplie-
cina ar 4. gs. beigām – 6. gs. vidu datētie kara laupījumu ziedojumi mitrājos pēc svarī-
gas uzvaras (piem., Kokmuižas). Tādi raksturīgi arī ziemeļģermāņiem.96 Tie atspoguļo 
Austrumbaltijas reģionālos konfliktus – cīņu par reģionālas nozīmes ceļa pārvaldīšanu 
teritorijā starp Mūsu–Lielupi un Daugavu, lai kontrolētu pieeju Baltijas jūrai. Te strauji 
attīstības tempi sākās 5. gs. un paātrinājās 6. gs. laikā. Izmaiņas sociālajā, ideoloģiskajā 
un pasaules uztverē atspoguļo izmaiņas apbedīšanas tradīcijās, zemē  ieraktu ziedo-
jumu parādīšanās.

Latvijas teritorijā dzelzs laikmetā saglabājas iepriekšējā periodā izveidojušies atšķi-
rīgie baltu un somu etnosu apdzīvotības areāli, kuru ietvaros izdalās vairāki pēc mate-
riālās kultūras un apbedīšanas tradīcijām atšķirīgi apgabali, kas iesniedzas arī kaimiņu 
teritorijās. Šo apgabalu izveidošanos pētnieki saista ar ciešāku saimniecisko, sociālo, 
reliģisko, administratīvi politisko u.c. sakaru pastiprināšanos, kas sekmēja kultūras 
savdabības veidošanos un bija saistīts arī ar etniskām atšķirībām.97 

Pašos Latvijas dienvidrietumos un Lietuvas ziemeļrietumos gar Baltijas jūru no 
Nemunas lejteces un Minijas upes ietekas dienvidos līdz Tebrai ziemeļos, Ventai un 
Plateļu ezeram austrumos, bet 3.–4. gs. arī Jūras upes augštecē konstatēti līdzenie 
kapu lauki ar apbedījumiem akmeņu riņķos. Mirušie apbedīti zemē ieraktās kapa bed-
rēs, apkārt izveidojot diametrā 4–6 m lielu akmeņu riņķi, bet 5.–6. gs. – četrstūrveida 
iežogus. Pirms tam no 2. gs. pr. Kr. līdz 1. gs. pēc Kr. minētajā teritorijā bija izplatīta 
t.s. rietumbaltu uzkalniņu areālam raksturīgā mirušo kremācija un apbedīšana urnās 
kolektīvos uzkalniņos ar akmeņu riņķi pamatnē.98 

Hronoloģiski šie līdzenie kapulauki ar akmeņu konstrukcijām attiecas uz laiku no 
2. gs. līdz 6. gs. beigām un 7. gs. sākumam. Kā to parādījuši izrakumi Kurmaiču kapu-
laukā Lietuvā, kas izmantots no 1. g. t. pr. Kr. līdz 3. gs. pēc Kr., starp dažādām apbedī-
šanas paražām nav pārtrauktības, kas ļauj pētniekiem uzskatīt, ka šos apbedījumus at-
stājuši uzkalniņu veidotāju pēcteči. 

Līdzenajiem skeletkapiem ar akmeņu riņķi līdzdotie priekšmeti novietoti galvgalī, 
bet rotas uzietas, kā tās dzīvē valkātas. Sieviešu kapos atrod bronzas kaklariņķus, 

95 Шименас В. Великое переселение народов и балты. Археология и история Пскова и Псковской земли. 
Тезисы докл. научно-практ. конф. Псков, 1990.

96 Bliujiene A., Vasiliauskas E. People from the crossroads of the Mūša-Lielupe river basin in the eastern Baltic 
region during the Late Roman and Migration Periods. Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 42, 
Heft 1, 2012. Pieejams: http://www.academia.edu/11772970/ (skatīts 28.10.2016.).

97 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 214. lpp.
98 Kurši senatnē = Couronians in antiquity. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 38. lpp.

Antonija Vilcāne    BALTI UN BALTIJAS SOMI



56 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

 saktas, aproces, gredzenus, stikla un dzintara kreļļu rotas, vērpjamo vārpstu skrieme-
ļus, dzelzs nažus. Savukārt vīriešu kapu inventāru veido dzelzs uzmavas cirvji un 
šķēpu gali, izkaptis, naži, zirglietas, mazāk rotas. Raksturīga piedeva – miniatūrie māla 
trauciņi, kuri, iespējams, gatavoti speciāli bēru rituālam, romiešu monētas, kā arī pie 
galvas novietots papildinventārs (rotas u.c.). Apbedījumi netiek orientēti noteiktā vir-
zienā. 

Apbedīšanas tradīcijās nozīmīga loma bijusi ugunsritiem. Šīs kultūras īpatnību 
komplekss, kas saistīts ar apbedīšanas rituālu, apbedīšanas veidu un kapa inventāru, 
vislabāk izdalās Klaipēdas apgabalā. Latvijas dienvidrietumu daļa ir šī kultūras apga-
bala perifērija.99 Tiek uzskatīts, ka šo apbedīšanas tradīciju piekopēji tikuši ierauti lie-
lās tautu staigāšanas norisēs. 3.–4. gs. daļa no tiem pārceļoja uz Sembas pussalu un 
Vislas lejteci, bet vēlāk kā etniski neviendabīga kopība atgriezusies Lietuvas piejūrā, 
atnesot jaunas spilgtas iezīmes apbedīšanas tradīcijās.100 Mirušos sāka apbedīt līdzena-
jos kapulaukos bez akmeņu konstrukcijām. Plašāk pētītajos kapulaukos (Zīverti, Maz-
katuži) vērojama mirušo guldīšana ar galvu ziemeļu vai dienvidu virzienā, konstatētas 
apbedījumu rindas. 8.–9. gs. apbedījumos uzieti miniatūrpriekšmeti (cirvīši, celu dē-
līši, vērpjamās vārpstiņas, nazīši u.c.). 

No 7. gs. dzelzs uzmavas cirvjus apbedījumos sāk aizstāt ar kātcauruma cirvjiem. 
Vidējā dzelzs laikmetā visam piejūras apgabalam raksturīgas sudrabotas bronzas tutul-
saktas, izgatavotas filigrāna un granulācijas tehnikā ar zilu stikliņu rotājumu, pūces-
saktas ar sudraba platējumu, stopsaktas ar zalkšu galvām, kaklariņķi (sk. 4. att.).101 

Jāatzīmē, ka vairākas materiālās kultūras un apbedīšanas tradīciju iezīmes Latvijas 
un Lietuvas piejūrā saglabājas līdz 9. gs., kad rakstītie avoti šeit min kuršus. Izteikta 
doma, ka tieši visai radikālā pāreja no kolektīvajiem uzkalniņiem ar mirušo kremāciju 
uz individuālajiem skeletapbedījumiem akmeņu riņķos parāda rietumbaltu areāla sa-
šķelšanos un etniskās apziņas veidošanos, t.i., iezīmē kuršu kultūras sākumu. Savukārt 
akmeņu riņķu izzušana un jaunas nianses apbedīšanas tradīcijās, jaunu kapulauku pa-
rādīšanās un veco izmantošanas pārtraukšana 6. gs. otrajā pusē – 7. gs. atspoguļo eko-
nomiskas, ideoloģiskas un teritoriālas izmaiņas.102 

Dienvidlatviju, Kurzemes augstienes austrumu daļu, Augšzemi, Vidzemes dienvid-
rietumus, daļēji arī Latgali 1. g. t. pirmajā pusē aizņēma uzkalniņu ar akmeņu riņķi 
kapulauku kultūra. Šīs kultūras izplatības areālā ietilpst arī Ziemeļlietuva un mūsdienu 
Žemaitijas centrālā un ziemeļdaļa.103 

Minētajai kultūrai raksturīgi uzkalniņi ar skeletapbedījumiem. Mirušie guldīti 
zem smilšu uzkalniņa, ko ietver akmeņu riņķis. Ziemeļlietuvā vienā kapulaukā uzskai-
tīti pat 100 uzbērumi.104 Latvijā uzkalniņu kapulauki mazāki, te uzbērumu skaits vienā 

  99 Kurši senatnē = Couronians in antiquity, 39. lpp.
100 Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus Aureus, 2004, p. 36. 
101 Kurši senatnē = Couronians in antiquity, 46.–47. lpp.
102 Turpat, 48. lpp.
103 Михельбертас М. Заселение теpритории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 

Латвии в римский период. Pētījumi zemgaļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2004, 
67. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, Nr. 10).

104 Turpat, 68. lpp.
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kapulaukā nepārsniedz 30 (Īle, Zante), biežāk tajos ir tikai 1–2 uzkalniņi.105 Uzkalniņi 
lielākoties ir ap 1 m augsti un 3–20 m diametrā. Pirms uzkalniņa ierīkošanas kurināts 
sārts, pēc tam veidots akmeņu riņķis un uzkalniņa centrā R–A vai ZR–DA virzienā 
guldīts mirušais (visbiežāk vīrietis). Apbedīšanas rituālā nozīmīga loma bijusi kapam 
blakus liktajiem akmeņiem un kapa piedevām (ieroči, darbarīki, rotas). Literatūrā šie 
uzkalniņi tiek saukti par kolektīvajiem, tā kā vienā uzkalniņā parasti guldīti vairāki 
mirušie (Īles Gailīšos pat 28), taču zināmi arī uzkalniņi ar vienu apbedījumu.106 

Lielupes baseina un dienvidrietumu Vidzemes uzkalniņi tiek pieskaitīti rietumu 
grupas uzkalniņiem, bet Augšzemes un dienvidaustrumu Vidzemes (Aiviekstes ba-
seins) uzkalniņi – austrumu grupai. Atšķirības nav izteiktas, tās izpaužas galvenokārt 
kapu inventāru saturā un līdzdoto priekšmetu formās. Rietumu grupas vīriešu apbedī-
jumos atrodami uzmavas cirvji un šķēpu gali, dažkārt arī uzmavas kalti, no 5. gs. arī 
 izkaptis. Savukārt austrumu grupas uzkalniņos vīriešu kapos pārstāvēti šaurasmens 

105 Vasks A. Daži agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku sociālās interpretācijas jautājumi. Cauri 
gadsimtiem: rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 45.  lpp. 
(Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, Nr. 7); Zemgaļi senatnē = Ziemgaliai 
senovejē. Rīga: N.I.M.S., 2003, 29. lpp.

106 Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.). Latvijas Vēs-
tures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1998, 9. lpp.

4. att. Kuršu 5.–9. gs. rotas: 
1 – bronzas tutulsakta 
( Ģeistauti, 1. k.), 2, 4 –  
 bronzas aproces (Alsungas 
Užavas upe, s.a, Embūtes 
 Vībiņi, s.a.), 3 – dzintara 
krelle (Ģeistauti, 15. k.),  
4 – dzelzs uzmavas cirvis 
(Ķezēni, s.a.), 5, 7 – bronzas 
stopsaktas (Grobiņa, 
 Ģeistauti, 5. k.), 6 – pūces-
sakta (pie Liepājas s.a.),  
8 – spieķadata (Ģeistauti, 
7. k.), 9 – dzelzs izkapts 
( Ģeistauti, 11. k.),  
10 –  dzeramais rags (Rucavas 
Tīras purvs), 11 – māla 
 miniatūrtrauciņš (Ģeistauti, 
13. k.) (Urtāns V. Etniskās 
atšķirības apbedīšanas 
tradīcijās un kapu inventārā 
Latvijā 5.–9. gs. Arheoloģija 
un etnogrāfija, 9. laid., 1970, 
2. att.) 
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 kātcauruma cirvji, bet sieviešu kapos kapļa vietā likts sirpis. Valkātajās rotās zīmīgas 
atšķirības nav vērojamas. Kā vīrieši, tā sievietes valkājušas kaklariņķus ar konusveidī-
giem (sēņu) galiem, aproces, bet apģērbu sasprauduši ar rotadatām, kurām sievietes 
piekārušas arī važiņas. Rietumu grupas uzkalniņos uzietas arī saktas. 

Kopumā uzkalniņkapu kultūras areālā uzskaitīts ap 240 pieminekļu, no tiem Lat-
vijas teritorijā – ap 100.107 Senākie, ar 1. gs. vidu datētie uzkalniņu kapulauki konstatēti 
areāla rietumdaļā. 2. gs. otrajā pusē un 3. gs. sākumā uzkalniņu areāls paplašinās pāri 
Daugavai un sasniedz Gaujas lejteces labo krastu. 3. gs. vidū tie vienmērīgi un samērā 
blīvi izplatīti visā kultūras areālā, bet no 4. gs. uzkalniņu uzbēršana samazinās.108 Pēt-
nieku viedokļi par uzkalniņu ar akmeņu riņķi etnisko piederību ir atšķirīgi. Kultūras 
rietumu grupas pieminekļi tiek saistīti ar zemgaļiem vai zemgaļu priekštečiem.109 
Savu kārt austrumu grupas pieminekļi uzlūkoti par piederīgiem latgaļu un sēļu vai arī 
tikai sēļu priekštečiem, pamatojot to ar materiālās kultūras formu pēctecību un uzkal-
niņu teritorijas aptuvenu sakritību ar sēlisko izlokšņu areālu.110 

Daļa pētnieku uzkalniņu areālu aplūkojuši kā vēl nediferencētu kultūras apga-
balu, kurā vidējā dzelzs laikmetā formējās žemaišu, zemgaļu, sēļu un latgaļu kultū-
ras.111 Uzkalniņu ar akmeņu riņķi kultūra tiek ģenētiski saistīta ar rietumbaltiem, t.i., 
kultūretniskais apgabals veidojies, mijiedarbojoties rietumbaltu (uzkalniņu un kapu 
ar akmeņu riņķi kultūra) un pirms tam šai teritorijā pastāvējušai austrumbaltu (švī-
kātās keramikas kultūra) kultūrai. Pakāpeniskā uzkalniņu izplatība virzienā no rie-
tumiem uz austrumiem un ziemeļaustrumiem, kā arī labi pamanāmā rietumbaltu 
kultūras ietekme, sevišķi uzkalniņu areāla rietumu grupas pieminekļos, ļāvusi pētnie-
kiem izteikt domu par uzkalniņu ar akmeņu riņķi kultūru kā Lietuvas piejūras rie-
tumbaltu migrācijas rezultātu, ko, iespējams, izprovocēja tirdzniecības uzplaukums 
ar romiešu pasauli un baltu kopienu bagātības pieaugums, kas veicināja vietējās elites 
izveidošanos. Rietumbalti tiek raksturoti kā viena no bagātākajām sabiedrībām “bar-
baru” vidē.112 Tādējādi rietumbaltu tradīcija apbedīt mirušos uzkalniņos pilnībā at-
bilst arī pētnieku pieņēmumiem par uzkalniņiem kā sociāli hierarhizētas sabiedrības 
atsevišķu saimju vai kopienas locekļu vēlmēm manifestēt savu stāvokli un demonstrēt 
tiesības uz teritoriju, ierīkojot apbedīšanas vietas neapdzīvotās vai maz apdzīvotās 
teri torijās.113 

107 Михельбертас М. Заселение терpитории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 
Латвии в римский период, c. 67.

108 Turpat, 70.–73. lpp., 1.–5. att.
109 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 219. lpp.; Атгазис М. Вопросы этнической истоии земгалов. 

Из древнейшей истории балтских народов по данным археологии и антропологии. Рига: Зинатне, 
1980, c. 92. 

110 Šnore E. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā. Rīga: Zinātne, 1993. 
111 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr.– 1200. g. Rīga: Latvijas 

vēs tures institūta apgāds, 2001, 279. lpp.
112 Михельбертас M. Заселение терpитории культуры курганов Жемайтии, Северной Литвы и Южной 

Латвии в римский период, с. 72–73; Šimėnas V. Vakarų ir ritᶙ baltu ribos kaita archeologijos duomenimis. 
Vakarᶙ baltai: etnogenezė ir etninė istorija. Vilnius: Lietuvos Istorijos institutas, 1997, p. 54; Jovaiša E. Aisčiai. 
I knyga: Kilmė, p. 341–342; Jovaiša E. Aisčiai. II knyga: Raida, p. 295–296.

113 Vasks A. Daži agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku sociālās interpretācijas jautājumi, 45.–
49. lpp.
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Uzkalniņu ar akmeņu riņķi apgabalā 4.–5. gs. iezīmējas atšķirības. Rietumu grupas 
uzkalniņos mirušos sāk apbedīt, ierokot blakus uzkalniņam vai uzkalniņa uzbērumā, 
bet 6. gs. uzkalniņu uzbēršana izbeidzas pilnībā. Notiek pāreja uz mirušo apbedīšanu 
līdzenajos kapulaukos, kuru izplatību pavada tipiskās apmestās keramikas izman-
tošana,114 kas norāda uz jaunu radniecīgu iedzīvotāju pieplūdumu no Lietuvas teritori-
jas, ko apliecina arī apdzīvotības intensitātes pieaugums Dienvidlatvijā vidējā dzelzs 
laikmetā. Rietumu grupas uzkalniņu izplatības apgabalā tradīcijas apbedīt mirušos uz-
kalniņu kapulaukos nomaiņa ar apbedīšanu līdzenajos kapulaukos tiek saistīta ar zem-
gaļu etniskās kopības noformēšanos.115

Austrumu grupā apbedīšana uzkalniņos samazinās no 5. gs. Šos procesus skaidro 
ar austrumbaltu iespiešanos no Austrumlatgales un mūsdienu Baltkrievijas pierobežas 
uzkalniņu kapu apgabalā, saglabājot agrākās apbedīšanas tradīcijas. Austrumbaltu klāt-
būtni atspoguļo senlietu formas kapu inventāros, gludinātā un ar aptītās auklas orna-
mentu rotātā keramika. 6. gs. beigās – 7. gs. sākumā notiek pāreja uz līdzenajiem apbe-
dījumiem, ko Vidzemē un Aiviekstes baseinā pavada apmestās keramikas parādīšanās.116 
Pastāv uzskats, ka vidējā dzelzs laikmetā uz agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu austrumu 
grupas kultūras pamata, mijiedarbojoties ar austrumbaltu un Viduslatvijas (zemgaļu) 
līdzeno kapulauku kultūrām Daugavas kreisajā krastā, kur dominēja uzkalniņu ar ak-
meņu riņķi kultūras tradīcijas, noformējās sēļu kultūra, bet Daugavas labajā krastā un 
Aiviekstes baseinā, kur bija spēcīgāka austrumbaltu ietekme, 6.–8. gs. izveidojās latgaļu 
kultūra. Sēļu un latgaļu kultūras formēšanās process izskaidro gan atsevišķu kultūras 
elementu līdzību ar zemgaļu kultūru, gan lielo sēļu un latgaļu kultūras līdzību.117 

Dienvidaustrumu Latvijā – mūsdienu Latgales un Augšzemes austrumu daļā 
1. g. t. sākumā turpināja pastāvēt švīkātās keramikas kultūras apgabals. Neskatoties uz 
atsevišķu kultūras tradīciju pārmantotību, to raksturo arī jaunas iezīmes, kamdēļ kul-
tūra ieguvusi vēlās švīkātās keramikas kultūras nosaukumu. Ar iepriekšējā perioda 
kultūru to vieno tradīcija pārklāt traukus ar švīkājumu, apbedījumu iztrūkums, zināma 
līdzība dzīvesvietu topogrāfijā un ēku celtniecības paņēmienos. Turpretī kaula un ak-
mens rīku vietā dominē dzelzs rīki. Vēlās švīkātās keramikas kultūras apgabals aiz-
ņēma arī mūsdienu Lietuvas ziemeļaustrumu un austrumu daļu, Baltkrievijas ziemeļ-
rietumu un centrālo daļu.118 Raksturīgākā šīs kultūras iezīme ir māla trauki ar izteiktu 
švīkājumu uz virsmas. Līdztekus lietoti arī trauki ar gludu un spodrinātu virsmu. Māla 
podiem raksturīga izcelta plecu šķautne (profilējums). Māla trauku veidmasā novēro-
tas divas tradīcijas – pārmantotais paņēmiens veidmasai pievienot zvirgzdus un dzelzs 
laikmetam raksturīgais – māla veidmasas liesināšana ar organiku.119 

114 Vasks A. Apmestās keramikas izplatība Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 150.–151. lpp.
115 Таутавичус А. З. Балтские племена на терpитории Литвы в I т. н. э. Из древнейшей истории балтских 

народов по данным археологии и антропологии. Рига: Зинатне, 1980, c. 87.
116 Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 33.–36. lpp.
117 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the Early and Middle Iron Age (1st–8th century 

AD). Latvian Ethnic History. Humanities and Social Sciences. Latvia, No. 3, 1997, p. 67; Ciglis J. Sēļu etno-
ģenēze Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: 
Latvijas Na cionālais vēstures muzejs, 2005, 37. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija – 
antro poloģija – etnogrāfija – folkloristika, Nr. 11).

118 Егорейченко А. А. Культуры штрихованной керамики. Минск: БГУ, 2006, c. 119.
119 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid., 1994, 61.–62. lpp.
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Vēlās švīkātās keramikas kultūras raksturojumam iegūtas liecības Kerkūzu, Slobo-
das, Indricas, Vilmaņu apmetnēs, Dignājas, Stupeļu, Madalānu pilskalnos.120 Kerkūzu 
apmetnē, kas ierīkota 1. g. t. pr. Kr. un apdzīvota līdz 5. gs., konstatēts dzīvesvietu 
ietve rošs stāvkoku žogs, virszemes guļbūves ēkas, kas tikušas apsildītas ar zemes klonu 
pavardiem ar māla apmali vai ar akmens pavardiem. Apmetnē iegūtas liecības par 
zemkopību, dzelzs ieguvi, krāsainā metāla apstrādi u.c. nodarbēm.121 

Dienvidaustrumu Latvijas apmetnēs uzieta arī tekstilā keramika, kas nav konsta-
tēta Austrumlietuvas pieminekļos, kur savukārt, izzūdot švīkātajai, parādās apmestā 
keramika.122 Tas norāda uz kultūras areāla sašķelšanos un atšķirīgiem attīstības vir-
zieniem. 

Trauku virsmas švīkājums konstatēts jau agrā neolīta traukiem, tas saglabājas arī 
bronzas laikmetā. Senākajā dzelzs laikmetā pētnieki izdala švīkātās keramikas izplatī-
bas apgabalu, tāpēc dienvidaustrumu Latvijas un Austrumlietuvas iedzīvotāji agrajā 
dzelzs laikmetā tiek uzlūkoti par šo teritoriju senāko iedzīvotāju pēctečiem. Cilšu 
etno nīms nav zināms. Pētniekiem nav pārliecības, ka tās pieminētas antīko autoru ap-
rakstos. Arī mainīgie kultūras procesi šajā teritorijā neļauj to sasaistīt ar vēlākām rak-
stītajos avotos minētajām kultūrām. Vairums pētnieku uzskata, ka švīkātās keramikas 
kultūra piederīga austrumbaltiem, kas atspoguļo tuvu radniecīgu Austrumeiropas 
mežu zonas kultūru attīstības posmu.123 Vēlās švīkātās keramikas kultūras nesēju vēs-
turiskie likteņi pēc švīkātās keramikas izzušanas dažādās teritorijās ir atšķirīgi. Pēt-
nieki pieņem, ka vēlās švīkātās keramikas kultūras ciltis kā substrāts ņēmušas dalību 
sēļu, latgaļu un lietuviešu kultūras līdzveidošanā, tieša šīs kultūras saikne ar vēlākām 
kultūrām šajā apgabalā arheoloģiskajā materiālā iezīmējas vāji. Lietuvas pētnieki kon-
statējuši, ka Austrumlietuvā 3. gs. vērojams masveidīgs rietumbaltu pieplūdums, kas 
atnesa uzkalniņu tradīciju un apmesto keramiku, asimilēja vietējās švīkātās keramikas 
kultūras iedzīvotājus un izveidoja Austrumlietuvas uzkalniņu kultūru.124 Savukārt 
Balt krievijas teritorijā 2.–3. gs. vērojams apsīkums švīkātās keramikas kultūras dzīves-
vietās, ko saista ar klimatiskajām izmaiņām un daļā teritorijas arī ar asimilāciju no Tu-
šemļas (Bancerovas) kultūras iedzīvotāju puses.125 Dienvidaustrumu Latvijā dominē-
jošā kļūst gludā keramika, te neparādās apmestā keramika. Tekstilā keramika, kuras 
galvenais izplatības areāls pirmajos gadsimtos pēc Kr. ir Ziemeļlatvija, liecina par saka-
riem ziemeļu virzienā.126 

Latvijas teritorijas ziemeļdaļā agrajā un vidējā dzelzs laikmetā pastāvējis krasi at-
šķirīgs kultūras apgabals. Kurzemes, Vidzemes un Latgales ziemeļu daļā bija raksturīgi 

120 Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.), 12. lpp.
121 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos, 46.–64. lpp. 
122  Turpat, 62. lpp.
123 Лухтанас А. К вопросу об исчезновeнии культуры шрихованной керамики в бассейне Нерис 

(городища и селища в Кярнава). Archaeologia Lituana, 2. Vilnius: Vilnius universiteto leidykla, 2001, 
c. 27.

124 Turpat.
125 Егорейченко А. А. Культуры штриxованной керамики, c. 111–112.
126 Vasks A. New Data on Early Iron Age Settlement in south – eastern Latvia. Archaeologia Baltica, Vol. 1, 

1995, pp. 57–80; Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos, 46.–64. lpp.
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akmeņu krāvuma kapi. Ziemeļkurzemē šis apbedīšanas veids piekopts jau senākā 
dzelzs laikmeta beigās un saglabājies līdz vēlajam dzelzs laikmetam. Ziemeļvidzemē 
šādu apbedījumu parādīšanās tiek datēta ar 1. gs. vidu vai otro pusi.127 Šis apbedīšanas 
veids raksturīgs arī teritorijās uz ziemeļiem no Latvijas – Igaunijā, Dienvid somijā.128 

Vienā piemineklī parasti ir viens vai divi krāvumi, reti vairāk. Latvijā zināms ap 80 
šādu kapulauku. Krāvumu veidoja no lielākiem akmeņiem izlikts četrstūris, kas ar ga-
rāko asi bija orientēts ziemeļu–dienvidu virzienā. Četrstūrim vienā vai abos virzienos 
būvēja klāt jaunus iežogus, veidojot A–R virzienā izstieptu konstrukciju, kas dabā 

127 Ciglis J. The origin of burial sites in eastern Latvia consisting of typical stone graves. Archaeologia Baltica, 
Vol. 19, 2014, p. 104.

128 Lang V. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. Tartu: Tartu University Press, 2007, p. 170 (Estonian 
Archaeology, 3).

5. att. Agrā dzelzs laikmeta 
akmeņu krāvuma kapu bronzas 
rotas, dzelzs ieroči un darbarīki: 
1, 2, 4, 5, 9, 10 – saktas (Salenieki, 
Slavēka), 3 – gredzens (Slavēka),  
6–8 – kaklariņķi (Saulieši, 
Libirti, Salenieki), 12, 14 – cirvji 
(Lazdiņi), 13 – šķēpa gals 
( Salenieki), 15 – rauknis (Kivti), 
11, 16, 17 – aproces (Slavēka, 
Lazdiņi) (Latvijas PSR arheoloģija. 
Rīga: Zinātne, 1974, 33., 34. tab.) 
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 iezīmējas kā neliels garens paaugstinājums. Iežogu skaits dažāds, konstatēti pat 
15  iežogi. Konstrukcijas garums ziemeļu–dienvidu virzienā no 9,6 m (Kalnaslavēkās) 
līdz 18 m (Brantu Kaugarā), bet austrumu–rietumu virzienā pat 46 m (Kalna-
slavēkās).129 

Iežogos apbedītie ir vai nu sadedzināti (Ziemeļvidzemē un Ziemeļlatgalē), vai ne-
sadedzināti (pārsvarā Ziemeļkurzemē). Mirušie pārklāti ar 0,4–0,6 m biezu zemes vai 
sīku akmeņu uzbērumu. Pāreja no apbedīšanas uzkalniņos ar akmeņu šķirstiem uz 
apbedīšanu akmeņu krāvumos norisinājusies senākā dzelzs laikmeta sākumā (500.–
200. g. pr. Kr.) rietumu un ziemeļu Igaunijā. Latvijā pāreja no viena apbedīšanas veida 
otrā izsekota ziemeļaustrumu Latgalē (Salenieki), kur uzkalniņa uzbēruma pamatā 
konstatēts taisnstūrveidīgs akmeņu iežogs. 

Akmeņu krāvumos piebūves veidoja līdz 4.–5. gs., vēlāk mirušos ieraka vecajos 
krāvumos vai krāvumu malās, apkraujot ar akmeņiem.130 Kapu inventāram raksturī-
gas rotas: saktas, kaklariņķi, reti rotadatas (lielākoties spieķadatas) (sk. 5. att.). Tipisks 
kapu inventārs šajos pieminekļos ir stikla, retāk emaljas un dzintara krelles, uz stieples 
uzvērtas bronzas krelles, aproces, īpatnie slēgtie alvotie bronzas gredzeni. Kapa inven-
tāros pārstāvēti arī darbarīki (šaurasmens, uzmavas vai atkāpes cirvji, raukņi, slī-
mesti) un ieroči (šķēpu gali, retāk vienasmens zobeni), dzeramie ragi (sk. 5. att.). No 
3. gs. zūd tradīcija mirušajam līdzi dot ieročus un darbarīkus, kapu inventāros pār-
svarā atrod tikai rotas.131 Atšķirībā no Ziemeļkurzemes, Ziemeļvidzemes un Ziemeļ-
latgales akmeņu krāvumos uzietas arī keramikas lauskas no spaiņveida traukiem ar 
gludu, gludinātu vai spodrinātu virsmu vai ar tekstila nospiedumiem. Līdzīga kera-
mika pārstāvēta šī perioda dzīvesvietās (Kivti, Kalnapiļas). Dzīvesvietās uzieta gal-
veno kārt tekstilā keramika (ap 70%), kas parādījās Austrumbaltijā vēlajā neolītā, 
bronzas laikmetā izzuda un no jauna parādījās agrajā dzelzs laikmetā. Šīs keramikas 
renesanse novērota tikai Igaunijas dienvidaustrumos, Vidzemes un Latgales ziemeļ-
daļā. Šo faktu pētnieki saista ar varbūtēju iedzīvotāju migrāciju no Daugavas augš-
teces un Volgas–Okas ap gabala.132

Akmeņu krāvumos apbedītie tiek uzskatīti par Baltijas somiem – vēlāko igauņu 
un lībiešu priekštečiem. Ziemeļkurzemes akmeņu krāvumus nepārprotami var saistīt 
ar tā dēvētajiem Kurzemes lībiešiem, kas jaunākajos pētījumos tiek uzskatīti par vēstu-
riskajos avotos minētajiem vendiem, bet Vidzemes teritorijā akmeņu krāvuma kapu 
izplatības apgabals nesakrīt ar teritoriju, kur 10.–11. gs. veidojās un attīstījās  lībiešu 
kultūra.133 

129 Latvijas PSR arheoloģija, 106. lpp.
130  Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 225. lpp.
131 Turpat, 226. lpp.
132 Turpat, 229. lpp.
133 Turpat; Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 

10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–377. lpp.
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Baltu un Baltijas somu maztautas vēlajā dzelzs laikmetā  
(800.–1200. g.)

Vēlais dzelzs laikmets zīmīgs ar progresīvām pārmaiņām saimniecībā, sabiedriska-
jās un politiskajās attiecībās, etniskajā attīstībā un ar Baltijas reģiona tautu savstarpējās 
komunikācijas paplašināšanos. Attīstība bija cieši saistīta ar procesiem, kas norisinājās 
Eiropā. Perioda sākumposmā (800–1050) Baltijas reģiona zemju progresam spēcīgu 
impulsu deva vikingi – jūrasbraucēji, izveicīgi tirgotāji un laupītāji, jaunu valstu dibi-
nāšanas līdzdalībnieki. Laikmeta otrajā pusē tautu attīstību ne mazāk ietekmēja sen-
krievu valsts izveidošanās. Krievzemes tirdznieciskās intereses un politiskās aktivitātes 
ienesa arī jaunu ideoloģiju – kristietību Austrumu ortodoksālajā formā jeb pareizticību 
un noveda pie meslatkarības latgaļus un lībiešus. Vēlais dzelzs laikmets noslēdzās ar 
vācu krustnešu ekspansijas sākumu. 

Baltu dzīves telpa vēlā dzelzs laikmeta sākumā ievērojami saruka (sk. 6. att.). Aus-
trumbaltu zemēs (uz austrumiem no mūsdienu Latvijas) šajā laikā dzīvoja austrum-
slāvi, kuru teritorijā kādu laiku saglabājās baltu iedzīvotāju saliņas. Dienvidos baltu 
kaimiņi bija rietumslāvi, bet rietumos – ziemeļģermāņi. Uz ziemeļiem no baltiem tur-
pināja dzīvot Baltijas somu maztautas, kuru teritorijā arī bija iespiedušies slāvi. Vēlajā 
dzelzs laikmetā arī mūsdienu Latvijas teritorijā dzīvojošo maztautu vidū notiek pār-
grupēšanās, vērojami baltu maztautu centieni paplašināt teritoriju ziemeļu virzienā uz 
Baltijas somu (lībiešu, igauņu) dzīves telpas rēķina. 

Latvijas rietumu daļu apdzīvoja kurši. Etnonīmu kurši vairums valodnieku saista 
ar nozīmi “neauglīga zeme”, kā arī pieļauj vārda hidronīmisku cilmi.134 

Kurši ir rakstītajos avotos visbiežāk minētā maztauta.135 Savulaik viņi ievērojami 
paplašināja savas zemes ziemeļu virzienā. Krustnešu iebrukuma laikā tie dzīvoja jau uz 
ziemeļaustrumiem no Dundagas un Abavas augštecē, kā arī pāri Ventai mazapdzīvota-
jās zemgaļu zemēs.136 Hronikas ziņas par padzītajiem vendiem rāda, ka neiztika bez 
militārām sadursmēm.137Arī ieroči un zirglietas kapu inventāros apliecina militāro 
darbību nozīmi kuršu dzīvē un atspoguļo viņus kā labi bruņotus karavīrus.138 

Kurši bijuši arī bezbailīgi jūrasbraucēji laikā, kad vikingu dominējošā loma Baltijas 
jūrā bija beigusies. Tiem bijusi labi izstrādāta kaujas taktika cīņai gan uz jūras, gan 
sauszemes, kā arī mobilas, labi bruņotas, disciplinētas karaspēka vienības, kas laupīja 
un postīja gan Dānijā un Zviedrijā, gan uzbruka krustnešiem Zundā, gan mēģināja 
 ieņemt Rīgu.139

134 Bušs O. Par etnonīmu kurši un zemgaļi cilmi. Onomastica Lettica. Rīga: Zinātne, 1990, 86.–91. lpp.
135 Mugurēvičs Ē. Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām zemēm. 9.–13. gs. hroniku fragmenti, tulkojumi 

un komentāri, 11.–16. lpp.
136 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets, 299. lpp.; Asaris J. Arheoloģiskie izrakumi Rīgā un Sāraju 

senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu 
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1990, 30.–34. lpp.

137 Indriķa hronika, X, 14.
138 Asaris J. Vīriešu apbedījumi Sāraju senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 

1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 16.–17. lpp.
139 Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp.; Indriķa hronika, VII, 1; XIV, 1, 2, 3, 5.
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Kurši dzīvoja nocietinātos pilskalnos un to pakājē ierīkotās apmetnēs. Rakstītie 
avoti liecina, ka viņi dzīvojuši arī ciemos.140 Blakus dzīvesvietai atradušās kulta vie-
tas.141 Viens no spēcīgākajiem un arī arheoloģiski plašāk pētītajiem kuršu pilskalniem 
ir Apūle (Lietuvas teritorijā). 11. gs. kurši izveidojuši ar vaļņiem, terasēm un koka aiz-
sargsienām spēcīgi nocietinātu pili un priekšpili arī Talsu pilskalnā.142 

10. gs. kuršu apdzīvotajā teritorijā notikusi pāreja uz mirušo kremāciju. Tos kre-
mēja, liekot sārtā arī kapa inventāru. Sārta paliekas ieraka 2–3 m2 lielā bedrē, tajā ievie-
tojot arī bēru mielastā izmantotos māla traukus, rituālos dzeramos ragus.143 Kuršiem 
bēru rituāls bijis ļoti svarīgs. Pēc uzbrukuma Rīgai kurši “trīs dienas vadīja mierā, sa-
dedzināja savus mirušos un apraudāja tos”.144

Viens no kuršu apbedīšanas tradīciju maiņu veicinošiem faktoriem varēja būt viņu 
ciešā saskarsme ar skandināviem.145 “Inglingarsāgā” Odina likumos noteikts, ka visiem 
mirušajiem jātop sadedzinātiem, viss viņu kustamais īpašums liekams sārtā un mirušā 
pelni izkaisāmi jūrā vai aprokami zemē.146 Apbedīšanas tradīciju maiņa varēja būt arī 
kuršu karadraudzes radīts jaunas sociālās identitātes apliecinājums, līdzīgi kā prūšiem. 

140 Kursis A. Mīti un īstenība, 38.–39. lpp.
141 Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993, 17.–19. lpp. 
142 Karnups Ā. Izrakumi Talsu pilskalnā 1936. g. Senatne un Māksla, Nr. 4, 1936, 67.–86. lpp.; Karnups Ā. Iz ra-

kumi Talsu pilskalnā 1937. g. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1938, 78.–84. lpp.
143 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets, 299. lpp.; Bebre V. Dzeramie ragi kuršu apbedījumos. Ventspils 

muzeja raksti. 2. sēj. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 96., 114. lpp.; Šturms E. Chroniku un 
senrakstu ziņas par baltu tautu bēru paražām 13. un 14. gs. Pagātne un tagadne. Rīga: Vēstures skolotāju 
bied rība, 1936, 84.–114. lpp.

144 Indriķa hronika, XIV, 5.
145 Riekstiņš H. Latviešu cilšu kapu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā. Rīga: L.Ū. Studentu padomes 

grāmatnīcas izdevums, 1935, 57. lpp.
146 Šturms E. Vilkumuižas ezera atradumi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1936, 84. lpp.; Zemītis G. Kuršu reliģiskie 

priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.). Ventspils muzeja raksti. 2. sēj. 
Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 92.–93. lpp.

6. att. Baltu apdzīvotās 
teritorijas vēlā dzelzs laikmeta 
beigās:
1 – baltu etnisko grupu 
apdzīvotās teritorijas, 
2 – austrumbaltu teritorijas, 
kurās iespiedās austrumslāvi 
(pēc: 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, 201. att.)1
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Zīmīgi, ka ugunskapi parādās kuršu apdzīvotās teritorijas dienvidu daļā jau 8. gs. 
 beigās.147

Sirojumi un militārās aktivitātes vairoja kuršu mantu, slavu un godu, kas atspogu-
ļojas arī kapu inventāros. Līdztekus iepriekšējā perioda tradīcijām kurši, domājams, 
skandināvu ietekmē, piekopj tradīciju kapā novietot ar nolūku bojātus priekšmetus, lai 
gan tradīcijai kopumā ir senas indoeiropeiskas saknes.148

Tipiski kuršu kultūrai ir āvas cirvji, kas lietoti kopš 11. gs., arī šķēpi, divasmeņu 
zobeni149 (sk. 7. att.: 8). Kuršu senkapi (Sāraji, Durbes Dīri, Pasilciems) devuši unikālus 

147 Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje, p. 254. 
148 Zemītis G. Kuršu reliģiskie priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.), 

84.–85., 92.–93. lpp.; Zemītis G. Apbedījumi ar speciāli bojātu inventāru. – Zemītis G. Ornaments un simbols 
Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 81.–83. lpp.

149 Atgāzis M. Āvas cirvji Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 1. att., 55., 62. lpp.; Indriķa hronika, 
XV, 3; Atgāzis M. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 
163. lpp. 

7. att. Zemgaļu, latgaļu, 
kuršu un lībiešu ieroči 
vēlajā dzelzs laikmetā: 1, 2, 
6 – šķēpu gali (Ciemalde,  
Rūsīši–Debeši, Salaspils 
Jaunzemji), 3 – platasmens 
cirvis (Auce), 4 – vien-
asmens zobens makstī 
(Pļaviņu Radzes), 5 – šaur-
asmens cirvis ar kāta 
aptinumu (Pildas Nukši), 
7 – zobenu maksts gala 
apkalums (Turaidas Pūteļi), 
8 – āvas cirvis (Vilkumuižas 
ezers), 9 – divasmeņu 
zobens (Silmalciems) 
( Latvijas PSR arheoloģija. 
Rīga, 1974, 47., 51., 54., 
60. tab.)
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atradumus – bruņucepuri, liecības par plāksnīšu bruņukrekla izmantošanu. Apbedīju-
mos konstatēti arī bronzas kārbā ievietoti saliekamie svariņi.150

Kurši valkājuši kaklariņķus, ar sudrabu platētās krustadatas, lentveida aproces, 
vairoggredzenus, pakavsaktas un stopa-šķēršu saktas. Nozīmīgākās liecības par ap-
ģērbu saglabājušās Tīras purva depozītā (9. gs.).151 

Zemgaļi vēlajā dzelzs laikmetā dzīvoja Lielupes un tās pieteku krastos un daļēji 
Ventas vidusteces baseinā. Zemgaļu kultūras apgabals iesniedzas arī tagadējās Lietuvas 
ziemeļdaļā.152 Vidzemē zemgaļi bija asimilējušies latgaļu un lībiešu vidē, tomēr zem-
gaļu valoda tur saklausīta vēl 15. gs. sākumā,153 un tās iezīmes latviešu valodā fiksētas 
vēl 20. gadsimtā.154 

Etnonīmu zemgaļi pētnieki atvedina no saknes ziem-/žiem- “ziema”, “ziemeļi”. Tiek 
pieļauta arī etnonīma hidronīmiska cilme, kā arī atvasinājums no lietuviešu “žeme”, 
latviešu “zeme”.155

Vēlajā dzelzs laikmetā zemgaļi turpināja mirušos apbedīt līdzenajos kapulaukos, 
kapus kārtojot rindās. Perioda sākumā apbedījumu orientācijā vērojama līdzība ar lat-
gaļiem, bet kopš 11. gs. mirušie, saglabājot vīriešu un sieviešu pretējo orientāciju, 
apbe dīti Z–D virzienā. Vīriešu kapos sastopami šķēpi (sk. 7. att.: 1, 2), naži, cirvji, iz-
kaptis, uzmavas kalti, iemauktu dzelži, pieši, rotas un greznas jostas, rotātas ar bronzas 
apkalumiem (sk. 8. att.), dažkārt kaklariņķi.156 

Šķēps (dažkārt pat 3–5 šķēpi) zemgaļu kapos vienmēr novietots līdzās mirušajam, 
ar smaili pie galvas.157 9.–10. gs. kapos sastopami platie vienasmens zobeni, vēlāk ievie-
šas šaurie vienasmens zobeni. Sabiedrības mantīgāko locekļu kapos pārstāvēti arī div-
asmeņu zobeni un dzeramie ragi, saliekamie svariņi.158

Sieviešu apbedījumos raksturīga piedeva ir pie kājām novietots kaplis, sirpis, bet 
jostasvietā – īlens un nazis. Zemgaļu sievietes rotu komplektā ietilpa bronzas vainags, 
kaklariņķi.159 Tipiska zemgaļu sieviešu kapa piedeva ir daudzveidīgās rotadatas, kuras 
perioda otrajā pusē savienoja ar garām važiņām.160 Zemgaļi lietojuši stopsaktas, kā arī 
plāksnessaktas, kuru formas līdzinās krustadatu galvām, kas norāda uz šīm saktām kā 

150 Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.) Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 55. lpp.
151 Žeiere I. Par Tīras purva depozīta tekstilmateriāliem. Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 130. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 14).
152 Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V–XII amžiuje. Vilnius: VPU leidykla, 2004, pav. 29; Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai 

senovėje, 26.–28. lpp.
153 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 96. lpp. 
154 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 

1997, 187. lpp. 
155 Bušs O. Par etnonīmu kurši un zemgaļi cilmi, 86.–91. lpp.
156 Latvijas PSR arheoloģija, 211.–217. lpp.
157 Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. 

Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29., 34.–38. lpp., 2., 3., 8. att. 
158 Jērums N. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajā teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 25. laid., 2011, 

152.  lpp.; Bebre V. Ornamentēto dzeramo ragu atradumi Latvijā 8.–12. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 
18. laid., 1996, 45., 47. lpp.

159 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs. Rīga: Zinātne, 1999, 60. lpp.; Latvijas PSR arheoloģija, 213.–214.  lpp., 
56. tab.: 2, 3, 4.

160 Latvijas PSR arheoloģija, 214. lpp., 57. tab.: 1–10.
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zemgaļu radītu rotu. Daudzveidīgākā zemgaļu saktu grupa vēlajā dzelzs laikmetā, 
 līdzīgi kā citām baltu tautām, ir pakavsaktas.161 Zemgaļu rotu komplektā ietilpa arī ap-
roces un gredzeni.162 Par zemgaļu apģērbu saglabājies maz liecību.163

Zemgaļi dzīvojuši lielākoties apmetnēs, kas bijis ģeogrāfisko apstākļu diktēts 
dzīves veids.164 Pastāvējuši arī pilskalni ar lielām (līdz pat 13 ha) senpilsētām. Pils-
kalniem raksturīga pusloka nocietinājumu sistēma (guļkoku sienas ar torņveida izbū-
vēm) ar vienu augstu valni, nogāzēs ierīkotām terasēm un blakus pilij izbūvētām 
priekšpilīm. Spēcīgāk nocietinātie pilskalni bijuši Tērvete un Mežotne. 

Vēsturiski izveidojusies saistība ar Daugavas lejteci (līdz 11. gs. zemgaļu kultūras 
liecības dominē arī Daugmalē) sekmēja zemgaļu aktīvu iesaistīšanos Baltijas jūras re-
ģiona tirdzniecībā. Tas izskaidro zemgaļu pieminējumu rakstītajos avotos. Par to ne-
pārprotami liecina skandināvisku priekšmetu atradumi zemgaļu zemēs un zemgaļu 

161 Brīvkalne E. Tērvetes saktas. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 131.–136. lpp.
162 Latvijas PSR arheoloģija, 216. lpp., 57. tab.: 1–10.
163 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje, 50.–51. lpp.
164 Turpat, 38. lpp. 

8. att. Zemgaļu vīrieša 
kapa plāns un rotas. 
Dreņģeru–Čunkānu 
241. kaps. 1– kapa plāns, 
2 – bronzas stopsakta, 
3 – bronzas kaklariņķis, 
4 – bronzas karavīra 
 aproce, 5 – bronzas 
 jostas sprādze un 
apkalums (Atgāzis M. 
Dreņģeru–Čunkānu 
241. kaps un šķēpu 
līdzdošanas tradīcija 
8.–9. gs. zemgaļu 
 apbedījumos. Arheo-
loģija un etnogrāfija. 
17. laid., 1994, 2., 4. att.)
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rotas Gotlandē u.c.165 Zemgaļu pieminekļos atrasts liels skaits saliekamo svariņu, atsva-
riņu, kā arī sudraba monētas, kaltie sudraba stienīši un ievērojami sudrablietu nogul-
dījumi (Salgales Rijnieki u.c.).166

Uz austrumiem no zemgaļiem dzīvojuši sēļi, kuru etnonīma pamatā, pēc valod-
nieku domām, hidronīms Sel-iupis, Sel-iupys, kas cēlies no vārda ar nozīmi “tecēt”.167 
Rakstītie avoti min sēļus (Selones, Selen) Kokneses apkārtnē, Rīgas tuvumā, kā arī 
Daugavas kreisajā krastā, kur tie vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvojuši teritorijas no Jaun-
jelgavas un Taurkalnes mežiem līdz Apaščas un Rovējas upei.168 Daļa sēļu zemju iesnie-
dzas mūsdienu Ziemeļaustrumlietuvā.169 

Uzkalniņi ir sēļu apbedīšanas tradīciju savdabība. Lielākais no sēļu uzkalniņu 
kapu laukiem ir Sēlpils Lejasdopeles (63 uzkalniņi).170 Līdztekus uzkalniņiem mirušie 
apbedīti arī līdzenajos kapos. Atskaitot uzkalniņa uzbēršanas rituālu, abās apbedīšanas 
tradīcijās nav novērotas krasas atšķirības. 

Sēļu kultūras liecībām un apbedīšanas tradīcijām ir liela līdzība ar latgaļiem rak-
sturīgajām. Kultūru līdzība tiek skaidrota ar sēļu kultūras nozīmīgo lomu latgaļu kul-
tūras veidošanās procesā. Senākos pētījumos abas kultūras uzlūkotas arī par vienotu 
latgaļiem piederīgu kultūru.171 Sēļu pieminēšana 13. gs. rakstītajos avotos liecina, ka 
viņi tomēr noteiktu savas kultūras iezīmju kopumu bija saglabājuši, kas, kaut vāji, izse-
kojams arī arheoloģiskajā materiālā.172 Tāpat sēļu kultūras izplatības areālā līdz pat 
mūsdienām saglabājušās valodnieciskās atšķirības, no kurām zīmīgākā ir kāpjošā into-
nācija.173 Sēļiem pastāvējusi tradīcija sieviešu apbedījumos pie kājām novietot darba-
rīku komplektu174 (sk. 9. att.: 1). Iespējams, ka sēļu bēru rituālā noteikta loma bijusi 
zirgu apbedījumiem.175Apģērbā konstatēti daži lībiešu, kā arī citur Eiropā un Skandi-
nāvijā izplatīti apģērba rotāšanas elementi.176 

Apbedījumu vidū ir kapi ar greznām piedevām, kas raksturo sēļu sabiedrību un 
sociālo vidi aizvēstures beigās.177 Apbedījumi devuši greznāko 11. gs. plecu siksnu un 

165 Thunmark-Nylen L. Gotland – neighbour between the West and the East. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum 
und Skandinavien im frühen Mittelalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies, 1992, fig. 1, pp. 157–158. 

166 Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.), 57.–58. lpp.; Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 
1200. g.). Rīga: Zinātne, 216. lpp.

167 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 78. lpp.
168 Indriķa hronika, XI, 6, 9; XII, 1; XVII, 5; XXIX, 5; Atskaņu hronika, 144., 337., 341., 646., 6677. rinda.
169 Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia, 50. lpp.
170 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 64.–65. lpp.
171 Zemītis G. Sēļu aizvēsture arheoloģisko pētījumu gaismā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2001, 

5.–19. lpp.
172 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.). Pētījumi sēļu senatnē: 

rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 134. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11); Sēļi un 
Sēlija = Selonians and Selonia, 13.–14. lpp.

173 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999, 27.–28. lpp.; sk. arī bibliogrāfiju: Sēļi 
un Sēlija = Selonians and Selonia, 30. lpp.

174 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 130. lpp., 4. att. 
175 Šnore E. Beteļu kapulauks Augšzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 15. laid., 1987, 78. lpp.
176 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 76.–77. lpp.; Zariņa A. Apģērba fragmenti Lejasdopeļu  

kapulaukā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 141. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja raksti, Nr. 11).

177 Šnore E. Beteļu kapulauks Augšzemē, 76. lpp.
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jostu komplektu178 (sk. 9. att.: 2), kā arī unikālus meln-
baltus un sarkanbaltus gleznojumus uz koka (apgleznoti 
vairogi vai šķirsti).179

Sēļi nocietinātas dzīvesvietas ierīkojuši savrupos kal-
nos.180 Pilskalnu aizsardzības sistēmas īpatnība ir ar sētu 
aizsargātas terases. Gandrīz pie visiem sēļu pilskalniem 
bijušas arī apmetnes.181 Līdzīgi kā uzkalniņu kultūras pār-
stāvji, sēļi mituši arī lauku apmetnēs. Sēļu kultūras sav-
dabība – atsevišķu saimju kulta vietas apmetnēs.182

Viens no lielākajiem sēļu pilskalniem ir Stupeļu pils-
kalns ar senpilsētu, kur svarīga loma bijusi arī amatnie-
cībai. Iespējams, ka Stupeļu pilskalns, kurš atradās blīvi 
apdzīvotā apvidū, satiksmes ceļu tuvumā, bijis sēļu galve-
nais centrs.183 Perioda sākumā intensīvi apdzīvots, agrāri 
amat niecisks centrs bijis Dignājas pilskalns ar apmetni, 
kas panīcis, izvirzoties Jersikai.184 Daugavas satiksmes ceļš 
sekmēja Sēlpils izvirzīšanos. Tās apkārtne nozīmīga ar 
dzelzs ieguvi un tās pārstrādi.185 

Latgaļu etnonīmu speciālisti uzskata par hidronīmis-
kas cilmes vārdu, kura pamatā ir pirmbaltu sakne *lot-, 
*let-.186 Vēlajā dzelzs laikmetā latgaļi paplašināja savas 
 teritorijas uz Baltijas somu zemju rēķina. 8.–10. gs. ar lat-
gaļu ieplūšanu Vidzemes vidienē saistāmas uz ezeru salām 
ierīkotās dzīvesvietas.187 Virkne latgaļu kapulauku ierīkota 
blakus Baltijas somu apbedījumu vietām un apmetnēm.188 
Turpretī neveiksmīgi bija latgaļu centieni nostiprināties 

178 Šnore E. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 77. lpp.
179 Latvijas PSR arheoloģija, 78. tab.
180 Urtāns J. Augšzemes pilskalni. Rīga: Nordik, 2006, 7. tab.
181 Stubavs Ā. Arheoloģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 

un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1980, 93., 95. lpp.; Šnore E., Zariņa A. Senā 
Sēlpils. Rīga: Zinātne, 1980, 123.–148. lpp.

182 Stubavs Ā. Stupeļu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1978. gadā. Zinātniskās atskaites sesiju materiāli 
par arheologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1979, 67.–68. lpp.; Stubavs Ā. 
Arheoloģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.), 95. lpp.

183 Simniškyte A. Sėlos kraštas VI/VII–XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūra ir hierarchija. Lietuvos  Archeo-
logia, 27. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005, p. 39, pav. 3.

184 Vasks A. Dignājas pilskalna apmetne 1989. un 1990. gada izrakumu gaismā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu 
krājums, 116. lpp.

185 Šnore E., Zariņa A. Senā Sēlpils, 171. lpp.
186  Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 1. daļa, 78.–79. lpp.
187 Apals J. Klāstu mītnes Latvijas PSR teritorijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1965, 49., 

56. lpp.
188 Vilka A. Arheoloģiskie pētījumi Skripstu senkapos. Cēsu novada vēsture: Zinātniskas publikācijas, Cēsu 

muzeja materiāli. Cēsis: Cēsu muzeja apvienība, 1995, 54. lpp.; Ciglis J. Baltijas somu un baltu attiecības 
Aus trumlatvijā 1. gadu tūkstotī. Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās konfe-
rences materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, Turaida. Rīga: Turaidas muzejrezervāts, 2009, 35. lpp.

9. att. Lejasdopeļu 2. uzkalniņa 17. kapa 
sievietes (12. gs.) un 5. uzkalniņa 1. kapa 
vīrieša (11. gs.) apbedījuma plāns. 
E.  Krastenbergas zīmējums (LU LVI 
Arheoloģisko materiālu krātuve)
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Daugavas lejtecē.189 Perioda beigās salīdzinājumā ar pārējām Latvijas maztautām lat-
gaļu apdzīvotā teritorija bija vislielākā. Tā aptvēra Vidzemes austrumu daļu, Latgali un 
dažviet Latvijas austrumu robežai pieguļošās kaimiņzemju teritorijas. 

Latgaļiem raksturīgi līdzenie kapulauki. Konsekventi ievērota apbedījumu pretēja 
orientācija – vīrieši guldīti ar galvu A, sievietes – R virzienā. Mirušie guldīti zemē 
ieraktās kapa bedrēs uz mizām, dēļu paklāja, vienkocī, perioda beigās arī dēļu šķir-
stos. Apbedīšanā piekopti ugunsriti. Līdztekus skeletkapiem uzieti arī sporādiski 
ugunskapi. Mirušie apbedīti svētku apģērbā ar līdzi dotu rotu komplektu, vīrieši arī ar 
ieročiem. Atsevišķos vīriešu apbedījumos konstatēti kājgalī novietoti sieviešu rotu 
ziedojumi.190 

Kultūras attīstības komplicētību latgaļu apdzīvotajā teritorijā atspoguļo uzkalniņu 
kapulauku parādīšanās šīs teritorijas austrumu daļā 10. gs. beigās. Apzināts ap 50 uz-
kalniņu kapulauku ar 4000 uzbērumiem. Uzkalniņi satur vienu, retāk divus apbedīju-
mus. Apbedīšanas tradīciju un kapu inventāra ziņā uzkalniņi līdzīgi līdzenajiem 
 kapiem. Šo uzkalniņu izveidē varēja būt iesaistīti gan slāvu ekspansijas dēļ uz rietu-
miem pārvietojušies austrumbalti, gan skandināvi, kas izmantojuši Veļikajas upi kā 
 atzaru satiksmei starp Lādogu–Pleskavu un Polocku.191

Latgaļu sieviešu galvas rota bija bronzas vainagi. Līdztekus kaklariņķiem (iemīļo-
tākais ar noplacinātiem galiem) sievietes nēsāja lociņa važturi ar važiņām, kauri 
gliemež vāku un stikla kreļļu rotas. Tērpa saspraušanai izmantoja pakavsaktas. Rakstu-
rīgas latgaļu sievietes rotas ir spirālaproces, dobās un manšetveida aproces, kā arī ap ro-
ces ar zvērgalvu galiem (no 11. gs.). Greznākā latgaļu sievietes tērpa (sk. 10. att.) sa-
stāvdaļa bija ar bronzas gredzentiņiem rotātās tumši zilās villaines.192 

Latgaļu vīrieši vēlajā dzelzs laikmetā valkāja kreklu, ar jostu sajoztus svārkus, bik-
ses un cepuri (sk. 11. att.). Vīriešu tērpa komplektā ietilpa arī apmetnis, kājauti, rokauti 
vai roku notinumi un ādas apavi. Greznākā latgaļu vīriešu tērpa daļa bija ar ieaustiem 
bronzas gredzentiņiem rotāti un ar stopsaktu, pūcessaktu vai pakavsaktu sasprausti 
svārki. Raksturīgākais latgaļu vīriešu aproču komplekts – karavīra aproce, masīvā ap-
roce un aproces ar zvērgalvu galiem. Pirkstos vilkti spirālgredzeni un gredzeni ar 
vidus plāksnīti.193 

Vīriešu apbedījumos pie kājām tika novietots dzelzs cirvis. Tikai latgaļi cirvja kātu 
dažkārt notina ar bronzas lenti (sk. 7. att.: 5). Līdz 10. gs. plaši lietoja plato vienasmens 
zobenu, kuru 11. gs. aizstāja ar šauru vienasmens zobenu. Kopš 10. gs. sākuma dažkārt 
apbedījumos likts greznā makstī ievietots divasmeņu zobens, kas vienmēr novietots 
mirušajam gar labo sānu. Latgaļu bruņojumā bija arī šķēpi, kurus kapā novietoja gar 
sāniem, ar smaili pie pēdām. Dubnas baseinā pastāvējusi lokāla paraža vīriešu apbedī-
jumos likt iemauktu dzelžus, dzelzs zvanus un pātagas, kas, iespējams, atspoguļo sim-

189 Stubavs Ā. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976, 50. lpp.
190 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 129. lpp., 5. att. 
191 Radiņš A. 10.–13. gs. senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās 

vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 35.–52. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 5).
192 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 54. lpp., 23. att.
193 Turpat, 72.–87. lpp.
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bolisku zirga apbedījumu un norāda uz jāt-
nieka lomas pieaugumu latgaļu kara-
draudzē.194

Vēlajā dzelzs laikmetā latgaļi dzīvojuši 
ezermītnēs, pilskalnos un apmetnēs. Hronists, 
raksturojot latgaļus, norādījis arī uz viņu sav-
rupību un dzīvošanu viensētās.195 

Labi saglabājušās liecības par tā laika celt-
niecības paņēmieniem, apbūves un telpu plā-
nojumu iegūtas Āraišu ezerpilī. Ezerpils gājusi 
bojā 10. gs., iespējams, kāda lielāka pilsnovada 
veidošanās procesā.196

Koka piļu celtniecībai latgaļi visbiežāk 
izvē lējās dabiski aizsargātus paaugstinājumus 
ar stāvām nogāzēm. Plašāk pētīti ir Kokneses, 
Oliņkalna, Asotes, Jersikas pilskalni. Pilskalni 
tikuši nocietināti gan ar guļkoku sienām, gan 
koka kamerveida nocietinājumiem, gan zemes 
vaļņiem. Jersikas pilskalns bijis viens no spē-
cīgākajiem latgaļu centriem pie Daugavas. 
 Senpilsēta pie tā aizņēmusi 10–12 ha lielu teri-
toriju.197 

Saskaņā ar 13. gs. rakstītajiem avotiem 
Daugavas un Gaujas lejteci, Metsepoli un 
Idumeju apdzīvojuši lībieši.198 Arheoloģiskās 
liecības apliecina lībiešu kultūras parādīšanos 
Daugavas lejtecē 10. gs. otrajā pusē, gadsimtu 
vē lāk tā izsekojama Gaujas lejteces apgabalā. 
Lībie šiem raksturīgi līdzenie un uzkalniņu kapulauki, kuros piekopta gan inhumācija, 
gan kremācija. Daugavas lejtecē līdzenajos un uzkalniņu kapos izpētīts ap 1400 apbe-
dījumu. Gaujas lībiešu teritorijā zināmi 16 kapulauki ar aptuveni 800 uzkalniņiem ar 
individuāliem apbedījumiem.199 

Lībieši mirušos apbedījuši ar galvu uz ZR, bet no 12. gs. – pārsvarā Z virzienā. Par 
bēru rituāliem liecina ogļainie laukumi blakus kapiem, bojātu priekšmetu, apmetuma 
gabalu, olu, paparžu, graudu novietošana kapā, kā arī gaišu smilšu un oglīšu  iekaisīšana 

194 Vilcane A. Findings of harness items and cult of the horse in Latgallian and Selonian territories. Archaeologia 
Baltica, 11: The Horse and Man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life). 
Klaipeda: Klaipeda University Press, 2009, pp. 257–258.

195 Atskaņu hronika, 344.–345. rinda.
196 Apals J., Apala Z. Āraiši senlaikos. Rīga: Āraišu ezerpils fonds, 2005, 27. lpp.
197 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
198 Indriķa hronika, sk. šķirkli “Līvi” 438. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity. Rīga: Latvijas Vēstures 

mu zejs, 2001, 5. lpp.
199 Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 16.–20. lpp. 

10. att. 11. gs. latgaļu 
sievietes apģērbs un 
rotas. Kivtu kapu lauks, 
157. kaps. A. Zariņas 
rekonstrukcija, 
E. Krasten bergas 
zīmējums (Šnore E. 
Kivtu kapulauks. Rīga: 
Zinātne, 1987, 6. att.)

11. att. Latgaļu 10. gs. 
vīrieša apģērbs. Kivtu 
kapulauks, 99. kaps. 
A. Zariņas rekon strukcija, 
E. Krastenbergas 
zīmējums (Šnore E. Kivtu 
kapulauks. Rīga: Zinātne, 
1987, 6. att.)
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kapā, māla trauka ar ēdienu novietošana (sk. 12. att.).200 Ievērojama loma 
lībiešu mitoloģiskajos priekšstatos un rituālos bijusi sunim un zirgam.201 
Daugavas lībiešu skeletkapos sastopami akmeņu krāvumi un iežogi, līdzīgi 
kā Kurzemē.202

Lībiešu sievietes viskrāšņākā rota – krūšu važiņrota ar bruņrupuču sak-
tām. Līdztekus izmantotas arī rotadatas, stikla kreļļu un kauri gliemežvāku 
virtenes, no bronzas vai sudraba darinātas dobās aproces un spirālgredzeni 
(sk. 13. att.).

Lībiešu sabiedrības virsslāņa vīriešu apbedījumos uzieti ar sudrabu in-
krustēti cirvji un šķēpu gali (sk. 7. att.: 6), ar bronzu apkaltās makstīs 
(sk. 7. att.: 7) ievietoti zobeni, dzeramie ragi, saliekamie svariņi, ar bronzu 
apkaltas ādas jostas. Vīrieši tērpa saspraušanai izmantoja pakavsaktas, bet 
aproces un gredzenus nebija iecienījuši. 

Lībieši tērpa rotāšanai izmantojuši piešūtas ornamenta joslas un no 
spirālēm veidotus pušķus rotājumu joslu noslēgumos, iespējams, ar rituālu 
nozīmi. Viņi atšķirībā no citām baltu tautām rotājuši gandrīz visas apģērba 
daļas. Perioda beigās vīriešu tērpā izsekojamas arī Eiropas apģērba modes 
tendences (pogājami svārki, brokāta lentes).203

Zinātnieku vidū nav vienprātības par lībiešu izcelsmi.204 Tos nevar uz-
skatīt par Baltijas somu akmeņu krāvuma kapu kultūras nesēju tiešiem 
pēctečiem, jo lībieši izveidojās ārpus šīs kultūras apgabala. Sākotnēji lībiešu 
kultūrā ir daudz baltu elementu, tikai 11. gs. otrajā pusē sāk dominēt lībie-
šiem raksturīgās iezīmes, kurās atrodams ne mazums aizguvumu. Doles 
salas augšgala kapulauku materiāls liecina par etniski jauktu vidi.205 

Pētnieki lībiešu kultūras izveidošanos skaidrojuši ar migrāciju no Sām-
salas, Igaunijas u.c. apgabaliem.206 Arheoloģes Elvīra Šnore un Anna Zariņa 

Daugavas lejteces kapulauku materiālā izdala trīs pamatkomponentus: balti, Kurzemes 
lībieši un skandināvi, kā arī uzskata, ka notikusi saradošanās arī ar attālākām somu 
ciltīm.207 Ēvalds Mugurēvičs lībiešu kultūras veidošanās procesa pirmsākumus saista ar 
kuršu ekspansijas izraisītu, vēlāk ekonomisko apsvērumu pamudinātu Kurzemē dzīvo-

200 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 
18.–27. lpp.

201 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 127. lpp.; Brūzis R., Spirģis R. 
The Ogresgala Čabas cemetery and horse sacrifice. Archaeologia Baltica, Nr. 11. Klaipeda: Klaipeda 
University Press, 2009, pp. 289–293.

202 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 27. lpp.
203 Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1988, 86.–87. lpp.
204 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad-

simtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–377. lpp.
205 Turpat, 374. lpp.
206 Tõnisson E. Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. Jh.–Anfang 13. Jhs.). Tallinn, 1974, S. 15–20; 

Šturms E. Zur Vorgeschichte der Liven. Eurasia Septentrionalis Antiqua, X. Helsinki: K. F. Puromiehen 
Kirjapaino O. Y., 1936, S. 47–51.

207 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā, 127. lpp.; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318.–319. lpp. 

12. att. Laukskolas 
94. sievietes kapa 
plāns. E.  Krastenbergas 
zīmējums (LU 
LVI  Arheoloģisko 
 materiālu krātuve)
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jušo skandināvu un Baltijas somu pārceļošanu uz Daugavas lejteci.208 
Konkretizējot migrācijas ideju, izteikta doma, ka lībiešiem tipiskais 
rotu komplekts izveidojies 9. gs. beigās Ventas un Abavas lejtecē, kur 
krustojās kuršu, zemgaļu, Ziemeļkurzemes lībiešu un skandināvu kul-
tūras ietekmes.209 Šis modelis izskaidro Daugavas lejtecē konstatētās 
kultūras daudzkrāsainību. 

Lībieši dzīvojuši pilskalnos un ciemos. Daugavas lībieši apdzīvo-
juši galvenokārt Daugavas labā krasta apgabalu no Aizkraukles līdz 
jūras līcim. 13. gs. rakstītajos avotos nodalīti Rīgas, Salaspils, Ikšķi-
les, Lielvārdes un Aizkraukles lībieši, kā arī mazapdzīvotais Ogres 
un Juglas baseins.210 Spēcīgāk nocietinātie pilskalni pie Daugavas 
bija Daugmale, Lielvārde un Aizkraukle. Daugmalē pils uzcelta 
zemes ragā Daugavas kreisajā krastā. Pili ietvēris valnis ar izbūvētu 
guļkoku aizsargsienu un grāvis.211 Lībiešu kultūras liecības Daug-
malē sāk dominēt 11. gs., tā tiek pieskaitīta pilsētveida apmetnēm – 
vīkiem.212 Šādām dzīvesvietām raksturīgs etniski jaukts iedzīvotāju 
sastāvs un ievērojama loma starptautiskajā tirdzniecībā. Daugmalē 
ir konstatēts vislielākais tirdzniecību raksturojošo atradumu (mo-
nētu, atsvariņu, saliekamo svariņu detaļu) skaits,213 kā arī unikāli 
 ievesti vai atdarināti priekšmeti, t.sk. Rietumeiropas monētu vietējie 
atdarinājumi.214

Daugmales tirdznieciskās aktivitātes sekmēja blīvas apdzīvotības 
veidošanos gar krastu otrpus Daugavas, kur atradās vairākas ciemu 
grupas ar dažādu apdzīvotības intensitāti un nozīmi. Lielākā bijusi 
Laukskola ar diviem ciemiem (10 ha) un kapulauku.215 Daļā ciemu, 
iespējams, dominējusi amatniecība (dzelzs ieguve, krāsaino metālu un 

208 Mugurēvičs Ē. Lībiešu izcelsmes un kultūras veidošanās problēmas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
2006, 30.–31. lpp. 

209 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad-
simtā, 379. lpp.

210 Indriķa hronika, IX, 1, 3; X, 13, 14; XVI, 13 (lielvārdieši); X, 14 (aizkrauklieši); I, 7, 11; II, 7; X, 7, 9, 12; 
XIV, 5; XVI, 3 (salieši); VII, 1; VIII, 2; X, 3, 6, 8 u.c. (rīdzinieki); Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to 
robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures 
institūts, 1999, 71. lpp.

211 Zemītis G. Senā Daugmale (2. g. t. p. m. ē. – m. ē. 12. gs.). Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: 
Zinātne, 1991, 130.–136. lpp.

212 Zemītis G. Daugmale (10.–12. gs.) – senākā pilsētveida apmetne Daugavas lejtecē un Rīgas priekštece. 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 7, 1993, 39.–43. lpp.

213 Berga T. Daugmales pilskalna monētas (8.–12. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 41.–46. lpp.
214 Radiņš A. Daugavas ceļš un Daugmale. Cauri gadsimtiem: rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram 

(1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 110. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti. Arheoloģija un antropoloģija, 
Nr. 7); Berga T. 11. gs. Rietumeiropas monētu atdarinājumi Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 
1993, 22.–28. lpp.

215 Zariņa A. Krāsnis Salaspils Laukskolas lībiešu 10.–13. gs. ciemu vietās. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 
1978, 76., 87. lpp.; Daiga J. Izrakumi Lipšu ciemā un kapulaukā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par 
arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1976, 39.–46. lpp.

13. att. Lībiešu sievietes 
tērps un rotas. Laukskolas 
480. kaps. 12. gs. pirmā puse. 
A. Zariņas rekonstrukcija, 
E. Krastenbergas zīmējums 
(LU LVI Arheoloģisko 
materiālu krātuve) 
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kaula apstrāde) un tirdzniecība. 216 Lībieši piekopuši ziedojumu novietošanu pavardos, 
zem celtņu sienām. 

Ikšķile nebija starp lielākajiem ciemiem, bet tieši šis ciems 12. gs. beigās kļuva par 
Rietumu kristīgās misijas un bīskapijas centru ar pirmo mūra baznīcu un pili Latvijas 
teritorijā.217 Blakus Indriķa hronikā vairākkārt minētajam Holmes ciemam 12. gs. bei-
gās vācieši te uzcēla mūra pili.218 Rīgas teritorijā lībiešu dzīvesvietas bija ierindas ciemi, 
kuriem blakus 13. gs. sākumā izauga vācu Rīga.219 

Gaujas lībieši, kas 13. gs. avotos dēvēti par Turaidas lībiešiem, apdzīvoja Siguldas, 
Kubeseles un Lēdurgas novadu.220 Gaujas lībiešu svarīgākā pils bijusi hronikā minētā 
Kaupo lielā pils Turaidā (celta 11. gs. 2. pusē).221 Šai laikā būvēta arī Sateseles pils 
 Gaujas kreisajā krastā.222

Senāko Baltijas somu apgabalu gar Vidzemes piekrasti līdz Salacas upei aizņēma 
vāji apdzīvotā Metsepole.223 Šis ir vienīgais lībiešu novads, kura kultūra, iespējams, 
sakņojas senākajā somu akmeņu krāvumu kultūrā. Tagadējās Straupes apkārtnē atra-
dusies Idumeja, kur lībieši dzīvojuši kopā arī latgaļiem.224 Pastāv viedoklis, ka idumieši 
atšķīrās no lībiešiem ne tikai kultūras, bet arī etniskā ziņā.225 Kā Metsepoles, tā arī 
Idumejas teritorijas arheoloģiski ir maz pētītas.

Baltijas somu apdzīvotajā Ziemeļkurzemē konstatēta liela apbedīšanas tradīciju 
dažādība, ko pētnieki interpretējuši kā Kurzemes lībiešu, kuronizēto lībiešu un vendu 
kultūras liecības.226 Zināms, ka vendi no Ziemeļkurzemes, kuršu padzīti, kādu laiku 
dzīvojuši Senajā kalnā (Mons antiquus) Rīgā,227 pēc tam – Vendekulas ciemā netālu no 
Turaidas. Lielākā vendu kolonija atradusies blakus latgaļiem Cēsīs Riekstu kalnā, kas 
apdzīvots 11.–13. gadsimtā.228 

216 Šnore E. Raušu ciems Doles salas augšgalā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 69.–87. lpp.
217 Graudonis J. Ieskats Ikšķiles vēsturē. Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 66.–

76. lpp. 
218 Indriķa hronika, I, 5–9; Mugurēvičs Ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2008, 53. lpp.
219 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 3, 1992, 

10.–13. lpp.
220 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 72. lpp.
221 Graudonis J. Kaupo lielā pils. Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas. 1998. gada 

29. augusta konferences materiāli. Rīga: Nordik, 1999, 11.–13. lpp.
222 Zemītis G. Izrakumi Sateseles pilskalnā 2006. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā. Rīga: 

Zinātne, 2008, 90.–93. lpp.
223 Indriķa hronika, X, 14; XI, 2, 3; XIV, 10, 12; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teri-

torijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 73. lpp.
224 Indriķa hronika, X, 15; XII, 2; XVIII, 2; XVI, 5; XVII, 4, 6; Senās Latvijas vēstures avoti. 1. burtn., 46. dok. 
225 Мугуревич Э., Зариня А., Тыниссон Э. Ливы. Финны в Европе VII–XV векa. Прибалтийско-финские 

на роды: Историко-археологические исследования. Вып. I. Москва: Институт археологии, 1990, с. 138. 
226 Mugurēvičs Ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 

Izrakumi Zlēkās. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 76. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 
19.–20. lpp.

227 Indriķa hronika, X, 14; Senās Latvijas vēstures avoti. 1. burtn., 46. dok. 
228 Indriķa hronika, XV, 3; Apals J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēs-

turē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 140. lpp.
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Kapulauku materiālā vendu kultūras iezīmes 
konstatētas ne tikai Kurzemē229 un Cēsīs,230 bet arī 
Daugavas lejtecē.231 Vendu apbedījumos mirušie 
guldīti nesadedzināti, ar galvu uz Z vai ZR. Kapu 
inventāros uzieti kaklariņķi, uz stieples vērtas 
bronzas krelles, stikla kreļļu un kauri gliemežvāku 
rotas, rotadatas, važiņas ar piekariem, ornamentē-
tas nažu makstis (sk. 14. att.). Apģērba daļās 
iestrā dātie bronzas rotājuma elementi, kuplie vil-
laines stūru un jakas vēdekļveida rotājumi ir zīmī-
gākās vendu sievietes tērpa iezīmes. Apbedījumu 
hronoloģija rāda, ka vendu izceļošana no Ziemeļ-
kurzemes aizsākusies jau 10. gadsimtā.232 

Jautājums par vendu etnisko piederību, vendu 
un lībiešu savstarpējo sakaru, Ziemeļkurzemes 
iedzī votāju ģenētisko saistību ar agrāko Baltijas 
somu kultūru ir pētnieku uzmanības lokā jau 
divus gadsimtus.233 Vendi uzskatīti par lībiešiem 
vai kuronizētajiem lībiešiem, par baltiem (zem-
gaļiem, kuršiem), votiem un pat rietumslāviem. 

Pamatotāks ir uzskats, ka tā bijusi Baltijas somu 
grupa, kas kuršu ekspansijas rezultātā pametusi 
Ventas apgabalu. 

Ar Baltijas somiem Ziemeļkurzemē saista ak-
meņu krāvuma kapus. Šiem kapulaukiem ir 
 zināma līdzība ar apbedījumiem Ziemeļlatvijā un 
Igaunijā, tomēr vērojamas kuršu un zemgaļu kul-
tūras ietekmētas atšķirības.234 “Kurzemes lībieši” 
un “kuronizētie lībieši” ir arheoloģisko liecību līdzībā balstīts pētnieku apzīmējums 
Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem atšķirībā no Vidzemes lībiešiem, kuri tā saukti 13. gs. 
rakstītajos avotos. Norādes par lībiešiem Kurzemē parādās tikai 14. gs., turpretī vendi 

229 Mugurēvičs Ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 
Izrakumi Zlēkās, 76. lpp.

230 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии. Berichte über den II.  Inter-
nationalen Kongress für Archäologie. Bd. II. Berlin: Akademie-Verlag, 1973, S. 297; Spirģis R. Pārbaudes 
izrakumi Cēsu dzelzceļa stacijas senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas 
vēs tures institūta apgāds, 2004, 37. lpp.

231 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā, 127. lpp.; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318. lpp.; Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 
10.–13. gadsimtā, 373. lpp.

232 Zariņa A. 11. gs. vendu sievietes apģērbs. Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis. Bio biblio-
grāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 229.–236. lpp.

233 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии, c. 291–292.
234 Vasks A. Kurši un Baltijas somi Kurzemē 1. gadu tūkstotī. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2004, 

9. lpp.

14. att. Vendu sievietes rotas. Laukskolas kapulauka 
191. kapa inventārs. 11. gs. E. Krastenbergas 
 zīmējums (LU LVI Arheoloģisko materiālu 
krātuve)
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vēlākos avotos netiek minēti. 15. gs. lībiešus Kurzemē sastapis arī ceļotājs Žilbērs 
de Lanuā.235 

Pētnieku domas dalās jautājumā, vai Kurzemes un Vidzemes piekrastē mitušie 
iedzī votāji sevi uzskatīja par vienu tautu.236 Pēc materiālās kultūras iespējams nošķirt 
Kurzemes somu cilmes iedzīvotājus no Daugavas lībiešiem. Savukārt nav pietiekami 
daudz materiāla, kas ļautu nodalīt vendu apdzīvoto Ventavas novadu no pārējās Balti-
jas somu teritorijas Kurzemē, tieši otrādi – jaunākajos pētījumos Mežītē un Padurē237 
iegūtās liecības norāda uz kopsakarībām ar vendu kultūru. Tāpēc daļa pētnieku sliecas 
domāt, ka 13. gs. avotos par “vendiem” dēvēti Kurzemes Baltijas somi, no kuriem neiz-
ceļojušie bija kuronizējušies.238

Baltu un Baltijas somu maztautu konsolidēšanās latviešu tautā

Vēlā dzelzs laikmeta ietvaros Latvijas teritorijā dzīvojošās maztautas bija sasniegu-
šas noteiktu etniskās un politiskās konsolidācijas līmeni. Katra no tām atšķīrās ar sav-
dabīgu kultūru, raksturīgām apbedīšanas tradīcijām. 

Virzību uz valstiskumu pie kuršiem, zemgaļiem un latgaļiem apliecina rakstītajos 
avotos minētie zemju valdnieki vai tiem līdzīgie, lai gan viņu ietekme neaptvēra visu 
vienas maztautas teritoriju. Kuršiem 1253. gada dalāmajās grāmatās minētas deviņas 
zemes (terra, land) un Ventas lejteces kuršu zemju valdnieks (rex) Lamekins.239 Zem-
gaļu teritorijā rakstītie avoti min septiņas zemes.240 Rietumzemgaļiem galvenais poli-
tiskais centrs bija Tērvete – par augstdzimušo (latīņu maior natu) un vadoni (latīņu 
dux, princep) sauktā Viestarda un par valdnieku (houbetman) dēvētā Nameiša pils.241 
Mežotnes pilskalnā savukārt atradusies austrumzemgaļu varenākā pils.242

Latgaļu apdzīvotajā teritorijā 13. gs. rakstītajos avotos izdalītas teritoriālas apvienī-
bas, kas sauktas gan par valstīm (regnum) – Koknese un Jersika, gan zemēm (provincia, 
terram) – Tālava un Atzele.243 Latgaļu teritorijas dienvidaustrumu daļu saista ar rakstī-

235 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 95. lpp.
236 Šturms E. Talsu novada aizvēsture. Talsu novads. Rīga: Talsu un Tukuma studentu biedrība, 1937, 44. lpp.; 

Tenisons Ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši. Rīga: Zinātne, 1994, 29.–30. lpp.
237 Vasks A. Kurši Padurē? Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2008, 153.–165. lpp. (Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, Nr. 14); Guščika E., Vasks A. Pētījumi Mežītes arheoloģisko 
pieminekļu kompleksā 2008. un 2009. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā. Rīga: Nordik, 
2010, 40.–44. lpp.

238 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 
98.–99. lpp.

239 Senās Latvijas vēstures avoti. 2. burtn., 357.–361. dok.; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas 
Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 57.–65. lpp. 

240 Senās Latvijas vēstures avoti. 2. burtn., 394., 423. dok. 
241 Indriķa hronika, IX, 2; XII, 2; XXIII, 4; XXXIX, 4; sk. arī Ē. Mugurēviča komentāru 360. lpp. (IX, 3. piezīme); 

Atskaņu hronika, 8666. rinda, sk. šķirkli “Tērvete, tērvetieši” 379. lpp.
242 Brīvkalne E. Rakstītās ziņas un arheoloģiskās liecības par 9.–13. gs. Mežotni. Arheoloģija un etnogrāfija, 

2. laid., 1960, 67.–68., 72.–73. lpp.
243 Indriķa hronika, XI, 7; XVIII, 3; XX, 5; Senās Latvijas vēstures avoti. 1. burtn., 106.  dok.; Mugurēvičs Ē. 

Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 74.–84. lpp.



77

tajos avotos minēto Latigolu.244 Nelielo Koknesi pārvaldīja pareizticīgs valdnieks (reg-
num) Vetseke.245 Savukārt Jersika (regnum Gerceke) aptvēra teritorijas starp Daugavu 
un Gauju, apvienojot 10 pilsnovadus.246 Rakstītajos avotos kā Jersikas valdnieks (rex) 
minēts Visvaldis, kurš zemes bija saņēmis mantojumā un pieņēmis pareizticību. Arī 
sēļiem pastāvējis teritoriālais dalījums vairākās zemēs.247 

Lībiešu teritorijā bijuši vairāki novadi ar vairāk vai mazāk ietekmīgiem vecākajiem. 
Daugavas lībiešu vidū lielāka ietekme bijusi Mārtiņsalas vecākajam (princeps ac se-
niorum) Ako, kurš nesekmīgi organizēja cīņā pret krustnešiem ne tikai lībiešus, bet arī 
lietuvjus un polockiešus.248 Gaujas lībiešu vidū ietekmīgākais bijis Turaidas un Krimul-
das pilsnovadu vadonis – ķēniņam (quasi rex) pielīdzinātais Kaupo.249

Atšķirībā no Lietuvas, kur 13. gs. 30.–50. gados daļa iedzīvotāju konsolidējās vie-
notā valstī ar karali Mindaugu priekšgalā, Latvijā dzīvojošo maztautu visu aptveroša 
valsts neizveidojās. Tautu iekšējās organizācijas līmenis un izpratne par politiskajiem 
notikumiem nebija tāda, lai ārējo draudu situācijā apvienotos. 

Latvijas teritorijā dzīvojošo baltu un Baltijas somu maztautu dabisko attīstības pro-
cesu 12. gs. beigās un 13. gs. pārtrauca vācu krustnešu ekspansija. Maztautu pakļaušana 
noslēdzās 13. gs. beigās, noformējoties Livonijas konfederācijai, kurā ietilpa Livonijas 
ordeņa un bīskapiju valdījumi. Maztautas cīņās cieta lielus dzīvā spēka zaudējumus, 
tika nopostītas vai pakļautas panīkumam pilis un izpostīta saimnieciskā dzīve, iedzīvo-
tājiem bija jāpakļaujas citai varai un ideoloģijai. Maztautu teritorijas tika sadalītas, bīs-
kapa un ordeņa karu laikā mainījās administratīvās robežas, kas nesekmēja maztautu 
etniskās kopības saglabāšanos. Tā daļa no kuršu zemēm 14. gs. tika pievienotas Vācu 
ordeņa pārvaldītajai Prūsijai un Lietuvas dižkunigaitijai.250 Arī sēļu dienvidu teritorijas, 
iespējams, nonāca lietuviešu valdnieka Mindauga ietekmes sfērā.251 

Latgaļu un lībiešu zemes krustneši iekaroja visai ātri, turpretī zemgaļi un kurši 
pretojās gandrīz visu 13. gs. Daļa zemgaļu pēc neveiksmīgajām cīņām pameta savu 
 zemi.252 Zemgaļiem raksturīgās kultūras liecības pārstāvētas ar 13.–14. gs. datētos pa-
tvēruma pilskalnos un kapulaukos vairākos Lietuvas reģionos, kā arī Ziemeļkurzemē 
un Daugavas lejtecē.253 Zemgaļu apdzīvotajās zemēs ir uzkrītošs ar 14.–15. gs. datējamu 
pieminekļu iztrūkums, kas liecina par apdzīvotības intensitātes izmaiņām. 14.–15. gs. 
zemgaļi bija pakļauti arī atkārtotiem žemaišu un lietuviešu uzbrukumiem, kamdēļ 

244 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 82. lpp.
245 Indriķa hronika, IX, 10; XI, 8, 9.
246 Turpat, VII, 5; XIII, 4.
247 Senās Latvijas vēstures avoti. 2. burtn., 394., 423. dok.
248 Indriķa hronika, I, 5–9. 
249 Turpat, IV, 4; VII, 3; X, 10; XXV, 3.
250 Kurši senatnē, 150. lpp.
251 Ciglis J. Senās Sēlijas vēsturiskās ģeogrāfijas problēmas. Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas. Rīga: 

N.I.M.S., 2002, 11. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).
252 Atskaņu hronika, 9667.–9680., 11403.–11405., 11417.–11420., 11499. rinda; Василяускас Э. Миграции 

земгалов в конце XIII века. Arheoloģija un etnogrāfija, 24. laid., 2010, c. 134–135.
253 Василяускас Э. Миграции земгалов в конце XIII века, c. 136–144; Zemgaļi senatnē, 98.–103. lpp.; 

Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla. Rīga: 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015, 186. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, 
Nr. 21).
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 ordenis nereti iedzīvotājus pārvietoja uz mazapdzīvotām teritorijām. Tāpat arī zemgaļu 
zemēs tikuši nometināti iedzīvotāji no citurienes. Tā 15. gs. vidū Vecsaules apkārtnē 
nometināti voti (“krieviņi”) no Ingermanlandes apgabala ziemeļrietumu Krievijā.254 

Krustnešu agresijas rezultātā daļa vietējo iedzīvotāju dzīvesvietu tika nopostītas, 
ko apliecina gan rakstītie avoti, gan arheoloģiskie izrakumi.255 Latvijas austrumdaļā 
vairāku seno koka piļu vietā tika uzbūvētas vācu mūra pilis, kas lika iedzīvotājiem mai-
nīt dzīvesvietu. Arheoloģiskie pētījumi rāda, ka no maztautu materiālās kultūras izzūd 
raksturīgās bronzas rotas, ko acīmredzot noteica izmaiņas tirdzniecībā un labklājības 
pasliktināšanās. Visos novados kapu inventārā parādās no ārpuses nākuši  iespaidi, kas 
veicināja izmaiņas tērpā, rotu formās un to valkāšanas tradīcijās (sk. 15. att.). Tomēr, 
neskatoties uz pārmaiņām, maztautu apdzīvotajās teritorijās materiālās kultūras pēc-
tecība arheoloģiskajās liecībās izsekojama līdz pat 16. gs. sākumam. 

Kuršu materiālajā kultūrā ieskatu sniedz plaši pētītā Puzes Lejaskroga kapsēta, kur 
aptuveni 90% apbedītajiem līdzi dots kapa inventārs. 15. gs. kuršu sieviešu jaunā mode 
rotāties ar daudzām saktām saglabājusies vēl Dienvidkurzemes tradicionālajā tērpā.256

Zemgaļi vēl 13. gs. valkājuši važiņrotas, bet bronzas rotadatu vietā sāk izmantot 
dzelzs rotadatas, kaklariņķi tiek aizstāti ar no stikla krellēm un monētpiekariņiem vei-
dotām kaklarotām.257

Latgaļiem ieviešas auduma vainagi, stikla kreļļu, kauri gliemežvāku un dažādu 
piekariņu rotas. Dzelzs laikmetam raksturīgās aproces tiek aizstātas ar plānām skārda 
aprocēm, kas plaši izplatītas arī pie Baltijas somu tautām. Latvijas ziemeļaustrumu daļā 
izsekojami sveši iespaidi – Novgorodas slovēņiem un votiem raksturīgie apbedījumi – 
“žaļņiki”.258 Augšdaugavas 14.–17. gs. kapulaukos iegūtas norādes uz lietuviešu klātesa-
mību Daugavas krastos.259 

14. un 15. gs. apbedījumi Sēlpils kapsētā rāda, ka sēļiem iecienītas bijušas stikla 
kreļļu un kauri gliemežvāku kaklarotas, iespējams, nēsāti auduma vainagi, kuri pārstā-
vēti arī vēlākos 17.–19. gs. apbedījumos.260 

Lībiešiem līdz 16. gs. saglabājas važiņrotu elementi, daudzveidīgu piekariņu un 
stikla kreļļu kaklarotas.261 Lībiešu novados konstatēti atšķirīgi sieviešu kapa inventāra 
komplekti, kas, domājams, norāda uz multietnisku vidi.

13.–15. gs. atsevišķās apbedījumu vietās raksturīga apbedīto orientācijas nenoteik-
tība, kas, iespējams, norāda uz pārceļojošiem iedzīvotājiem, kuri saglabājuši savas 
 paražas. 

254 Jansone I. Krieviņi un to atstātās pēdas Zemgalē. Raksti. V Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie 
lasījumi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā (2007. g. 6.–7. dec.). Jelgava, 2008, 47.–57. lpp. 

255 Indriķa hronika, XIII, 4; XVIII, 4, 9; Vilcāne A. Senā Jersika, 27. lpp.
256 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 188.–

189. lpp.
257 Turpat, 183.–186. lpp.
258 Turpat, 191.–193. lpp.
259 Berga T. Augšdaugavas 14.–17. gadsimta senvietas: no Krāslavas līdz Slutišķiem. Rīga: Latvijas vēstures insti-

tūta apgāds, 2007, 159.–160. lpp.
260 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 193.–

195. lpp.
261 Turpat, 189.–191. lpp.
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Vienlaikus kristīgās ticības noteikto apbedīšanas normu ieviešana sekmēja etnisko 
savdabību izzušanu. No 13. gs. netiek piekopta akmeņu konstrukciju vai uzkalniņu 
veidošana virs mirušā, vienīgi 15.–18. gs. nereti mirušo apbedīšanai tikuši izmantoti 
iepriek šējā perioda uzkalniņi. Izzūd ugunskapi – Austrumlatvijā līdz 14. gs., bet Rie-
tumlatvijā – 15. gs. Vēsturisko laiku sākuma periodā turpinājās mirušo apbedīšana jau 
ierīkotajos kapulaukos (no pētītajām apbedījumu vietām tādas ir aptuveni 20%). Iesvē-
tītas kristīgās kapsētas lielākoties tika ierīkotas jaunās, ar iepriekšējo periodu nesaistī-
tās apbedījumu vietās.262 Kristīgās kapsētās mirušos saskaņā ar kristīgajām normām 
sāk apbedīt ar galvu rietumu virzienā, kā arī pakāpeniski pilnībā izzūd kapa piedevu 
līdzdošana.263 

262 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 1. tab.
263 Turpat, 99.–107., 279.–280. lpp.

15. att. 13.–16. gs. rotas: 
1–3, 5, 6, 9–11, 15 – 
piekariņi, 4, 7, 8, 12–14, 
16–21, 24 – saktas, 22 – 
aproce, 23 – važturis; 
1–21, 23, 24 – Mārtiņsala, 
22 – Jaunpiebalgas kapsēta. 
M. Jāņkalniņas zīmējums 
(LU LVI Arheoloģisko 
materiālu krātuve)
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14.–15. gs. vērojams jaunu saimnieciski izmantojamu zemju apgūšanas process, 
t.i., iekšējā kolonizācija, ko atspoguļo arheoloģisko pieminekļu izvietojums.264 Detali-
zēti šo procesu dinamika nav pētīta. 

Arheoloģiskā materiāla analīze rāda, ka būtiskas pārmaiņas materiālajā kultūrā un 
apbedīšanas tradīcijās konstatējamas, sākot ar 16. gs., kad maztautu kultūras gandrīz 
pilnībā zaudējušas etniskās iezīmes.265 Maztautu konsolidēšanos uzskatāmāk apliecina 
rakstītās liecības. Kopš 15. gs. no rakstītajiem avotiem sāk izzust maztautu etnonīmi, 
bet vietā tiek lietoti no tiem atvasinātie zemju nosaukumi. Vienīgi kuršus hronists 
Renners vēl min 16. gs. beigās, apliecinot, ka tiem ir sava valoda, lai gan vairāk lietojot 
latviešu valodu.266 Būtiska nozīme ir faktam, ka vēl pirms reformācijas lasīti sprediķi 
latviešu valodā (tātad tie bijuši arī uzrakstīti).267 Daudzu faktoru ietekmē (arheoloģiski 
iespējams izsekot tikai daļai no tiem, uzskatāmāk process atspoguļojas rakstītajos avo-
tos, kurus raksta ierobežotā apjoma dēļ nav iespējams aplūkot detalizētāk) līdz 16. gs. 
Latvijā dzīvojošo maztautu konsolidācija bija sasniegusi noteiktu pakāpi, kad var jau 
runāt par latviešu tautas pastāvēšanu. 

Vārda latvieši cilme saistīta ar latgaļu etnonīmu.268 Šajos procesos līdztekus saim-
nieciskiem, politiskiem un citiem konsolidējošiem faktoriem atzīmējama latgaļu valo-
das un kultūras dominējošā loma, kas vērojama jau iepriekšējā periodā (latgaļu kultū-
ras infiltrācija sēļu, mazāk – zemgaļu zemēs,269 latgaļu klātbūtne Daugavas lībiešu 
novados,270 Ziemeļvidzemes kolonizācija271). 

Secinājumi

Latvieši, līdzīgi kā lielākā daļa citu Eiropā dzīvojošo tautu, izveidojušies no senas 
cilvēku kopības – indoeiropiešiem. Nozīmīga loma latviešu etniskajā vēsturē bijusi arī 
somugriem. Par abu etnolingvistisko kopību pirmdzimteni, valodu un saistību ar ar-
heoloģiskajām kultūrām pastāv virkne hipotēžu, kas balstītas uz plašu migrāciju, bet 
jaunākās – uz difūzijas un infiltrācijas modeli. Problēmas komplicētība slēpjas faktā, 
ka valodas un kultūras attīstība ir atšķirīga – atsevišķu kultūras komponentu izcelsmi 
tikai hipotētiski var saistīt ar valodu. Arheoloģiskais materiāls raksturo izmaiņas kul-
tūrā telpā un laikā, bet ne valodu. 

264 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiāla, 6. att.
265 Turpat, 196. lpp.
266 Mugurēvičs Ē. Etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gs. Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1998, 26. lpp.
267 Šterns I. Latvijas vēsture. 1290–1500. Rīga: Daugava, 1997, 62. lpp.
268 Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas 

Zinātņu akadēmija, 2013, 19.–20. lpp.
269 Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi. Zinātniskās at-

skaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 30. lpp.
270 Vilcāne A. Latgaļu senlietu atradumi Daugavas lejtecē un Rīgā (10.–13. gs.). Senā Rīga: pētījumi pilsētas 

arheo loģijā un vēsturē. Rīga: Latvija vēstures institūta apgāds, 1998, 59.–174. lpp.
271 Atgāzis M. Pētījumi Alsviķu ciema Asaru senkapos un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Alūksnes 

apkārtnē. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu 
rezul tātiem. Rīga: Zinātne, 1984, 21.–26. lpp.
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Somugrus Latvijas teritorijā tradicionāli saista ar ķemmes-bedrīšu keramikas kul-
tūras parādīšanos vidējā neolītā (ap 4100. g. pr. Kr.), savukārt baltus – ar vēlā neolīta 
auklas keramikas un laivasveida cirvju izplatību (ap 2900. g. pr. Kr.). Izteiktās hipotē-
zes par somugru un baltu izcelsmi ir pretrunīgas.

Bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā izdalās vairāki kultūras ziņā 
atšķirīgi apgabali, par to etnolingvistisko piederību nav vienota priekšstata, problemā-
tiska ir arī atsevišķu etnisku grupu identifikācija. 

Tikai dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1. g. t. pēc Kr.) izkristalizējas baltu un Bal-
tijas somu etniskās grupas (kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi, vendi, lībieši), kas minētas 
9.–13. gs. rakstītajos avotos. Katrai no tautām bija sava valoda, noteikta apdzīvotā teri-
torija, atšķirīgas apbedīšanas tradīcijas, savdabīgas rotu formas, kas bija tās etniskās 
piederības apliecinājums. 

Livonijas politiskā, saimnieciskā un kultūras telpa, kā arī jaunā ideoloģija (kristie-
tība) veicināja maztautu tuvināšanos. Šajā procesā nozīmīga loma ir latgaļu maztautai, 
kuras kultūras un valodas dominējošais raksturs vērojams visā Austrumlatvijā jau 
iepriek šējā periodā. Līdz 16. gs. Latvijā dzīvojošo maztautu konsolidācija bija sasnie-
gusi tādu pakāpi, kas ļauj jau runāt par latviešu tautas pastāvēšanu. 

Par autori

Antonija Vilcāne (dz. 1956) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta vadošā 
pētniece. Zinātniskās intereses: materiālā un garīgā kultūra dzelzs laikmetā mūs-
dienu Latvijas teritorijā, seno latgaļu un sēļu apbedīšanas tradīcijas, dzīvesvietas, 
kultūra. Četru grāmatu un ap 90 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autore 
un līdzautore. Veikusi arheoloģiskās izpētes darbus ap 15 arheoloģiskajos piemi-
nekļos. Plašākie izrakumi veikti Jersikas pilskalnā (1990–2003), kuru rezultāti 
apkopoti grāmatā “Senā Jersika” (Rīga, 2004). 
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Beatrise Reidzāne, Sandis Laime

LATVIEŠU FOLKLORISTIKA UN MITOLOĢIJA

Pētījumā sniegts ieskats latviešu folkloras uztverē un pētniecībā četru gadsimtu garumā, sākot 
ar pirmajiem materiālu fiksējumiem, ko veikuši cittautieši: vai nu ieinteresēti ceļotāji, vai vietējie 
vācbaltiešu mācītāji. Latviešu tautas garīgās dzīves izpausmes līdz pat 19. gadsimtam tika vērtētas 
atbilstoši to izmantošanas iespējām svešas laicīgās varas un baznīcas varas stiprināšanai, asi vēršo-
ties pret “pagānisko” – ticējumiem, paražām, buramvārdiem – un vairāk vai mazāk pieņemot sava 
laikmeta idejām atbilstošo, racionālo – sakāmvārdus un mīklas. 19. gadsimta sociālās izmaiņas un 
izglītošanās iespējas ļauj pašiem latviešiem sākt veidot un saglabāt nacionālo kultūru un nacionālās 
vērtības. Jaunlatviešu rosinājumā un darbībā folkloras vākšana 19. gadsimta otrajā pusē pieņem 
kustības apjomu, kas gadsimta mijā vainagojas ar ievērojamiem folkloras materiālu – tautasdziesmu, 
melodiju, pasaku un teiku – krājumiem. 
Pēc Pirmā pasaules kara neatkarīgajā Latvijā folkloras vākšanu, kārtošanu, saglabāšanu un publicē-
šanu uzņemas Latviešu folkloras krātuve. 
Folklora līdzās 16.–18. gadsimta rakstītajiem avotiem ir arī nozīmīgākais avots latviešu mitoloģijas 
izpētē. Latviešu mitoloģijas pamatu veido indoeiropiešiem kopīgs mitoloģisko priekšstatu ko-
pums – mitoloģija, kas kopš kristietības ieviešanas Latvijā saplūdusi ar kristīgās ticības elementiem, 
vien laikus saglabājot arī arhaiskas indoeiropiešu mitoloģijas pazīmes. Pētījumā raksturots viens no 
latviešu mitoloģijas segmentiem – dievības un gari.

Atslēgvārdi: latviešu folkloristika, apgaismības periods, romantisms un folklora, tautasdziesmas 
un latviskā identitāte, jaunlatviešu darbība folkloristikā, Dainu skapis, Latviešu folkloras krātuve, 
latviešu mitoloģija, indoeiropiešu mitoloģija.

Latviešu folkloras vieta veclatviešu rakstos (16. gadsimts –  
18. gadsimta otrā puse)

Katras tautas domāšanas un valodas dzīlēs neizdibināmi tālā pagātnē radušās prā-
tulas, ko mūsdienās saucam par sakāmvārdiem un parunām; likta lietā izdomas bagā-
tība lietu, dzīvo būtņu un cilvēku kopsakarību saskatīšanā un metaforiskā izteikšanā, 
lai asinātu prātu un pārbaudītu atjautību, – tās ir mīklas; lai tagadne būtu nepārtrauktā 
saistībā ar pagātni, laiks un telpa savietoti cilvēka tuvāk un tālāk apzinātā apkārtnē, 
piepildot to ar “marķētiem” (sakrāliem, mītiskiem) objektiem, – par to vēstī teikas, no-
stāsti u.c.; domāšanas un runas veiklumu demonstrē plaši, sižetiski sarežģīti vēstī-
jumi  – pasakas; domu un jūtu sublimāciju īsos tekstos un daudzveidīgās melodijās 
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 izsaka tautasdziesmas; to, ka mūsu senči sevi saistīja ar pārdabisko, sakrālo, kas atrodas 
ārpus reālās pasaules, kā arī vēlmi ar vārdformulām un darbībām to ietekmēt savā 
(īpaši veselības), savu tuvinieku, sava īpašuma labā savdabīgi atspoguļo buramvārdi un 
maģija; sadzīves regulēšana un sociālo un dabas parādību izskaidrošana un piemēro-
šana katrā indivīda dzīves aspektā atrodama ticējumos un ieražās; savukārt mūzikas 
instrumentu radītās melodijas pavada dejas; bērnus audzināt un izklaidēt palīdz rota-
ļas un spēles. 

Kopš 19.  gadsimta vidus dažādi folkloras žanri ir filoloģijas zinātnes apakš-
nozares – folkloristikas – pētīšanas objekts, savukārt līdz 18. gadsimta sākumam, pat 
vidum tiem bija katram savs liktenis, ko lēma latviešu zemes laicīgie un garīgie vald-
nieki. Piemēram, sakāmvārdi un parunas, arī mīklas ieņēma cienīgu vietu gan 17., gan 
18. gadsimta vācbaltiešu mācītāju sastādītajās vārdnīcās un tika iepīti citos sacerēju-
mos, bet buramvārdi kopā ar to pratēju vārdiem atrodami viduslaiku un pat vēl apgais-
mības laikmeta tiesu aktīs raganu prāvās. Kāpēc tāda labvēlība sakāmvārdiem un paru-
nām? Atbilde meklējama secīgā laikmetu ideju maiņā, jo folkloristikas priekšvēstures 
posmā (no pirmajos rakstu avotos atrodamajām liecībām līdz 18./19. gadsimta mijai) 
latviešu folkloras faktu un norišu dokumentējumi bija atkarīgi no folkloras materiāla 
interpretācijas ievirzēm atbilstoši starptautiskajam (Eiropas) kontekstam.

Pirmie folkloras materiālu publicējumi atrodami, sākot ar 17. gadsimta veclatviešu 
tekstiem (rakstības paveids). 16. gadsimts ir reliģisko satricinājumu laikmets Eiropā, 
luterisms ir atšķēlies no kopējās Rietumu kristīgās baznīcas, kuras idejas turpina kato-
licisms, abas baznīcas aktivizē savu misionārisko dedzību, sākot pievērsties arī “ne-
vāciem”, t.i., latviešiem un igauņiem. Pēc Livonijas sabrukuma 16. gadsimta otrajā 
pusē sākas aktīva sacensība starp katolicismu un luterismu, tās rezultātā izveidojas 
mūsdienām raksturīgā Latvijas konfesionālā ģeogrāfija. Kurzemes un Zemgales her-
cogistē, lai gan hercogs ir pakļauts Polijas karalim, saglabājas reformācijas iekarojumi, 
bet Vidzemē un Latgalē poļu pārvalde sāk aktīvu pretreformācijas kustību. Kad Poļu–
zviedru kara gaitā Vidzeme pāriet zviedru pārvaldīšanā, te savas pozīcijas atgūst lute-
risms, savukārt Latgalē nedalīti nostiprinās katolicisms. (Par reformācijas un pret-
reformācijas gaitā iegūto latviešu rakstu bāzi sk. Artura Ozola darbus.1) Tikai, tāpat kā 
līdz šim, pašiem “nevāciem”, respektīvi, latviešu zemniekiem, nekāda izvēle netiek 
dota, jo valdošā prakse ir – kādā ticībā kungs, tādā ticībā viņa zemnieki. Taču šie pār-
maiņu laiki veicina garīgās literatūras gatavošanu arī latviešu valodā, bet tas savukārt 
nav iespējams bez valodas pamatīgas apzināšanas. Īpaši aktīva darbība šajā jomā no-
tiek luterāņu apvidos, kur jau 17. gadsimta sākumā tiek iespiesti vairāki plaši un no-
pietni darbi. 

Izglītoto cilvēku domu virzību 17. gadsimtā Eiropā, tātad arī Vācijā un citās zemēs 
vācu kultūras lokā, nosaka jaunlaiku filozofija, kam raksturīgs gan empīrisms, gan ra-
cionālisms. Tieši tāpēc no latviskajām garamantām vācbaltiešu mācītājiem pieņe-
mama likusies tā daļa, kas balstīta uz loģiskiem spriedumiem. Sakāmvārdu perfekto 
atbilsmi sveštautiešu centieniem iemācīties latviešu valodu tā, lai viņus saprastu, no-
saka, pirmkārt, sakāmvārdu vieta runā, jo tie tiek ievīti ikdienas runā kā tās organiska 

1 Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965.
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sastāvdaļa; otrkārt, noslīpētā forma, pat ar zināmiem ritmiskuma elementiem – tā ļauj 
šos vienkāršos vai saliktos teikumus vieglāk iegaumēt, mācoties valodu; treškārt, lako-
nisms, jo runā šie gleznainie, koncentrētie izteikumi aizstāj garus, detalizētus izklās-
tus; ceturtkārt, to vispārcilvēciskais raksturs. Tādējādi vācbaltiešu mācītāji, veidojot 
savām vajadzībām latviešu valodas mācību līdzekļus – vārdnīcas un gramatikas, bija 
spiesti atzīt, ka viņu apkarotajā tautas kultūrā ir nenoliedzamas vērtības un ka arī sko-
las nebaudījušais zemnieks spēj veidot savdabīgus filozofiskus spriedumus. Arī mīklas, 
kam līdzi nāk antīkās kultūras zīmogs, tiek atzītas, un saskaņā ar Dainas Zemzares 
secinājumu pirmās divas mīklas atrodamas Kristofora Fīrekera vārdnīcas manu-
skriptā.2 

Sakāmvārdu un mīklu popularitāte vārdnīcās nemazinās arī 18. gadsimtā, jo šī 
laika autori – tādi kā Jākobs Lange un Gothards Frīdrihs Stenders (1. att.) – jau ir ap-
gaismības laikmeta pārstāvji, un tajā domu virzību nosaka gan franču apgaismotāju 
idejas, gan vācu filozofu Kristiāna Volfa un Johana Gotfrīda Herdera idejas. Sakām-
vārdu vākums ir ievērojams: Pēteris Šmits reģistrējis vairāk nekā 90 sakāmvārdus 
J. Langes vārdnīcā, kas sagatavota laikā no 1773. līdz 1777. gadam,3 savukārt desmit-
gadi vēlāk pabeigtajā un 1789. gadā publicētajā G. F. Stendera vārdnīcā4 Ojārs Jēgens 
uzskaitījis ap 1000 vienību, arī G. F. Stendera gramatikas otrajam izdevumam pievie-
nots Catalogus proverbium ar 225 vienībām.5 Savos gramatikas6 trīs izdevumos un 
stāstu krājumā “Pasakas un stāsti”7 G. F. Stenders ievietojis ap 50 mīklu. Balstoties uz 
šo G. F. Stendera vākumu, Johans Jākobs Harders latviešu mīklām devis augstu vērtē-
jumu: “.. neizglītotā un nekultivētā tautā sastopam šīs īstenās attapības piemērus, kas 
darītu godu visgudrākajām tautām. Viņiem ir mīklas ar visām to tipiskajām īpašībām; 
dažas šķiet radušās sirmā senatnē, tātad būs mantotas no senčiem.”8 Kā norāda Andrejs 
Johansons, šo J. J. Hardera mīklu apskatu citējis arī J. G. Herders grāmatas “Volkslie-
der” otrajā daļā.9 

Vissarežģītākajā situācijā ir bijis brahiloģismu trešais paveids – buramvārdi, kas 
kopā ar ticējumiem un tautas ieražām veido to tautas kultūras slāni, kuru kristīgā baz-
nīca (gan katoļu, gan luterāņu) jau kopš kristietības ieviešanas sākuma ir pieprasījusi 
izslēgt no aktīvā lietojuma sfēras. Tie tikuši uzskatīti par kristīgā dzīvesveida pretpolu, 
bet ticējumu, ieražu un īpaši buramvārdu kopēji un pārzinātāji pakļauti sodiem, pat 

2 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1961, 77. lpp.; Топоров В. Н. 
1685–1985. Памяти Фюрекера, Адолфи и Лангия. Балто-славянские исследования. 1984. Москва: 
Наука, 1986, c. 232–242.

3 Lange J. Vollständiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexicon. Mitau, 1777. Sk. arī: Šmits P. Langes 
latviešu vārdnīca. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums, 16. krāj. Rīga, 1912, 55.–57. lpp.

4 Stender G. F. Lettisches Lexicon. Mitau: Steffenhagen, 1789.
5 Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas. Red. K. Straubergs. Kopenhāgena: Imanta, 1956, 264. lpp.
6 Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl. Mitau: Steffenhagen, 1783.
7 Stenders G. F. Pasakas un stāsti. Tiem latviešiem par izlustēšanu un gudru mācību sarakstīti. Mitau: 

Steffenhagen, 1789.
8 [Harder J. J.]. Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und 

Sitten der alten Letten aus ihrer Sprache. Gelehrte Beyträge zu den Rigischen Anzeigen, II. Stück, S. 9–16, 
V. Stück, S. 33–40, VII. Stück, S. 49–56, XII. Stück, S. 89–96. Riga, 1764.

9 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710–1800. Rīga: Jumava, 2011, 419. lpp.
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nāvessodiem – īpaši 16. un 17. gadsimta raganu prāvās gan 
katoļu, gan luterāņu novados. Attiecīgā laika posma rakstīta-
jos avotos – Paula Einhorna 1636. un 1649. gada publikācijās 
vācu valodā par Livoniju un Kurzemi,10 Georga Manceļa 
sprediķu grāmatā latviešu valodā 1654. gadā11 – šāda veida 
tautas sadzīves liecības piesauktas tikai negatīvā, nicinošā no-
zīmē, tomēr, sīki izklāstot, ko vajag apkarot, saglabāts vērtīgs 
etnogrāfiskais materiāls. Tādējādi buramvārdu galvenie avoti, 
sākot ar 16. gadsimtu, kad raganu vajāšanas vilnis, kas aptvēra 
visu Eiropu, bija atplūdis līdz Latvijai, ir raganu prāvu mate-
riāli, baznīcu vizitāciju protokoli un baznīcu hronikas. Gan 
garīdzniecība, gan laicīgie valdnieki, gan pilsētnieki (parasti 
tie ir Latvijā ieplūdušie vācu amatnieki), gan zemnieki – visi 
tic buršanās un maģijas varenajam spēkam, tikai pirmie divi 
to uzskata par velna varu, kas kristīgā Dieva vārdā jāapkaro 
ar visbargākajiem sodiem. Buramvārdi ir tā folkloras daļa, kas 
vieno 15.–18. gadsimta Eiropas kultūrtelpu – Latvijā pat vācu 
“kultūrtrēģerus”, t.i., garīgās kultūras nesējus, un latviešu 
zemniekus. 

Liela daļa Kārļa Strauberga pētījumā analizēto buramvārdu ienākusi Latvijas sa-
dzīvē ar pašu vācbaltiešu starpniecību, piemēram, buramvārdi, kas satur kristīgās for-
mulas; dziesmu grāmatas un Bībeles tekstu izmantojums maģiskām darbībām; 18. gad-
simtā arī kabalistiskās burtu formulas un t.s. debesu grāmatas. Turklāt, kā atzīmējis 
K. Straubergs, vecākās 16. gadsimta burvju un raganu prāvas Latvijā un Igaunijā ir pret 
vietējiem vāciešiem: tā 1531. gadā tiesāts Rīgas kannu lējējs Burkards Valdiss, 1542. gadā 
Igaunijā sadedzināta Hansa Meksa sieva ar draudzeni.12 Tikai 18. gadsimtā, īpaši tā ot-
rajā pusē, atrodami pirmie aizstāvības vārdi šiem folkloras žanriem. Augusts Vilhelms 
Hupels savās 1774. gada un turpmākajās publikācijās objektīvi apraksta novērojumus 
par latviešu paražām un ticējumiem, pat atrodot tiem kopsakarības ar vācbaltiešu vidē 
izplatītajiem ticējumiem,13 bet Kristofs Harders, kā norāda Arveds Švābe, bija vienī-
gais, kas 18. gadsimta otrajā pusē sistemātiski vāca latviešu ticējumus un apkopoja tos 
vācu tulkojumā plašā manuskriptā ar 27 paragrāfiem.14 Kurzemes latviešu ticējumus – 
pāri par diviem simtiem – apkopojis un 1729. gadā publicējis Johans Georgs Veigands, 
arī viņa materiālā iespējami Kurzemes vācbaltiešu vidē pazīstami ticējumi. Apgaismī-
bas laikmetā notika vēršanās pret ticējumiem – šo cīnītāju plejādi noslēdz G. F. Sten-
ders ar īpašu pielikumu savām “Pasakām un stāstiem”. Tas nosaukts “Blēņu ticības” un 
sastāv no 10 nodaļām, kur katrā apskatīts kāds izplatīts ticējums, piemēram, “saules 

10 Einhorn P. Reformatio gentis Letticae in Ducatu Curlandiae... Riga, 1636; Einhorn P. Historica Lettica. Das ist 
die Beschreibung der lettischen Nation... Dorpt, 1649.

11 Mancelius G. Lang-gewünschte Lettische Postill... Riga: Gerhard Schrӧder, 1654.
12 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 57.–58. lpp.
13 Hupel A. W. Topografische Nachrichten von Lief- und Ehstland, I–III. Riga: Hartknoch, 1774–1782.
14 Švābe A. Kāda mācītāja dzīve. Stockholm: Daugava, 1958, 170. lpp.

1. att. Gothards Frīdrihs Stenders 
(Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, ielīme) 
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celiņa” (pēc saulrieta) un piektvakara (ceturtdienas va-
kara) svētīšana, atliekot darbus malā utt., galavārdā uzskai-
tīti vēl daudzi citi ticējumi un sniegts ieteikums: “Bet kas 
tās pirmējas desmits blēņu ticības ar prātu caurlasījis un ar 
gudrību pārdomājis, tas tiešām visus šādus tādus niekus 
atmetīs un kaunēsies tādas blēņas cienīt.”15 Par Latgales ti-
cējumiem materiāli meklējami jezuītu annālēs, plašākais 
apkopojums atrodams Teofila Kveka dzīves aprakstā, kas 
sacerēts latīniski un ievietots jezuītu Daugavpils annālēs. 
Interesants un tālāk pētījams ir A. Johansona atzinums, ka 
“daļa latviešu seno ticējumu, sevišķi savā kultiskajā as-
pektā, vēl 18. gs. Latgalē pastāvēja stabilākā formā un brī-
žiem ar lielākām pirmatnīguma pazīmēm nekā pārējos 
Latvijas ap gabalos”.16 

Latviešu folklora (īpaši tautasdziesmas) nacionālā 
romantisma gaismā (18. gadsimta otrā puse – 
19. gadsimta otrā puse)

Visasākie kontrasti gadsimtu gaitā vērojami tautasdziesmu tekstu un tautas dzie-
dāšanas vērtējumā. Ar maziem izņēmumiem līdz pat 18. gadsimta 70. gadiem tautas 
dziedāšana un tautasdziesmas tiek aktīvi apkarotas. Toties, kad 1764. gadā jaunais 
vācu rakstnieks un filozofs J. G. Herders (2. att.) nonāk Rīgā un Rīgas pilsētas izglītoto 
vācbaltiešu aprindās akceptē filozofa Johana Georga Hāmaņa idejas par valodas un 
tautas dziedāšanas vēsturisko attīstību un nacionālā roman tisma izpratnē saskata “tau-
tas gara” izpausmi vienkāršo zemnieku priekšnesumā, latviešu tautasdziesmas tiek pa-
celtas nebijušos augstumos un nostājas līdzās citu tautu dziesmām visas Eiropas lī-
menī. Runājot par J. G. Herdera Rīgas periodu, Ludis Bērziņš uzsver: “.. te, Rīgā, 
Herderam sevišķi nozīmīgs bija kontakts ar tādu tautu, kuras vidū bija dzīvas senās 
senču šķietami nekulturālās dzejas tradīcijas. [..] taisni latviešu tautas dzeja ir Herde-
ram bijusi palīdzīga iedziļināties tautas dzejā vispār.”17 

Maģisko darbību veikšanā iesaistītie teksti tiek dokumentēti, un tādējādi pirmais 
teksta pieraksts, kur pētnieki saskata klasiskās četrrindes formu, ir atrodams kādas 
1584. gada Rīgas lielās burvju prāvas protokolā, kas publicēts Kārļa Strauberga darbā 
“Latviešu buramie vārdi”. Tiesājamais Ivans atzīstas, ka mācējis sāli pūst, to viņš iemā-
cījies Krievzemē. Kad viņš kādam svētīto (appūsto) sāli dodot, tad tam nevarot nekāds 
ierocis kaitēt. Protokolā citēti viņa vārdi.18 Tālāk Ludis Bērziņš, analizējot K. Strauberga 
citēto pierakstu no formas un tekstrades viedokļa, izveidojis “dziesmu bez vainas”, t.i., 

15 Stenders G. F. Pasakas un stāsti, 382. lpp.
16 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 381. lpp.
17 Bērziņš L. Greznas dziesmas. Rīga: Zinātne, 2007, 91. lpp.
18 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 61. lpp.

2. att. Johans Gotfrīds Herders 
( Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, ielīme)
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tekstu, kas atbilst klasiskajai četrrindes formai un sastāv no 
četrām rindām, kur katru rindu veido divas dipodijas 
(8 zilbes), ko vienmēr šķir cezūra:19

Dzelziniek, trumulniek,
Atslēdziet dzelzu vārtus!
Nosakliedze vanadziņi,
Veras vārti dārdēdami.20 

Nākamais pieraksts, kas formas ziņā jau ir nevaino-
jams, turklāt kopā ar pirmo latviešu melodijas pierakstu 
(3. att.) atrodams 1632. gadā sagatavotajā Tērbatas (Tartu) 
Universitātes profesora Frīdriha Mēnija grāmatā “Syn-
tagma de origine Livonorum”, kur viņš, raksturojot latviešu 
dziedāšanu un melodiku, atzīst latviešu tautai piemītošo 
spontāno improvizācijas spēju, kā paraugu dodot šādu 
četrrindi:

Manne Balte Mamelyt
Dod man weene Katkenyt
Man pelyte peejukus
Py ta sweeste bundeling.21

Tā 17. gadsimtā un vēl 18. gadsimta pirmajā pusē tau-
tasdziesmas kopā ar ticējumiem, paražām un buram-
vārdiem piederēja pie apkarojamo tautas tradīciju kopas, lai gan šī laikmeta lielākie 
gari, kā P. Einhorns, G. Mancelis un G. F. Stenders, tās minējuši ne tikai negatīvā no-
zīmē. Piemēram, P. Einhorns, apkarodams pagānisma izpausmes latviešu sadzīvē, 
sniedz bagātīgu ilustrējumu dziesmu un dziedāšanas nozīmei latviešu godos un gads-
kārtu ieražu svētkos, pat diezgan toleranti izsakās par hymni deorum – mitoloģiskajām 
dziesmām.22 Arī pirmās vārdnīcas autora G. Manceļa vārdnīcā dotās vārdkopas un ne-
daudzi piemēri liek domāt, ka autors labi pārzinājis šo valodas jomu, savukārt sprediķu 
grāmatā parādās ne tikai viņa noliedzošā nostāja pret “blēņu dziesmām”, bet arī tas, ka 
viņš gluži labi pārzinājis latviešu dziesmu struktūru un dziedāšanas veidu. Īpaša vieta 
18. gadsimtā ir G. F. Stenderam, kura 1789. gadā izdoto vārdnīcu vismaz 60 gadus lat-
viešu valodas studijām lietoja gan vācieši, gan latvieši, tajā jau izmantoti tautasdziesmu 
fragmenti kā vārda nozīmi ilustrējošs materiāls. Abos savos gramatikas izdevumos 
G. F. Stenders valodas piemēros izmanto tautasdziesmu tekstus, kā arī sniedz plašāku 
aprakstu par latviešu tautasdziesmu uzbūvi un saturu kopā ar prāvu skaitu dziesmu 

19 Sk. metrikas apskatu: Krogzeme-Mosgorda B. Literatūrzinātniskā pieeja folkloras izpētē: folkloras tekstu 
poē tika. Metrika. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 281.–296. lpp.; sk. arī: 
Zeps V. J. Metric Tendencies of the Latvian Folk Trochee. Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Ed. by 
V. Vīķis-Freibergs. Kingston, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989, p. 249.

20 Bērziņš L. Greznas dziesmas, 45.–46. lpp.
21 Menius F. Syntagma de origine Livonorum. Dorpat, 1632, S. 45.
22 Scriptores rerum Livonicarum, II. Riga, Leipzig: Eduard Frantzen’s Verlags-Comptoir, 1848, S. 614.

3. att. Pirmā iespiestā latviešu 
tautasdziesma Frīdriha Mēnija grāmatā 
“ Syntagma de origine Livonarum” (1632)
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paraugu.23 Lai gan tas nesaskanēja ar paša Stendera nolūkiem – viņš vēlējās mazināt 
tautas poēzijas ietekmi un vietu tautas sadzīvē –, viņa teksti un lietpratīgie komentāri 
pievērsa citu pētnieku uzmanību latviešu tautasdziesmām.

Būdams labs latviešu valodas pratējs un piederēdams pie tā vācu teologu – filozofa 
K. Volfa sekotāju – atzara, kas apgaismību saprata kā tautas kultūras aizstāšanu ar reli-
ģiska satura tekstu (dziesmu, leģendu) ieviešanu līdz šim izplatīto “blēņu dziesmu” un 
“bābu pasaku” vietā, G. F. Stenders izvērsa rosīgu literāro darbību. Viņš tulkoja un 
loka lizēja vācu dzejnieku dziesmas, kuru galvenās tēmas bija sentimentāla moralizē-
joša mīlas lirika. Tekstiem līdzi tika ieviestas arī melodijas, ko Jēkabs Vītoliņš vērtējis 
šādi: “.. meldijas, ņemtas, kā redzams norādēs pie tekstiem, no 18. gadsimta vidus vācu 
dziesmām un, iespējams, arī no vācu dziesmuspēlēm.”24 Daļa šo lokalizējumu ieviesās 
sadzīvē un veido īpašu populāro dziesmu slāni, kuras latviešu folkloristikā pazīstamas 
kā ziņģes.

18. gadsimta 70. gadi ir posms, kuram nepaiet garām neviens dzejas, folkloras un 
folkloristikas vēstures pētnieks, – J. G. Herdera Rīgas periods (1765–1769), ko plaši 
aprakstījuši daudzi autori.25 Viņš iesaistījās izglītoto Rīgas vāciešu kopā, kas dziļi 
 izprata poēziju un prata saskatīt slēptās vērtības tik ļoti apkarotajās latviešu dziesmās. 
Piemēram, viens Herdera iedvesmotājs ir filozofs Johans Georgs Hāmanis, kas atzinis 
īpaši svarīgo dzejas lomu cilvēku dzīvē, uzskatot, ka dzeja bijusi cilvēces mātes valoda, 
un augstu novērtējis latviešu tautasdziesmas, pat, balstoties uz latviešu tautas dzejas 
metrikas īpašībām, mēģinājis skaidrot Homēra metra vienveidību. J. G. Hāmaņa atzi-
ņas tālāk pārpublicējis Herders savos tautasdziesmu krājumos.26 Cits kopas dalībnieks, 
Johans Jākobs Harders, savā 1764. gadā publicētajā plašajā rakstā labā zinātniskā 
 līmenī analizē latviešu dziedāšanas veidus un dziesmu estētisko vērtību, uzsverot zem-
nieku dabiskās jūtu izpausmes dziļi emocionālo iedarbību.27 Tas arī spēcīgi ietekmē J. 
G. Herderu, rosinot idejas par “tautas gara” izpausmēm, un tā rodas jauns nosaukums 
šī gara spožākajām izpausmēm – tautasdziesmas.28 Gatavojot savu tautu dziesmu krā-
jumu, Herders aicina Baltijas domubiedrus iesūtīt viņam dziesmu tekstus. Šo sadar-
bību atspoguļo sarakste ar Augustu Vilhelmu Hupelu, kuram viņš lūdz atrast palīgus, 
kas iesū tītu igauņu un latviešu tautasdziesmas.29 Daudzus gadsimtus ilgusī zemnieku 
kultūras noniecināšana arī Baltijā sāk rimties,30 arvien biežāk izskan aicinājumi cienīt 
tautas dzīvesveidu un jo īpaši tautas dzeju, to vākt un apkopot.

23 Stender G. F. Lettische Grammatik, S. 272–273.
24 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I. Rīga: Liesma, 1972, 75. lpp.
25 Folkloriste Dace Bula uzskaitījusi šādus autorus: fon Siverss, Vegners, Stefenhāgens, Bērziņš, Švābe, 

Rozenbergs, Strods, Jaremko-Portere, Vīnkere-Pīpho. Sk.: Bula D. Latvian Folksongs: Collected, Published 
and Studied. Singing the Nations: Herder’s Legacy. Ed. by D. Bula, S. Rieuwerts. Trier: WVT Wissenschaft-
licher Verlag Trier, 2008, p. 9.

26 Hamann J. G. Kreuzzüge des Philologen. Königsberg: Kanter, 1762. 
27 [Harder J. J.]. Untersuchung des Gottesdienstes. 
28 Herder J. G. Volkslieder, 1–2. Leipzig: Weigandschen Buchhandlung, 1778–1779.
29 Schaudinn H. Deutsche Bildungsarbeit am lettischen Volkstum des 18. Jahrhunderts. Schriften der 

Deutschen Akademie, 29. München: Ernst Reinhardt, 1937, S. 135.
30 Laikmeta ideju analīzi sk.: Blumbergs A. J. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom. The 

Baltic German Literary Contribution in the 1780s and 1790s. Amherst, New York: Cambria Press, 2008, 
[p. 320].
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Romantisms J. G. Herdera izpratnē iezīmē tradicionālo (zemnieku kultūras) un 
moderno (elitārās kultūras attīstības rezultātā radušos) elementu sintēzi, bagātinoties 
ar tautas dzīvesveidā saskatīto citādību, ar ētisko un estētisko bagātību, kas atspoguļo-
jas vienkāršās tautas dzimtajā valodā dziedātajās dziesmās – tautasdziesmās. Nākamā – 
19. gadsimta latviskās kultūras attīstības plusus un mīnusus iezīmē politiķe un zināt-
niece Vaira Vīķe-Freiberga: “Latviešu ilgā sakņošanās zemnieku kultūrā un tās vērtī-
bās, no vienas puses, gan bija uzskatāma kā trūkums, jo latvieši maz bija iesaistījušies 
starptautiskajā elites kultūrā, kas Rietumeiropā bija pakāpeniski veidojusies jau kopš 
Kārļa Lielā laikiem (742–814). Bet, no otras puses, šāda vēsturiska nosebošanās nebija 
arī bez sava pozitīvā aspekta, jo latviešiem vēl bija dzīva tradicionālā izpratne par kul-
tūru kā par kaut ko dzīvu, visiem pieejamu, kur katrs var aktīvi piedalīties. Turklāt tieši 
ap to laiku, kad latviešu tauta sāka pievērsties Rietumu elites kultūrai, vēstures gaitā no 
tīri aristokrātiskas kultūras tā bija jau paguvusi pārvērsties par pilsonības kultūru jeb, 
citiem vārdiem, bija kļuvusi par moderno kultūru.”31

J. G. Herdera romantiskā koncepcija un Eiropas inteliģences, t.sk. vācu pētnieku, 
sekošana herderiskām idejām īpašu statusu piešķīra tautasdziesmām, to vākšanai un 
pētīšanai, iezīmējot 19. gadsimta folkloras pētnieku uzdevumus, kuru realizēšanu Bal-
tijā uzņēmās vācbaltiešu literāti, kas pulcējās ap Latviešu literāro (draugu) biedrību 
(Lettisch-Literӓrischen Gesellschaft, 1827–1940). 

Tikai 19.  gadsimta sākumā folkloras materiāli parādās atsevišķās grāmatās. 
1807.  un 1808. gadā J.  G.  Herdera ietekmē mācītāji Gustavs Bergmanis un Frīdrihs 
Daniels Vārs izdod trīs tautasdziesmu tekstu krājumus32 ar 902 dziesmām. G.  Berg-
maņa devumā ietilpst arī abu viņa krājumu tekstu tulkojums vācu valodā,33 ko viņš sa-
gatavoja skotu dziesmu pētniekam Robertam Džemisonam, kurš, uzturēdamies Rīgā 
(1805–1808), dzīvi interesējās par latviešu tautasdziesmām. Neliela šo G. Bergmaņa 
tulkojumu daļa ietilpināta Roberta Džemisona, Henrija Vēbera un Valtera Skota kop-
darbā “Illustrations on Northern Antiquities” (1814). Abu G. Bergmaņa grāmatu kopijas 
ar R. Džemisona starpniecību nonāca arī Valtera Skota bibliotēkā, un, balstoties uz 
tām, 1831. gadā angļu politiķis un tulkotājs Džons Bourings sagatavoja apskatu par 
latviešu tautas dzeju kopā ar dziesmu tekstu tulkojumu izlasi, kas publicēts “The  Foreign 
Quarterly Review” (1831).34 Tautasdziesmu angliskojumi nav īpaši izdevušies un saņem 
plašu un skarbu kritiku no vācbaltiešu literātu puses.35

31 Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 25. lpp.
32 Bergman G. Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte. Ruien, 1807, S. 60 [238 dz.]; Wahr F. D. Palcmariešu 

dziesmu krājums. Ruien, 1808, 64 lpp. [412 dz.]; Bergman G. Zweyte Sammlung Lettischer Sinn=oder Stegreifs 
Gedichte. Ruien, 1808, S. VIII+72 [252 dz.]. 

33 Sk. manuskriptus: Erste Sammlung Lettischer Sinn=oder Stegreifs Gedichte, wörtlich übersetzt von dem 
Sammler Gustav Bergmann für Herrn Robert Jamieson 12. Juli 1807; Zweyte Sammlung Lettischer Sinn- oder 
Steg- reifsgedichte für Herrn Robert Jamieson von Gustav Bergmann in Ruien 24. August 1808 – tie glabājas 
Britu muzeja bibliotēkā, kopija LNB. 

34 Bowring J. Lettish popular Poetry. The Foreign Quarterly Review, 8.15, 1831, pp. 61–78.
35 Sk.: Ulmann C. C. Ueber Lettische Volkslieder, mit Bezugnahme auf eine Anzeige derselben in the foreign 

quarterly review (Vol. VIII, No. XV, 1831, S. 61–78). Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik un Kunst, 
be sonders Russlands. Riga, Dorpat, 1834, S. 393–407. Izvērstu apskatu sk.: Bērziņš L. Greznas dziesmas, 
150.–162. lpp.
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Ievērojamāko gadsimta pirmās puses vācbaltiešu pētnieku izdoto tautasdziesmu 
krājumu36 sastādījis un 1844. gadā publicējis Kabiles mācītājs Georgs Bitners. Tajā no 
estētiskā viedokļa izvērtētas un no 5324 dziesmu kopas iekļautas 2854 dziesmas no 
dažādiem Latvijas novadiem, kārtojot pēc topogrāfiskā principa. Rokrakstā palikušās 
2470 dziesmas vēlāk ietilpinātas Krišjāņa Barona publicējumā. G. Bitners 1858. gadā 
latviešu presē publicējis pārskatu par sava krājuma izplatīšanu – pēc tā ir liels pieprasī-
jums – un pirmreizēju aicinājumu pašiem latviešiem turpināt vākt tautasdziesmas.37 
G.  Bitners šai laika posmā ir izstrādājis arī nākamā papildinātā izdevuma tematisko 
plānu, kuru Augusta Bīlenšteina vadībā sāk realizēt Lugažu mācītājs Karls Konrāds 
Ulmanis. 1874. un 1875. gadā izdoti divi krājumi (burtnīcas)38 ar 4793 dziesmām, bet 
tālāk darbs nav turpināts, jo sāk iznākt pašu latviešu vākumi.

Augusts Bīlenšteins (4. att.) no vācbaltiešu pētniekiem minams kā 19.  gadsimta 
otrās puses izcilākais letonists39 – latviešu valodas, vēstures, folkloras un etnogrāfijas 
pētnieks, kurš jau 1861.  gadā publicējis savas “lūgšanas”, t.i., uzaicinājumu40 iesūtīt 
ziņas par valodu un vietvārdiem, vākt pasakas, ziņģes un to melodijas, mīklas, sakām-
vārdus, sniegt ziņas par ticību, māņiem un dažādām tradīcijām dzīves norisēs. Viņš 
veicis nopietnus zinātniskus pētījumus arheoloģijā un etnogrāfijā, pētījumos vienmēr 
izmantojis tautasdziesmu, mīklu un ticējumu piemērus, ko tulkojis vācu valodā, kļūs-
tot par vienu no lielākajiem latviešu folkloras tulkotājiem un popularizētājiem.41 
A. Bīlen šteins izdevis mīklu krājumu,42 kā arī pierakstījis vairākus simtus pasaku, ko 
nodevis izcilākajam latviešu vēstītājas folkloras krājējam un pētniekam Ansim Lerhim-
Puškaitim. A. Bīlenšteins ir pirmais, kas jau 1891. gadā pamatojis īpašas folkloras krā-
tuves nepieciešamību, lai savāktu vienkopus visus presē publicētos materiālus, lai tie 
neizklīstu un būtu pētāmi kopumā.43

Vācbaltiešu pētnieku aicināti un igauņu folkloras vākšanas aktivitāšu ietekmēti, 
savas folkloras vākšanā un izdošanā gadsimta otrajā pusē aktīvi iesaistās paši latvieši, 
sākas jaunlatviešu periods folkloristikā. Pirmais no izglītību ieguvušajiem latviešiem, 
kas sācis domāt par tautasdziesmu melodiju vākšanu un to izmantošanu izglītībā,44 ir 

36 Buettner G. F. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. Latviešu tautai un viņas draugiem sagādātas no Latviešu 
draugu biedrības. Jelgava: J.  F. Stefenhagens un dēls, 1844 (Magazin, herausgegeben von der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft, VIII Band).

37 Büttner G. F. Lūgšana Latviešiem Kurzemē un Vidzemē. Latviešu Avīžu pielikums Baznīcas Ziņas, Nr. 17, 
1858, 1.–3. lpp. 

38 Bielenstein A. Latviešu tautas dziesmas. Sameklētas un piecdesmitam biedrības gadam par piemiņu drukātas 
no Latviešu draugu biedrības. Leipciga: A.Th. Engelhardt, I – 1874, II – 1875.

39 Stradiņš J. Augusts Bīlenšteins un letonistika. (Ceļavārdi). Augusts Bīlenšteins un latvieši. Starptautiskas 
zinātniskas konferences “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām – arī Eiropā” referātu 
krājums. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2007, 3. lpp.

40 Bielenstein A. Latviešu valodas un tautas mīļotājiem ziņa un lūgšana. Latviešu Avīzes, Pielikums pie Nr. 41, 
1861, 1.–3. lpp.; Bielenstein A. Cienīgiem mācītājiem un skolmeistariem lūgšana. Mājas Viesis, Nr. 41, 1862, 
325.–327. lpp.; Nr. 42, 1862, 334.–335. lpp.

41 Vīksna M. Augusta Bīlenšteina ieguldījums latviešu folkloristikā. Augusts Bīlenšteins un latvieši. Rīga: Lat-
vijas Akadēmiskā bibliotēka, 2007, 39.–45. lpp.

42 Bielenstein A. 1000 Lettische Räthsel. Mitau: Eduard Sieslack, 1881, S. 131.
43 Āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu Draugu) biedrība savā simts gadu darbā. Rīga, 1929, 55.–256. lpp.
44 1842. gadā Latviešu literāriskajā (draugu) biedrībā iesniegts J. Cimzes raksts “Über lettische Schulbücher”, kas 

nav publicēts, tā manuskripts atrodams LU Akadēmiskajā (Misiņa) bibliotēkā.
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Jānis Cimze – Vidzemes skolotāju semināra dibinātājs un va-
dītājs (plašāk tas pazīstams kā Cimzes skolotāju seminārs, 
1839–1881, Valmierā un Valkā). Gandrīz gadsimtu ilgā Vid-
zemes hernhūtiešu kustības pieredze45 (no 18. gadsimta 
30. gadiem līdz 1948. gadam) sekmēja interesi arī par tautas 
melodiju pierakstīšanu un harmonizēšanu, un J. Cimze turklāt 
guva ierosmi arī Vācijā 1838. gadā, papildinot muzikālo izglī-
tību pie Ludviga Erka. Vairāki J.  Cimzes semināra audzēkņi 
jau 1858. gadā publicējuši 5 latviešu tautasdziesmu melodijas 
un 54 tekstus.46 J. Cimze no 1872. gada līdz 1884.  gadam 
 izdeva savu melodiju krājumu “Dziesmu rota”,47 kam ir liela 
nozīme pirmo Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanā 
1873.  gadā. (Dziesmu svētku kustība joprojām turpinās visā 
Baltijā, tā ir iekļauta UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā.) At-
zīmējams, ka “Dziesmu rota”, kurā blakus pēc vācu paraugiem 
harmonizētām latviešu tautasdziesmām ir ļoti daudz vācu 
tautas melodiju un oriģinālmelodiju, izraisīja plašu polemiku 
latviešu inteliģences aprindās.48 Populāro J.  Cimzes tautas-
dziesmu apdaru un koru tradīcijas ietekme tautas mūzikas un 
tekstu vācēju darbā vērojama jau gandrīz 150 gadu. 

Jaunlatvieši un lielie folkloras krājumi (19. gadsimta otrā puse – 
20.  gadsimta sākums)

Tālāk 19. gadsimta otrās puses aktivitātes folkloras vākšanā un apstrādē saistās ar 
jaunlatviešiem – sākotnēji tā bija Tērbatas (Tartu) Universitātes latviešu studentu kopa, 
kuras iedvesmotājs bija Krišjānis Valdemārs (studējis 1855–1858). Atsaucoties uz aici-
nājumiem, Cimzes semināra skolotājs Jēkabs Zvaigznīte jau 1860.  gadā almanahā 
“Sēta, daba, pasaule” ievieto plašāku apskatu “Par latviešu tautasdziesmām” un 132 paša 
savāktas dziesmas.49 Arī turpmāk svarīgākie jaunlatviešu darbi nacionālās kultūras 

45 Sk.: Blumbergs A. J. Pietismus and the Herrnhuter Brudergemeine in Livonia. The Nationalization of Latvians 
and the Issue of Serfdom. The Baltic German Literary Contribution in the 1780s and 1790s. Amherst, New 
York: Cambria Press, 2008, pp. 38–43. Sk. arī: Рыжакова С. И. Гернгутерское движение и латышская 
национальная история. Historica Lettica: Национальная история и этническая идентичность. О 
кон струировании и культурном реферировании прошлого латышей. Москва: Институт этнологии и 
антро пологии, 2010, c. 247–248.

46 100 dziesmas un ziņģes ar notēm no J. Kakting un J. Caunīt. Rīga: E. Plates, 1858.
47 Cimze J. Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem [I–III d.]. Leipciga, Rīga, 1872–1874; Dziesmu rota jauktiem 

koriem [IV–V d., VII–VIII d.]. Rīga, 1875, 1884; Dziesmu rota skolas bērniem [VI d.]. Rīga, 1876. (II, III, IV, 
VI, VII daļa “Lauku puķes” – latviešu tautasdziesmas; I, V, VIII daļa “Dārza puķes” – vācu tautasdziesmas.)

48 Klnn. [Kalniņš]. Dziesmas un dziedāšana. Baltijas Vēstnesis, Nr. 42, 1872, 365.–366. lpp.; Baumaņu Kārlis. 
Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem. Trešā daļa. No Jāņa Cimzes. Baltijas Vēstnesis, Nr. 44, 1874, 343.–
345. lpp.; [17 latvju skolotāji]. Par latviešu tautasdziesmām. Baltijas Vēstnesis, Nr. 2, 1875, 12.–14. lpp.

49 [Zvaigznīte J.] Par latviešu tautasdziesmām. Sēta, daba un pasaule, III. Tērbata, 1860 [132 dz.].

4. att. Augusts Bīlenšteins 
( Ambainis O. Latviešu folkloristikas 
vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, ielīme)
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jomā konservatīvās Baltijas vācu muižniecības pretestības dēļ noris ārpus Latvijas – 
galvenajos Krievijas kultūras centros Pēterburgā un Maskavā. Pēterburgā iznāk K. Val-
demāra un K.  Barona veidotās “Pēterburgas Avīzes” (1862–1865), kurās 1864.  gadā 
 iespiests arī neliels tautasdziesmu krājumiņš.50 Pēc avīzes slēgšanas 1865. gadā tās līdz-
strādniekiem – arī K. Valdemāram un K. Baronam – piemērots aizliegums iebraukt vai 
dzīvot Vidzemes un Kurzemes teritorijā.

Krievijā K. Valdemārs u.c. jaunlatvieši sadarbojās ar krievu zinātniekiem gan Pēter-
burgas Ķeizariskajā krievu ģeogrāfiskajā biedrībā (K. Valdemārs uzņemts par biedrības 
īsteno biedru 1865. gadā), gan Maskavas Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas 
draugu biedrībā, kuru vadība izvirzījusi krievu etnogrāfiem uzdevumu interesēties par 
Krievijas “malienu” tautām, par to savstarpējām attieksmēm, par attieksmi pret valdošo 
slāvu – krievu – tautību. Slavofili vērsās pret pārpoļošanos (Lietuvā) un pārvācošanos 
(Latvijā un Igaunijā) Baltijas guberņās.51 K. Valdemārs veiksmīgi izmantoja šīs slavofilu 
dotās iespējas iepazīstināt krievu zinātniekus ar latviešu garamantām. Pirmo šim nolū-
kam noderīgu grāmatu52 izdevis pareizticībā pārgājušais Jānis Sproģis, kurš pēc Ķeiza-
riskās krievu ģeogrāfiskās biedrības ierosinājuma 1866.–1867. gadā vācis latviešu folk-
loras materiālus, kas izdoti 1868.  gadā Viļņā. Krājumā publicētas 1857 dziesmas, 
latviešu tautasdziesmu teksts iespiests kirilicā, t.i., ar krievu burtiem (Lietuvā un Lat-
galē pēc 1863. gada poļu sacelšanās pastāvēja latīņu drukas aizliegums, kas 40 gadus 
noteica grāmatu izdošanu), un pretī dots tulkojums krievu valodā. Krājuma pamatā 
izvē lētais klasifikācijas princips – tekstu grupēšana pēc nosauktajiem objektiem – nav 
īsti piemērots tautasdziesmu satura dziļākai atklāsmei. Ievietotas arī 52 mīklas un 3 sa-
kāmvārdi.53

1867.  gadā K.  Valdemārs pārcēlās uz Maskavu, un turpmāko folkloras krājumu 
gatavošana ir saistīta ar impērijas galvaspilsētu un Maskavas Dabaszinātņu, antropolo-
ģijas un etnogrāfijas draugu biedrību. 1867. gada etnogrāfijas izstādē Maskavā iegūtā 
peļņa tika paredzēta etnogrāfiskiem pētījumiem un ceļojumiem, noteikta summa 
(750 rbļ.) atvēlēta ekspedīcijai uz Latviju. Tika atrasta piemērota kandidatūra – Fricis 
Brīvzemnieks (Treilands) (5. att.) – izglītots, ieinteresēts, jauns latvietis, kam nav bijis 
sakaru ar “Pēterburgas Avīzēm” un kas brīvi varēja iebraukt Latvijā. 1869. un 
1870. gada vasaras mēnešos F. Brīvzemnieks pēc nopietnas teorētiskas sagatavošanās 
apceļoja visu Latviju, iegūstot daudz vērtīgu materiālu un atstājot ieinteresētus vietējos 
pārstāvjus sava aizsāktā darba turpināšanai. Pēc vairākiem F. Brīvzemnieka uzaicinā-
jumiem54 presē 70. gadu beigās uz Maskavu no Latvijas sāka plūst daudzveidīgi folklo-
ras materiāli. Jau 1873.  gadā F.  Brīvzemnieks no ekspedīcijas guvumiem sagatavoja 

50 [Neimanis]. Zūrenieku dziesmas. Pēterburgas Avīžu Pielikums, Nr. 24, 1864, 10.–12. lpp. 
51 Infantjevs B. Latviešu un krievu folkloristu sakari latviešu buržuāziski-nacionālās kustības laikā. Rīga, 1950, 

34. lpp. (Viens no Borisa Infantjeva disertācijas variantiem, tie visi atrodas LFK.) Sk. arī: Инфантьев Б. Ф. 
Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. Рига: ВЕДИ, 2007.

52 Спрогис И. Памятники Латышскаго народнаго творчества. Вильна, 1868. (1857 dz. iespiestas ar 
krievu burtiem, pretim krievu tulkojums.)

53 Ozols A. Raksti folkloristikā. Rīga: Zinātne, 1968, 130. lpp.
54 Brīvzemnieks F. Zinātnības un tautas draugiem. Latviešu Avīzes, Nr. 38, 1877, 301.–302. lpp.; Baltijas 

Zemkopis, Nr. 37, 1877, 296.–297. lpp.; Baltijas Vēstnesis, Nr. 37, 1877, 294. lpp.
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 tautasdziesmu krājumu55 ar 1118 dziesmām, kuru izdeva Maskavas 
Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība. 
Atkal latviešu tekstu iespiešanā izmantota kirilica un dots tulkojums 
krievu valodā. Tālāk F. Brīvzemnieks kārtoja arī savāktos citu žanru 
materiālus, un nākamais 1881. gadā bija sakāmvārdu, mīklu un bu-
ram vārdu krājums (te latviešu teksts dots latīņu šriftā) ar 1707 sa-
kāmvārdiem, 1682 mīklām, ap 700 buramvārdu un tautas medicī-
nas pamācību.56 Krājuma ievadā F.  Brīvzemnieks ir pieminējis jau 
80 līdzstrādniekus. 12 no čaklākajiem materiālu sūtītājiem uzņemti 
Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrībā, 
 grāmata apbalvota ar biedrības lielo sudraba medaļu. 1887. gadā iz-
nāca F.  Brīvzemnieka sakārtotie pirmie latviešu tautas pasaku un 
teiku krājumi: vispirms krievu valodā ar 148 tekstiem57 un tad lat-
viešu valodā ar 27 tekstiem.58 Pavisam F. Brīvzemnieks vēlāk Ansim 
 Lerhim-Puškaitim nodeva ap 1000 pasaku pierakstu.59 Tādējādi ne-
pilnu 20 gadu laikā izdoti vairāku žanru pirmreizēji krājumi un 
F.  Brīvzemnieks pamatoti atzīstams par latviešu folkloristikas pa-
matlicēju. Pateicoties viņa pūlēm, uzmanībai pret saviem palīgiem 
un viņa personībai, folkloras vākšana 19. gadsimta beigās pārvērtās 
masu kustībā.

1873. gadā izdotais tautasdziesmu krājums ir tikai daļa no dau-
dzo iesūtītāju vākumiem, tāpēc 1878.  gadā K.  Valdemārs ierosina 
no savāktā tautasdziesmu materiāla sagatavot izlases krājumu ar skaistākajām dzies-
mām – tas būtu pieejams latviešu lasītājiem un rosinātu papildināt dziesmu vākumus. 
Šo darbu K. Valdemārs uztic K. Baronam (6. att.). Tā kā uz III Vispārīgajiem latviešu 
dziedāšanas svētkiem 1888.  gadā tādu krājumu60 neatkarīgi no Maskavas jaunlatvie-
šiem sagatavojis un publicējis skolotājs, vēlākais žurnālists un pētnieks Āronu Matīss, 
K. Barons var nesteigties ar dziesmu izdošanu, bet domāt par pilnīgu visu savākto un 
no F. Brīvzemnieka saņemto dziesmu kārtošanu (tobrīd 54 tūkstoši tekstu). Darba ēr-
tībām K. Barons pasūta un 1880. gadā Maskavā kāds vācu tautības galdnieks izgatavo 
īpašu skapi ar 70 atvilktnītēm klasisko četrrindu dziesmu ievietošanai – tiek radīts no-
zīmīgs latviešu kultūras simbols, t.i., 2001. gadā Pasaules atmiņas unikālā dokumentārā 

55 Бривземниекс Фр. Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах ей 
прилежащих, книга II. Мocквa: В. А. Дашков, 1873. (1118 dz. iespiestas ar krievu burtiem, pretim krievu 
tul kojums.)

56 Бривземниекс Фр. Труды этнографического отдела. Книга VI. Материалы по этнографии латыш-
ского племени. Мocквa, 1881.

57 Бривземниекс Фр. Сборник по этнографии. Вып. II. Мocквa, 1887.
58 Mūsu tautas pasakas F. Brīvzemnieka sakrātas, izdotas no RLB ZK Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļas. 

Rīga, 1887. 
59 Vīksna M. Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un Pētera Šmita krājumos. Letonica, Nr. 20, 

2010, 181.–189. lpp.
60 Mūsu tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem un lejām lasitas un vaiņagā vītas. Rīga: Pūcīša Ģederta un biedra 

apgādība, 1888.

5. att. Fricis Brīvzemnieks 
(Latviešu literatūras vēsture, I. 
Latviešu folklora, literatūra līdz 
19. gs. vidum. Rīga: LPSR ZA 
izdevniecība, 1959, ielīme)
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mantojuma reģistrā iekļautais Dainu skapis.61 Mate-
riāli visu laiku nāk klāt, un K. Barons “Latvju dainu” 
(LD) V sējuma reģistrā “Dziesmu krājēju – uzrakstī-
tāju un dziesmu teicēju – dziedātāju alfabētiskais sa-
raksts” uzrādījis ap 900 savu līdzstrādnieku vārdus, tā 
dodot plašu ieskatu nacionāli domājošajā tautas daļā.62 
K. Barons LD  sējumu sagatavošanas laikā (1878–1915) 
sa kārtojis publicēšanai 217  996  tekstu pierak stus, jo 
savu vākumu norakstus (gan ne vienmēr labā kvali-
tātē) K. Barona rīcībā nodod abi lielākie folkloras krā-
šanas centri, kas darbojas Latvijā: Rīgas Latviešu bied-
rības Zinību komisija (RLB ZK) – ap 59 000 dziesmu 
tekstu un Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības 
nodaļa (JLB RN) – ap 19 000 dziesmu tekstu.

K. Barona izstrādātā tautasdziesmu tekstu tipoloģizācijas metode ļauj 217 996 pie-
rakstus iedalīt 35 789 dziesmu tipos, kas klasificēti atbilstoši cilvēka mūža rituma, darba 
un sociālo attieksmju, gadskārtu ieražu un mītiskās jomas tēlojumam. Tik liela krājuma 
izdošanai vajadzīgos līdzekļus un izdošanas iespējas meklēt aktīvi palīdz Pēterburgas 
tirgotājs latvietis Henrijs Visendorfs (7. att.). Viņš finansējis LD 1. sējuma izdošanu un 
sagādājis iespēju tālākos sējumus izdot Pēterburgas Zinātņu akadēmijas izdevniecībā. 
H. Visendorfs arī ieteicis termina “tautasdziesma” vietā lietot latviešu valodā gan reti 
sastopamo (parasti Lietuvas pierobežā) un ar lietuviešu valodu kopīgo terminu “daina” 
un topošo lielo izde vumu nosaukt – “Latvju dainas”.

61 Dainu skapis – Cabinet of Folksongs. Memory of the World. UNESCO, 2012, pp. 374–375.
62 Vīksna M. Tautas gara bagātību glābēji un sargātāji. Paliekamdziesma. Krišjānim Baronam 150. Rīga: 

Liesma, 1987, 55.–63. lpp. Sk. arī: Vīksna M. Dziesmu krājēju – uzrakstītāju un dziesmu teicēju – dzie dā tāju 
alfabētiskais saraksts (Rādītājs). No dainu skapja līdz “Latvju Dainām”. Rīga: LU LFMI, 2015, 83.–366. lpp.

7. att. Henrijs Visendorfs, Krišjānis Barons un 
 Fricis  Brīv zemnieks 1901. gadā (Krišjānis Barons. Sast. 
K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 107. lpp.) 

6. att. Krišjānis Barons un viņa rokraksts 
1922. gadā (Latvju dainas. K. Barona 
kopojumā, 1. sēj. 2. iespiedums. Rīga: 
Valters un Rapa, 1922)



95

“Latvju dainas”63 kļuva par 
pirmo plašāko zinātnisko tau-
tasdziesmu izdevumu, kurā sa-
plūduši visi līdz 1912. gadam sa-
vāktie dziesmu krājumi un 
publicējumi. Tādējādi “Latvju 
dainas bija vainagojums nacio-
nālromantiskajam posmam lat-
viešu kultūrvēsturē, kurš aizsā-
kās 19. gadsimta vidū. Folkloras, 
īpaši tautasdziesmu, vākšana un 
publicēšana bija viens no stūr-
akmeņiem jaunlatviešu kustības 
kultūrprogrammā. Un tai bija 
nacionāls uzdevums – izglīto-
tajai pasaulei pierādīt, ka ca-
riskās Krievijas paspārnē mīto-
šie, vācu muižniecībai ilgstoši 
pakļautie latvieši ir patstāvīga 
tauta ar unikālu un senu kultūru, 
kura valodas ziņā atrodas sevišķi 
tuvu indoeiropiešu pirmējam 
celmam,”64 norāda folkloriste 
Dace Bula.

Tautas mūzikas jomā J. Cim-
zes sākto darbu turpina RLB pa-
spārnē 1888.  gadā nodibinātā 
Mūzikas komisija, kas Jurjānu 
Andreja (8. att.)  vadībā gan orga-
nizē melodiju vākšanu no indivi-
duāliem ko res pondentiem – gal-
venokārt lauku skolotājiem un 
koru diriģen tiem, gan nelielās 
ekspedīcijās pārbauda jau iegūto 
un pieraksta jaunas melodijas. 
Jurjānu An dreja apkopotie “Lat-
vju tautas mū zikas materiāli”65 
(ap 3000 melodiju) arī sāk iznākt 

63 Barons K., Visendorfs H. Latvju Dainas, I. Jelgava, 1894, II–VII, Pēterburga, 1903–1915.
64 Bula D. Priekšvārds. – Barons K. Latvju dainas = Latvian folksongs. Interlinear translation = Lettishe Volks-

lieder. Interlinearübersetzung = Латышские народные песни. Подстрочники. 2. atkārt. un papild. izd. 
Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012, 6. lpp.

65 Jurjāns A. Latvju tautas mūzikas materiāli, I–VI sēj. Rīga, 1894–1926. 

8. att. Jurjānu Andrejs un viņa sakārtoto “Latvju tautas mūzikas 
materiālu” pirmās grāmatas titullapa (1894) (Krišjānis Barons. Sast. 
K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 94. lpp.)

9. att. Ansis Lerhis-Puškaitis un viņa sakārtoto “Latviešu tautas 
pasaku” 1. daļas titullapa (1891) (Krišjānis Barons. Sast. K. Arājs. Rīga: 
Zinātne, 1984, 94. lpp.)
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1894. gadā – reizē ar LD 1.  sējumu, un tie ir pirmie zinātniskie tautas mūzikas publicē-
jumi un pē tījumi.

Pasaku krāšanu un publicēšanu turpina Ansis Lerhis-Puškaitis (9. att.) septiņu sē-
jumu pasaku izdevumā “Latviešu tautas teikas un pasakas”,66 kurā ietilpst ap 6000 pa-
saku un teiku (no 1891. gada līdz 1903. gadam). Pēdējā – septītā sējuma pirmā daļa 
publicēta vēl autora dzīves laikā (1903. gadā), bet otrā daļa67 nāk klajā gandrīz 
100 gadus vēlāk, jau 21. gadsimtā. 

Secināms, ka jaunlatviešu ievadītā folkloras vākšanas kustība, kurā iesaistījās da-
žādi tautas slāņi, latviešiem 19. gadsimta nogalē devusi trīs fundamentālus un kultūr-
vēsturiskus izdevumus: Krišjāņa Barona “Latvju dainas”, Jurjānu Andreja “Latvju tautas 
mūzikas materiālus” un Anša Lerha-Puškaiša septiņu sējumu pasaku izdevumu “Lat-
viešu tautas teikas un pasakas”. 

Folkloristikas darba turpinātāja – Latviešu folkloras krātuve 
(no 1924. gada)

Nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij, folklora un tās izpēte tika atzīta par nozī-
mīgu valsts kultūras politikā – to apliecina jaunizveidotās valsts kultūras un zinātnes 
institūcijas: Kultūras fonds, Pieminekļu valde un Latviešu folkloras krātuve (LFK). 
1924. gadā LFK nodibināta Pieminekļu valdes sastāvā kā autonoma iestāde, tās pirmā 
vadītāja ir Anna Bērzkalne. Viņa beigusi augstskolu Kazaņā, apguvusi folkloristiku pie 
profesora Valtera Andersona Igaunijā, papildinājusies Somijā, Dānijā, Vācijā, pratusi 
12 valodas. Jau strādājot skolā 20. gadu sākumā, organizējusi aktīvu folkloras vākšanu 
skolēnu vidē. Pirmās LFK darbinieces ir A. Bērzkalnes skolnieces, kas inventarizē iesū-
tītos materiālus, raksta sistemātiskos un žanru rādītājus, veido kopijas un tās kārto ka-
talogos. Pašlaik LFK jau ir 2175 kolekcijas jeb fondi. 

Pirmajos trijos LFK pastāvēšanas gados savākts vairāk nekā 250 000 tautasdziesmu, 
un 30. gadu beigās Pētera Šmita redakcijā apkopoti četri tautasdziesmu sējumi kā pa-
pildinājums K. Barona “Latvju dainām”.68 Pirmie LFK zinātniskie darbi ir saistīti ar 
“Latvju dainu” izpēti: 1926. gadā Ernests Brastiņš izveido LD mitoloģisko tēlu rādītāju; 
Latvijas Universitātes studenti dažos gados uzraksta un sakārto LD substantīvu rādī-
tāju (digitalizēts un publicēts 1994. gadā69); A. Bērzkalne sastāda LD garo dziesmu (no 
12 līdz 100 un vairāk rindām) rādītāju (publicēts Somijā 1938. gadā70). 

Par pamatu izmantojot “Latvju dainas”, sagatavoti divi daudzsējumu tautasdziesmu 
izdevumi, kuri publicēti, izmantojot “jauno ortogrāfiju” – latīņu šriftu: “Latvju dainas. 

66 Lerhis-Puškaitis A. Latviešu tautas teikas un pasakas, I–VII. Jelgava, Rīga, Cēsis, 1891–1903; Rīga: Atēna, 
2001.

67 Latviešu tautas teikas un pasakas, VII daļa, 2. sēj. Krājumu kārtojis un pēc vielas – sakarā ar iepriekšējām 
sešām daļām – iedalījis Anss Lerhis-Puškaitis. Rīga: Atēna, 2001.

68 Šmits P. (red.). Tautas dziesmas. Papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, I–IV. Rīga: Latviešu folkloras 
krātuve, 1936–1939.

69 Krišjāņa Barona Latvju Dainu substantīvu rādītājs. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1994.
70 Bērzkalne A. Typenverzeichnis lettischen Folkromanzen in den Sammlung Kr Baron’s Latvju dainas. Helsinki, 

1938 (Folklore Fellows’ Communications, Nr. 123).
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Pamatdziesmas” Luda Bērziņa redakcijā un Roberta Klaustiņa sakārtotās “Latvju tau-
tas daiņas” Jāņa Endzelīna redakcijā.71

Ievērojamākais tautas mūzikas vācējs un pētnieks gandrīz 50 gadu garumā ir Emi-
lis Melngailis (pirmās tautasdziesmu apdares jau 1902. gadā), viņš pavisam pierakstījis 
4600 tautas melodijas.72 Ar daudzu profesionālu mūziķu palīdzību LFK fondos kārtoti 
melodiju pieraksti un ieskaņojumi fonogrāfā, noteikti ziņģu autori.

Pasaku pētniecībā ar panākumiem A. Lerha-Puškaiša vākumu paplašinājis Pēteris 
Šmits, viņa redakcijā iznāk 15 pasaku un teiku sējumi.73 Īso folkloras žanru – sakām-
vārdu, parunu, mīklu un anekdošu – vācējs un pētnieks ir Pēteris Birkerts.74 Tiek vākti 
arī Latvijas mazākumtautību folkloras materiāli.75

Latvijas zinātnieki aktīvi iesaistās procesos, kas notiek Eiropas folkloras pētniecībā, 
gan iekļaujoties “Folklore Fellows” saziņas tīklā, gan piedaloties Starptautiskās Tautas 
mākslas komisijas darbā 1928., 1929. un 1930. gadā, Starptautiskajos antropoloģisko 
un etnoloģisko zinātņu kongresos 1934. un 1938. gadā. Plašu pārskatu par folkloristu 
darbiem šajā laika posmā sniedz jaunākais latviešu folkloristu pētījums par starpkaru 
periodu.76

Latviešu folkloras krātuvei ir cieši sakari ar krātuvēm Eiropā, īpaši Lietuvā. 
1931.  gadā notiek LFK pirmā ekspedīcija uz Kuršu kāpām Lietuvā, kur savākts gal-
venokārt valodnieciskais materiāls. Šai laika posmā LFK reģistrēti apmēram 2,3 mil-
joni folkloras vienību.

Līdz ar padomju okupāciju 1940. gada vasarā un pilnīgu politiskās varas maiņu 
tika pieņemti lēmumi arī par kultūras institūciju darbību. Izglītības tautas komisariāta 
paspārnē tika saglabāta Kultūras fonda nodaļa, bet Latviešu folkloras krātuve atradās 
Augstskolu un zinātnisko institūtu pārvaldes pakļautībā. Krātuvē turpinājās iesāktie 
darbi, piemēram, iznāca Luda Bērziņa “Ievads latviešu tautas dzejā. I. daļa. Metrika un 
stilistika”, sāka iznākt Pētera Šmita sakārtotie “Latviešu tautas ticējumi”.77

Pēc K. Barona nāves Dainu skapis un LD nepublicētie materiāli tika ievietoti ban-
kas seifā. 1940. gadā, kad padomju vara veica visu banku satura ekspropriāciju, rok-
rakstus bija atļauts nodot kādai zinātniskai iestādei, un Latviešu folkloras krātuve tos 
saņēma no Baronu ģimenes, kā arī ieguva K. Barona ģimenes uzglabāto Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas arhīvu, tai skaitā nepublicēto Anša Lerha-Puškaiša pasaku 
krājuma VII daļas 2. sējuma manuskriptu (kopā 84 540 variantu), arī Barona biedrības 

71 Latvju dainas. Pamatdziesmas, I–VI. L. Bērziņa sakopojumā. Rīga: Valters un Rapa, 1928–1932; Latvju 
tautas daiņas, I–XII. Rediģējis J. Endzelīns, sakārtojis R. Klaustiņš. Rīga: Literatūra, 1928–1932. 

72 Melngailis E. Latviešu muzikas folkloras materiali, I–III. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951–1953.
73 Latviešu pasakas un teikas, I–XV. Pēc A. Lercha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis P. Šmits. 

Rīga: Valters un Rapa, 1925–1937.
74 Birkerts P. (sast.). Latvju tautas mīklas. Rīga: Valters un Rapa, 1927; Latviešu sakāmvārdi un parunas. 

Sakrājuši un sakopojuši P. Birkerts un M. Birkerte. Rīga: Valters un Rapa, 1927; Birkerts P. (sast., red.). 
Latvju tautas anekdotes, I–IV. Rīga: Literatūra, 1929–1930.

75 Vīksna M. Folklore Materials of Ethnic Minorities in the Latvian Folklore Archives. Journal of the Baltic 
Institute of Folklore, Vol. 3, 2000, pp. 24–29.

76 Bula D. (ed.). Latvian Folkloristics in the Interwar Period. Porvoo, 2017.
77 Bērziņš L. Ievads latviešu tautas dzejā. I. daļa. Metrika un stilistika. Rīga: Latvijas Universitāte, 1940; Šmits P. 

Latviešu tautas ticējumi, I–IV. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940–1941.
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ziedojumu sarakstus, valodas materiālus, dažādus dokumentus un galveno vērtību – 
LD kartotēku – Dainu skapi.

No 1941. līdz 1945. gadam vācu okupācijas laikā Latviešu folkloras krātuve ir pa-
kļauta Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai. 1942.–1943. gada vasarās notiek plašas 
ekspedīcijas dažādos Latvijas novados, kur LFK darbinieki savās dzimtajās vietās cen-
šas pierakstīt savu vecāku u.c. tuvinieku stāstīto. 1943./1944. gada ziemā A. Bērzkalnes 
vadībā mikrofilmēts Dainu skapja saturs. Tad Dainu skapis, fonogrāfa valces un daļa 
kolekciju ievietoti Hipotēku bankas un Krājkases pagrabu seifos, bet daļa fondu 
1944.  gadā evakuēti un kara beigās atrodas Kurzemes cietoksnī Džūkstē un Irlavā.

Bēgļu gaitās dodas daudzi ievērojami zinātnieki, kā Arveds Švābe, Kārlis Strau-
bergs, Ludis Bērziņš, Edīte Hauzenberga-Šturma.

Pēc kara beigām 1944./1945. gadā Latvijā tiek atjaunots padomju režīms. Padomju 
Latvijā uz Latviešu folkloras krātuves bāzes 1946. gadā Latvijas Valsts universitātes pa-
spārnē tiek izveidots Folkloras institūts, tālāk seko piesaiste dažādām institūcijām un 
nosaukumu maiņa: Etnogrāfijas un folkloras institūta sastāvā (1951–1956) un LPSR 
Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta sastāvā (1956–1991) kā Folkloras 
sektors, vēlāk Folkloras daļa.

Īpaša situācija folkloras pētniecībā ir laika posmā no 1946. gada līdz 50. gadu 
vidum, kad Padomju Latvijas folkloristiem aktīvi jāpārņem citu padomju republiku 
pieredze padomju folkloras (precīzāk, pseidofolkloras) vākšanā un pētīšanā, t.i., folk-
loristiem jākļūst par teicēju skolotājiem, vadot saturiski atbilstošu tekstu radīšanu – par 
lielisko dzīvi kolhozā, Staļina slavinājumus u.c.78 1949. un 1950. gadā notiek pirmās 
padomju folkloras materiālu vākšanas ekspedīcijas, un 1950. gadā izdots vienīgais ne-
lielais padomju folkloras krājums.79

Galvenā vākšanas darba forma pēc Otrā pasaules kara ir kompleksās ekspedīcijas, 
kopumā notika 35 ekspedīcijas. Tajās īpaša uzmanība tiek veltīta teicēju biogrāfijām, 
dziesmu sasaistei ar ieražām, horeogrāfijas materiālu vākšanai un pētīšanai, skaidrojo-
šām ziņām par sakāmvārdiem, teikšanas un variēšanās procesam.

Padomju periodā (no 50. gadu vidus līdz 80. gadu beigām) tautasdziesmu pētnieki 
kārto starpkaru periodā savāktās tautasdziesmas, sāk gatavot publicēšanai zinātnisko 
15 sējumu tautasdziesmu izdevumu, no kura publicē 5 sējumus (6 grāmatās).80 Pasaku 
pētniecības jomā pabeigts un publicēts Almas Mednes iesāktais pasaku tipu rādītājs.81 
Tiek aktīvi strādāts ar mazajām folkloras formām – sakāmvārdiem, mīklām, arī ar 
bērnu folkloru.82

78 Kalniņa I. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. Kultūra un vara. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 
30.–40. lpp.; Infantjevs B. Latviešu padomju folklora, tās krāšanas metodes. Letonica, Nr. 11, 2004, 201.–
207. lpp.

79 Latviešu padomju folklora. Izlase. Rīga: LPSR ZA Folkloras institūts, 1950.
80 Latviešu tautasdziesmas, I–V2. Rīga: Zinātne, 1979–1984.
81 Arājs K., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga: Zinātne, 1977.
82 Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. Rīga: Zinātne, 1980; Kokare E. Latviešu un vācu 

sa kāmvārdu paralēles = Lettische und deutsche Sprichwörterparallelen. Rīga: Zinātne, 1988; Latviešu bērnu 
folklora. Sast. V. Greble. Rīga: Zinātne, 1973; Latviešu tautas mīklas. Sast. A. Ancelāne. Rīga: Latvijas PSR ZA 
izdevniecība, 1954.
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Pēc PSRS sabrukuma neatkarīgajā Latvijā 1992.  gadā tiek izveidots Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts un Folkloras daļa atgūst savu vēsturisko nosaukumu – 
Latviešu folkloras krātuve.

LFK darbā vērojama nepārtrauktība gan materiālu vākšanā, piemēram, daudzi LD 
līdzstrādnieki snieguši ziņas un devuši savus materiālus arī LFK, daudzi novadpētnieki 
vākuši folkloru visu savu mūžu,83 gan pētniecības tēmu izvēlē. LFK fondi tiek papildi-
nāti nepārtraukti.

Turpinās lielā tautasdziesmu vākuma publicēšana – tiek publicēti nākamie “Lat-
viešu tautasdziesmu” sējumi (6.–10. sējums),84 pašlaik tiek kārtots publicēšanai 11. sē-
jums. Folkloras pētniece Dace Bula par tautasdziesmu nozīmi latviešiem dažādos pe-
riodos teikusi: “Tas, ka jaunlatvieši “atklāja” tieši tautasdziesmas un padarīja tās par 
latviešu atšķirības zīmi, lielā mērā bija turpinājums tai interesei par tautas dzeju, ko 
Eiropā bija rosinājis J. G. Herders. Aizgūtas un turpinātas tika arī interpretācijas, kam 
vajadzēja iedibināt saikni starp nācijas identitāti un šo folkloras tradīciju.

Triju nacionālā pacēluma periodu sastatījums liecina, ka tautas būtības izpratnes 
un izteikšanas veidā pastāv pārmantotība. Gan jaunlatviešu laikā, gan pirmās brīvvalsts 
gados, gan periodā pēc neatkarības atgūšanas nacionālā identitāte tikusi simboliski 
saistīta ar tautasdziesmām. Katra laikposma politiskais un kultūras konteksts iezīmējis 
atšķirīgus vaibstus nācijas paštēlā, bet tautas un tautasdziesmu savstarpējā saikne ne-
mainīgi (un bieži vien ar pārmantotu retoriku) tikusi piesaistīta latviskuma, tautas vie-
notības un nācijas sakņu jēdzienam.”85

Turpinās gan pasaku pētniecība, gan darbs ar tautas mūzikas materiāliem, kā arī 
ienāk jauni pētniecības virzieni atbilstoši starptautiskās pētniecības virzieniem.

90 gadu laikā LFK reģistrēto folkloras vienību skaits sniedzas pāri 3 miljoniem va-
riantu, te ietilpst ap 36  000 pasaku variantu, ap 58  000 teiku, ap 33  500 anekdošu, 
19  500 nostāstu, 545  000 mīklu, 309  000 sakāmvārdu, 1  245  000 tautasdziesmu, 
76 000 ziņģu, 73 000 bērnu dziesmu, 14 000 albumu pantu, 25 000 horeogrāfijas mate-
riālu, 389  000 ticējumu, 47  000 paražu, 30  500 melodiju, 55  000 buramvārdu, 
79 000 tautas medicīnas u.c. žanru vienību. Tas ir nepārvērtējams materiāls pētniecī-
bai, publicēšanai un izmantošanai daudzās garīgās dzīves jomās. LFK ar savām sakrā-
tajām bagātībām ir saistoša un noderīga ne tikai latviešiem un visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem, bet arī cittautu zinātniekiem86 un interesentiem, joprojām paliekot latviskās 
identitātes garants.

Latviešu mitoloģija

Apzīmējums “latviešu mitoloģija” ietver divus jēdzienus, kas būtu tuvāk paskaid-
rojami. Pirmkārt, termins “mitoloģija” (no grieķu val. μυθολογία – ‘stāstu stāstīšana’) 
apzīmē gan mītu kopumu, gan pētniecības nozari, kas to pētī. Šaurākā izpratnē mīts ir 

83 Sk.: Melne E. (sast.). Senos laikos Umurgā. Rīga: Zinātne, 2006.
84 Latviešu tautasdziesmas. Rīga: Zinātne. VI (1993), VII (2000), VIII (2006), IX (2008), X (2013).
85 Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000, 137. lpp.
86 Grǿnstad L. Nordic and Baltic tradition archives: Summary of questionnaire responses. Oslo: Norwegian 

Ethnological research, 2015. (Elektronisks dokuments. Ziņas par LFK sniedz Rita Treija.)
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folkloras žanrs jeb reliģiskās komunikācijas forma, dažādās mīta definīcijas ir atkarīgas 
no pētnieka skatpunkta, kas var būt vēsturisks, socioloģisks, psiholoģisks utt.87 Latviešu 
mutvārdu tradīcijā īpaša mītu žanra nav, tomēr mītu motīvi, kas laika gaitā var būt 
transformējušies, atrodami citos folkloras žanros, kā, piemēram, tautasdziesmās un 
teikās, mītu elementi sazīmējami gadskārtu ieražās utt. Pētnieciskajā tradīcijā apzīmē-
jums “latviešu mitoloģija” pirmo reizi lietots 1783. gadā vācbaltiešu mācītāja Gotharda 
Frīdriha Stendera latviešu valodas gramatikas pielikumā “Lettische Mythologie”, kurā 
vārdnīcas formā apkopotas ziņas par latviešu dieviem un gariem, mazākā mērā – par 
gadskārtu ieražām.88

Otrkārt, kas ir apzīmējumā “latviešu mitoloģija” minētie “latvieši”? Latviešu valoda 
un līdz ar to arī latvieši kā vienots etnoss dažādu faktoru ietekmē izveidojās tikai ap 
16. gadsimtu, saplūstot latgaļu, sēļu, zemgaļu un kuršu maztautām, kas dzīvoja Livo-
nijas dienvidu daļā un runāja vairāk vai mazāk atšķirīgās baltu valodās, un ar laiku 
asimilēja lībiešus, kuri runāja somugru valodu grupai piederīgā valodā. Jēdziens “lat-
viešu mitoloģija” tiek attiecināts uz priekšstatu sistēmu, kas mantota no baltu maz-
tautām, līdz ar to latviešu mitoloģija ģenētiski ir saistīta ar indoeiropiešu mitoloģiju 
(mitoloģisko priekšstatu sistēmu, kas rekonstruēta, vēsturiski salīdzinošos pētī jumos 
sastatot mūsdienu indoeiropiešu tautu mitoloģiskos priekšstatus). Lietuviešu izcelsmes 
amerikāņu arheoloģe Marija Gimbutiene izvirza hipotēzi, ka baltu tautu mito loģiskajos 
priekšstatos nošķirami divi slāņi: 1) matricentriskās senās Eiropas jeb pirmsindo-
eiropiešu mitoloģija, kas veidojusies vismaz ap 3000.–2500. g. pr. Kr. un ko no vietē-
jiem iedzīvotājiem pārņēma vēlāk ieceļojušie indoeiropieši, un 2) patriarhālā indoeiro-
piešu mitoloģija.89 Autore šo hipotēzi balsta galvenokārt uz Eiropas un Tuvo Austrumu 
paleolīta un neolīta sieviešu figūriņu un attēlu interpretāciju, tomēr šo inter pretāciju 
kā vienkāršotu un pat tendenciozu mūsdienās kritizē gan arheologi, gan reliģiju vēs-
turnieki. Arī latviešu mitoloģijas pētnieku vidū šī hipotēze nav guvusi īpašu popula-
ritāti.

Zināma ietekme latviešu mitoloģijā, līdzīgi kā latviešu valodā, nākusi no lībiešiem. 
Lībiešu mitoloģija, par kuru pieejamas fragmentāras un skopas liecības, ir atsevišķs 
pētījumu objekts,90 kas turpmāk šeit netiks aplūkots. Tādējādi apzīmējums “latviešu 
mitoloģija” neattiecas uz latviešu mitoloģiskajiem priekšstatiem tikai pēc 16. gadsimta, 
kad latvieši izveidojās kā etnoss, bet ietilpina sevī arī baltu valodās runājušo latgaļu, 
sēļu, zemgaļu un kuršu mitoloģiskos priekšstatus. 

Lai gan ir skaidrs, ka minēto maztautu mitoloģiskie priekšstati bija daļēji kopīgi ar 
pārējām baltu tautām (lietuviešiem un prūšiem), nevajadzētu šaubīties, ka niansēs to 
mitoloģija un reliģiskā prakse tomēr atšķīrās. Līdzšinējos pētījumos tikpat kā nav bijuši 
mēģinājumi rekonstruēt kuršu, zemgaļu, latgaļu vai sēļu mitoloģisko priekšstatu īpat-
nības, nav pievērsta pienācīga uzmanība konkrētu priekšstatu un parādību areāliem, 

87 Dundes A. (ed.). Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. Berkeley, Los Angeles, London: University 
of California Press, 1984.

88 Stender G. F. Lettische Grammatik, S. 260–271.
89 Gimbutienė M. Senovės lietuvių deivės ir dievai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
90 Loorits O. Liivi rahva usund. Mit einem Referat: Der Volksglaube der Liven, I–V. Tartu: Eesti Keele Instituut, 

1998–2000.
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kas varētu liecināt par to mantošanu no vienas vai otras maztautas priekšstatiem. Tā 
vietā, runājot par “latviešu mitoloģiju”, pētāmais materiāls un izpētes rezultāts lielāko-
ties tiek attiecināts uz visu Latvijas teritoriju, tādējādi radot mitoloģisko priekšstatu 
sistēmu un panteonu, kāds reāli nekad nav pastāvējis. Atsevišķi pētījumi liecina, ka 
šāds pētījumu virziens tomēr varētu būt produktīvs.

Vēl viena piebilde par apzīmējumu “latviešu mitoloģija” attiecināma uz šī koncepta 
hronoloģisko ietvaru. Teorētiski šis jēdziens nav hronoloģiski determinēts, tomēr 
praksē latviešu mitoloģijas pētnieki ir centušies izzināt senlatviešu mitoloģiskos priekš-
status pirms kristietības ieviešanas. Lai gan kristietība Latvijas teritorijā oficiāli tika 
 ieviesta 13. gadsimta sākumā, līdz pat 18. gadsimtam tā tikai virspusēji iekļāvās vietējo 
iedzīvotāju reliģisko priekšstatu sistēmā. Teologs Ludvigs Adamovičs norāda, ka pir-
majos kristietības gadsimtos “ne oficiālā katoļu teoloģija pārvaldīja latviešu uzskatu 
pasauli. Galvenā kārtā tur nogulsnējās katoļu kulta un kultiskās maģijas ietekme, svēto 
leģendu brīnumpasaule un baznīcas prakses prasības. Bet ar tām apvienojās un tām 
pakļāvās daudz senlatviska pagānisma elementu, tā ka galu galā katolicisms 16. un vēl 
17. gadsimtā bija īsti latvisks katolisks sajaukums jeb sinkrētisms.”91 Pirmskristietisko 
un kristietisko priekšstatu saplūšanu vienlīdz veicināja arī atsevišķu pirmskristietiskās 
ticības terminu (piemēram, Dievs, Velns, elks, ragana u.c.) iekļaušana kristietības pa-
mata leksikā un reinterpretēšana saskaņā ar kristietības un kristīgās demonoloģijas 
doktrīnām. Tomēr līdzās būtiskajam kristietības uzslāņojumam tautas reliģijā līdz pat 
19. gadsimtam saglabājās arī daudzi pirmskristietiski priekšstati un tradīcijas vai atse-
višķi to elementi.

Mēģinot rekonstruēt pirmskristietības laika priekšstatu sistēmu, līdzšinējā latviešu 
mitoloģijas pētniecībā kristietības uzslāņojums ar atsevišķiem izņēmumiem92 pārsvarā 
ir apzināti ignorēts un uzskatīts par sava veida piesārņojumu, kaut gan tautas ticība 
pēdējos septiņus gadsimtus ir bijusi sinkrētiska un arī šis neapšaubāmi uzskatāms par 
būtisku latviešu tautas ticības attīstības posmu. Jāņem vērā, ka teju visi vērā ņemamie 
latviešu mitoloģijas avoti (rakstītie avoti, folklora, daļa arheoloģisko avotu) raksturo 
latviešu tautas ticību tieši šajā tās attīstības stadijā. Līdz ar to sinkrētisms un tā veido-
šanās uzskatāms par vienu no perspektīviem turpmākās izpētes virzieniem latviešu 
tautas ticībā.

Latviešu mitoloģijas avoti

Par Latvijas iedzīvotāju nemateriālo kultūru un mitoloģiskajiem priekšstatiem 
laikā pirms rakstīto avotu perioda liecina arheoloģiskie avoti. Šo avotu grupu lielā 
mērā rada arheologi, jo arheoloģisks atradums par mitoloģijas avotu kļūst tikai tajā 
brīdī, kad pētnieks to attiecīgi interpretē. Šī avotu grupa, kas attiecas uz laiku no vidējā 

91 Adamovičs L. Latviešu ieaugšana kristietībā. Evaņģelija gaismā. Rīga: Ev.-lut. Baznīcas virsvalde, 1939, 
140. lpp.

92 Piem.: Lielbārdis A. Catholic Saints in the Latvian Calendar. The Ritual Year 10. Magic in Rituals and 
Rituals in Magic. Ed. by T. Minniyakhmetova, K. Velkoborska. Innsbruck–Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, 
pp. 91–99.
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akmens laikmeta jeb mezolīta (7600.–4500. g. pr. Kr.) līdz agrajiem jaunajiem laikiem 
(līdz 18. gs.), sniedz informāciju 1) par senajām kulta vietām, to iekārtojumu un tajās 
veiktajām darbībām (upurēšanu, mirušo kremēšanu u.c.); 2) par iespējamo kulta kal-
potāju (svētnieku, šamaņu) kārtu un tautas dziedniekiem; 3) par dažādu veidu reli-
ģisko un maģisko atribūtiku (zoomorfām un antropomorfām figūriņām, amuletiem), 
maģiskām zīmēm un ornamentu; 4) par apbedīšanas tradīcijām, kas savukārt liecina 
par priekšstatiem, kuri saistīti ar mirušajiem, pēcnāves dzīvi un mirušo pasauli u.c. 
Arheoloģisko avotu interpretēšanai reizēm iespējams izmantot 19.–20. gadsimtā fik-
sēto folkloras materiālu, kurā saglabājušies arhaiski priekšstati.

Rakstītie avoti ir otra senākā latviešu mitoloģijas avotu grupa, tomēr arī tā sniedz 
tikai fragmentāru un subjektīvu ieskatu tautas ticībā, jo šo avotu autori ir bijuši 
sveštautieši. Tāpat rakstīto avotu autoru – kristiešu, nereti mācītāju – attieksme pret 
latviešu tautas ticību lielākoties ir bijusi nosodoša, un tas liek apšaubīt to objektivitāti. 
Tomēr, sastatot rakstīto avotu liecības ar citu avotu ziņām, arī rakstītie avoti sniedz no-
zīmīgu informāciju.

Senākās rakstīto avotu liecības, kas attiecas uz baltu tautu mitoloģiju un, iespējams, 
arī uz Latvijas teritoriju, ir aistu (gentes Aestiorum) apraksts Kornēlija Tacita darbā 
“De origine et situ Germanorum” (sarakstīts ~98. gadā), kur apgalvots, ka tie pielūdz 
“dievu māti” (Matrem deum venerantur).93 Plašāks rakstīto avotu klāsts par Latvijas 
vēsturi pieejams tikai kopš 12. gadsimta, tomēr arī tālaika hronikās (piemēram, Livo-
nijas Indriķa hronikā un Atskaņu hronikā) ziņas par vietējo iedzīvotāju ticību ir ļoti 
skopas un fragmentāras. 

Nozīmīgākie un plašākie rakstītie avoti par Latvijas iedzīvotāju mitoloģiju pie-
ejami, sākot ar 16. gadsimtu. Gana detalizētas ziņas atrodamas baznīcu vizitāciju pro-
tokolos un ziņojumos, kuru mērķis bija arī noskaidrot, vai zemnieki joprojām piekopj 
māņticību, ziedošanu un buršanu. Kurzemes hercogistē pirmā vispārējā vizitācija no-
tika 1565. gadā, savukārt zviedru Vidzemē vizitācijas veiktas pēc karaļa noteikumu 
izdo šanas 1633. gadā. Liecības par Latvijas austrumu daļas jeb Latgales iedzīvotāju 
mito loģiju iekļautas 16.–17. gadsimta jezuītu kolēģijas gadagrāmatās. Minētajos doku-
mentos atrodamas agrākās ziņas par vairākām dievībām un gariem (piemēram, par 
Ūsiņu, Laimu, Dēklu, lietuvēnu, dažādām mātēm u.c.), par dabas svētvietām un tajās 
veiktajiem rituāliem, mirušo piemiņas pasākumiem jeb veļu mielošanu utt.

Nozīmīga vēstures avotu kopa ir arī 16.–18. gadsimta raganu, burvju un vilkaču 
prāvu protokoli. Raganu vajāšana Latvijas teritorijā sākās 16. gadsimta vidū un pama-
zām apsīka vien 18. gadsimta pirmajā pusē. Raganu prāvu protokoli ilustrē vietējo ticē-
jumu saplūšanu ar kristīgās demonoloģijas priekšstatiem, kas dziļi iespiedās tautas 
 ticībā, sniedz bagātīgas liecības par raganām un raganu sabatiem, par burvjiem un 
vilk ačiem, par melno un balto maģiju, tautas dziedniecību, kristīgā Sātana un pirms-
kristietiskā Velna saplūšanu un citām parādībām.

Apjomīgākais un latviešu mitoloģijas izpētē visvairāk izmantotais avots ir folklora. 
Būtiskākais folkloras kā mitoloģijas avota trūkums ir fakts, ka rakstveidā tā sistemātiski 

93 Tacitus C. P. De origine et situ Germanorum, chapter 45. Pieejams: http://legacy.fordham.edu/halsall/source/
tacitus-germ-latin.html (skatīts 17.02.2016.).
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fiksēta ļoti vēlu – tikai kopš 19. gadsimta otrās puses, t.i., laikā, kad Latvijā jau bija no-
stiprinājies kristīgais pasaules uzskats, līdz ar to tās izmantošana pirmskristietiskās lat-
viešu mitoloģijas izpētē ir sarežģīta. 

Dažādu folkloras žanru vērtība latviešu mitoloģisko priekšstatu izpētē ir atšķirīga. 
Līdzšinējā pētniecībā visplašāk izmantotas tautasdziesmas, ieviesies pat jēdziens 
“tautas dziesmu mitoloģija”: “.. tautasdziesmu mitoloģijas izpētei ir tendence veidoties 
par atsevišķu, patstāvīgu zinātnes nozari ar savām specifiskām tradīcijām, metodēm 
un virzieniem.”94 Tiek uzskatīts, ka, pateicoties tautasdziesmu metrikas un stilistikas 
kanoniem, šajā folkloras žanrā saglabātās liecības par tautas ticību attiecas uz senāku 
vēstures vai aizvēstures periodu, respektīvi, tautasdziesmu stingri noteiktā forma tiek 
uzlūkota par garantu satura konservatīvismam.95 Tautasdziesmas ir nozīmīgākais avots 
pētījumos par latviešu debesu dieviem un likteņdievībām.

Vēstītājfolkloras žanru izmantošana latviešu mitoloģijas izpētē līdz šim ir bijusi 
stipri ierobežota, uzskatot, ka pasakas un teikas lielākoties reproducē starptautiskos 
naratīvu motīvus, kam nav sakara ar konkrētā reģiona mitoloģiskajiem priekšstatiem. 
Šāda nediferencēta pieeja uzskatāma par nepamatotu – nozīmīgi avoti tautas ticības 
pētniecībā ir memorāti (uz teicēja vai tam tuva cilvēka personīgo pieredzi balstīti stās-
tījumi, kuros raksturota pārdabiska pieredze) un ticējumteikas, kas sakņojas ne tikai 
noteiktā mitoloģisko būtņu tradīcijā, bet arī sociālajā realitātē un atspoguļo vēsturis-
kus, reliģiskus, sociālus un ar vietējām paražām saistītus faktorus, tāpēc no visiem na-
ratīvajiem žanriem vislabāk atklāj dažādas nacionālās īpatnības.96 Teiku funkcija lielā-
koties ir regulēt dažādu morālu, ētisku, reliģisku, sociālu, ekoloģisku un cita veida 
normu ievērošanu kopienā, tāpēc tajās parasti tēlota zemākās mitoloģijas būtņu – da-
žādu ar cilvēka dzīvi saistīto jomu aizbildņu – un cilvēku mijiedarbe. Šo attiecību “nor-
matīvais regulējums” izpaužas arī ticējumos.

Pētījumi par latviešu mitoloģiju

Nozīmīgākos latviešu mitoloģijas rakstīto avotu apkopojumus līdz šim publicējuši 
vācu mitoloģijas pētnieks Vilhelms Manharts 20. gadsimta pirmajā pusē97 un lietuviešu 
folklorists Norberts Vēļus, kurš apjomīgā publikācijā apkopojis nozīmīgākos lietuviešu 
mitoloģijas rakstītos avotus, kas selektīvi papildināti arī ar latviešu mitoloģijas mate-
riālu.98 Līdz šim vienīgos plašāka apjoma apkopojoša rakstura pētījumus par latviešu 
mitoloģisko priekšstatu sistēmu publicējuši folkloristi Pēteris Šmits 20. gadsimta 

94 Pakalns G. Par Dieva namdurvīm tautasdziesmu mitoloģijā. Latviešu folklora: Tradicionālais un mainīgais. 
Rīga: Zinātne, 1992, 92. lpp.

95 Sk., piem.: Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999, 
10.–15. lpp.

96 Jauhiainen M. The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates. Helsinki: Suomalainen 
Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fennica, 1998, p. 19.

97 Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Riga:  Lettisch-literärische Gesellschaft,  1936 (Magazin der 
Lettisch-literärischen Gesellschaft, XXI).

98 Vėlius N. (ed.). Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I–IV. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 1996–2005.
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 sākumā99 un Elza Kokare gadsimta beigās. Nozīmīgus pētījumus par atsevišķiem lat-
viešu mitoloģijas jautājumiem 20. gadsimta sākumā, nodibinoties neatkarīgai Latvijas 
Republikai, veikuši arī teologi Ludvigs Adamovičs (par mītiskās pasaules topogrāfiju, 
Jumi, pūķi u.c.) un Eduards Zicāns (pētījumi par debesu dievībām), filologs Mārtiņš 
Bruņenieks (priekšstati par mirušajiem un likteņa dievībām), vēsturnieks un folk lorists 
Arveds Švābe (latviešu priekšstati par Dievu un Velnu, totēmisms), kā arī folklorists 
Kārlis Straubergs, kas pētījumus mitoloģijā turpināja pēc emigrēšanas uz Zviedriju 
Otrā pasaules kara laikā (latviešu demonoloģisko priekšstatu sistēma un tās veidoša-
nās, mītiskās pasaules topogrāfija, kulta vietas). 

Ideoloģisku apsvērumu dēļ mitoloģijas izpēte piecdesmit padomju okupācijas 
gados Latvijā bija apgrūtināta, tomēr jāatzīmē folkloristes Ritas Drīzules pētījums par 
Dievu un Velnu latviešu mitoloģijā, kā arī arheologa Jura Urtāna pētījumi par latviešu 
kulta vietām. Tomēr latviešu mitoloģijas izpēti 20. gadsimta 40.–80. gados turpināja 
zinātnieki, kas Otrā pasaules kara laikā bija emigrējuši no Latvijas, un pētnieki, kas 
izglī tību ieguvuši trimdas apstākļos. Kā jau norādīts, pētījumus latviešu mitoloģijā pēc 
emigrēšanas uz Zviedriju turpināja Kārlis Straubergs. Fundamentālu ieguldījumu lat-
viešu tautas ticības izpētē devis teologs Haralds Biezais, kura monogrāfijās analizēti 
latviešu priekšstati par debesu dieviem, likteņa dievietēm, Dievu un Ūsiņu. Haralda 
Biezā sekotāja Liene Neulande publicējusi monogrāfiju par Jumi senlatviešu reliģijā, 
savukārt Andrejs Johansons – pētījumus par mājas un ūdens gariem latviešu mitolo-
ģiskajos priekšstatos. Psiholoģe un folkloriste Vaira Vīķe-Freiberga publicējusi vairā-
kus rakstus par latviešu mitoloģisko priekšstatu sistēmu, kā arī pētījumus par sauli lat-
viešu tautasdziesmās.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā mitoloģijas jautāju-
miem veltīto pētījumu skaits ir palielinājies, tomēr kopumā šī jautājuma izpēte neno-
tiek tik intensīvi kā iepriekš, turklāt pētniecībā iesaistīti tikai folkloristi. Kā jau norā-
dīts, apkopojoša rakstura pētījumu par latviešu mitoloģiju šajā periodā publicējusi Elza 
Kokare, savukārt monogrāfiju par čūsku kultu un pūķi baltu tautu, tātad arī latviešu, 
mitoloģijā publicējusi vācu pētniece Ivonne Lūvena. Plašs mitoloģijas jautājumiem 
veltīto tēmu loks aplūkots literatūrzinātnieces un folkloristes Janīnas Kursītes pētīju-
mos (latviešu likteņa dievietes, zemākā mitoloģija, totēmisms, iniciācija un mīts par 
mūžīgo atgriešanos u.c.). Aldis Pūtelis pievērsies rakstīto latviešu mitoloģijas avotu 
kritiskai analīzei, savukārt Gunta Pakalna pētījumi saistīti ar latviešu priekšstatiem par 
mirušajiem un mītiskās pasaules topogrāfiju. Balstoties uz folkloras avotiem, Gatis 
Ozoliņš kritiski izvērtējis jautājumu par totēmisko simboliku latviešu tautasdziesmās 
un pasakās, savukārt Rūtas Muktupāvelas pētījumi veltīti šamanisma motīviem lat-
viešu folklorā, kā arī mūsdienu mitoloģijai (jaunajām kulta vietām). Sanda Laimes pē-
tījumos aplūkota latviešu raganu priekšstatu sistēmas veidošanās vēsture, kā arī atse-
višķi kulta vietu paveidi. Ar kulta vietu izpēti šajā periodā turpina nodarboties arī Juris 
Urtāns. Arheologa Gunta Zemīša un mākslas zinātnieces Baibas Vaskas pētījumos 

99 Šmidts P. Latviešu mitoloģija. Maskava: Latviešu rakstnieku un mākslinieku biedrība, 1918; Šmits P. Latviešu 
mitoloģija. 2. pārstrādāts izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. Šis pētījums tulkots arī lietuviešu valodā, 
sk.: Šmitas P. Latvių mitologija. Vilnius: Aidai, 2004.
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analizēta arheoloģisko senlietu ornamenta un rotaslietu simbolika, savukārt arheoloģe 
Ilze Loze pētījusi akmens laikmeta kulta priekšmetus.

Izsmeļošu monogrāfiju par latviešu mitoloģijas izpētes vēsturi publicējis filozofs 
un folklorists Toms Ķencis.100

Latviešu mitoloģiskās būtnes

Folkloriste Elza Kokare pamatoti atzīst, ka latviešu dievu “panteons” nav subordi-
nēta sistēma, jo katrai no dievībām un gariem lielākoties ir patstāvīgs darbības lauks, 
kas tikai retu reizi saskaras ar citām dievībām.101 Šī iemesla dēļ latviešu mitoloģiskās 
būtnes nav klasificējamas pēc hierarhiskā vai ģenealoģiskā principa, jo šo būtņu pulkā 
nereti iekļaujas reģionāli atšķirīgas dievības un gari, kam raksturīgs noteikts pazīmju 
komplekss, kas lielākoties atklājas attieksmē pret cilvēkiem, retāk – attiecībās ar citām 
mitoloģiskām būtnēm (piemēram, debesu dievi). Atsevišķu mitoloģisko būtņu (pie-
mēram, Dieva, Velna, Pērkona) raksturojums dažādos folkloras žanros mēdz at-
šķirties.

E. Kokare latviešu mitoloģiskās būtnes iedala septiņās grupās: 1) dabas, kosmiskās 
dievības (Pērkons, Saule, Saules meitas, Dieva dēli, Mēness, Auseklis); 2) universāla 
mitoloģiskā būtne – Dievs; 3) likteņa lēmējas dievības (Laima, Dēkla, Kārta, Māra); 
4)  īpašvārdos nosauktās auglības dievības un gari (Māra un Māršava, Ūsiņš, Tenis, 
Jumis); 5) mātes; 6) zemākā līmeņa dievības – sētas, dzimtas sargātāji, labklājību veici-
nātāji gari, dēmoni (parasti īpašvārdos nenosaukti mājas gari, pavarda, sētas, saimes 
dieviņi, mantas vilcēji pūķi, vilces); 7) ļaunie dēmoni (ēni, ērmi, māži, ķēmi, spoki, lie-
tuvēni, vadātāji).102

Pētniece atzīst, ka vismazāk pētītais latviešu mitoloģijas slānis ir zemākā mitolo-
ģija.103 Tas atspoguļojas arī viņas piedāvātajā mitoloģisko būtņu klasifikācijas shēmā, 
kas ir viegli izmantojama tautasdziesmās minēto būtņu iedalīšanai, savukārt grūti pie-
lāgojama naratīvo folkloras žanru materiālam. Šajā shēmā nav ietilpināmi, piemēram, 
dažādie dabas gari (tie ne vienmēr ir ļauni dēmoni) un Velns, savukārt mātes kā atse-
višķa mitoloģisko būtņu kategorija nodalīta tikai pēc morfoloģiskām pazīmēm, lai gan 
funkcionāli tās iekļautos citās grupās. 

Detalizētāko zemākās mitoloģijas būtņu klasifikāciju ir izstrādājusi folkloriste 
 Janīna Kursīte, iedalot dažādos folkloras žanros fiksētos garus trīs funkcionālās grupās: 
1) ražību, auglību, labklājību veicinošie gari; 2) dažādus dabas objektus pārzinošie gari; 
3) cilvēka likteņa, dzīvības spēku ietekmētāji, “miera traucētāji” gari.104 Apvienojot un 
nedaudz koriģējot E. Kokares un J. Kursītes mitoloģisko būtņu grupēšanas shēmas un 
kā nozīmīgāko piemērojot galvenokārt funkcionalitātes kritēriju, izveidota turpmāk 
izklās tītā latviešu dievību un garu klasifikācija.

100 Ķencis T. A disciplinary history of Latvian mythology. Tartu: University of Tartu Press, 2012.
101 Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, 26. lpp.
102 Turpat, 25. lpp.
103 Turpat, 191. lpp.
104 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne, 1996, 320.–349. lpp.
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1. Debesu dievi, dažādu dabas parādību un de-
besu spīdekļu personifikācijas – Dievs, Pērkons, Saule, 
Saules meitas, Dieva dēli, Mēness, Auseklis (Rīta zvaig-
zne) un Ūsiņš – piederīgi senākajam latviešu mitolo-
ģijas slānim, kas ģenētiski saistīts ar indoeiropiešu mi-
toloģiju. Ar solāro un lunāro simboliku saistīti 
priekšmeti un ornaments Latvijas arheoloģiskajā ma-
teriālā sastopami no vēlā neolīta (2100.–1500.  g. 
pr.  Kr.), kad Latvijas teritorijā ienāca indoeiropieši, 
līdz pat jaunākajiem laikiem (10. att.).105 Viduslaiku 
rakstītajos avotos bieži atrodamas formulveida frāzes 
par dažādu debesu spīdekļu pielūgsmi, piemēram, Se-
bastians Minsters darbā “Cosmographey” (1550) par 
Livonijas zemniekiem raksta, ka starp viņiem “ir 
daudz tādu, kas neko nezina teikt par Dievu un viņa 
svētajiem. Viens pielūdz sauli, otrs – mēnesi, viens iz-
vēlas pielūgšanai skaistu koku, otrs – akmeni vai ko 
citu, kas tam tīk.”106

Viens no latviešu mitoloģijā visplašāk pazīstama-
jiem dieviem ir Dievs,107 kas minēts visos folkloras 

žanros, dažādos izteicienos un figurē dažādos mitoloģiskajos sižetos. Debesu dieviem 
veltītajā dziesmu ciklā Dievs tēlots kā saimnieks, kam debesīs ir saimniecība. Dievam 
ir arī dēli – Saules meitu precinieki. Kopā ar likteņdievību Laimu Dievs nosaka cil-
vēku likteni, savukārt teikās kopā ar htonisko Velnu Dievs tēlots kā pasaules, cilvēku, 
dzīvnieku un citu lietu radītājs. Vārda “dievs” sākotnējā nozīme ir bijusi ‘debesis’, un 
šim vārdam ir plašas paralēles citās indoeiropiešu valodās (piemēram, senindiešu 
deva ‘dievs’ un dyauḥ ‘debesis’, latīņu deus ‘dievs’ un dies ‘diena’ utt.108). Viduslaikos šis 
vārds pārņemts kristīgā Dieva apzīmēšanai, un tas ir veicinājis pirmskristietisko un 
kristietisko priekšstatu saplūsmi Dieva tēlā, mūsdienās šie priekšstati ir grūti no-
šķirami.

Senajos rakstītajos avotos kā baltu tautu galvenais dievs lielākoties minēts Pērkons 
(lietuviešu Perkūnas, prūšu Percunis, sal. arī slāvu Perun, senskandināvu Fjörgynn, sen-
indiešu Parjanya utt.) – pērkona dievs, dabas un auglības spēka personifikācija. Kā 
galvenajai auglības dievībai Pērkonam savulaik ticis rīkots īpašs sakrālais mielasts, ko 
detalizēti 1610. gadā apraksta prāvests Dionīsijs Fabrīcijs – ilgstoša sausuma laikā Pēr-
konam ziedo melnu teli, melnu āzi un melnu gaili, pēc tam trīs reizes nes ap uguns-

105 Zemītis G. Solārās un lunārās simbolikas izpausmes Latvijas arheoloģiskajā materiālā. – Zemītis G. Or-
naments un simbols Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 48.–58. lpp.

106 Munsterus S. Cosmographey oder beschreibung aller länder. Basel: Henrichus Petri, 1550, S. 929.
107 Biezais H. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion. Stockholm, Göteborg, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 

1961.
108 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-

типологический анализ праязыка и протокультуры, 2. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984, 
c. 791.

10. att. Smilšakmens iezī ieskrāpēti Saules un 
Mēness simboli. Ramātu klints, 17. gadsimts. 
Sanda Laimes foto
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kuru alus trauku, tad ielej to ugunī. Debesu 
kāzu dziesmu ciklā Pērkons ir gan Saules mei-
tas precinieks, gan vedējs, gan panāksnieks. 
Domājams, ka Pērkons identificējams arī ar 
tautasdziesmās minēto Debesu kalēju, kas 
baltu tautu mitoloģijā uzskatīts par Saules ka-
lēju. Teikās un ticējumos Pērkons savukārt ir 
galvenais Velna un citu htonisko garu preti-
nieks un vajātājs.

Arī Saule (personificētā saule, sieviešu kār-
tas dievība) ir viena no nozīmīgākajām latviešu 
debesu dievībām. Tautasdziesmās detalizēti 
raksturots Saules ikdienas ceļš – pa dienu tā 
kāpj vai brauc ratos vai kamanās pār Debesu 
kalnu, vakarā nonāk pie Pasaules jūras un laivā 
aizpeld uz austrumiem, lai nākamajā rītā atkal 
veiktu to pašu ceļu. Citos dziesmu variantos Saules ceļš simboliski saistīts ar Saules 
koku, kas aug “Saules takas maliņā” – tajā saule pa dienu dejo vai rotājas, bet vakarā 
aiziedama atstāj pakārtu savu jostu. Līdzīgi kā Dievam, arī Saulei Debesu kalnā ir 
saimniecība, savukārt Saules meitas ir viens no centrālajiem tēliem debesu kāzu mītā.

Haralds Biezais debesu dievu saimē iekļauj arī Ūsiņu, uzskatot, ka Ūsiņš latviešu 
mitoloģijā sākotnēji bija gaismas dievs, pavasara nesējs, kurš tikai katoliskās kristietī-
bas iespaidā saplūdis ar sv. Georga tēlu, kļūstot par zirgu patronu.109 Šo pieņēmumu, 
šķiet, apstiprina arī Latvijas austrumu daļā fiksētās Ūsiņa kulta vietas (11. att.), kas 
saistītas ar pavasara cikla tradīciju kompleksu un jauna saimnieciskā gada sākumu, 
gaismas un veģetācijas atgriešanos.110

Debesu dievi dažādās lomās iesaistīti tā saucamo debesu kāzu norisēs, kas atspo-
guļotas tautasdziesmās. Šī mīta pamatā ir Saules vai Saules meitas precības ar vīriešu 
kārtas debesu dieviem – lielākoties ar Ausekli (Rīta zvaigzni), retāk ar Dievu, Dieva 
dēliem, Mēnesi vai Pērkonu. Latviešu priekšstati par debesu dievu kāzām ir saglabājuši 
iezīmes, kas raksturīgas Rigvēdā aprakstītajām Sūrjas (sūryā) – saules dieva meitas – 
kāzām, kas liecina par šī mīta senumu. Starp citām Eiropas tautām tieši latviešu tautas-
dziesmās saglabājies visplašākais debesu kāzu raksturojums.111 

Īpatnējs, starp citām Eiropas tautām tikai latviešu mitoloģijā konstatēts mītu mo-
tīvs saistīts ar debesu dievu – galvenokārt Dieva dēlu un Saules meitu – darbošanos 
debesu pirtī. Neliels tautasdziesmu cikls stāsta par to, kā Dieva dēli ceļ pirti, kurā pēc 
tam mazgājas un rotaļājas kopā ar Saules meitām. Haralds Biezais to skaidro ar pirts 
lielo nozīmi latviešu zemnieku ikdienā, norādot, ka, līdzīgi kā debesu kāzās, arī debesu 
pirtī tēlotās norises atspoguļo noteiktas latviešu zemnieku dzīves epizodes.112 

109 Biezais H. Lichtgott der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1976.
110 Laime S. Pirmās pieguļas nakts svinēšana un Ūsiņa kulta vietas Austrumlatvijā. Letonica, Nr. 18, 2008, 

135.–159. lpp.
111 Biezais H. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala: [Almqvist & Wiksells], 1972.
112 Turpat.

11. att. Pieguļas akmens Dzelzavas pagastā – Ūsiņa 
kulta vieta. Sanda Laimes foto

Beatrise Reidzāne, Sandis Laime    LATVIEŠU FOLKLORISTIKA UN MITOLOĢIJA



108 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

2. Likteņa lēmējas dievietes. Latviešu mitoloģijā ar cilvēka dzimšanu un likteni 
cieši saistītas vairākas dievietes – dziesmās līdzās minētās Laima, Dēkla un Kārta, kā 
arī Māra, tomēr to popularitāte un reģionālā izplatība ir dažāda. Laima neapšaubāmi 
uzskatāma par galveno un senāko likteņdievību baltu tautu mitoloģijā. Par labu tam 
liecina “Latvju dainās” iekļauto tautasdziesmu kvantitatīva analīze, kur Laima minēta 
~3100 dziesmās, Dēkla – 165, Kārta – 13, savukārt Māra ~800 dziesmās. Tikai Laima 
bijusi vienlīdz populāra visā Latvijā, kā arī Lietuvā (Laimė), kamēr dziesmas par Dēklu, 
Kārtu un Māru pierakstītas galvenokārt Latvijas rietumu daļā – Kurzemē. Tādējādi 
nākas atmest 19.  gadsimtā–20. gadsimta sākumā populāro tēzi, ka arī latviešiem, lī-
dzīgi kā grieķiem, romiešiem un ģermāņiem, bijušas pazīstamas trīs likteņdievietes 
(Laima– Dēkla–Kārta).

Laima rakstītajos vēstures avotos, līdzīgi kā citas latviešu dievības, minēta tikai 
kopš 17. gadsimta, tomēr, kā atzīst H. Biezais, pirmatnējie pirmskristīgie elementi Lai-
mas tēlā saglabājušies pilnīgāk nekā citu indoeiropiešu tautu priekšstatos par likteņ-
dievībām.113 Laimas aizgādībā ir grūtnieces, savukārt pēc bērna piedzimšanas Laima 
liek vai lemj jaundzimušā likteni. Laimas likums jeb liktenis nav grozāms, to nevar 
grozīt pat pati Laima. Tautasdziesmās minēta arī “raudošā Laima”, kas raud kopā ar 
cilvēku, kam pati lēmusi grūtu mūžu, bet neko savā lēmumā nespēj mainīt. Līdzās Lai-
mai kā cilvēka mūža licējs minēts arī Dievs.

Māras funkcijas zināmā mērā pārklājas ar Laimas atbildības sfērām, taču tās ir 
iero bežotākas – ar gādību par sievu un meitu veselību, kā arī bērna labklājību, kamēr 
tieša likteņa lemšana tekstos nav apliecināta. Par Māras tēla cilmi latviešu mitoloģijā ir 
daudz diskutēts, no vienas puses, uzskatot to par latviskotu jaunavas Marijas tēlu, kurā 
daļēji pārņemtas Laimas funkcijas, no otras puses, saskatot tajā genuīnu latviešu die-
vību.114 Lai gan Māras tēla raksturojumā tiešām jaušams spēcīgs kristietības iespaids, 
vērā ņemamus argumentus min arī pretējā viedokļa aizstāvji.

3. Velns. Velns ir daudzslāņaina latviešu mitoloģijas būtne, kuras raksturojumā, 
laika gaitā dažādu ideoloģiju ietekmē mainoties tēla funkcijām, ietilpinātas krietni at-
šķirīgas iezīmes. Šī iemesla dēļ Velna tēlā nodalāmi vismaz trīs dažādi slāņi: 

1) Velns – Dieva līdzgaitnieks pasaules radīšanā un iekārtošanā, reljefa un dzīv-
nieku veidošanā – šie priekšstati visplašāk atspoguļojas kosmogoniskajās un etioloģis-
kajās teikās, nedaudz arī tautasdziesmās;115 šajā folkloras materiāla daļā Velns tēlots 
spēcīgs, bet ne visai attapīgs, tāpēc gan Dievs, gan cilvēki to parasti apmuļķo;

2) Velns – Pērkona vajātais pretinieks, kas ir Vladimira Toporova un Vjačeslava 
Ivanova rekonstruētā indoeiropiešu mitoloģijas pamatmīta galvenais motīvs.116 Šajā 
priekšstatu slānī īpaši spilgti izpaužas Velna piederība htoniskajai jeb pazemes pasaulei 

113 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955.
114 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten; Kursīte J. Māra. – Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 

258.–315. lpp.; Zālīte M. Pilna Māras istabiņa jeb tautasdziesmu Māras meklējumos. Varavīksne. Rīga: 
Liesma, 1985, 118.–155. lpp.; u.c.

115 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 8.–31. lpp.
116 Ivanov V., Toporov V. Le mythe indo-européen du dieu de l’orage poursuivant le serpent: Reconstruction du 

schéma. – Pouillon J., Maranda P. (eds.). Échanges et communications: Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss 
à l’occasion de son 60ème anniversaire. The Hague; Paris: Mouton, 1970.
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(tas dzīvo alās, purvos, ūdeņos, zem akmeņiem) un diennakts 
tumšajai pusei, tas mēģina kaitēt cilvēkiem, tomēr tik un tā nav 
uzskatāms par ļaunuma iemiesojumu. Pamatojoties uz Velna 
nosaukuma cilmes skaidrojumu, ir mēģināts pierādīt, ka Velns 
ir saistīts ar mirušajiem un mirušo pasauli, tomēr šis viedoklis 
detalizētāk pārbaudāms;117

3) Velns – Dieva antipods, ļaunuma iemiesojums. Šī Velna 
interpretācija radusies kristietības iespaidā. Tā kā vārds “velns” 
tika iekļauts baznīcas terminoloģijā, Velna tēlā iepludinātas 
kris tiešu Sātanam raksturīgās pazīmes. Ar laiku šis vārds ieguva 
vispārinošu nozīmi kā termins, kas apzīmē ļaunos vai pagānis-
kos garus, līdz ar to Velna tēlā viegli tika sapludināti ar dažādām 
zemākās mitoloģijas būtnēm saistītie priekšstati. 

Nozīmīgs avots Velna tēla izpētei ir 16.–18. gadsimta ra-
ganu un burvju tiesu prāvu protokoli, kuros sazīmējami gan 
pirmskristietiskā Velna vaibsti (piemēram, liecības par Velna 
mītnes jeb elles atrašanos konkrētos purvos un ezeros, kas ir 
ieras tākās pirmskristietiskā Velna dzīvesvietas), gan atspoguļots 
jaunāko laiku uzslāņojums, kur Velns tēlots kā vācu kungs, ra-
ganu un burvju vervētājs un skolotājs, ar kuru tiek slēgts līgums 
u.tml. Lai gan Velna tēls bagātīgi atspoguļots visdažādākajos 
avotos (teju visos folkloras žanros, 16.–18. gadsimta tiesu proto-
kolos, baznīcu vizitāciju protokolos, garīgo dziesmu tekstos un 
sprediķos, toponīmikā utt.), plašāki pētījumi par šo mitoloģisko 
būtni nav veikti. Vairākos 20./21. gadsimta mijas pētījumos plašāk analizētas ar Velnu 
saistītās vietu teikas un toponīmi, mēģinot izzināt šo vietu kultūrvēsturisko nozīmi.118

4. Mājas un saimniecības labklājību veicinošie gari. Šī mitoloģisko būtņu grupa 
ir salīdzinoši plaša un daudzveidīga, jo cieši saistīta ar tradicionālajām latviešu zem-
nieku nodarbēm – zemkopību un lopkopību. Pēc to specifiskajām funkcijām šos garus 
var iedalīt vairākās apakšgrupās.

1) Mājas gari. Lai gan liecības par mājas gariem fiksētas visos Latvijas novados, to 
tradīcija visilgāk – līdz pat 19. gadsimta vidum – bija saglabājusies Ziemeļvidzemē. 
Mājas garu pārziņā bija saimniecības – druvu, lopu, cilvēku – labklājība, savukārt 
saimnieka pienākums bija viņus barot. Mājas gari tika baroti vai nu kādā no ēkām (rijā, 
pirtī, istabaugšā), vai parasti pie kāda liela akmens (12. att.), koka, akmeņu kaudzē vai 
citviet saimniecības robežās dažādās svētku dienās, novācot ražu vai pagatavojot kādu 
jaunu, attiecīgajā gadā negatavotu ēdienu, no kura gariem ziedoja pirmo kumosu.119 

117 Biezais H. Vēsture un struktūra baltu un slāvu folkloras un reliģijas pētniecībā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, Nr. 10, 1990, 7.–28. lpp.

118 Urtāns J. Velna vārds Latvijas vietās un vietvārdos. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1993, 55.–61. lpp.; Laime S. The 
Sacred Underworld. Cave Folklore in Latvia: Summary. – Laime S. Svētā pazeme: Latvijas alu folklora. Rīga: 
Zinātne, 2009, pp. 456–459.

119 Straubergs K. Upurvietas un upurakmeņi latviešu māju un ģimeņu kultā. Upuris: Reliģiju zinātne. Filozofija. 
Kristīgā prakse: antoloģija. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 47.–78. lpp.

12. att. Mājas garu kulta vieta 
Ērģemes apkaimē (Kruse F. 
Necrolivonica oder Alterthümer 
Liv-, Esth- und Curlands bis zur 
Einführung der Christlichen Religion 
in den Kaiserlich Russischen Ostsee-
Gouvernements. Dorpat–Leipzig: 
Leopold Voss, 1842, Tab. 67, 1) 
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Iespējams, ka atsevišķos gadījumos ar mājas garu kultu bijuši saistīti arī būvupuri, par 
kuriem liecības fiksētas, sākot jau vismaz ar agro metālu periodu.120

2) Mājas pavarda un uguns gari. Lai gan ar mājas pavardu un uguni saistīti arī 
mājas gari, latviešu priekšstatos pazīstami īpaši uguns un pavarda aizbildņi – Uguns 
māte, kāsītis, kā arī no katoliskās kristietības aizgūtais Labrencis (sv. Laurentijs). Lai 
neaizdegtos ēkas vai drēbes pie pieguļas ugunskura, šiem gariem noteiktās dienās un 
situācijās ziedoja, ziedojumus iemetot ugunī.

3) Lopu aizgādņi, no kuriem bija atkarīga lopu labklājība, veselība un ražīgums, 
iedalāmi divās grupās – no katoliskās kristietības aizgūtajos un vietējās cilmes garos. 
Modificējot atsevišķu katoļu svēto kultu, pārņemot tautas tradīcijā to kulta elementus 
un svinamās dienas, kā arī pielāgojot latviešu valodas lietojumam šo svēto vārdus, lat-
viešu tradīcijā ieviesies cūku aizgādnis Tenis jeb Tanīss (sv. Antonijs), kazu aizgādne 
Bārbala (sv. Barbara), aitu aizgādne Anna (sv. Anna) un teļu aizgādnis Urbāns (sv. Ur-
bāns). Saplūstot ar sv. Georgu, zirgu aizbildņa funkcijas ieplūdušas Ūsiņa tēlā. Populā-
rākā govju aizgādne varētu būt bijusi Māršava, kas acīmredzot minēta arī jezuīta Jāņa 
Stribinga 1606. gada ziņojumā kā Mošele (Moschel).

4) Druvu auglības veicinātāji. Tautasdziesmās un rituālajā praksē dažviet Latvijā līdz 
pat 20. gadsimta vidum plaši atspoguļoti priekšstati par veģetācijas veicinātāju Jumi. Uz-
skatīja, ka daļēji antropomorfizētā dievība vasarā mājo labības laukā, zem akmens u.tml. 
Rudenī labības pļaujas laikā tika veikts Jumja ķeršanas vai dzīšanas rituāls. Uzskatīja, ka 
Jumis patveras pēdējā nenopļautajā labības kūlī vai linu saujā, ko vai nu sasēja mezglā, 
nolieca pie zemes un uzlika virsū akmeni, vai arī nopļāva, izgatavojot no tā saimniecei 
vainagu. Pēc Jumja ķeršanas nereti turpat uz lauka tika noturēts rituālais mielasts.121

5) Gari – mantas nesēji. Šajā kategorijā ietilpst pūķis, rudzu ruņģis, Gausa māte, 
Alūksnes apkārtnē – ragana, Vijciema apkārtnē – vilce.122 Šie gari bagātina sava saim-
nieka saimniecību, zogot apkārtējiem labību, pienu, sviestu, naudu u.c. labumus. Saim-
nieku pienākums ir mantas nesējus “barot”, t.i., noteiktās vietās un laikos ziedot tiem 
ēdienu.

5. Dabas dievības un gari. Dabas dievības un gari pēc funkcijām un raksturojuma 
iedalāmi divās grupās: 1) dažādu dabas objektu (mežu, ezeru u.tml.) aizbildņi; 2) dē-
moniski dabas objektu “apdzīvotāji”. Dabas objektu aizbildņi īpaši raksturīgi kopienām, 
kuru saimniekošanas veids cieši saistīts ar medībām, zveju un savvaļas augu vākšanu, 
t.i., ar dabas resursu izmantošanu. Dabas objektu aizbildņu pārziņā ir visi attiecīgā ob-
jekta resursi, piemēram, Meža māte pārzina kokus un savvaļas dzīvniekus, Ezera māte 
un Jūras māte – zivis.123 Šo resursu izmantošana ar lūgšanu un ziedojumu palīdzību 
tika saskaņota ar attiecīgā dabas objekta pārzini. Latvijā šī tipa dabas gari savu aktuali-
tāti saglabājuši lielākoties piejūras zonā, kur liela loma saimniekošanā bija zvejai, 

120 Johansons A. Latviešu būvupuris. Upuris: Reliģiju zinātne. Filozofija. Kristīgā prakse, 91. lpp.
121 Neuland L. Jumis, die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977.
122 Par auglību veicinātājiem gariem sk.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 320.–328. lpp.; par pūķi 

sk.: Luven Y. Der Kult der Hausschlange: Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer. Köln, 
Weimar, Wien: Böhlau, 2001.

123 Plašāku dabas garu raksturojumu sniegusi J. Kursīte. Sk.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 329.–
340. lpp.
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 savukārt iekšzemes folklorā tie fiksēti salīdzinoši reti. Zemkopju priekšstatos dabas 
objektus apdzīvo lielākoties dēmoniskas būtnes, jo šis saimniekošanas veids nav saistīts 
ar dabas resursu izmantošanu, līdz ar to, piemēram, meži un ūdeņi vairs nav pārtikas 
iegu ves vieta, bet ir draudoša un sveša vide. Zemkopjiem pazīstamie dēmoniskie dabas 
objektu apdzīvotāji nereti saistāmi ar cita veida mitoloģiskajām būtnēm – mirušo ga-
riem. Latviešu folklorā sastopamas arī dažādu dabas parādību personifikācijas, piemē-
ram, Vēja māte, lauskis.

6. Mirušo gari un viņsaules dievības. Mirušo pasaules būtnes iedalāmas 1) da-
žāda veida mirušo cilvēku garos un 2) patstāvīgās mirušo pasaules dievībās. No pēdē-
jām populārākā ir Veļu māte – tautasdziesmās visbiežāk minētā māte, kas ne tikai sa-
gaida mirušos kapsētā, pārved tos uz viņsauli šaurās kamanās, taisa tiem guļas vietu, 
dedzina bēdu drēbes, bet arī vēstī mirstamo stundu, noraisa Laimas šūpuli un pat ku-
rina kaļķu cepli un cep medus plāceni, lai pievilinātu jaunas dvēseles. Zemes māte 
savu kārt ir kapa atslēgu un mirušā auguma glabātāja.

Mirušo garu iedalījums ir gana sazarots, tomēr pamatā tās ir 1) “senču dvēseles” 
un 2) “nelaimīgās dvēseles”. Šis dalījums ir saistīts ar priekšstatiem par labu un nelabu 
nāvi, jo liela nozīme tika piešķirta tam, kā cilvēks aiziet no šīs saules. Ja cilvēks mira 
“savā nāvē” (dabīgi, viegli), “savā laikā” (likteņa dievību noliktā vecumā), “savā vietā” 
(mājās, starp tuviniekiem), kā arī dzīves laikā nebija daudz grēkojis, viņš nokļuva mi-
rušo pasaulē un dzīvajiem pārsvarā bija nekaitīgs. Nozīmīgs rituālā gada posms senāk 
bija senču dvēselēm veltītais sakrālais mielasts veļu laikā, kura mērķis bija godināt aiz-
gājušos senčus un iegūt to turpmāku labvēlību, svētību. Veļi tikuši mieloti rijā, klētī, 
pirtī, istabaugšā, reizēm arī pie akmeņiem un kokiem, kapos. Sena saimnieku tradīcija 
ir bijusi veļu laika sākumā mirušo garus no kapiem (mirušo dzīvesvietas) uz mielastu 
“atvest” zirga pajūgā, bet pēc tam aizvest atpakaļ. Veļu mielošanas tradīcija vietām Lat-
vijā bija saglabājusies pat līdz 20. gadsimta vidum.

Par nelaimīgajām savukārt kļuva 1) “nelabā” vai “ne savā” nāvē mirušo cilvēku – 
pašnāvnieku, noslepkavoto, uz nāvi notiesāto, slīkoņu, nelaimes gadījumos bojāgā-
jušo – dvēseles; 2) to cilvēku dvēseles, kas dzīves laikā nav veikuši kādu svarīgu pienā-
kumu vai “saņēmuši savu daļu” (piemēram, pirms kristībām vai pirms kāzām mirušie), 
un 3) to cilvēku dvēseles, kas dzīves laikā pārkāpuši kādas reliģiskās, sociālās un citas 
normas (piemēram, grēcinieki, slepkavas, parādnieki, burvji). Uzskatīja, ka līdz brīdim, 
kad būtu pienākusi šo cilvēku noliktā mirstamā stunda vai kad tie izgājuši šķīstīšanas 
procesu,124 šo cilvēku dvēselēm mirušo pasaulē nav statusa, tāpēc tās klīst pa zemes 
virsu un kaitē dzīvajiem. Piemēram, lietuvēns – nekristīta bērna, pašnāvnieka, slīkoņa, 
noslepkavota cilvēka vai burvja dvēsele – pa naktīm nojāj lopus un moka cilvēkus. Par 
vadātājiem kļūst to cilvēku dvēseles, kuri attiecīgajā vietā noslepkavoti vai izdarījuši 
pašnāvību. Svētmeitas, kas uzlaiž cilvēkiem slimības un apmaina nekristītus bērnus, 
rodas no nomocīto meiteņu, vecmeitu vai pašnāvnieču dvēselēm.

7. Personificētās slimības. Slimību personificēšana saistāma ar vēlmi izskaidrot 
dažādu saslimšanu un epidēmiju cēloņus un izplatīšanos, kā arī mazināt bailes no šīm 

124 Laime S. Witches in Latvian Folk Belief: Night Witches. Summary. – Laime S. Raganu priekšstati Latvijā: 
Nakts raganas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013, pp. 296–302.

Beatrise Reidzāne, Sandis Laime    LATVIEŠU FOLKLORISTIKA UN MITOLOĢIJA



112 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

slimībām, piedāvājot veidus, kā no tām izvairīties vai izveseļoties. Populārākā no per-
sonificētajām slimībām ir mēris. Pret mēri varēja aizsargāties ar maģiskiem līdzekļiem, 
piemēram, apvelkot ap sētu mēness aptumsuma laikā vērptu pavedienu vai tādu 
auklu, kas vīta no liniem, kaņepājiem, dažādu zvēru un putnu spalvām. Vēl 20. gad-
simta sākuma folkloras pierakstos atrodamas liecības par to, kā zemnieki rijā barojuši 
mēri (t.i., upurējuši tam), lai slimība tos neskartu. Retāk personificēti arī drudzis un 
kašķis.

8. Fiktīvie gari. Fiktīvie gari ir cieši saistīti ar konkrētu folkloras žanru – fiktiem. 
No stāstītāja skatpunkta fikti ir nepatiesi apgalvojumi vai naratīvi, kas noteiktai klausī-
tāju kategorijai (piemēram, bērniem) liekas ticami. Fiktiem piemīt konkrēta sociāl-
psiholoģiska funkcija, proti, ar to palīdzību tiek uzturētas noteiktas sociālās, ētiskās, 
uzvedības u.c. normas. Tipiski fikti ir, piemēram, stāstījumi, ko vecāki izmanto, lai 
iebie dētu bērnus ar mērķi atturēt tos no bradāšanas pa labību, iešanas pie upēm, dī-
ķiem, akām utt. (Neej pie akas, citādi būzēlis ievilks un noslīcinās!). Šo garu nosaukumi 
1) var tikt izdomāti (piemēram, upes Juris, mamčuks, barabančiks, bubaks u.tml.), 
2) var rasties no tradīcijas izzūdošu pārdabisko būtņu nosaukumiem (piemēram, velns, 
ragana) vai 3) var tikt aizgūti no citu tautu pārdabisko būtņu tradīcijas (piemēram, 
Latgalē rusovkas, kas aizgūtas no krievu un baltkrievu rusalkām).

Kopsavilkums

12. un 13. gadsimta vēstures pagrieziens – krasa varas maiņa, kas ietvēra prasību 
pēc pilnīgas atteikšanās no līdzšinējiem garīgās dzīves modeļiem, – atņēma iespēju 
latviskajai kultūrai nepārtraukti un netraucēti attīstīties līdz pat 19. gadsimta otrajai 
pusei, kad sāka darboties pirmais latviešu inteliģences vilnis, un 20. gadsimta sāku-
mam, kad izveidojās neatkarīga valsts. Latviešu valoda un dzīvesziņa tika izmantotas 
tikai valdošā sveštautiešu slāņa interesēs – valodas zināšanas, lai sludinātu kristietību, 
un folkloras izzināšana, lai apkarotu iepriekšējos reliģiskos uzskatus, ticējumus, 
 paražas.  

16. gadsimta shizma Rietumu baznīcā lika rūpīgāk pievērsties gan “nevācu” izglī-
tošanai – lasīt mācīšanai, gan pašu vāciešu skološanai latviešu valodā, lai dzimtkungi 
un mācītāji spētu saprotami runāt ar saviem ļaudīm un draudzēm. 17. gadsimtā jau at-
rodami daudzi rakstu avoti ar plašām ziņām par apkarojamiem ticējumiem, ieražām 
(Einhorns, Mancelis), sprediķos un vārdnīcās atrodami arī pozitīvi vērtētie žanri – sa-
kāmvārdi, parunas, mīklas, kā arī apkarojamo “blēņu dziesmu” pirmie paraugi. 18. gad-
simta gaitā attieksme pret “zemnieku odām” un zemnieku kultūru polāri mainās – no 
nicīgas vienaldzības uz augstu pozitīvu vērtējumu (Harders, Hupels, Herders).

18. gadsimta beigu romantisma idejas un 19. gadsimta sociālo izmaiņu radītās 
izglī tošanās iespējas ļāva pašiem latviešiem sākt veidot nacionālo kultūru un vākt, sa-
glabāt un pētīt nacionālās vērtības, ļāva apzināties savu identitāti kā bagātas garīgās 
kultūras mantiniekiem. Šī etniskās pašapziņas izveidošanās bija viens no balstiem ne-
atkarīgās Latvijas valsts dibināšanas procesā 20. gadsimta sākumā, kad kari un revolū-
cijas satricināja un pārveidoja gan Krievijas impēriju, gan ķeizarisko Vāciju.
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Neatkarīgajā valstī ar īpašu aizrautību turpinājās visu žanru folkloras materiālu 
vākšana un publicēšana, tāpēc LFK fondos glabājas vairāk nekā trīs miljoni folkloras 
vienību.

Bagātīgais folkloras materiāls ir nozīmīgākais avots latviešu mitoloģijas izpētē. Lai 
gan sistemātiska folkloras vākšana Latvijā sākās tikai 19. gadsimta otrajā pusē, tautas-
dziesmās, pateicoties šī žanra metrikas un stilistikas kanoniem, saglabātās liecības par 
tautas ticību attiecas uz senāku vēstures un aizvēstures periodu. Vērtīgas liecības par 
latviešu mitoloģiju atrodamas arī rakstītajos avotos, īpaši 16.–18. gadsimta baznīcu 
vizi tāciju protokolos, jezuītu ziņojumos un raganu prāvu protokolos. Mīti kā atsevišķs 
žanrs latviešu mutvārdu tradīcijā nav saglabājies.

Latviešu mitoloģijas pamatu veido no indoeiropiešu mitoloģijas mantots priekš-
statu slānis, kas laika gaitā savijies ar atsevišķiem aizguvumiem no lībiešu mitoloģijas, 
bet jo īpaši – no katoliskās kristietības. Lai gan pēc oficiālās kristietības ieviešanas Lat-
vijas teritorijā latviešu mitoloģija pakāpeniski ieguva sinkrētisku raksturu, folklorā līdz 
pat 20. gadsimtam salīdzinoši labi saglabājās arī pirmskristietiskās mitoloģijas iezīmes. 
Atsevišķi latviešu mitoloģijas elementi (piemēram, debesu kāzu cikls tautasdziesmās, 
atsevišķas iezīmes likteņdievības Laimas tēlā utt.) starp citu Eiropas tautu priekš statiem 
saglabājuši plašākās un arhaiskākās atbilsmes indoeiropiešu mitoloģijai.

Par autoriem

Beatrise Reidzāne (dz. 1942) – Dr. habil. philol., letoniste, leksikoloģe, folklo-
riste, pedagoģe. 1964. gadā beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un 
filoloģijas fakultāti un strādājusi par angļu, latviešu valodas un literatūras skolo-
tāju Jelgavas rajona Zaļenieku astoņgadīgajā skolā (1964–1967). Studējusi LVU 
aspirantūrā (1967–1970), 1971. gadā ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu 
par pētījumu “Mantotā leksika Šķilbēnu izloksnē” (nostrificēts par Dr. philol.). 
1999. gadā ieguvusi habilitētā filoloģijas doktora grādu par darbu “Semantiskie 
procesi latviešu tautasdziesmās un mitologēmu semantika”. Kopš 1982. gada 
strādājusi A. Upīša Valodas un literatūras institūtā, vēlāk Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” 
7. un 8. sējuma līdzautore, “Latviešu tautasdziesmu” 6.–9. sējuma valodas redak-
tore, apmēram 50 zinātnisku rakstu autore.

Sandis Laime (dz. 1982) – Dr. philol., folklorists. Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks. 2011. gadā Latvijas Universitātē 
aizstāvējis promocijas darbu “Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā”. Ap 
30 zinātnisko publikāciju un monogrāfiju “Svētā pazeme: Latvijas alu folklora” 
(Rīga, 2009), “Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas” (Rīga, 2013) autors, 
kā arī pētījuma “Svētupes Lībiešu Upurala” (Rīga, 2016) līdzautors. Zinātnisko 
interešu lokā ietilpst latviešu tautas ticība, īpaši zemākā mitoloģija, senās latviešu 
kulta un mitoloģiskās vietas, viduslaiku klinšu zīmējumi.

Beatrise Reidzāne, Sandis Laime    LATVIEŠU FOLKLORISTIKA UN MITOLOĢIJA
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IESKATS LATVIEŠU VALODAS VĒSTURĒ 
(NO PIRMSĀKUMIEM LĪDZ 20. GADSIMTAM)

Senākie latviešu valodā iespiestie teksti sniedz liecības par mūsu valodu 16. gadsimtā, taču par to, 
kāda bijusi latviešu valoda pirms tam, varam spriest, vien pamatojoties uz seniem vietvārdiem, 
valodnieciskām rekonstrukcijām un aprakstošām cittautiešu liecībām. Vēsturisko laiku sākumā (ap 
1000. gadu) Latvijā runātas seno baltu cilšu jeb maztautu valodas – latgaļu, zemgaļu, kuršu un sēļu 
valoda, kā arī pie somugru valodu saimes piederīgā lībiešu valoda. Viena no minētajām baltu cilšu 
valodām gadsimtu gaitā, uzsūcot sevī elementus no pārējām Latvijā runātajām valodām, pārtapa 
par latviešu valodu. Visticamāk, ka latviešu valodas tiešā priekštece bijusi zemgaļu valoda; ir savi 
argumenti arī par labu citam viedoklim, proti, ka latviešu valoda izveidojusies uz senās latgaļu va-
lodas pamata.
Pirmais droši zināmais teksts latviešu valodā ir publicēts 1550. gadā, bet ir saglabājušās ziņas par 
1525. gadā iespiestu latviešu grāmatu “Luterāņu mise”. 16., 17. un daļēji arī 18. gadsimtā lielāko-
ties iespiesti tikai reliģiskie teksti. Pirmās saglabājušās grāmatas latviešu valodā ir katoļu katehisms 
(1585) un luterāņu rokasgrāmatas daļas (1586). Pilns Bībeles teksts publicēts 1694. gadā. Apjoma 
ziņā necilu vietu reliģisko tekstu vidū ieņem tādi laicīgie izdevumi kā vārdnīcas un gramatikas. 
Pirmā vācu-latviešu vārdnīca – Georga Manceļa “Lettus” publicēta 1638. gadā, bet pirmā latviešu 
gramatika – Johana Georga Rehehūzena “Manuductio ad linguam Lettonicam” – 1644. gadā. Līdz 
19. gadsimta vidum gandrīz visu valodniecisko darbu autori ir vācieši, latviešu rakstība ir balstīta 
vāciskajā rakstības tradīcijā – tiek lietoti gotiskās rak stības fraktūras burti, skaņu mīkstinājumi un 
pagarinājumi rādīti pēc vācu valodas parauga. Tikai 1908. gadā tiek pieņemts lēmums, kas paredz 
pāriet uz latviešu ortogrāfiju, kas ir tuva mūsdienās lietotajai. Paralēli latviešu kopvalodas rakstībai 
Latgalē kopš 1753. gada vēsturisku apstākļu nosacīta izveidojas otra rakstības tradīcija – latgaliešu 
rakstu valoda.

Atslēgvārdi: latviešu valoda, latgaļu valoda, zemgaļu valoda, sēļu valoda, kuršu valoda, latviešu orto-
grāfija, leksikogrāfija, gramatika.

Par to, kāda latviešu valoda bijusi pirms rakstu avotiem, varam spriest, vien pa-
matojoties uz seniem vietvārdiem, valodnieciskām rekonstrukcijām, aprakstošām 
liecībām (piemēram, svešzemju ceļotāju piezīmēm), tomēr šādi spriedumi neizbēgami 
ir hipotētiski. Nevienas dabīgās valodas vēsture nav sākusies pēkšņi, ar skaidri fiksētu 
brīdi. Katrai mūsdienu valodai ir savi priekšteči, arī latviešu valodai. Vēsturisko laiku 
sākumā (nedaudz pirms un nedaudz pēc 1000. gada) Latvijā ir runātas seno cilšu jeb 
maztautu valodas – pie indo eiropiešu valodu saimes baltu grupas piederīgās latgaļu, 
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zemgaļu, kuršu un sēļu valoda, kā arī pie urāliešu jeb somugru valodu saimes Baltijas 
somu grupas piederīgā lībiešu valoda (kas gan nebija identiska tai valodai, kurā runāja 
Kurzemes lībieši vēl 20. gadsimtā).

Izsekojot latviešu valodas priekšteču gaitas arvien tālākā senatnē, līdzīgi kā izse-
kojam kādas cilvēku  ģimenes ciltskokam, galu galā mēs nonāktu pie indoeiropiešu 
pirmvalodas, resp., pie tiem šīs pirmvalodas dialektiem, kas vēlāk pārtapa par savstar-
pēji relatīvi tuvāk radniecīgajām baltu, slāvu un ģermāņu valodām.1

Viedokļu atšķirība un pretējība parādās jau uzskatos par pirmvalodu, no kuras vei-
dojušās vēlāk zināmās baltu valodas. Daži valodnieki domā, ka pēc indoeiropiešu pirm-
valodas sašķelšanās līdz 3. gadu tūkstotim pirms Kristus pastāvējušas visciešākās etnis-
kās attiecības starp baltiem, slāviem un ģermāņiem, pēc tam viena grupa devusies uz 
ziemeļaustrumiem, otra – uz ziemeļrietumiem.2 Šī pretējā virzība izraisījusi asas dis-
kusijas par baltu un slāvu kopīgas pirmvalodas pastāvēšanu. Vieni valodnieki (piemē-
ram,  Roberts Bēkess3) uzskata, ka baltu un slāvu valodas sākotnēji bija viena valoda, 
resp., šīm valodām bija kopīga pirmvaloda, citi norāda uz paralēlu un neatkarīgu attīstī-
bas ceļu (piemēram, Antuāns Meijē4). Eksistē vēl vairākas hipotēzes par to, caur kādām 
pārejas stadijām izgājusi indoeiropiešu pirmvalodas dialektu attīstība, līdz no tiem iz-
veidojās austrumbaltu un rietumbaltu pirmvaloda. Saskaņā ar Vladimira   Toporova 

1 Pēc: Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions. Latvian Archaeology. Gotarc Series A. Vol. 2. 
Ed. by O. W. Jensen, H. Karlson, A. Vijups. Gothenburg, 1999, fig. 3.

2 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages. Vilnius: Vilnius University, 2014, p. 196.
3 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. Amsterdam, Philadelphia: J. Ben-

jamins Publishing Company, 1995, p. 22.
4 Meillet A. Les dialectes indo-européens. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, 1908.

1. att. Kultūretniskās grupas 5.–8. gadsimtā: 1 – kurši, 2 – zemgaļi, 3 – sēļi, 4 – latgaļi, 5 – Baltijas 
somi, 6 – Tušemļas–Bancerovas kultūras balti1

Ojārs Bušs, Ilga Jansone    IESKATS LATVIEŠU VALODAS VĒSTURĒ (NO PIRMSĀKUMIEM LĪDZ 20. GADSIMTAM)
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koncepciju (starp tās nozīmīgākajiem atbalstītājiem ir arī arheologs Valentīns  Sedovs5) 
slāvu valodas izveidojušās no baltiska tipa pirmvalodas perifēra dialekta, tātad būtībā 
slāvu pirmvaloda radusies no baltu (vai rietumbaltu) pirmvalodas.6 Eksistē arī viedoklis 
(to pārstāv, piemēram, horvātu indoeiropeists Dalibors  Brozovičs7), ka vienotas baltu 
pirmvalodas nekad nav bijis un no indoeiropiešu pirmvalodas dialektiem uzreiz izveido-
jusies atsevišķa austrumbaltu un atsevišķa rietumbaltu pirmvaloda. Savukārt amerikāņu 
valodnieks Hārvijs Meijers gan baltslāvu, gan baltu pirm valodu nosauc par mītiem.8

Baltu pirmvalodas pastāvēšanas atbalstītāji to parasti klasificē kā indoeiropiešu 
ziemeļu areāla dialektu, kurā notikusi īpaša perifēriska satemizācija.9 Savukārt baltu 
pirmvaloda pēc pārmaiņām, kas notikušas ar indoeiropiešu divskani *ei, parasti tiek 
iedalīta rietumbaltu un austrumbaltu valodās. Pjetro U. Dini piedāvā šo iedalījumu 
papildināt ar Pomerānijas baltu valodu un Dņepras baltu valodu.10 Pie rietumbaltu va-
lodu grupas pieder senprūšu, rietumgalindu, jātvingu jeb sūdavu, skalvu un kuršu va-
loda.11 Pie austrumbaltu valodu grupas pieder lietuviešu, aukštaišu, žemaišu, latgaļu, 
sēļu un zemgaļu cilšu valodas. Mūsdienās visas rietumbaltu valodas ir mirušās valo-
das, bet pie austrumbaltu valodām pieder latviešu un lietuviešu nacionālās valodas.12

Spriedumi par indoeiropiešu valodu grupu un apakšgrupu pirmvalodām ir visai 
nedroši. Jau konkrētākas zināšanas valodniecībā uzkrātas par atsevišķu seno cilšu va-
lodām, tostarp par tām valodām, ko runāja Latvijas teritorijā dzīvojušās baltu ciltis 
(latgaļi, zemgaļi, kurši, sēļi). Šķiet, relatīvi pilnīgāko apskatu par šīm cilšu valodām 
(izņe mot latgaļu valodu) devis V. Toporovs, rakstot par mirušajām baltu valodām.13 
Senlatviešu cilšu valodu apzinātās īpatnības raksturojis jau Jānis Endzelīns,14 pilnīgāku 
un mūsdienīgāku šo valodu īpatnību sistematizētu uzskaitījumu devis Antons Brei-
daks15 un P. U. Dini,16 savukārt samērā lakonisks pārskats trijās valodās (latviešu, lietu-
viešu un angļu), kurš īpaši vērtīgs ar atsaucēm uz visjaunākajiem pētījumiem, atro-
dams “Baltu valodu atlanta” prospektā.17

5 Sedovs V. Balti senatnē. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
6 Топоров В. Н. Балтийские языки. Языки мира: балтийские языки. Москва: Academia, 2006, с. 19–20.
7 Viņa viedoklis tika formulēts referātā IX Starptautiskajā slāvistu kongresā Kijevā 1983. gada septembrī.
8 Mayer H. E. Two linguistic myths: Balto-Slavic and Common Baltic. Lituanus, Vol. 27, No. 1, 1981, pp. 63–

68.
9 Fonētisks process, kurā indoeiropiešu pirmvalodas palatalizētie līdzskaņi k’, g’ pārvēršas par š, ž un tālāk par 

s, z.
10 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 77–79.
11 Ilgu laiku kuršu valoda tika pieskaitīta austrumbaltu valodām. Plašāk sk.: Bušs O. Latvieši starp baltu tautām 

un ciltīm jeb latviešu valoda pirms latviešu valodas. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, 
A. Vasks. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 166.–167. lpp.

12 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa. Daugavpils: Saule, 1999, 3. lpp. (arī: Breidaks A. Darbu izlase. 
1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 567. lpp.).

13 Топоров В. Н. Балтийские языки, c. 26–35.
14 Piem.: Endzelīns J. Ievads baltu filoloģijā. Rīga: Universitātes grāmatu apgāds, 1945, 44.–50. lpp.
15 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa, 11.–31. lpp. (arī: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 572.–

587. lpp.).
16 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 290–320.
17 Mikulėnienė D., Stafecka A. Dzīvās un mirušās baltu valodas. Baltu valodu atlants: prospekts. Sast. 

D. Mikulėnienė, A. Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts; Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 
15.–24. lpp.
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2. att. Zemes un tautas Latvijā 12. gs. beigās18 

Kurši 5.–8. gadsimtā apdzīvojuši tagadējās Latvijas teritorijas dienvidrietumus, ie-
sniedzoties Lietuvas ziemeļrietumu teritorijā (sk. 1. att.), bet 12. gadsimta beigās tie 
aizņēmuši tagadējās Kurzemes lielāko daļu (sk. 2. att.). 

Kuršiem uz agro viduslaiku Baltijas vēstures fona ir bijusi diezgan redzama loma. 
Kā pirmo liecību par kuršiem vēstures avotos parasti norāda 9. gadsimta Brēmenes un 
Hamburgas arhibīskapa Rimberta sarakstīto sava priekšgājēja un skolotāja Ansgara 
dzīves aprakstu “Vita Anskarii”, kur kurši pieminēti saistībā ar Ansgara misionāra dar-
bību Skandināvijā, tomēr Marija Gimbutiene pamanījusi kuršu – Cori, Chori – piemi-
nējumu jau 7. gadsimta tekstā.19 No visām senlatviešu cilšu valodām relatīvi nesenāk – 
vēl 16. gadsimtā – acīmredzot tikusi runāta kuršu valoda, kuru – kā no citām vietējām 
valodām atšķirīgu – atzīmē vairāki 15.–16. gadsimta autori, piemēram, franču (pēc 
 citiem avotiem – flāmu20) bruņinieks, ceļotājs un diplomāts Žilbērs de Lanuā, kurš 
 Livonijai cauri braucis 1412. gadā21 (daudzos sekundāros avotos šis ceļojums tiek 

18 Pēc: Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 12. lpp.
19 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 1994, 

15. lpp.
20 Sk., piem.: Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegen-

wart und im 13. Jahrhundert: ein Beitrag zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St. Peters-
burg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 129.

21 Lannoy G. de. Voyages et ambassades. Mons: Typographie d’Em. Hoyois, 1840, p. 11–31.
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 datēts ar 1413.–1414. gadu22) un savā ceļojuma aprakstā piemin gan kuršu, gan zem-
gaļu, gan arī lībiešu valodu: “No Līvas Kurzemē devos uz Rīgu Vidzemē cauri daudzām 
pilsētām, pilīm un armijas daļām, kas pieder Livonijas valdniekiem. Vispirms caur 
Gurbin [Grobiņu? – O. B.], kas ir pils, tad caur Kuldīgu, kas ir nocietināta pilsēta, caur 
Cando [Kandavas? – O.  B.] pili un daudzām citām pilsētām un pilīm Kurzemē un 
Sammette, kas pieder Livonijai; ceļoju caur daudzām zemgaļu, kuršu un līvu pilsēti-
ņām, kam katrai sava valoda par sevi.”23 Ka kurši runājuši savu, citiem vietējiem iedzī-
votājiem nesaprotamu valodu, liecina arī vēl 16. gadsimta beigu autori, piemēram, 
hronists Baltazars Rusovs (1584).24 Savukārt 17. gadsimta autori jau raksta, ka kurši 
runājot latviski, Kurzemes superintendents Pauls Einhorns savā “Latvijas vēsturē” 
(“Historia Lettica”) 1649.  gadā izsakās, ka kuršu un latviešu valoda esot viena un tā 
pati valoda (“[..] ist die Curische und Lettische eine Sprache”25). Tiesa, šāds apgalvojums 
varētu atspoguļot arī to, ka, piemēram, 16. gadsimta dokumentos, kā šķiet, par kuršu 
valodu dažkārt dēvēta tolaik Kurzemē runātā latviešu valodas varietāte. 

Jautājums par kuršu etnolingvistisko piederību zinātnē ilgi bijis diskutējams.26 
Galvenais “kuršu jautājums” savulaik saistījies ar to, vai vēstures avotos minētie kurši 
bijuši balti vai somugri. Būtisku ieguldījumu kuršu baltiskuma pierādīšanā devušas 
vairākas J. Endzelīna publikācijas27 20. gadsimta otrajā gadu desmitā. 

Tomēr neskaidrību kuršu un viņu valodas sakarā joprojām netrūkst. To, kādas 
iedzī votāju grupas 13.–14. gadsimta vēstures avotos sauktas par kuršiem, 1935. gadā 
samērā precīzi formulējis arheologs Eduards Šturms. Viņš izdala trīs šādas grupas: 
1) īstie kurši, baltu cilts; 2) pārkuršotie lībieši; 3) īstie Kurzemes lībieši, kas bijuši poli-
tiski atkarīgi no kuršiem.28 Acīmredzot pamatvilcienos šādu formulējumu var uzskatīt 
par ļoti ticamu.

Kuršu valodai, vienīgajai no senlatviešu cilšu valodām, veltīta atsevišķa mono-
grāfija – Valentīna Kiparska “Die Kurenfrage”29 (“Kuršu jautājums”).

Par kuršu valodas būtiskākajām pazīmēm atšķirībā no latviešu valodas tiek uzlū-
kotas šādas: 1) saglabājušies tautosillabiskie savienojumi an, en, in, un, piemēram, 
Landze, menca, dzintars; 2) patskanis u saglabājies līdzskaņu b, v priekšā, piemēram, 
dubens, zuve; 3) celmu beigās līdzskaņu savienojumi *tj, *dj pārvērtušies par palatali-
zētiem t’, d’, kas vēlāk bijušās Kursas vietvārdu latviskajā formā pārvērtušies par pala-

22 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 68; Bielenstein A. Die Grenzen des let tischen 
Volks stammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, S. 130–132.

23 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 17.
24 Rusovs B. Livonijas kronika. Tulk. E. Veispals. Rīga: Valters un Rapa, 1926.
25 Einhorn P. Historia Lettica. Das iſt Beſchreibung der Lettiſchen Nation. Dorpt in Liefland: Gedruckt durch 

Johann Vogeln, 1649, S. 8. 
26 Sk., piem.: Bušs O. Kuršu valoda mūsdienu zinātnes skatījumā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 

Nr. 2, 1985, 65.–71. lpp.
27 Endzelīns J. Ventas vārds un kūru tautība. – Endzelīns J. Darbu izlase. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 357.–

359. lpp.; Endzelīns J. Über die Nazionalität und Sprache der Kuren. – Endzelīns J. Darbu izlase. 2. sēj. Rīga: 
Zinātne, 1974, S. 440–453; Endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu. – Endzelīns J. Darbu 
izlase. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 454.–465. lpp.

28 Šturms E. Die Vorgeschichtlichen Probleme des Kurenlandes. Sitzungsberichte der Gesellschsaft für Ge-
schichte und Altertumskunde zu Riga. Riga, 1935, S. 9–21.

29 Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939.
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tālajiem ķ, ģ, piemēram, kuršu Today-
ten  – latv. Tadaiķi; 4) vismaz vienā 
kuršu valodas daļā saglabājies divskanis 
ei, piemēram, kuršu Gaweysen – latv. 
Gavieze.30

Zemgaļi 5.–8. gadsimtā apdzīvojuši 
plašu tagadējās Latvijas teritoriju vir-
zienā no dienvidiem uz ziemeļaustru-
miem aptuveni līdz Cēsīm, iesniedzo-
ties Lietuvas ziemeļu teritorijā (sk. 
1.  att.), bet 12. gadsimta beigās tie aiz-
ņēmuši aptuvenu tagadējās Zemgales 
teritoriju bez Augš zemes (sk. 2. att.). 

Zināšanas par zemgaļu valodu ir vēl 
hipotētiskākas. Zemgale un zemgaļi (dažādos rakstījuma variantos) vēstures avotos 
pieminēti itin plašā hronoloģiskā amplitūdā, proti, no 9. gadsimta, kas saistībā ar zem-
gaļiem (Semigaliam)  minēts 13. gadsimtā sarakstītajā dāņu hronikā “Annales Ryenses” 
(daži pētnieki to uzskata par nedrošu31), vai 11. gadsimta, uz kuru attiecināmi uzraksti 
uz skandināvu rūnu akmeņiem,32 līdz 15. gadsimtam, kad tos min Ž. de Lanuā savās 
ceļojuma piezīmēs. Ceļā no Rīgas uz Narvu, kas cita starpā vedis caur Siguldu, Cēsīm 
un Valmieru, Ž. de Lanuā sastapis četras valodas ziņā atšķirīgas ciltis (gens) – lībiešus, 
zemgaļus (Tzamegaelz), latgaļus [??] (Loches) un igauņus (Eestes). Šīs ciltis ceļojuma 
piezīmju tekstā nosauktas tikko minētajā secībā33 (sk. 3. att.), kas, domājams, visā vi-
sumā sakrīt ar secību, kādā tās sastaptas ceļojuma gaitā. Tātad, ceļodams caur Vidze-
mes rietumdaļu, Ž. de Lanuā acīmredzot vispirms sastapis lībiešus un zemgaļus. Minē-
tais apgalvojums gan ir pretrunā ar kartē minēto informāciju, ka 12. gadsimta beigās 
zemgaļi sastopami tikai tagadējā Zemgales teritorijā. Kā norāda P. U. Dini, sākot ar 
14. gadsimtu, zemgaļu teritorijā ienāca lietuvieši un vēl lielāku to daļu aizņēma latvieši; 
droši vien šajā laikā, kad tauta bija izkliedēta un tās zemes kolonizētas, sāka izzust arī 
zemgaļu valoda.34

Taču par zemgaļu valodu varam spriest tikai no senajiem īpašvārdiem (rakstu pie-
minekļos zemgaļu īpašvārdu saglabājies mazāk nekā kuršu vietvārdu un personvārdu) 
un dažām latviešu un lietuviešu valodas izlokšņu īpatnībām, kuras fiksētas zemgaļu 
kādreiz apdzīvotajā teritorijā.

Laikam gan vispazīstamākā no zemgaļu valodai piedēvētajām īpatnībām ir anap-
tikse,35 t.i., īsa patskaņa iespraudums aiz tautosillabiskā skaņu savienojuma ar -r- vai 

30 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 295–297.
31 Vēsturnieka Andreja Vaska konsultācija.
32 Par zemgaļu vārdu skandināvu rūnu akmeņos sk.: Butkus A. Žiemgalos vardas skandinavų runomis. Bal-

tistica, XXIX (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994, p. 86–90.
33 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 18.
34 Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, p. 317.
35 Plašāk sk.: Dini P. U. Foundations of Baltic Languages, pp. 318–320.

3. att. Fragments no: Lannoy G. de. Voyages et ambassades. 
Mons: Typographie d’Em. Hoyois, 1840, p. 18.
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(retāk) -l-, piemēram, zirags ‘zirgs’, varana ‘vārna’, darazs ‘dārzs’, vilaks ‘vilks’, sal. arī kādā 
1271. gada dokumentā rakstīto tagadējās Tērvetes nosaukumu Terevethene.36 Tomēr 
šķiet, ka arī anaptikse varētu būt bijusi viena no tām zemgaļu valodas īpatnībām, kas, 
kaut arī ļoti raksturīga, tomēr neaptvēra visu zemgaļu apdzīvoto teritoriju.

Sēļi 5.–8. gadsimtā apdzīvojuši tagadējās Augšzemes teritoriju, kā arī Aiviekstes 
lejteci (sk. 1. att.), bet 12. gadsimta beigās tie aizņēmuši aptuvenu tagadējās Augšzemes 
teritoriju (sk. 2. att.). 

Par sēļu valodu un etnosu ir vēl mazāk drošu (un ne tik drošu) ziņu. Hipotētiski 
sēļi gan varētu būt vissenāk pieminētie no baltu ciltīm: kādā 3. vai 4. gadsimta romiešu 
kartē (tās kopijas gan saglabājušās tikai no 10.–12. gadsimta) iezīmēta upe Fluvius Sel-
lianus (tātad – Sēļu upe), kas ietek Baltijas jūrā; ir izteikti minējumi, ka ar to varētu būt 
domāta Daugava (taču tie patiešām ir tikai minējumi).37 Ar to labi saskan arheologa 
E. Šturma hipotēze, ka sēļi bijuši Austrumvidzemes un Austrumzemgales senākie bal-
tiskie iedzīvotāji (1.–6. gadsimtā, pirms latgaļiem).38 Taču sēļi jau agri (pirms 14. gad-
simta) savas teritorijas dienviddaļā saplūduši ar lietuviešiem, savukārt ziemeļdaļā ne 
vēlāk par 14. gadsimtu asimilējušies ar latgaļiem;39 kā raksta Aļģirds Sabaļausks, jā-
domā, ka 14. gadsimta vidū neviens sēļu valodā vairs nav runājis.40 Par sēļu valodas 
īpatnībām var spriest tikai no atsevišķiem vietvārdiem un tā sauktajām sēliskajām 
izoglosām. No vokālisma īpatnībām atzīmējams, ka sēļu valodā, tāpat kā austrumlat-
gaļu runātajā valodas paveidā, priekšējās rindas patskaņi i, e, ē noteiktās pozīcijās bija 
pārvērsti par vidējās rindas patskaņiem y, a, ā; sal. 14. gadsimta rakstu avotos fiksēto 
Austrumvidzemes vietvārdu Barsone (mūsdienu latviešu kopvalodā Bērzaune).41 Savu-
kārt starp būtiskākajām konsonantisma (līdzskaņu sistēmas) iezīmēm pieminams, ka 
sēļu valodā, tāpat kā latgaļu, zemgaļu, kuršu, prūšu un jātvingu valodā lietuviešu valo-
das šņāceņiem š, ž atbilda svelpeņi s, z, piemēram, sēļu (dažādos senrakstos fiksētais) 
upes nosaukums Vesinte, Wesinte, Vesyten, sal. lietuviešu Viešintà; sēļu Zálvas (ezers 
ziemeļaustrumu Lietuvā), sal. lietuviešu upes nosaukumu Žalvė.42

Latgaļi 5.–8. gadsimtā apdzīvojuši tagadējo Latgales teritoriju, kā arī Vidzemes 
lielāko daļu, rietumos sastopoties ar zemgaļiem, bet ziemeļos – ar Baltijas somiem 
(sk. 1. att.), bet 12. gadsimta beigās tie izpletušies līdz Latvijas ziemeļu robežai, atvirzot 
tālāk uz ziemeļiem Baltijas somus (sk. 2. att.). Šo domu balsta arī arheologs Ēvalds 
Mugurēvičs – pamatojoties jo īpaši uz kapulauku raksturu dzelzs laikmeta beigu 
posmā, viņš par latgaļu apdzīvotu 12. gadsimtā uzskata mūsdienu Latgali, kā arī Vid-
zemes austrumdaļu un vidieni aptuveni līdz meridiānam, kas šķērso Cēsis.43

Senākās ziņas par latgaļiem ir atrodamas senajās hronikās un citos vēstures avotos. 
Iespējams, pirmais latgaļu pieminējums ir 12. gadsimta sākumā publicētajā Nestora 

36 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa, 26. lpp. (arī: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 583. lpp.).
37 Sabaliauskas A. Mes – baltai. Kaunas: Šviesa, 1986, p. 97.
38 Šturms E. Sēļi. Latviešu konversācijas vārdnīca. 19. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1939, 38065. sl.
39 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė. I. Vilnius: Mokslas, 1984, p. 359.
40 Sabaliauskas A. Mes – baltai, p. 97.
41 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā. 2. daļa, 27. lpp. (arī: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 584. lpp.).
42 Turpat.
43 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. lpp., 6. att.
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hronikā (Въ Афетови же части сѣдить русь, чюдь и вси языцѣ: меря, мурома, 
всь, мордва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, югра, литва, зимигола, корсь, 
лѣтьгола, либь. Ляховѣ же, и пруси и чюдь присѣдять к морю Вяряскому44). In-
driķa hronikā45 vairākkārt lietoti paralēlie nosaukumi “latgaļi jeb latvieši”, piemēram, 
1206. gada notikumus attēlojot, rakstīts “Lethos, qui proprie dicuntur Lethigalli” (X, 3) 
‘leti, kas īstenībā saucas letgaļi’ un, pāris rindiņu tālāk, “Letthi vel Letthigalli” ‘leti jeb 
letgaļi’.46 Minētais proprie dicuntur acīmredzot saprotams tā, ka letgaļi (resp. latgaļi) ir 
šīs cilts pašnosaukums, savukārt par letiem tos dēvē cittautieši, vācieši. Nosaukuma 
pārnese no vienas etnosu veidojušas cilts uz visu etnosu ir process, kas vēsturē bijis vē-
rojams daudzkārt.

Arī par latgaļu valodas attīstības senāko periodu nemaz tik daudz drošu apgalvo-
jumu nevar izteikt, kaut arī šīs valodas nosaukums vistiešāk saistās ar latviešu etno-
nīmu. A. Breidaks cita starpā atzīst, ka latgaļu cilts valoda ir bijusi dialektāli stipri dife-
rencēta un ka rietumlatgaļu dialekts jau 13.–14. gadsimtā stipri atšķīries no 
austrumlatgaļu dialekta. Latgaļu cilts valodas dialektālo sadrumstalotību ir noteikuši 
vairāki cēloņi: 1) no austrumbaltu pirmvalodas mantotās dialektālās pazīmes; 2) sa-
mērā plaša latgaļu cilts apdzīvotā teritorija; 3) stipra zemgaļu cilts valodas ietekme (it 
īpaši dienvidrietumu Vidzemē) rietumlatgaļu dialektā; 4) vairāku atšķirīgu Baltijas 
somu valodu substrāts.47

Austrumlatgaļu dialekta kopējās būtiskākās fonētiskās pazīmes ir: 1) patskaņu o 
un a pozicionālā distribūcija; 2) priekšējās rindas patskaņi i, e, ē noteiktās pozīcijās 
pārvērtušies par vidējās rindas patskaņiem y, a, ā, piemēram, Gulbana ‘Gulbene’ 1224; 
3)  saglabājušies austrumbaltu garie patskaņi *ī, *ū, piemēram, Lixnam vienskaitļa 
akuzatīvs ‘Līksnu’ 1230; 4) tautosillabiskie savienojumi *en, *on, *in, *un pārvērtušies 
par *īe, *ūo, *ī, *ū.

Noskaidrojot cilšu valodu galvenās īpatnības, svarīgi ir saprast, kā tālāk veidojusies 
latviešu kopvaloda. Marta Rudzīte savulaik formulējusi viedokli, ka tagadējā latviešu 
valoda “radusies, saplūstot kopā valodām, kādās runājušas no vēstures avotiem zinā-
mās baltu ciltis – latgaļi jeb latvieši, sēļi, zemgaļi, kā arī kurši”.48 Tomēr šāda vairāku 
(četru?) valodu savstarpēja saplūšana diezin vai varēja notikt, katrai no tām dodot ap-
tuveni līdzvērtīgu ieguldījumu “jaunas” valodas tapšanā. Acīmredzot viena no šīm 
cilšu valodām samērā tieši pārauga par latviešu valodu, uzsūcot sevī elementus no pā-
rējām. Mūsdienu latviešu valodas saknes meklējot, viens no pamatjautājumiem (savā 
ziņā pats galvenais) tātad ir: kura no baltu cilšu valodām uzskatāma par latviešu valo-
das vistiešāko priekšteci. Uz šo jautājumu valodnieciskajā literatūrā atrodamas divējā-
das atbildes: kā mūsu valodas tiešā priekšgājēja tiek minēta vai nu (seno) latgaļu, vai 
zemgaļu valoda.

44 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869#_edn8.
45 Indriķa hronika. No latīņu val. tulk. Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšv. un koment. Rīga: Zinātne, 1993.
46 Sk. arī: Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, 

A. Vasks. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 20.–21. lpp.
47 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa, 30. lpp. (arī: Breidaks A. Darbu izlase. 1. sēj., 586. lpp.).
48 Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1993, 4. lpp.
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Latgaļu cilts nosaukums acīmredzot bijis pamatā vēlākajam mūsu kopējam etno-
nīmam, taču tas nebūt vēl neliecina ne to, ka attiecīgā – vārdu devusī – cilts būtu 
 veidojusi vēlākās tautas kodolu, ne to, ka šīs cilts valoda būtu vēlāk tieši pārtapusi par 
tautas valodu. 

Zemgaļu valodai turpmākajā vēstures gaitā bijusi liela loma latviešu valodas vidus 
dialekta (no kura veidojusies mūsdienu latviešu kopvaloda) Vidzemes izlokšņu ģenēzē; 
šāds viedoklis, kā atzinis A. Breidaks, “labi saskan ar arheoloģijas, dialektoloģijas un to-
ponīmijas materiālu zinātnisko interpretāciju. Šo jauno pieņēmumu latviešu etno ģenēzē 
[par zemgaļu vislielāko lomu latviešu etnosa izveidē. – O. B., I. J.] pauda Harri Moora, 
Jānis Graudonis, Vallija Dambe un savas zinātniskās darbības beigu posmā arī 
J. Endzelīns.”49 Vienā no saviem pēdējiem zinātniskajiem rakstiem, pirmoreiz 1954. gadā 
publicētajā pētījumā “Latviešu valoda Vidzemē”, J. Endzelīns patiešām nonāk pie secinā-
juma, ka tā valoda, “kas ir dzirdama Vidzemes vidienē un it sevišķi dienvidrietumos 
[sic! – O. B., I. J.], ir diezgan līdzīga tai valodai, ko runā Zemgales Lielupes baseinā. At-
šķirību nav daudz, un var iedomāties laiku, kad tās vēl nav eksistējušas.”50

Pie šī citāta vien jāpiebilst, ka varbūt nemaz nevajag iedomāties laiku, kad Vidze-
mes dienvidrietumos un Vidzemes vidienē runātā zemgaļu valoda nebūtu nemaz atšķī-
rusies no Zemgalē runātās valodas. Visas Livonijas baltu cilšu valodas savulaik, pirms-
rakstu periodā, eksistēja kā dialektu kontinuumi, tās nevarēja būt un nebija tik vienotas 
kā tās mūsdienu valodas, kurām ir standartizēta rakstu valodas forma (kaut gan arī 
šādas mūsdienu valodas lielākoties nemaz tik vienotas nav!). Gan kuršu, gan zemgaļu, 
gan sēļu, gan seno latgaļu valodai acīmredzot bija daudz teritoriālo variāciju, un ir pil-
nīgi iespējams, ka daža laba īpatnība, ko mūsdienās gandrīz pašsaprotami piedēvējam 
kādai no šīm seno baltu cilšu valodām, nebūt neaptvēra attiecīgās valodas visas izlok-
snes (tikai viens piemērs – tautosillabiskie savienojumi ar n pirms līdzskaņiem, piem., 
dialektisms bezdelinga ‘bezdelīga’, tiek uzskatīti par samērā drošu kuršu valodas pazīmi, 
tomēr Juris Plāķis, pamatojoties uz vietvārdu dotumiem, šīs pazīmes drošumu tika ap-
šaubījis51). Ņemot vērā jau pieminēto ar zemgaļiem saistītās arheoloģiskās kultūras ļoti 
plašo areālu – no Ziemeļlietuvas līdz Vidzemes vidienei, ir pašsaprotams, ka attiecīgā 
etnosa runātā valoda nav bijusi visā šai areālā gluži vienāda. Savukārt atšķirības starp 
Austrumvidzemē runāto rietumlatgaļu valodu un austrumlatgaļu valodu, no kuras vei-
dojies mūsdienu augšzemnieku dialekts, acīmredzot bijušas visai ievērojamas.

Rietumvidzemē mūsdienu latviešu senči dzīvojuši ciešā kontaktā ar lībiešiem un, 
iespējams, arī dienvidigauņiem, tātad – ar Baltijas jūras somugru valodu runātājiem. 
Rakstveida ziņas par lībiešiem Vidzemē gan parādās samērā vēlu – 12. un 13. gadsimta 
mijā52 (bet par Kurzemes lībiešiem ziņu nav vēl arī 13. gadsimta avotos53), taču arheo-
loģiskie pieminekļi, pirmām kārtām Baltijas jūras somiem raksturīgie akmeņkrāvuma 

49 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība. Latvijas zemju 
robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 29. lpp.

50 Endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. – Endzelīns J. Darbu izlase. 3. sēj. 2. d. Rīga: Zinātne, 1980, 479. lpp.
51 Plāķis J. Vai tautosillbiskais voc. + N (+ Cons.) savienojums ir kuršu valodas iezīme? Latvijas Universitātes 

Raksti, XVII, Rīga, 1928, 63.–100. lpp.
52 Auns M. Lībieši rakstīto vēstures avotu ziņās (līdz 13. gs.). Lībieši: rakstu krājums. Sast. K. Boiko. Rīga: 

Zinātne, 1994, 7. lpp.
53 Turpat, 15. lpp.
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kapi, rāda somugriska etnosa klātbūtni Vidzemē jau kopš senākā dzelzs laikmeta (1.–
5. gadsimta).54 Iespējams, ka šis etnoss uzskatāms par lībiešu un dienvidigauņu kopī-
giem priekštečiem.55 Ja latviešu valodas veidošanos teritoriāli saistām ar Vidzemi (un 
Zemgali), šķiet ticami, ka mūsdienu latviešu kopvalodā konstatējamie leksiskie som-
ugrismi (tostarp tādi pie leksikas kodola piederīgi vārdi kā vai, vajadzēt, bojā56), kā arī 
strukturāli un semantiski somugrismi (piem., darbības vārdu priedēkļu aizstāšana ar 
postpozitīviem apstākļa vārdiem: pārraut > raut pušu un daudz citu tamlīdzīgu gadī-
jumu57) cilmes ziņā galvenokārt saistīti ar Vidzemes somugrisko etnosu – ar Vidzemes 
lībiešiem resp. to senčiem.

Pamatojoties uz visai fragmentārajām zināšanām, kas mums ir par Livonijas baltu 
cilšu valodām, tostarp uz to, ko ļauj izsecināt retrospektīvs skatījums uz mūsdienu lat-
viešu valodas dialektiem, var izteikt pieņēmumu, ka latviešu kopvalodas pamatā ir 
zemgaļu valodas un tai lingvistiski ļoti tuvo rietumlatgaļu izlokšņu kopums (šķiet, ka 
valodas ziņā zemgaļi un rietumlatgaļi bijuši tuvāki nekā rietumlatgaļi un austrum-
latgaļi). Rietumlatgaļi vēstures avotos saukti arī par latviešiem (resp., attiecīgajos latīņu 
un vācu valodas vārdos), ar sakni lat- darināts varētu būt bijis arī šīs etniskās grupas 
pašnosaukums, kas, saplūstot rietumlatgaļiem ar Vidzemes zemgaļiem, kļuvis par et-
nonīmu, kas savā mūsdienu nozīmē arī latviešu valodā lietots jau vismaz kopš 17. gad-
simta vidus.58 (No citādiem Livonijas baltu cilšu un latviešu valodas kopsakarību 
 formulējumiem, šķiet, relatīvi nesenākais pieder Zigmam Zinkevičam; viņaprāt, “lat-
viešu valoda ir jāuzskata par latgaļu (nevis zemgaļu!) valodas turpinājumu, ko ļoti 
stipri arhaizējoši ietekmējis arhaiskākās zemgaļu valodas substrāts”.59) Savukārt senās 
kuršu zemes ziemeļdaļā, resp., Kurzemē runātā kuršu valodas varietāte ir latviešu valo-
das asimilēta, un kuršu valodas elementi saglabājušies latviešu valodā kā substrāts.

Pamatojoties uz Ž. de Lanuā piezīmēm par 1412. gadā satiktajām baltu un som-
ugru ciltīm un valodām (kurši, zemgaļi, lībieši, zemgaļi, latgaļi?), šķērsojot tagadējās 
Latvijas teritoriju no dienvidrietumiem līdz ziemeļaustrumiem, loģisks šķiet viedoklis, 
ka tobrīd senlatviešu cilšu saplūšana vienotā latviešu tautībā vēl nebija beigusies.60 
Taču no latviešu valodas vēstures viedokļa uzmanību piesaista fakts, ka ar 16. gadsimta 
pirmo pusi datējamie publicētie latviskie izteikumi un tēvreizes ir, pārvarot pieraksta 
savdabību problēmas, samērā viegli lasāmi un atzīstami par latviskiem. Vai tas nozī-
mētu, ka 100 gadu laikā būtiski pavirzījies uz priekšu latviešu tautības veidošanās pro-
cess? Iespējams, taču ticamāk šķiet, ka baltu cilts, kura Ž. de Lanuā laikā vēl tika dēvēta 
par zemgaļiem, runājusi valodā, kas būtiski neatšķīrās arī no 150–200 gadu vēlāk 
pirmo latvisko iespieddarbu veidotāju izmantotās valodas. 

54 Tenisons Ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši: rakstu krājums. Sast. K. Boiko. Rīga: Zinātne, 
1994, 24. lpp.

55 Turpat, 31. lpp.
56 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 1992; 1. sēj., 138. lpp.; 2. sēj., 466., 472. lpp.
57 Raģe S. Ko latviešu valoda mantojusi no baltu un somu senajiem sakariem. – Raģe S. Darbu izlase. Rīga: LU 

Latviešu valodas institūts, 2003, 249. lpp.
58 Bušs O. Latvija un latvieši: vārdu cilme, 18.–19. lpp.
59 Zinkevičius Z. Par latviešu valodas cilmi. – Zinkevičius Z. Rinktiniai straipsniai. I. Vilnius: Lietuvių katalikų 

akademija, 2002, 139. lpp.
60 Cimermanis S. Ceļavārdi. – Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 26. lpp.
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Mūsdienu latviešu valodas izloksnēs joprojām ir pamanāmas seno cilšu valodu 
pēdas gan fonētikas, gan morfoloģijas līmenī. Daudzi mūsdienu leksiskie dialektismi ir 
radušies tajos senajos laikos, kad mūsu senči vēl runāja kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu 
cilšu valodā. Seno cilšu jeb maztautu nosaukumi saglabājušies arī dažu dialektu un 
 izlokšņu grupu nosaukumos.

Latviešu valodā ir trīs teritoriālie dialekti: vidus, lībiskais un augšzemnieku dia-
lekts.61 Tuvāki savā starpā ir vidus un lībiskais dialekts, bet atšķirīgāks – augšzemnieku 
dialekts. Reizēm mēdz pretnostatīt lejzemnieku (vidus un lībiskā dialekta) un augš-
zemnieku izloksnes. 

Kurzemes ziemeļos un Vidzemes rietumos runā lībisko dialektu. Šai dialektā ir 
divas izlokšņu grupas: Kurzemes ziemeļu daļā runā Kurzemes lībiskās izloksnes, bet 
Vidzemes rietumos – Vidzemes lībiskās izloksnes. Lībiskā dialekta Vidzemes izloksnes 
radušās, Vidzemes vidus dialekta izloksnēm krustojoties ar lībiešu valodu, lībiskā dia-
lekta Kurzemes izloksnes – kuršu valodai, vēlāk latviešu valodas kursiskajām izlok-
snēm krustojoties ar lībiešu valodu.

Latvijas austrumos (Austrumvidzemē, Austrumzemgalē un Latgalē) runā augš-
zemnieku dialektu. Augšzemnieku dialektā ir divas izlokšņu grupas: latgaliskās izlok-
snes un sēliskās izloksnes. Augšzemnieku dialekta latgaliskās izloksnes radušās uz aus-
trumlatgaļu cilts valodas bāzes. Nozīmīga loma austrumlatgaļu dialekta un latgalisko 
izlokšņu vēsturē bija arī austrumlatgaļu un Austrumlatvijas Baltijas somu etnolingvis-
tiskajiem sakariem. 

Augšzemnieku dialekta sēliskās izloksnes ir ietekmējusi sēļu cilts jeb maztautas 
valoda. Antropologi un arheologi ir konstatējuši sēļu sajaukšanos ar latgaļiem. Dien-
vidaustrumu Vidzemes sēļus jau līdz 12. gadsimtam bija asimilējuši latgaļi. Arī Zem-
gales austrumos jeb Augšzemē bija spēcīga latgaļu antropoloģiskā tipa un materiālās 
kultūras ietekme. Tādējādi arī latgaļu cilts valoda bija ietekmējusi gan Vidzemes, gan 
Zemgales sēļu dialektus. Šīs sēļu valodas latgaliskās pazīmes pārmantotas arī latviešu 
valodas sēliskajās izloksnēs.

Vidus dialektu runā Vidzemes vidienē ap Valku, Valmieru, Cēsīm un Rīgu, Zem-
galē ap Jelgavu un Dobeli un Kurzemes dienvidu daļā. Vidus dialektā ir trīs izlokšņu 
grupas: zemgaliskās izloksnes, Vidzemes vidus dialekta izloksnes un kursiskās izlok snes. 

Vissarežģītākais ir jautājums par Vidzemes vidus dialekta izlokšņu cilmi un to 
baltu izcelsmes ieceļotāju etnisko piederību, kas apmetās tai teritorijā, kura mūsdienās 
veido Vidzemes vidus izlokšņu areālu. Šis jautājums ir cieši saistīts ar jau aplūkoto lat-
viešu kopvalodas zemgalisko vai rietumlatgalisko pamatu.

Visticamāk, ka Vidzemes vidus dialekta izloksnes radušās un attīstījušās uz zem-
gaļu un rietumlatgaļu cilšu valodu pamata. Vidus dialekta zemgaliskās izloksnes radu-
šās uz zemgaļu cilts valodas pamata. Vidus dialekta kursiskās izloksnes radušās uz 
kuršu cilts valodas pamata. Daļa Kurzemes dienvidu daļas izlokšņu ļoti maz atšķiras 

61 Sk.: Latvian Dialects and their Classification. Atlas of the Baltic Languages: a Prospect. Ed. by A. Stafecka, 
D. Mikulėnienė. Rīga/Vilnius: The University of Latvia, The Latvian Language Institute of the University of 
Latvia, The Institute of the Lithuanian Language, 2009, pp. 28–29; Jansone I. Latvian. Revue Belge de Philolo-
gie et d’Histoire, Vol. 88, Is. 3, 2010, pp. 750–752.
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no Zemgales vidus izloksnēm. Šai izlokšņu grupā līdzās kursisko izlokšņu pazīmēm ir 
arī zemgalisko izlokšņu pazīmes. Tāpēc šīs izloksnes var saukt par kursiski zemga-
liskām.

Jāpiebilst, ka mūsdienās izloksnes nivelējas: vai nu sarūk daudzu izlokšņu parādību 
vēsturiskais izplatības areāls, vai arī šīs parādības zūd. Pieaug to izlokšņu skaits, kur 
vairs nav izloksnes runātāju. 

Par konkrētu latviešu valodas vēstures attīstības gaitu var spriest pēc rakstu 
 avotiem. 

Latviešu rakstu valodas pirmo posmu var dēvēt par grafizācijas un valodas izvē-
les periodu, kas ilga no 12./13. gadsimta līdz 1631. gadam.62 Senākais droši zināmais 
iespiestais teksts latviešu valodā ir tēvreizes tulkojums, kas iekļauts Sebastiana 

62 Profesors Pēteris Vanags, izvērtējot latviešu valodas lietojumu, funkcijas un statusu, piedāvā šādu latviešu 
rakstu valodas posmu dalījumu: 1) grafizācijas un valodas izvēles periods (13. gs.–17. gs. pirmā puse); 2) nor-
mas sākotnējās kodifikācijas periods (17. gs. vidus–18. gs. vidus); 3) normas stabilizācijas periods (18. gs. 
otrā puse–19. gs. vidus); 4) normas daļējas maiņas un modernizācijas periods (19. gs. otrā puse–20.  gs. 
sākums); 5) funkciju paplašināšanas periods (1918–1940); 6) funkciju sašaurināšanas periods (1940–1991); 
7) otrais funkciju paplašināšanas periods (1991–mūsdienas). Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. 
Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, A. Vasks. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 
178. lpp.

4. att. Latviešu valodas dialekti un izlokšņu grupas
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Minstera grāmatas “Cosmographey” 1550. gada izdevumā.63 Ir saglabājušās ziņas arī 
par reformācijas izplatīšanai paredzētu varbūtēji latvisku grāmatu (“Luterāņu mise”), 
ko 1525. gadā konfiscējusi Lībekas pilsētas katoliskā rāte.64 

Ar 16. gadsimta pirmo pusi datējami vairāki tēvreižu rokraksti: “Gisberta tēvreize” 
(starp 1507. un 1540. gadu), “Bruno tēvreize” (rokraksts datējams ar 16. gadsimta bei-
gām, taču tiek uzskatīts, ka tam pamatā ir 16. gadsimta 20. gadu avoti) un “Grūnava 
tēvreize” (starp 1521. un 1529. gadu),65 par kuras piederību latviešu valodai ir izteikti 
arī skeptiski viedokļi, tomēr šķiet, ka šīs tēvreizes teksts ir latvisks ar dažiem prūšu (vai 
kuršu?) valodas vārdu iespraudumiem.66

Uz apmēram to pašu laikmetu attiecas pirmie latviski ierakstītie teikumi amatu brā-
lību dokumentos, piemēram, Rīgas izkrāvēju jeb nastnieku amata sabiedrības (Losträger-
gilde) grāmatā ar 1533. gadu datētais un jau vairāku autoru citētais Anna Szageryn lyck 
sow scryvet paer joune mahsze jeb, Alvila Augstkalna mūsdieniskojumā, “Anna Žagariņa 
lika sevi ierakstīt par jaunu māsu”.67 Šīs pašas amata sabiedrības dokumentos, kas rak stīti, 
sākot apmēram no 1450. gada, atrodams latviešu īpašvārdu materiāls; 20. gadsimtā to 
publicējis Leonīds Arbuzovs, juniors.68 15. gadsimta Rīgas amatu grāmatās atrodami arī 
daži latviski sugasvārdi, piemēram, mate [māte], scewe [sieva].69 Zīmīgi, ka arī Indriķa 
hronikā (Heinrici Chronicon), kas uzrakstīta 13. gadsimta pirmajā pusē (1225–1227), ie-
kļauts latviešu vārds draugs latinizētā formā vienskaitļa akuzatīvā (Russinus interea de 
castri summitate Bertoldum magistrum de Wenden, draugum suum, id est consocium..70) 

16. gs. beigās (1585.–1587. gadā) latviski iespiesto grāmatu (katoļu un luterāņu 
katehisma, perikopju krājuma) valodas izvēli, kā uzskata Pēteris Vanags, noteikuši 
ekonomiski apsvērumi. “Livonijas galvenā pilsēta bija Rīga, tāpēc agrīnie teksti latviešu 
valodā lielākoties [..] ataino tur runāto latviešu valodu.”71 Cik var spriest no šiem tek-
stiem, tolaik Rīgā runātā valoda visā visumā bijusi atbilstīga mūsdienu latviešu kop-
valodai jeb literārajai valodai (protams, tai piemitušas dažas arhaiskas iezīmes).72 

63 Draviņš K. Das Hasentötersche lettische Vaterunser. Studi Baltici, 9, 1952, S. 211–230; Vanags P. Latviešu 
literārās valodas attīstība, 179. lpp.

64 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība: no pirmsākumiem līdz 19. gs. beigām. Rīga: Liesma, 1977, 35.–36. lpp.; 
Vanags P. Luterāņu rokasgrāmatas avoti: vecākā perioda (16. gs.–17. gs. sākuma) latviešu teksti. Stokholma: 
Memento; Rīga: Mantojums, 2000, 14. lpp.; Common roots of the Latvian and Estonian literary languages. 
Ed. by K. Ross, P. Vanags. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 
2008, pp. 11–13.

65 Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965, 57.–58. lpp.: sk. arī: Pokrotniece K. Grēki un parādi – 
pamest vai piedot? : ieskats latviešu senajās tēvreizēs. Baltistica, VIII priedas. Vilnius: Vilniaus Universitetas, 
2012, 111.–112. lpp.

66 Par to, piem.: Kiparsky V. Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus (II). Baltistica, VI (2). Vilnius: 
Mintis, 1970, S. 225–226.; Bušs O. Dažas leksikoloģiskas pārdomas Grūnava tēvreizes sakarā. – Bušs O. No 
ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 201.–202. lpp.

67 Augstkalns A. Pirmie latviešu teksti un grāmatas (...1530–1630...). – Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2009, 322. lpp.

68 Arbusow L. Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im 15. Jahrhundert. Mit 2 Beilagen. Latvijas 
Universitātes Raksti, VI, 1923, 185–224. lpp.

69 Arbusow L. Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert. 
Latvijas Augstskolas Raksti, I, 1921, 98. lpp.

70 Indriķa hronika, 176. lpp.
71 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība, 180. lpp.
72 Turpat, 180.–181. lpp. 
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Aplūkosim sīkāk 16. gs. iespiestās grāmatas latviešu valodā. Katalogā “Seniespie-
dumi latviešu valodā”73 minētas tikai sešas grāmatas, kas attiecināmas uz 16. gadsim-
tu.74 Ar pirmo numuru šeit iekļauta jau pieminētā “Luterāņu mise”75 (1525), bet ar otro 
numuru – “Luterāņu katehisms” (1585) – grāmatas, par kurām ir saglabājušās rakstis-
kas liecības, bet kuru eksemplāri joprojām nav atrasti. Pirmās saglabājušās latviešu va-
lodā iespiestās grāmatas ir garīgie teksti: katoļu katehisms (“Catechismvs Catholico-
rum”, 158576) un luterāņu rokasgrāmatas daļas (“Enchiridion”, 1586;77 “Evangelia und 
Episteln”, 1587;78 “Undeudsche Psalmen und geistliche Lieder”, 158779). Līdz 1631. gadam 
iznāca vēl sešas līdzīga satura garīgo tekstu grāmatas. 

Pirmo tekstu un grāmatu autori bija vācieši. Viņu mātesvaloda, visticamāk, bija 
lejas vācu valoda. Veidodami rakstus latviešu valodā, autori izmantoja tolaik vācu valo-
das rakstībā lietotos burtus – gotiskā raksta paveidu fraktūru, turklāt rakstība tika vei-
dota pēc lejasvācu ortogrāfijas parauga, kaut arī tās principi latviešu valodas skaņu 
apzīmēšanai nav piemēroti. Rezultātā gandrīz katrs teksts ir rakstīts savā īpatnā orto-
grāfijā, kurai acīmredzot pievienojas arī rakstītāju latviešu valodas ne visai labā prasme. 
Vārdu secība – nelatviska, ir daudz burtisku tulkojumu. 

Visi galazilbes patskaņi, tāpat kā lejasvācu valodā, apzīmēti ar e burtu, lai gan lat-
viešu valodā tie būtu jāatzīmē ar a, e, i, u burtiem, piemēram: Tou nebues Dewe touwe 
kunge warde nepattesce walkot (tev nebūs Dieva tava kunga vārdu nepatiesi valkāt), 
vnd dabbo tho patteſe vnde ſkiſte titcibe Chriſti adſiht (un dabū to patiesu un šķīstu 
 ticību Kristum atzīt). Latviešu valodai raksturīgie garie patskaņi sakņu zilbēs atveidoti 
dažādi: 1) ar diviem īsā patskaņa burtiem, piemēram, buus ‘būs’, ſpeeke ‘spēka’; 2) ar 
patskani e aiz iepriekšējā patskaņa burta, piemēram, waerde ‘vārdu’, bues ‘būs’; 3) ar 
līdzskaņa h burtu, piemēram, buhs ‘būs’; 4) ar patskanim sekojošu nedubultotu līdz-
skani, piemēram, drebes ‘drēbes’ dawane ‘dāvana’, muſige ‘mūžīgu’. Savukārt, ja patska-
nis uzsvērtā zilbē lasāms īsi, aiz tā rakstīja divus līdzskaņa burtus, piemēram, labbe 

73 Seniespiedumi latviešu valodā, 1525–1855: kopkatalogs. Izstrādājis autoru kolektīvs S. Šiško vadībā. Zināt-
niskais redaktors A. Apīnis. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999, 39.–41. lpp. 

74 Informācija par 16.–17. gadsimta latviešu rakstiem un to autoriem iekļauta arī: Dini P. U. Foundations of 
Baltic Languages, pp. 401–404; daudzi 16.–18. gadsimta izdevumi iekļauti Seno tekstu korpusā (http://www.
korpuss.lv/senie/).

75 Biezais H. Beiträge zur lettischen Kultur- und Sprachgeschichte. Åbo: Åbo Akademi, 1973, S. 25–31. 
76 Catechismvs Catholicorum. Iſcige pam=maciſcß[sic!]en / no thems Paprekſche Galwe gab=blems Chriſtites 

macibes. Prexſkan thems nemaci=gems vnd iounems bernems. Cour Kungam Petrum Caniſsium / thaes 
Schwetes rakſtes Doctor. Ehſpreſtcz Vilne Pille / Litto=urre Semmen / pi Danielem Lan=cicienſem expan 
tho gadde. 1585.

77 Enchiridion. Der kleine Ca=techiſmus: Oder Chriſt=liche zucht für die gemeinen Pfar=herr vnd Prediger 
auch Haus=ueter etc. Durch D. Martin. Luther. Nun aber aus dem Deud=ſchen ins vndeudſche gebracht / 
vnd von wort zu wort / wie es von D. M. Luthero geſetzet / gefaſ=ſet worden. Gedruckt zu Königsperg bey 
George Oſterbergern. Anno M. D. LXXXVI.

78 Euangelia vnd Episteln / aus dem deud=schen in vndeudsche Sprache gebracht / so durchs gantze Jar / auff alle 
Sontage vnd fuernem=sten Feste / in den Kirchen des Fuersten= thumbs Churlandt vnd Semigallien in Lief-
fland vor die vndeudschen gelesen werden. Mit der Historien des Lei=dens / vnd Aufferstehung vn=sers HErrn 
Jesu Christi / aus den vier Euange=listen. Gedruckt zu Königsperg in Preussen / bey Georgen Osterbergern. 
M. D. LXXXVII.

79 Vndeudsche PSalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge / welche in den Kirchen Fuerstenthums Churland 
vnd Semigallien in Liefflande gesungen werden. M. D. LXXXVII.
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‘laba’, Pille ‘pilī’. Nekonsekventi atveidoti arī divskaņi. Divskanis uo attēlots kā o, oo, oe, 
piemēram, Gode tham / kam tas Goodtcz peder ‘godu tam, kam tas gods pieder’, toep 
‘top’, ie kā e, piemēram, wens ‘viens’, Dews ‘Dievs’, au kā ou, piemēram, ougumme 
‘ auguma’, nokout ‘nokaut’. Atsevišķos gadījumos saknes un piedēkļa zilbēs ir sastopami 
no mūsdienu latviešu valodas atšķirīgi patskaņi, piemēram, murronems ‘miroņiem’, 
gab bels ‘gabals’. Vēl vairāk rakstības nekonsekvenču un neskaidrību ir līdzskaņu rak-
stībā, piemēram, līdzskanis j atveidots ar y vai i (wayage ‘vajag’, peſtitaiam ‘pestītājam’), 
līdzskanis v tiek vai nu izlaists, vai atveidots neatbilstoši mūsdienu tradīcijai (tuake ‘tu-
vākam’, deuwitcz ‘devītais’). Nekonsekventi un neizprotami atveidoti līdzskaņi s, š, z, ž, 
kā arī afrikātas, kuras mūsdienu latviešu rakstībā apzīmē ar dz, ts, ds (ceptitcz ‘septītais’, 
Schwetitcz ‘svētīts’, ſcheſte ‘sestā’, dſceleſtibe ‘žēlastība’, praetcz ‘prāts’, wartcz ‘vārds’). 
Līdzskaņu mīkstinājums vai nu vispār nav rādīts (lounne ‘ļaunu’), vai mīkstināšanai 
izmantoti citi patskaņu un līdzskaņu burti, piemēram, i, y, g. 

Taču blakus dažādām kroplībām ortogrāfijā, morfoloģijā un sintaksē šajās grāma-
tās atrodamas arī liecības par tā laika latviešu valodas īpatnībām. 16. gadsimta beigu 
un 17. gadsimta sākuma grāmatu valoda, atsijājot vācu autoru kļūdas, lielā mērā atspo-
guļo latviešu tautības valodu, kas bija izveidojusies, saplūstot senajām cilšu jeb maz-
tautu valodām.

Lai uzlabotu latviešu rakstu valodu, bija nepieciešama labāka pašas valodas sistē-
mas izpratne. 17. gadsimtā vēl nebija īpaši izglītotu valodnieku, tāpēc pie lietas ķērās 
tie, kam bija nepieciešamība un kaut nedaudz teorētiskas izpratnes. Tie bija garīdz-
nieki, jo valoda bija viņu darba instruments, savukārt lingvistisko zināšanu minimumu 
viņi bija apguvuši, mācoties latīņu, grieķu un arī citas valodas. Viņu darbību var dēvēt 
par misionāru valodniecību, līdzīgi kā tas notika Amerikā un citviet ārpus Eiropas, kur 
kristietības izplatīšana sākās ar vietējo valodu apgūšanu un gramatiku rakstīšanu.

Nākamais latviešu valodas attīstības posms ir normas sākotnējās kodifikācijas 
periods (1631–1739), kuru ievada 1631. gadā iznākusī Georga Manceļa luterāņu 
rokas grāmata “Lettisch Vade mecum”,80 bet noslēdz, resp., nākamo posmu ievada Bībe-
les 2. izdevums 1739. gadā.81 Šim periodam raksturīgs garīgās literatūras pārsvars, taču 
parādās arī pirmās ābeces, gramatikas un vārdnīcas.

80 Lettiſch Vade mecum. Handbuch, darinnen fol=gende ſechs Stücke begriffen: 1. Evangelia vnd Epiſteln ſo 
durchs gantze Jahr auff alle Sontag vnd fürnehmbſte Feſte in den Lettiſchen Kirchen in Lieffland Churland 
vnd Semgallen geleſen werden. 2. Die tröſtliche Hiſtoria des ſchmertzlichen Leidens vnd Sterbens vnſers 
Erlöſers JEſu Chriſti aus den Vier Evangeliſten. 3. Die trawrige Hiſtoria der erbärmlichen Zerſtörung 
der Statt Jeruſalem 40. Jahr nach des HErren Leiden hiebevor in Lettiſcher Sprach nie in Durck geſehen. 
4.  Geiſtliche Lieder vnd Pſalmen Collecten vnd Ge=behte, ſo das gantze Jahr durch in Chriſtlicher 
Verſamblung zu Hauſe vnd in den Kirchen geſungen werden. 5. Der kleine Catechiſmus D. MARTINI LU-
THERI, Seliger gedächtnis. 6. Das Haus=Zucht= vnd Lehrbuch Syrachs zum er=ſten mahl in Lettiſcher Zun-
gen gebracht vnd außgangen. So wol für die Lettiſche Kirchendiener alß auch für ſolcher Sprache Chriſtliche 
Hauß=Väter. Von newen reſpectivè vberſehen corrigiret vnd gemehret. Durch GEORGIUM MANCELIUM 
Semgallum, teutſchen Pa=ſtorn zu Dörpt bey S. Iohan. Kirchen vnd deſſelben Kräyſes Probſt. Gedruckt zu 
Riga durch vnd in Verlegung Gerhard Schröders, [1631].

81 BIBLIA, tas irr: Ta Swehta Grahmata, jeb Deewa Swehti Wahrdi, Kas preekỜch un pehz ta Kunga JEſus 
Kriſtus Ờwehtas PeedſimỜanas no teem Ờwehteem Deewa=Zilwekeem, Prawee=Ờcheem, Ewangeliſteem 
jeb Preezas=Mahzihtajeem un Apuſtuļeem usrakſtiti, Tahm LatweeỜchahm Deewa Draudſibahm par labbu 
istaiỜita. Ķensbergâ, driķķehts pee Jahņa Indriķa Artunga, 1739. 
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No 17. gadsimta 80. gadiem saglabājušies pirmās zinā-
mās latviešu ābeces titullapas un teksta fragmenti, kas nesa-
grieztu lokšņu veidā atrodas Tartu Universitātes bibliotēkā 
Igaunijā. Ābece veidota pēc burtošanas metodes, tajā iekļauti 
luterāņu reliģiskie lasāmteksti. Ābeci rotā gaiļa attēls, kas 
kļuvis par ābeču simbolu vairāku gadsimtu garumā. Iespē-
jams, šo ābeci izdevis Johans Georgs Vilkens.

2010. gadā Latvijas Banka laida apgrozībā viena lata pie-
miņas monētu “Latviešu ābece” divos kalumos – sudrabā un 
vara un niķeļa sakausējumā. Monētas reversā atveidots vecā-
kajā zināmajā latviešu ābecē redzamais gailis82 (sk. 5. att.).83

Seniespiedumu katalogā ir iekļautas vēl divas 17. gad-
simta 80. gados izdotas ābeces,84 kuru eksemplāri vai nu nav 
saglabājušies, vai to atrašanās vieta nav zināma. Vismaz pa 
vienam eksemplāram ir saglabājies no trim 17. gadsimta 
90.  gados izdotajām ābecēm,85 kas veidotas pēc burtošanas 
metodes ar luterāņu reliģiskajiem lasāmtekstiem un  cipariem.

Pirmā līdz šim zināmā iespiestā latviešu valodas grama-
tika ir Aizkraukles mācītāja Johana Georga Rēhehūzena 
“Manuductio ad linguam Lettonicam facilis et certa”86 (“Viegls un drošs vadonis lat-
viešu valodā”), kas sarakstīta latīņu valodā ap 1630. gadu. 14 gadus šī grāmata ir lietota 
rokrakstā, bet publicēta tikai 1644.  gadā Rīgā. Pirmā izdevuma vienīgais zināmais 
 eksemplārs glabājas Upsalas Universitātes bibliotēkā. Gramatikai ir trīs nodaļas. Pir-
majā nodaļā, kas veltīta fonētikas un ortogrāfijas jautājumiem, ļoti īsi vienas lappuses 
tekstā izklāstīti J. G. Rēhehūzena rakstības pamatprincipi, norādot, ar kādu burtu katra 
skaņa ir apzīmēta. Viņa lietotā rakstība atšķiras no citu tālaika autoru rakstības. Otrajā 
nodaļā sniegtas trūcīgas ziņas par lietvārdu locīšanu, īpašības vārdu salīdzināmām pa-
kāpēm un lietvārdu un divdabju atvasināšanu. Trešajā nodaļā, kas ir visplašākā, dotas 
samērā trūcīgas un neskaidras ziņas par darbības vārdiem. Atsevišķi izdalīta nodaļa 
par izteiksmes veidiem, kurā aplūkota vajadzības izteiksmes forma. Viss gramatikas 
apskats aizņem tikai 31 lappusi. Sākot ar 32. lappusi, ir pielikums, kurā iekļauti astoņi 
nelieli stāstiņi par ceļojumu, par labības pļaušanu, kaltēšanu un kulšanu rijā, par iesala 
gatavošanu, par lauku darbiem pavasarī, par lopu ganīšanu, par ēku celšanu, par zveju 
un medībām.

82 https://monetas.bank.lv/monetas/latviesu-abece.
83 Turpat.
84 Seniespiedumi latviešu valodā, 1525–1855, 55., 61. lpp.
85 Turpat, 64.–65. lpp.
86 MANVDVCTIO Ad Lingvam Lettonicam facilis & certa, monſrata à JOANNE GEORGO REHEHUSEN 

Aſcheradenſium Pastore et Conſistorii Kokenhuſenſis Regii Aſſeſſore. Excuſa à Gerhardo Schrödero Typothetâ 
Rigenſi Sumptibus Authoris. Anno MDCXLIV. Fotokopija ar plašiem Trevora Gārta Fennela komentāriem 
izdota 1982. gadā: Fennell T. G. The First Latvian Grammar J. G. Rehehusen’s “Manuductio ad linguam let-
tonicam...”: a fac-simile Text with annoted translation & commentary. Melbourne: Latvian Tertiary Com-
mittee, 1982.

5. att. Latvijas Bankas 2010. gadā 
apgrozībā laistās lata monētas 
“Latviešu ābece” reverss. Monētas 
grafisko dizainu veidojis mākslinieks 
Arvīds Priedīte, ģipša modeli – tēlniece 
Ligita Franckeviča83
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Par to, ka J. G. Rēhehūzena gramatika nav apmierinājusi pat viņa laikabiedrus, lie-
cina saglabājies Paula Einhorna publicētā traktāta “Tractatus contra Rehehusium” iz-
vilkums, kurā ir dots tikai pārskats par deklinācijām. Šis nelielais teksta fragments lie-
cina, ka P. Einhorns daudz vairāk ir iedziļinājies latviešu valodas sistēmā un labāk 
izpratis to.87 

Tādēļ par likumsakarību var uzlūkot to, ka 1685. gadā iznāk Kurzemes super-
intendenta Heinriha Ādolfija sagatavota jauna latviešu valodas gramatika.88 H. Ādol-
fijs balstījies uz Kristofora Fīrekera materiāliem, kas pēc K. Fīrekera nāves nonākuši 
viņa rīcībā. K. Fīrekers ir dzīvojis starp latviešiem un mācījies latviešu valodu no 
 viņiem, tādēļ viņa valoda ir tuvāka tautas valodai. Kā norāda Rūdolfs Grabis, “visas 
grāmatas izstrādājums kopumā ir uz Fīrekera gramatiskiem atzinumiem par latviešu 
valodu balstīts Adolfija darbs”.89 Fonētikas sadaļā ir runāts par latviešu valodas patska-
ņiem, divskaņiem un līdzskaņiem, skaņu izrunā norādītas līdzības ar vācu valodu. 
H.  Ādolfijs pirmais piemin vārdu akcentu, norādīdams, ka latviešu valodā tas ir uz 
pirmās zilbes. Grāmatas lielākā daļa veltīta morfoloģisko parādību apskatam. Visas 
vārdšķiras viņš iedala lokāmajās (nomeni, pronomeni, verbi, participi) un nelokāma-
jās (adverbi, prepozīcijas, konjunkcijas un interjekcijas). Pirmoreiz izdalītas sešas 
lietvārdu deklinācijas grupas (trīs vīriešu un trīs sieviešu dzimtes) un septiņi locījumi 
(viņš pirmais norāda uz lokatīvu). Kopdzimtes vārdiem norādītas atšķirības datīva lo-
cījuma galotnē atkarībā no vīriešu vai sieviešu dzimtes. Pie īpašības vārdiem, kas 
H. Ādolfija gramatikā pirmoreiz izdalīti kā atsevišķa nomenu vārdšķira, pieskaitīti arī 
skaitļa vārdi. Tāpat īpašības vārdiem norādīts uz nenoteiktajām un noteiktajām galot-
nēm un salīdzināmajām pakāpēm. Vietniekvārdi ir izdalīti atsevišķā grupā, taču to 
ieda lījums netiek dots; sastopama tikai norāde uz vīriešu un sieviešu dzimtē identis-
kām formām (es, tu, mēs, jūs) un no dzimtes atkarīgām formām (tas, tā utt.). Darbības 
vārdiem šai gramatikā atvēlēta nozīmīga vieta. Dots liels skaits dažādu darbības vārdu 
paradigmu, mēģināts tos arī grupēt. Par citām vārdšķirām ievietotā informācija ir 
daudz trūcīgāka. Sintaksei atvēlētas tikai dažas lappuses. Lai arī H. Ādolfija gramatikā 
vēl ir daudz kļūdu un nepilnību, kas saistītas gan ar vēlmi latviešu valodai piedēvēt 
vācu valodas gramatisko sistēmu (piemēram, artikulu, ablatīvu), gan ar nespēju iz-
skaidrot visas latviešu valodas parādības (piemēram, darbības vārdu sarežģīto formu 
sistēmu), tomēr latviešu valodas vēsturē šai gramatikai ir ievērojama vieta. Un lielā 
mērā par to jāpateicas arī K. Fīrekera latviešu valodas prasmei. 

87 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas 
un literatūras institūta raksti, 5. sēj. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1955, 205.–266. lpp. 

88 Erſter Verſuch Einer kurtz=verfaſſeten Anleitung Zur Lettischen Sprache überreichet von HENRICO 
 ADOLPHI, Der Herzogthümer Curland und Segallen Superintendente, auch Ober=Paſtoren der Chriſtlichen 
Teutſchen Gemeine in der Fürſtl. Reſidentz MITAU. Gedruckt in Mitau durch Ihro Hoch=Fürſtl: Durchl: 
Hof=Buchdrucker George Radetzky 1685. Fotokopiju ar plašiem komentāriem angļu valodā ir izdevis 
T. G. Fennels: Fennell T. G. Adolphi’s Latvian Grammar. A fac-simile Text with annoted translation & com-
mentary. Melbourne: Latvian Tertiary Committee, 1993.

89 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām, 205.–266. lpp.
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1685. gadā ir iznākusi arī Georga Dreseļa gramatika 
“Ganz kurtze Anleitung”,90 kurā nav iekļautas tādas gramatis-
kās kategorijas, kas nebūtu jau apskatītas H. Ādolfija darbā. 

Ar 1685. gadu ir datēta arī Johana Langija gramatika 
“Kurtze Lettische Grammatica”, kas publicēta tikai 1936. gadā 
kopā ar vārdnīcu.91 J. Langija gramatika ieņem redzamu 
vietu 17. gadsimta gramatiku vidū. Salīdzinājumā ar citām tā 
laika gramatikām tā sniedz diezgan daudz vērtīgu valodas 
faktu, kas nozīmīgāki kļūst īpaši tāpēc, ka J.  Langijs savus 
novērojumus izdarījis Lejaskurzemē, t.i., Latvijas dienvidrie-
tumu daļā. J. Langija gramatika ir pirmā, kur skaitļa vārdi 
apskatīti kā īpaša vārdu šķira. Doti arī daži agrāk neminēti 
vārdu atvasināšanas gadījumi. Tajā, protams, ir tie paši trū-
kumi, kas raksturīgi visām šā laika vācu mācītāju sarakstīta-
jām latviešu valodas gramatikām, proti, tendence skatīt lat-
viešu valodas gramatiskās konstrukcijas no citu valodu 
parādību viedokļa.92 

No 17. gadsimta 30. gadiem var runāt par latviešu leksi-
kogrāfijas aizsākumiem.93 1638. gadā tika izdota pirmā lat-
viešu valodas tulkojošā vārdnīca – Kurzemes hercoga galma 
mācītāja Georga Manceļa vācu-latviešu vārd nīca “Lettus”94 
(sk. 6. att.) ar pievienotu tematiski kārtotu otro daļu “Phra-
seologia Lettica”.95 Vārdnīcas abu daļu apjoms ir 414 lap-
puses.

90 Ganz kurtze Anleitung Zur Lettiſchen Sprache Ans Tages Licht gegeben Von GEORGIO Dreßell Paſt. Pinck. 
Rifa In Verlegung Georg Matth. Nöllers Im Jahr Chriſti 1685. Faksimilizdevumu ar plašiem komentāriem 
angļu valodā 1984. gadā publicējis T. G. Fennels: Fennell T. G. Georg Dreszell’s Gantz kurtze Anleitung Zur 
Lettiſchen Sprache. Text, Translation, Commentary, Concordance. Melbourne: Latvian Tertiary Committee, 
1984.

91 Lettiſch-Deutſches Lexicon worinnen Der Lettiſchen Sprachen Gründe, Wörter, Bedeutung vnd Gebrauch 
in deutſcher Sprachen gezeiget vnd erkläret werden. Sampt einer kurtzen Grammatica, wodurch Den 
Außländern ein richtiger Weg gewiesen wird zur Erlernung der Lettiſchen Sprachen leichtlich zukommen. 
geſtellet vnd außgegeben von Johanne Langio, Pastoren zur Ober vnd Nieder=Bartaw in Curland. Nīcas un 
Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku: pēc manuskripta 
fotokōpijas izdevis un ar īsu apcerējumu par J. Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga: 
Latvijas Ūniversitāte, 1936.

92 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām, 205.–266. lpp.
93 Jansone I. Entwicklung der lettischen Lexikographie von G. Mancelius bis zu elektronischen Wörterbüchern. 

Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 129, 2003, S. 64–95.
94 Lettus, / Das iſt Wortbuch / Sampt angehengtem täg=lichem Gebrauch der Letti=ſchen Sprache; Allen vnd 

jeden Außhei=miſchen / die in Churland / Semgallen vnd Lettischem Liefflande blei=ben / vnd ſich redlich 
nehren wollen / zu Nutze verfertigt / Durch GEORGIVM MANCELIVM Semgall. der H. Schrifft Licen-
tiatum &c. Erſter Theil. Cum Grat. & Priv. S. R. M. Svec. Gedruckt vnnd verlegt zu Riga durch GERHARD. 
Schröder Anno M. DC. XXXVIII [1638].

95 PHRASEOLOGIA LETTICA, / Das iſt: Täglicher Gebrauch der Lettiſchen Sprache. Verfertigt / durch GEOR-
GIUM MANCELIUM, Semgallum, / Der H. Schrifft Licentia-tum &c. Ander Theil. Dieſem iſt beygefüget 
das Spruchbuch Salomonis. Zu Riga Gedruckt vnnd Verlegt durch Gerhard. Schröder / 1638.

6. att. G. Manceļa vārdnīcas “Lettus” 
titullapa
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Kā liecina vārdnīcas pilnais nosaukums, tā do-
māta praktiskai valodas apguvei, tajā iekļautais vārdu 
krājums ir samērā ierobežots, un, domājams, par 
 pamatu vācu daļai ir bijusi kāda iepriekš izdota vācu 
tulkojošā vārdnīca. Gan vārdnīcas “Lettus”, gan tema-
tiskā kārtojuma “Phraseologia Lettica” īpašā vieta lat-
viešu leksikogrāfijā ir to pirmreizīgums. Vārdnīca 
 iespiesta gotiskajā rakstā jeb fraktūrā, vārdus parasti 
atdalot ar slīpsvītru (/). Pirmajā vārdnīcas daļā doti 
vācu valodas vārdi alfabēta secībā. Visbiežāk vienam 
vācu vārdam atbilst viens latviešu vārds, taču sasto-
pami arī citi gadījumi. Reizēm diviem vācu vārdiem 
atbilst viens latviešu vārds (Beruff / Ampt – Ammatz), 
vienam vācu vārdam atbilst divi vai vairāki latviešu 
vārdi (Banck – Benckis / ohla; Gefahr – Nhelaime / 
Lixta / Bähdi), vācu vārdam seko latīņu un latviešu 
vārds (weiß – albus, ballts; Hermlin – mus araneus, 
ärrmulis), ievie tots vārdu savienojums vai plašāks 
fragments, kas atbilstoši tulkots (langer Bart – gharra 
Bahrda; hin vnd wieder lauffen – ſchurrp vnnd turrp 
tetzet / ſkraidiet). (sk. 7. att.) Otrajā daļā alfabētiskais 

princips saglabāts katrā no 51 nodaļas. G. Mancelis atsevišķos gadījumos centies norā-
dīt arī uz vārda teritoriālo izplatību, atzīmēdams Kurzemē lietotus vārdus (groß – leels / 
Cur. diſſch; Kien – wackas/ Curl. wickis), Vallē iepazītus vārdus (Pflaum – Pluhmes / 
Wallh. Ghlomes; Reuter – Jahtneex / Wallh. Raitneex).

Papildus G. Manceļa vārdnīcai 17. gadsimtā izdotas divas vairākvalodu vārdnīcas, 
bet 18. gadsimta sākumā – viena.

1683. gadā publicēta Georga Elgera trīsvalodu vārdnīca “Dictionarium Polono-La-
tino-Lottauicum”96 (1683), kuras sastādīšanā izmantota lietuviešu valodas pirmās vārd-
nīcas – Konstantīna Sirvīda “Dictionarium trium linguarum” – 3. izdevuma (1642) 
poļu un latīņu daļa. G. Elgera vārdnīca ir plašāka par G. Manceļa vārdnīcu. Tā aptver 
674 lappuses un aptuveni 14 000 šķirkļus. Latviešu vārdi iespiesti poļu ortogrāfijā, taču 
ar daudzām atkāpēm no tās. Latviešu valoda G. Elgera vārdnīcā ir ļoti kļūdaina, sasto-
pams daudz nepareizu vārdu un formu. Šajā vārdnīcā parasti tiek ievēroti tie paši tul-
košanas principi, kas G. Manceļa vārdnīcā. Reizēm tiek dotas norādes arī uz reģionālo 
izplatību. 

Pēc pieciem gadiem seko anonīma četrvalodu vācu-latīņu-poļu-latviešu vārdnīca.97 
Valodas materiāls tajā ir kārtots tematiski pa nodaļām.

96 DICTIONARIVM Polono-Latino-Lottauicum Opus poſthumum. R. P. GEORGII ELGER Soc. IESU. In gra-
tiam Studioſae Iuuentutis In lucem datum. VILNAE Typis Academicis Soc. IESU. A. D. 1683.

97 VOCABULARIUM Wie Etzliche gebräuchliche Sachen Auff Teutſch / Lateiniſch / Polniſch Und Lettiſch  / 
Auszuſprechen ſeynd. RIGA / Gedruckt bey Georg Matth. Nöllern / 1688.

7. att. Fragments no G. Manceļa vārdnīcas 
“Lettus”
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Ļoti līdzīga vācu-zviedru-poļu-latviešu vārdnīca iznāk 1705. gadā.98 Par tās autoru 
tradicionāli tiek uzskatīts Liborijs Depkins. 

Ar 17. gadsimtu un 18. gadsimta sākumu ir datēti vairāku vārdnīcu manuskripti, 
no kuriem nozīmīgākie ir K. Fīrekera latviešu-vācu vārdnīca (divos variantos jeb divos 
manuskriptos)99 un Nīcas un Bārtas mācītāja J. Langija latviešu-vācu vārdnīca ar gra-
matiku.100 K. Fīrekera vārdnīcas manuskriptu oriģināli glabājas Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā, bet J. Langija vārdnīcas manuskripts 
1923. gadā tika atrasts Heidelbergas Universitātes bibliotēkā Vācijā. Par J. Langija vārd-
nīcas pabeigšanas gadu tiek uzskatīts 1685. gads, K. Fīrekers darbu pie vārdnīcas ir 
beidzis ap 1670. gadu. J. Langijs vārdnīcā iekļāvis daudzus Lejaskurzemes vārdus, pie-
mēram, diſch ‘groß’, dſihwot ‘leben it: wohnen, dienen, arbeiten’. Savukārt K. Fīrekers 
vairāk balstījies uz Dobeles apkārtnes leksiku.

Abas šīs vārdnīcas publicētas tikai 20. gadsimtā un ir izpelnījušās krietnu valod-
nieku ievērību ar samērā augsto leksikogrāfisko līmeni. Abās vārdnīcās ir iekļauta tam 
laikam plaša leksikas daļa, bet noteikt kopējo leksēmu skaitu ir grūti, jo šķirkļu kārto-
jumā izmantots alfabētiskais princips ar iekšējo ligzdas principu (ne konsekventi, pie-
mēram, K. Fīrekera vārdnīcā alfabēts vairākkārt sākas no jauna) – vienā šķirkļa ligzdā 
parasti iekļauts: 1) pamatvārds un tās pašas vārdšķiras priedēkļvārds, 2) citas vārdšķi-
ras atvasinājumi ar piedēkļiem un salikteņi, 3) kāda ligzdas vārda sinonīmi. 

Ir mēģināts ar norāžu sistēmu dot maksimālu papildinformāciju par vārda izpla-
tību, cilmi, gramatiskajām kategorijām. Turklāt samērā bieži izmantota sasaiste ar 
17. gadsimta tekstiem, gramatikām u.c. lingvistiskajiem pētījumiem. 

Šajā posmā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas ortogrāfijā, kas pirmām kārtām ir 
saistītas ar G. Manceļa vārdu. Patskaņu garumu G. Mancelis rāda ar h burtu – ah, eh, 
ih, uh pēc vācu valodas parauga. Vācu valodā garie patskaņi parasti ir vārda saknē, 
tāpēc G. Mancelis latviešu valodā ar īsā patskaņa un h savienojumu apzīmēja tikai 
garos patskaņus saknē, piedēkļos viņš rakstīja tikai īsos patskaņus, bet galotnē patskaņa 
garumu apzīmēja ar intonācijas zīmi uz patskaņa burta. Vārda beigās vairs nav vispāri-
nātais e, bet gan atbilstošie īsie patskaņi – a, e, i, u.

98 Wörter=Büchlein Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutſch / Schwediſch / Polniſch und Lettiſch Zu benen-
nen ſeynd. RIGA Bey Georg Matth. Nöller 1705. Faksimilizdevums ar plašiem Pētera Vanaga komentāriem 
izdots 1999. gadā: “Wörter=Büchlein”: Glossary Designating some Ordinary Things in German, Swedish, Polish 
and Latvian. Facsimile of the 1705 German-Swedish-Polish-Latvian Glossary printed in Riga. With commen-
tary and Latvian word index by Pēteris Vanags. Stockholm: Memento, 1999.

99 Lettiſches und Teutſches Wörterbuch zuſahmen geſchrieben und mit fleiß gesamlet Von Christopher 
Fürecker. – Fennel T. G. Fürecker’s dictionary: the first manuscript. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
1997; Christoph Füreckers, Candidat des Predigtamts in Kurland lettisch-deutschen Wörterbuchs erster 
theil A–P, zweÿter Theil R–Z. – Fennell T. G. Fürecker’s dictionary: the second manuscript. Rīga: Latvijas 
Akadēmiskā bibliotēka, 1998.

100 Lettiſch-Deutſches Lexicon worinnen Der Lettiſchen Sprachen Gründe, Wörter, Bedeutung vnd Gebrauch 
in deutſcher Sprachen gezeiget vnd erkläret werden. Sampt einer kurtzen Grammatica, wodurch Den 
Außländern ein richtiger Weg gewieſen wird zur Erlernung der Lettiſchen Sprachen leichtlich zukommen. 
geſtellet vnd außgegeben von Johanne Langio, Pastoren zur Ober vnd Nieder=Bartaw in Curland. Nīcas un 
Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku: pēc manuskripta 
fotokōpijas izdevis un ar īsu apcerējumu par J. Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga: 
Latvijas Ūniversitāte, 1936.
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Arī līdzskaņiem G. Mancelis ieviesa konsekventāku rakstību pēc vācu valodas pa-
rauga, lietojot burtkopas, piemēram, š – Ờch, ž – ſch. Atšķirībā no vācu valodas viņš 
šķīra burtu s, z, š, ž atveidi: s – Ờ, z – ſ, š – Ờch, ž – ſch, č – tſch, dž – dſch. Viņš sāka šķirt 
arī mīkstinātos līdzskaņus ļ, ņ, ķ, ģ no cietajiem līdzskaņiem l, n, k, g, ieviešot tiem at-
sevišķu apzīmējumu ar burta pārsvītrojumu.

Reforma skāra arī divskaņu rakstību. Divskani ie konsekventi apzīmēja ar ee, taču 
divskani uo apzīmēja līdzīgi garā patskaņa apzīmējumam: saknē ar oh, piedēkļa zilbēs 
ar īso o, bet galotnēs – izmantojot īsā patskaņa burtu ar intonācijas zīmi.

G. Manceļa ortogrāfija krietni uzlaboja rakstu valodu, turklāt sekmēja to, ka grā-
matu valoda pilnīgi nostabilizējās uz vidus dialekta pamata, piemēram, teikumā Dohd 
tam Prahtigham / tad wings wehl prahtighahx taps / mahzi to Taiſſnu / tad wings 
Ờayembſeeß eekſchan Mahzibas (dod tam prātīgam, tad viņš vēl prātīgāks taps; māci to 
taisnu, tad viņš saņemsies mācībā) konsekventi ar h apzīmēti visi patskaņu garumi, kā 
arī divskanis o [uo]. 

No plašā garīgās literatūras klāsta īpaši pieminams Bībeles pilna teksta tulko-
jums101 latviešu valodā, kas tika iespiests 1694. gadā. Bībeles tulkojums radās, patei-
coties Zviedrijas karaļa Kārļa XI, Vidzemes ģenerālsuperintendenta Johana Fišera 
un Alūksnes mācītāja Ernsta Glika sadarbībai. Kārlis XI lielu vērību veltīja baznīcai 
un skolai, līdz ar to labprāt piešķīra līdzekļus (7500 dālderu) latviešu Bībeles tulko-
šanai un izdošanai. Par šī darba tiešo organizētāju kļuva J. Fišers, kurš Rīgā tajā laikā 
bija nodibinājis tipogrāfiju. E. Gliks ar palīgiem Mihaelu Klemkenu un Kristiānu 
Bartolomeju Vitenu pārtulkoja Bībeli astoņos gados. E. Gliks Bībeli tulkoja no tās 
oriģinālvalodām – ebreju un grieķu, kuras viņš bija apguvis, sešus gadus studējot 
Hamburgā. 1683. gadā Jelgavā notika pirmā organizētā apspriede jeb konference, 
kas bija veltīta E. Glika Jaunās Derības tulkojuma un tā rakstības principu izvēr-
tēšanai. Tā kā Bībeles tulkojumā sākotnēji bija izmantota tobrīd tomēr jau noveco-
jusī G.  Manceļa izstrādātā ortogrāfija, šādu rakstību Kurzemes mācītāji noraidīja. 
Pusotra gada laikā tulkojums tika pārstrādāts, pamatojoties uz H. Ādolfija gramatikā 
iekļautajiem rakstības principiem. 1685. gadā, sanākot otrajai apspriedei Rīgā, tika 
saņemta Kurzemes mācītāju atļauja Jaunās Derības iespiešanai. Bībeles tulkojums 
tika pabeigts jau 1689.  gadā, taču Kārlis XI Bībeles izplatīšanas atļauju parakstīja 
tikai 1694. gadā, kad arī pirmā Bībele latviešu valodā tika izdota 1500 eksemplāru 
lielā  tirāžā (sk. 8. att.). Šajā Bībelē ir 2487 lappuses, un tā sver 4 kilogramus. 
1694. gada 30. septembrī 250 Bībeles eksemplāru ar īpašu pavēli tika par velti izdalīti 
baznīcām un skolām. 

Laikā no 1631. līdz 1739. gadam latviešu valodā iznāca 160 izdevumi, tomēr rakstu 
valodas lietošanas joma bija šaura. Tautas runāto valodu rakstu valoda ietekmēja maz. 
16. un 17. gadsimtā grāmatas lielākoties izmantoja tikai mācītāji; lasīt mācīšanās mājas 

101 Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds / Kas PreekỜch un pehz ta Kunga JEſus Kriſtus Ờwehtas 
PeedſimỜchanas no teem Ờwehteem Deewa=Zilwekeem / PraweeỜcheem / Ewangeliſteem jeb Preezas=Mahzi-
tajeem un Apuſtuļeem usrak=ſtihts / Tahm latweeỜchahm Deewa Draudſibahm par labbu istaiſita. [J. Fišera 
uzdevumā tulk. E. Gliks ar palīgiem K. B. Vitenu un M. Klemkenu]. Riga / Gedruckt bey Georg Wilcken / 
Koenigl. Buch drucker / M DC LXXXIX.
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apstākļos, t.s. mājmācība, sākās 17. un 18. gadsimta 
mijā, bet nevienā novadā tā neaptvēra visus bērnus. 

Nākamais ir normas stabilizācijas periods 
(1739–1856), kuru ievada Bībeles 2. izdevums, bet 
noslēdz 1856. gadā iznākušais Jura Alunāna pirmais 
dzejoļu krājums “Dziesmiņas”102 ar apcerējumu “Kāds 
vārds par latviešu valodu”.

Šis posms iezīmējas ar Bībeles otrajā izdevumā 
(1739) nostabilizētās ortogrāfijas normatīvo raksturu 
un jaunu rakstu valodas izteiksmes līdzekļu meklēju-
miem, ieviešot laicīgo literatūru. Šai laikā izdotas 
2336  grāmatas latviešu valodā. 18. gadsimtā vēl do-
minē garīgie teksti, bet 19. gadsimta pirmajā pusē ar-
vien lielāku nozīmi gūst laicīgie teksti.

Jau 17. gadsimta pirmajā pusē – pēc Altmarkas 
miera līguma 1629. gadā – latviešu zemes tika sadalī-
tas divās daļās, kas nonāca dažādu kultūru iespaidā. 
Mūsdienu Vidzeme un Kurzeme palika pārsvarā lute-
riskās vācu kultūras ietekmē, taču mūsdienu Latgale 
nonāca katoliskās poļu baznīcas un kultūras ietekmē. 
Šim dalījumam bija ļoti liela nozīme arī valodas vēs-
turē. Vidzemē un Kurzemē pārsvarā tika runātas vidus un lībiskā dialekta izloksnes, 
bet mūsdienu Latgales teritorijā – augšzemnieku dialekta izloksnes. Tāpēc 18. gad-
simtā aizsākās jauna rakstības tradīcija – latgaliešu rakstu valoda, kas sakņojās augš-
zemnieku dialekta izloksnēs. Pirmais droši zināmais un saglabājies izdevums latgaliski 
ir evaņģēliju tulkojums “Evangelia toto anno..”103 (sk. 9. att.). Tā titullapā latīņu valodā 
rak stīts, ka evaņģēliji ar Livonijas klēra gādību (ex Clero Livonico) no jauna pārtulkoti 
plašāk lietojamā latviešu runas veidā. Tradicionāli 1753. gada tulkojumu piedēvē jezu-
ītiem. Gustavs Manteifelis par evaņģēliju tulkotāju uzskata jezuītu ordeņa garīdznieku 
Jāni Lukaševiču (šis uzskats arī ilgus gadus ir dominējis latgaliešu rakstu valodas 
vēsturē),104 taču ieraksts ex Clero Livonico ļauj domāt, ka iespējamais evaņģēliju tulko-
tājs (tulkotāji?) meklējams nevis starp ordeņa mūkiem, bet gan nedaudzo ārpus or-
deņa esošo garīdznieku vidū.105

102 DſeeỜmiņas LatweeỜchu wallodai pahrtulkotas. Tehrpatâ. Drukkatas pee Laakmanna 1856tâ gaddâ.
103 EVANGELIA Toto Anno ſingulis Dominicis & Feſtis diebus juxta antiquam Eccleſiæ conſvetudinem in Livo-

nia Lothavis prælegi SOLITA, Cum precibus & precatiunculis nonnulis, curâ quorundam ex Clero Livonico 
recentiſſimè juxta uſitatiorem loquendi modum Lothavicum VERSA & TRANSLATA, Ac in lucem EDITA, 
Annô, Quo æternum Patris Verbum per Angelos in terris evangelizatum eſt 1753. VILNÆ: Typis S. R. 
M. Academ. Societ. JESU, 1753; grāmatas faksimilizdevums ar plašu Annas Stafeckas apcerējumu izdots 
2004. gadā (Evangelia Toto Anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004).

104 Vonogs V. Latgaļu rakstnīceibas sōkumi. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei. 
Daugavpils: V. Lōča izdevnīceiba, 1944, 36.–37. lpp.

105 Kalvāne S. Latgaliešu literatūras sākumi (garīgā literatūra 18. un 19. gadsimtā): disertācijas kopsavilkums 
filo loģijas doktora grāda iegūšanai. Rīga, 1997, 13. lpp.

8. att. E. Glika tulkotās Bībeles titullapa
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18. gadsimta sākumā ir tapis pirmais zināmais manu-
skripts, kurā ietverta augšzemnieku dialektam raksturīgā 
leksika, – Jana Karigera “Lexicon Lothavicum”,106 kas glabājas 
Viļņas Universitātes bibliotēkas rokrakstu nodaļā; manu-
skripts saglabājies tikai pārrakstītā veidā, un pirmvarianta 
precīzs datējums nav zināms.

Lejzemnieku teritorijā līdztekus tradicionālajām ābecēm 
Gothards Frīdrihs Stenders 1787. gadā izdod “Bilžu ābeci”,107 
kurā katru burtu raksturo zīmējums un pamācošas divrin-
des, piemēram, Bites ziedos medu salasa: / Tā no grāmatām 
nāk gudrība (sk. 10. att.). Ābeces beigās iekļauti lielie un 
mazie burti, kā arī zilbju lasīšanas jeb t.s. boksterēšanas pa-
raugs.

Uz 18. gadsimta vidu attiecināms arī pirmais zināmais 
kalendārs “Zemnieku jeb latviešu laiku grāmata uz to 1758tu 
gadu”, kas izdots 1757. gadā, bet neviens tā eksemplārs nav 
saglabājies. Līdzīgs liktenis piemeklējis arī turpmāko gadu 
kalendārus. Par to saturu var spriest pēc 1763. gadam domātā 
kalendāra,108 kur aiz tabulārās daļas seko nelieli ģeogrāfiski, 
vēsturiski un kultūrvēsturiski raksti, piemēram, tiek iztirzāts, 
uz kā rakstīja, kad vēl nebija papīra, no cik daļām (resp. kon-

tinentiem) sastāv pasaule, cik liela ir Eiropa, cik liela ir Kurzeme, cik pilsētu ir 
 Kurzemē.

Ar kalendāros iekļauto informāciju sasaucas arī pirmo populārzinātnisko grāmatu 
saturs. Par pirmo šādu grāmatu latviešu valodā uzlūkojama G. F. Stendera “Augstas 
gudrības grāmata”, kuras pirmais izdevums nāca klajā 1774. gadā.109 Grāmatai ir divas 
daļas, no kurām pirmā veltīta dabaszinātnēm un ģeogrāfijai, bet otrā – atdzejojumiem. 
1988. gadā publicēts “Augstas gudrības grāmatas” 3. papildinātā izdevuma (1796) fak-
simils ar komentāriem un apcerēm.110

Kopš 18. gadsimta 60. gadiem sāka iznākt praktisku padomu literatūra vairākās 
nozarēs: medicīnā, zemkopībā, lopkopībā, mājsaimniecībā, kā arī pavārgrāmatas. Tieši 
medicīniska rakstura padomi ietverti arī pirmajā latviešu valodā iznākušajā 
turpinājum izdevumā  “Latviešu Ārste” (1768–1769). Tās tulkotājs bija  Jākobs Lange. 

106 Par J. Karigera vārdnīcu plašāk sk.: Kolbuszewski S. Jana Karigera Słownik polsko-łotewski na tle leksyko-
grafii b. Inflant polskich. Studium z historii języka łotewskiego i dziejów kultury b. Inflant polskich. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

107 Bildu=Ahbize. Jelgawâ, pee J. W. Steffenhagen 1787.
108 Jauna un Wezza LatweeỜchu Laiku un notikkuỜchu Leetu Grahmata, us to 1763. Gaddu, Pehz tahs Ờwehtas 

PeedſimỜchanas muhỜu Kunga JEſus KRiſtus, Tà rakſtita arri Widſemmê un zitti Ļaudis, kas LatweeỜchu 
Wallodu proht in laỜỜiht mahk, Laikus, Deenas Gaŗŗumu, MehneỜchu Starpas un zittas Leetas ſinnaht warr. 
Eeſpeeſta Jelgawâ no Kriʃ̷chjana Liedtke, zeen. Kurſemmes Leel=Kunga Grahmatu=Speedeja. [1762]

109 Augſtas Gudribas Grahmata no PaỜaules un Dabbas. arakſtita no ehrpiles un unnakſtes Baſnizkunga 
Stender. Jelgawa un Aisputte: Jekoppe Friedrike Hinz, 1774.

110 Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas: 1796. gada izdevuma teksts ar komentāriem 
[komentāru aut.: K. Karulis u.c.; mākslinieks A. Sprūdžs; rec. A. Apīnis]. Rīga: Liesma, 1988.

9. att. “Evangelia toto anno..” titullapa



Parādījās pirmie laicīgās daiļliteratū-
ras izdevumi, kuru autors bija G. F. Sten-
ders. Uz normas stabilizācijas periodu 
(1739–1856) attiecināmi arī latviešu ori-
ģinālliteratūras aizsākumi. 1806. gadā iz-
nāca Neredzīgā Indriķa dzejoļu krā-
jums,111 kurā viņš apdziedāja savu nelaimi 
(autors bija akls latviešu tautības cilvēks), 
paļaušanos uz Dievu u.tml. Savu literāro 
darbību šajā periodā, 20.  gadsimta pir-
majā pusē, sāka arī Ansis Leitāns, Ernests 
Dinsbergs, Jānis Ruģēns.

1822. gadā sāka iznākt pirmais 
 laikraksts latviešu valodā “Latviešu 
 Avīzes”.

Strauji pieauga arī valodniecisko darbu – gramatiku un vārdnīcu – skaits un kva-
litāte.

G. F. Stenders ar saviem darbiem “Neue vollständigere lettische Grammatik”112 
(1761) un “Lettische Grammatik”113 (1783) radīja pirmo izsmeļošāko latviešu valodas 
aprakstu – tajā bez gramatikas ietvertas arī ziņas par izloksnēm, frazeoloģiju, poētiku, 
folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. 1783. gada izdevumā, kas 2015. gadā tulkots lat-
viešu valodā,114 ir sešas daļas: 1. daļa “Par ortogrāfiju” (Orthographie), kurā aplūkoti 
fonētikas jautājumi, 2. daļa “Par etimoloģiju” (Etymologie), kurā aplūkoti morfoloģijas 
jautājumi, 3. daļa “Par sintaksi” (Syntax), 4. daļa “Par dialektiem” (Dialect), 5. daļa “Par 
īpatnējo” (Idiotismvs), kurā iekļauts arī sakāmvārdu un mīklu saraksts, 6. daļa “Par 
poētiku” ( Poesie).

No gramatiku autoriem pieminams arī Oto Benjamins Gotfrīds Rozenbergers. Lie-
lāko uzmanību izpelnījies viņa 1830. gadā izdotais darbs “Formenlehre der lettischen 
Sprache”.115 Kā jau virsrakstā norādīts, tas ir tikai morfoloģijas apraksts bez sintakses. 
Papildināts šās gramatikas izdevums “Formenlehre der lettischen Sprache in neuer 
Darstellung”116 nāca klajā 1848. gadā. Savās  gramatikās O.  Rozenbergers ir centies pāriet 

111 Ta Neredſiga Indriķa DſeeỜmas. Jelgawâ: pee J. W. Steffenhagen un dehla, 1806.
112 Neue vollſtändigere Lettiſche Grammatik, Nebſt einem hinlänglichen LEXICO, wie auch einigen Gedichten, 

verfaſſet von Gotthard Friederich Stender. Braunſchweig: Gedruckt im Fürſtl. großen Waiſenhauſe, 1761.
113 Lettiſche Grammatik, verfaſſet von Gotthard Friedrich Stender, Probſt des Selburgiſchen Kirchenkreiſes, Paſtor 

ſenior zu Selburg und Sonnaxt, und der Königl. deutſchen Geſellſchaft zu Göttingen Mitgliede. Zweyte Auflage, 
von dem Verfaſſer ſelbſt verbeſſert, vermehret und von neuen umgearbeitet. Mitau: Gedruckt und zu haben 
bey Johann Fried. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, 1783.

114 Stenders G. F. Latviešu gramatika 1783. Tulkojusi Dr. philol. Zigrīda Frīde. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2015.

115 Formenlehre der lettiſchen Sprache. Conſpect für ſeine Zuhörer von dem Lector der lettiſchen Sprache 
 Hofrath Roſenberger. Mitau: Gedruckt bei Joh. Friedr. Steffenhagen und Sohn, 1830.

116 Formenlehre der lettiſchen Sprache in neuer Darſtellung. Ein Versuch von dem Verfaſſer des Conſpects 
für ſeine Zuhörer Otto Benj. Gottfr. Roſenberger. Magazin, herausgegeben von der Lettiſch=Literäriſchen 
Geſellſchaft. Neunten Bandes zweites Stück. Mitau: gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1848.

10. att. Fragments no G. F. Stendera “Bilžu ābeces”
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no praktiskas uz zinātnisku gramatiku. Pirmo reizi, latviešu valodas gramatiku rakstot, 
ir izmantots salīdzināmais materiāls un arī salīdzināmās valodniecības terminoloģija, 
par paraugu ņemot Franca Bopa sanskrita gramatiku “Kritische Grammatik der Sans-
krita – Sprache in kürzerer Fassung” (Berlin, 1834). Papildinātajā O. Rozenbergera gra-
matikas versijā daudz plašāk ir aprakstīta fonētika, lietvārdu klasifikācijā netiek minētas 
deklinācijas, runā tikai par celmiem. Tāpat arī konjugācijas aprakstā nav vairs triju 
konjugāciju, bet ir piecas klases. Uzlabots ir verbu izteiksmju apraksts, kur tagad ir at-
rodamas visas latviešu valodas formas. 

1852. gadā O. Rozenbergers publicē arī sintakses daļu “Der lettischen Grammatik 
zweiter Theil, Syntax”,117 kurā balstās uz G. F. Stendera gramatiku, ko papildinājis ar 
jaunākiem materiāliem. Sintakses uzbūves princips ir tāds pats kā G. F. Stenderam – pa 
vārdšķirām aplūkots vārdu formu lietojums. Ļoti daudz uzmanības veltīts verbiem, pēc 
tam aplūkoti arī nomeni, pronomeni un īsumā arī vārdu secība teikumos.

19. gadsimta sākumā parādās arī pirmās gramatikas, kas domātas augšzemnieku 
dialekta runātājiem Latgalē. Ja pārējā Latvijas teritorijā izdoto grāmatu autori lielākoties 
bija vācieši, tad latgaliešu grāmatu autori līdz pat 20. gs. sākumam bija galvenokārt poļi 
un lietuvieši. Pirmās latgaliešu gramatikas senākais zināmais manuskripts datēts ar 
1810. gadu un apzīmēts ar Jezupa Rimkeviča vārdu, bet drukātā versijā ar Tomaša 
 Kosovska vārdu parādās 1817. gadā118 un 1853. gadā.119 Šajās gramatikās tika atspoguļo-
tas latgaliešu rakstu valodai raksturīgās parādības, taču rakstība apzināti normēta ne-
tika. Latgaliešu rakstībā valdīja stihiskā normatīvisma tradīcija, kura bija visai noturīga.

Sākot ar 18. gadsimta otro pusi, notiek ievērojams latviešu leksikogrāfijas uzplau-
kums. Šā gadsimta 70.–80. gados ir izveidotas divas lielas vārdnīcas – J. Langes un 
G. F. Stendera vācu-latviešu un latviešu-vācu vārdnīcas, kuras ievērojamas ne tikai ar 
tajās ietverto plašo latviešu valodas vārdu krājumu, bet arī ar lielo ietekmi latviešu rakstu 
valodas turpmākajā attīstībā, jo īpaši latviešu literārās valodas leksikas veidošanā.

J. Langes vārdnīca “Lettischen Lexici” izdota no 1772. līdz 1777. gadam. 1772. gadā 
tiek publicēta vārdnīcas vācu-latviešu daļa,120 bet pēc gada – latviešu-vācu daļa.121 Abas 
daļas atkārtoti un apvienoti izdotas 1777. gadā122 Jelgavā. Vāciski latviskajā daļā 
607 slejās ir ap 15 000 vārdu, latviski vāciskajā daļā – 406 slejās ap 10 000 vārdu. Vārd-
nīca iespiesta gotiskajiem burtiem. Izmantots alfabētiskais šķirkļu kārtojuma princips, 

117 Der lettiſchen Grammatik zweiter Theil, Syntax. Entworfen von Otto Benj. Gottfr. Roſenberger. Magazin, 
herausgegeben von der Lettiſch=Literäriſchen Geſellſchaft. Zehnten Bandes erſtes Stück. Mitau, gedruckt bei 
J. F. Steffenhagen und Sohn, 1852.

118 GRAMMATYKA INFLANSKO-ŁOTEWSKA KRÓTKO ZEBRANA dla UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA ŁO-
TEWSKIEGO. w WILNIE: w Drukarni XX. Missyonarzow p. K. S. Kazimierza, Roku 1817.

119 GRAMATYKA INFLANTSKO ŁOTEWSKA DLA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA ŁOTEWSKIEGO ułoźona przed 
TOMASZA KOSSOWSKIEGO PLEBANA LIKSNIEŃSKIEGO. RYGA. Drukiem L. Hartunga, 1853. 

120 Volſtändiges Lettiſches Lexicon, ſamt angezeigten verſchiedenen Provinzialdialekten in Lief= und Kurland. 
Schloß Ober=Pahlen, 1772.

121 Lettiſch Deütſcher Theil des volſtändigen Lettiſchen Lexici, darinnen nicht nur ſämtliſche Stammwörter dieſer 
Sprache ſamt ihren Abſtämlingen, ſondern auch die ſeltene, nur in gewißen Gegenden gebräuchliche Wörter, 
zum Nachſchlagen, angezeigt werden. Schloß Ober=Pahlen, 1773. 

122 Vollſtändiges deutſchlettiſches und lettiſchdeutſches Lexicon, nach den Hauptdialecten in Lief= und Curland 
ausgefertigt von Jacob Lange, Generalſuperintendenten des Herzogthums Liefland ec. Mitau: Gedruckt bey 
J. Fr. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, 1777. 
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taču atsevišķos gadījumos šķirklī iekļauti arī atvasinājumi, vārdu savienojumi un salik-
teņi, piemēram, Addit, knitten, ſtrikken. / addit wihzes, baſtene Baur=/ſchue ſtechten. 
[..], bet atsevišķos šķirkļos ir izdalīti no verba adīt ar priedēkļiem atvasinātie verbi 
apaddit, eeaddit u.c. 

J. Langes lielo interesi par latviešu valodas leksiku apliecina arī vairāki simti vārd-
nīcā iekļautu vietu vārdu: apdzīvoto vietu, pilsētu, piļu, muižu, upju, ezeru, kalnu, 
mežu nosaukumu. 

J. Lange materiālus savai vārdnīcai ir vācis, vairāk nekā 50 gadu dzīvodams un 
strādādams Vidzemē, ieklausīdamies tautas valodā. Viņam izdevies reģistrēt daudz 
vārdu, ko citi leksikogrāfi nebija pamanījuši. Viņš fiksējis tautā lietotu lietu un jēdzienu 
nosaukumus, kuru vietā senākās vārdnīcās parasti tika minēti aizguvumi.

G. F. Stenders ir vairāku vārdnīcu sastādītājs, bet paliekoša vērtība, kas kalpoja 
simts gadus kā nozīmīgākais leksikogrāfiskais avots, ir viņa 1789. gadā izdotais “Letti-
sches Lexikon”123 ar latviešu-vācu (Lettisches Wörter=Lexikon) un vācu-latviešu (Deutsch-
lettisches Wörter=Lexikon) daļu, kā arī ar atsevišķu 12 nodaļu toponīmiski semasiolo-
ģisku pielikumu (Lettisches Namen=Lexikon). Latviski vāciskajā daļā ir 402  ok tāva 
formāta lappuses ar aptuveni 7000 vārdiem, bet vāciski latviskajā daļā – 769 lappuses 
ar aptuveni 14 000 vārdiem. Latviešu vārdi iespiesti latīņu burtiem, vācu vārdi – gotis-
kajā rakstā. Vārdi kopoti ligzdās, vienā ligzdā apvienojot pamatvārdu ar prefiksāliem 
un sufiksāliem atvasinājumiem, kā arī salikteņus, vārdu savienojumus, frazeoloģismus, 
piemēram, galds, m. Brett, Tiſch, Tafel. / gald-auts, m. Tiſchtuch. / aisgalds, Abſcheidung 
im Stall vors kleine Wieh. / Deewa galds, Tiſch des / des Herrn. / pee Deewa galdu eet, / 
zur Kommunion ge=/hen. / Deewa galdneeks, ein / Kommunikant. / galdiht, is, aus-
bulſtern.124 Salīdzinot ar J. Langes vārdnīcu, ligzdas ir daudz plašākas.

Ar 19. gadsimta sākumu Latvijā rodas dažādas biedrības. Visi, kas interesējās par 
latvietības saglabāšanu un popularizēšanu, centās apvienoties un izveidoja Latviešu lite-
rāro (jeb draugu) biedrību, kas kopš dibināšanas (1824. gada) visa gadsimta garumā 
bija nozīmīgs latviešu valodas un tautas kultūras izpētes centrs. Sevišķi aktīva biedrība 
bija savas darbības sākumposmā, kad, piemēram, tika izvērsta plaša diskusija par lat-
viešu rakstību, kas atspoguļota biedrības izveidotajā izdevumā “Magazin, herausgegeben 
von der Lettiſch=Literäriſchen Geſellſchaft”, kura pirmais numurs nāca klajā 1828. gadā. 
Tas ir pirmais tieši latviešu valodas problemātikai veltītais turpinājumizdevums, kura 
materiāli ir noderīgi vēl šodien. Tajā ir raksti gan par gramatikas, gan leksikas, gan arī 
citiem jautājumiem. Autoru vidū īpaši minams Juris Bārs – pirmais latvietis, kas rak-
stījis par latviešu valodu. Latviešu literārā biedrība izsludināja arī konkursu jaunas 
gramatikas rakstīšanai, kurā gan bija iesniegts tikai viens darbs, kas arī tika izdots – 
Heinriha Heselberga “Lettische Sprachlehre”125 (1841).

123 Lettiſches Lexikon. In zween Theilen abgefaſſet, und den Liebhabern der lettiſchen Litteratur gewidmet von 
Gotthard Friedrich Stender, Präpoſitus emeritus zu Selburg, Paſtor zu Selburg und Sonnaxt, und der k. d. G. 
zu Göttingen M. Mitau: Gedruckt bey I. F. Steffenhagen, Hochfürſtl. Hofbuchdrucker, [1789].

124 Turpat, Lettiſches Wörter- und Namen=Lexikon, S. 66.
125 Lettiſche Sprachlehre, verfaßt von Heinrich Heſſelberg, Prediger zu Dalbingen in Kurland. Eine von der 

Aller höchſt beſtätigten lettiſch=literäriſchen Geſellſchaft gekrönte und auf Roſten derſelben gedruckte 
Preisſchrift. Mitau: Gedruckt bei Johann Friedrich Steffenhagen und Sohn, 1841.
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Kopš 18. gadsimta vidus, kad tika pub-
licēti pirmie darbi, kas balstīti augšzem-
nieku dialektā, nostiprinājās divas rakstu 
tradīcijas. Tagadējā Latgales teritorijā – lat-
galiešu rakstu valoda, bet pārējā Latvijas 
teritorijā – latviešu rakstu valoda jeb lej-
zemnieku rakstu valoda, kurā līdz 19. gad-
simta vidum pastāvēja Bībeles 2. izde vumā 
ievērotā ortogrāfija. Galvenais tās jauninā-
jums 19. gadsimtā – lietvārdi vairs netika 
rakstīti ar lieliem burtiem. 

Rakstība joprojām bija balstīta vācis-
kajās tradīcijās, tāpēc radās arī visai dīvaini 

ierosinājumi, piemēram, likvidēt burtkopas, tās aizstājot ar krievu burtiem (1830126), 
pāriet uz kirilicu pilnībā (1833127). Kirilicā ir publicēta, piemēram, Ivana Sproģa tau-
tasdziesmu izlase “Памятники латышскаго народнаго творчества”128 (1868), kur 
latviešu tekstam paralēli dots tulkojums krievu valodā (sk. 11. att.).

Uz būtiskām izmaiņām latviešu valodas rakstībā 1847. gadā rosināja Dobeles mā-
cītājs Juris Bārs. Viņš ieteica lietot latīņu burtus; garos patskaņus apzīmēt ar divu veidu 
garumzīmēm atkarībā no intonācijas; divskaņus ie un uo apzīmēt ar ia un ua; burtus s, 
z, c apzīmēt ar latīņu burtiem, bet mīkstinātos līdzskaņus š, ž, č apzīmēt ar ś, ź, ć; mīk-
stināto līdzskaņu apzīmēšanai lietot komatiņu zem attiecīgā burta, izņemot gadījumus, 
kad komatiņš tiek likts virs burta – ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ; dubultā w vietā rakstīt v; nešķirt šauro 
un plato e, ē, jo lielākoties tie ir pozicionāli.129

Augšzemnieku rakstība arī balstījās uz svešu tradīciju – uz poļu valodas rakstību. 
Patskaņu garums apzīmēts dažādi – gan ar gravi virs patskaņa burta, piemēram, dìna, 
gan ar dubultu patskaņa burtu, piemēram, diina, vai arī vispār nav apzīmēts, piemē-
ram, dinas. 

Atbilstoši tālaika poļu rakstības principiem divskaņu [ai], [ei], [oi] un [ui] otrais 
komponents rakstīts ar y, piemēram, aycynot, dźeywie, oſtoytâ, muyta.

Līdzskaņi pēc poļu rakstības parauga mīkstināti vai nu ar īpašu mīkstinājuma 
zīmi, vai arī ar sekojošu i aiz līdzskaņa burta: aćś, dźeyws, mań un bruniots, ganieybu. 

Līdzskanis [s] rakstīts gan ar s, piemēram, spàks, dasmytâ, gan ſ, piemēram, ſkaydri, 
mòſa, ſnigs. 

Šķirts mīkstais ļ un cietais l atbilstoši poļu rakstībai: ćelim, kliidze, laużu un gołwu, 
gułtas, słymim. 

126 Formenlehre der lettiſchen Sprache. Conſpect für ſeine Zuhörer von dem Lector der lettiſchen Sprache Ho-
frath Roſenberger. Mitau: Gedruckt bei Joh. Friedr. Steffenhagen und Sohn, 1830

127 Wendt D. Flüchtige Bemerkungen hinſichtlich des Alphabets und der Ausſprache der lettiſchen Sprache. 
Magazin, herausgegeben von der Lettiſch-Literäriſchen Geſellſchaft, Vierten Bandes zweites Stück. Mitau: Ge-
druckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1833, S. 208–212.

128 Памятники латышскаго народнаго творчества собраны и изданы Иваномъ Спрогисомъ. Вильна: 
Пє чатня Вилєнскаго Губєрнскаго Правлєния, 1868.

129 Baar G. H. Ueber die in der lettiſchen Sprache vorkommenden Laute und deren einfache Bezeichnung durch 
die Schrift. Magazin, herausgegeben von der Lettiſch-Literäriſchen Geſellſchaft, Neunten Bandes erstes Stück. 
Mitau: Gedruckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1847, S. 21–48.

11. att. Fragments no tautasdziesmu izlases “Памятники 
латышскаго народнаго творчества”
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Līdzskanis [š] apzīmēts ar sz vai ſz: apgayſmoſzonas, ſze, szkàparś ‘pārvaldnieks’, 
wuszkas ‘aitas’, bet [č] – ar cz: czyuszkas, ołgoczs ‘algādzis’.130 

18. gadsimta otrajā pusē, bet it īpaši 19. gadsimtā latviešu grāmatniecība bagātinā-
jās ar daiļliteratūras, dažādiem lietišķās literatūras, vēlāk arī avīžu un žurnālu izdevu-
miem. Vācu mācītājiem ar laiku pievienojās pirmie latviešu tautības rakstnieki. Lat-
viešu zemnieku vidū izplatījās hernhūtisms un sakarā ar to – zemnieku rokraksta 
literatūra. 

Kad rakstu valodas lietošanas sfēra paplašinājās un žanri dažādojās, kļuva nepie-
ciešams rakstu valodu pilnīgot. Lai arī turpmāk turētu savās rokās latviešu kultūras 
dzīvi, daļa vācu mācītāju turpināja jau G. Manceļa aizsākto virzienu – centās iemācīties 
un saviem tautiešiem iemācīt pareizu latviešu valodu. Citi uzskatīja, ka latviešiem būtu 
pareizāk pārvācoties. 

Nākamais ir normas daļējas maiņas un modernizācijas periods (1856–1918), 
kura sākumgadā sāka iznākt laikraksts “Mājas Viesis”, kā arī Tērbatā izdeva J. Alunāna 
dzejoļu krājumu “Dziesmiņas”, ko papildināja raksts “Kāds vārds par latviešu valodu”. 
Par posma noslēgumu uzlūkojams 1918. gads – Latvijas valsts dibināšana, kas ietek-
mēja arī latviešu valodas statusu un funkcijas. 

Šai posmā galvenokārt var runāt par latviešu valodas attīstību lejzemnieku rakstu 
valodas teritorijā, jo tālāko latgaliešu valodniecības un arī rakstu valodas attīstību uz 
ilgāku laiku (1864–1904) pārtrauca t.s. drukas aizliegums, kad Vitebskas guberņā, 
ieskai tot mūsdienu Latgales teritoriju, bija aizliegts iespiest grāmatas latīņu burtiem.

Latviešu valodas attīstību joprojām ietekmē vācu garīdznieki, tomēr arvien lielāka 
nozīme kļūst pašiem latviešiem, kas 19. gadsimta otrajā pusē apvienojas sabiedriski 
nacionālā kustībā, kas pazīstama ar nosaukumu “jaunlatvieši”. Zināmākie jaunlatviešu 
centri ir saistāmi ar tālaika mācību iestādēm – Tērbatas Universitāti un Pēterburgas 
Universitāti. Savu ideju popularizēšanai jaunlatvieši izmantoja laikrakstu “Mājas Vie-
sis” (1856–1910), kura sākotnējais redaktors bija A. Leitāns, kā arī J. Alunāna izdoto 
rakstu krājumu “Sēta, daba, pasaule” (1–3, 1859–1860), kur latviešiem tika prasītas 
tiesības pašiem noteikt savas kultūras un izglītības attīstību. Sevišķi lielu uzmanību 
jaunlatvieši pievērsa izglītībai, tautas apgaismošanai. Krišjānis Valdemārs, Krišjānis 
Barons un Juris Alunāns Pēterburgā noorganizēja laikrakstu “Pēterburgas Avīzes” 
(1862–1865), kam bija liela nozīme latviešu redzesloka paplašināšanā un vācu baronu 
privilēģiju kritizēšanā (sevišķi tā satīriskajiem pielikumiem “Dzirkstele” un “Zobugals”, 
kas kļuva par latviešu politiskās satīras aizsācējiem). Jaunlatviešu kritiskā attieksme 
pret daudzām parādībām latviešu valodas, īpaši tās ortogrāfijas, attīstībā izsauca asu 
reakciju no vācu garīdzniecības puses. Tomēr jaunlatviešiem vēl nebija īsta atbalsta 
latviešu tautā, turklāt daudzi no viņiem naivi ticēja, ka latviešiem ejams kopējs ceļš ar 
Krieviju, iekļaujoties tās kultūrā. 

Svarīgu vietu latviešu nacionālās pašapziņas veidošanā ieņem Rīgas Latviešu bied-
rība, kas kopš dibināšanas 1868. gadā kļuva par latviešu intelektuālās domas centru, 
kur tika apspriesti arī ar latviešu valodu un tās lietošanu saistīti jautājumi. 

130 Plašāk par augšzemnieku rakstību sk.: Jansone I., Stafecka A. Latviešu rakstības attīstība: lejzemnieku un 
augš zemnieku tradīcija. Latvieši un Latvija. 1. sēj.: Latvieši. Atb. red. I. Jansone, A. Vasks. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2013, 227.–243. lpp.
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Latviešu valodā līdz 19. gadsimta vidum bija vērojama ļoti liela atšķirība starp 
rakstīto valodu un runāto valodu, t.i., izloksnēm. Jaunlatviešu darbībā milzīgs sasnie-
gums bija tas, ka viņiem apmēram 30 gadu laikā izdevās stipri mazināt šo atšķirību.

Lai latviešu valoda turpmāk kā runā, tā arī rakstos spētu kalpot visām latviešu nā-
cijas vajadzībām, bija nepieciešams to izkopt un attīstīt. Pirmais pie šā grūtā darba 
ķērās J. Alunāns. Viņš pareizi izprata valodu attīstības gaitu, atgādināja, ka arī vācu 
lite rārā valoda ir izveidojusies pakāpeniski, un parādīja līdzekļus, kā latviešu valodu 
padarīt par kultūras tautas valodu.131

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā kā apliecinājums latviešu valodas 
daudzfunkcionalitātei tiek izdotas pirmās enciklopēdijas ar nosaukumu “Konversācijas 
vārdnīca”. 1891.–1898. gadā iznāca “Konversācijas vārdnīca”132, ko divos sējumos 
27  burtnīcās izdeva Jēkabs Dravnieks (1.–25. burtnīca) un Heinrihs Alunāns 
(26.–27. burtnīca). Šī “Konversācijas vārdnīca” netika pabeigta, tās izdošana apstājās 
pie šķirkļa Kristjans. Otrā “Konversācijas vārdnīca”133 tika izdota 1904.–1921. gadā 
četros sējumos 99 burtnīcās. To izdeva Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija 
(1.–32. burtnīca) un Derīgu grāmatu nodaļa (31.–99. burtnīca), bet redaktora pienā-
kumus veica J. Dravnieks. Vārdnīca aptver tālaika zināšanas par ģeogrāfiju, dabas-
zinātnēm, matemātiku, medicīnu, farmakoloģiju un vēsturi. 2. un 3. sējumā ir ievietots 
plašs šķirklis “Latvieši” 160 lappušu apjomā, kurā 24 tematiskās rubrikās ir aprakstīta 
Latvijas daba, latviešu valoda, vēsture, saimnieciskā un kulturālā attīstība.

19. gadsimta 70. gados rodas nepieciešamība pēc latviešu valodas gramatikām sko-
lotājiem un mācību grāmatām latviešu bērniem, jo kopš 1874. gada Vidzemē un kopš 
1875. gada Kurzemē līdz tam vairāk pašplūsmai atstātās tautskolas iegūst stingrākus 
priekšrakstus un mācību programmas, kurās iekļauta arī lasīšana un rakstīšana, kam 
vajadzīgas mācību grāmatas. Par dzimtās valodas mācību grāmatu sākumu uzlūkojams 
1874. gads, kad iznāk Frīdriha Mekona grāmata “Latviskas valodas katķisme priekš 
tautas skolām”.134 Nozīmīgāko 19. gadsimta beigu skolas mācību grāmatu autori ir Ma-
tīss Kaudzīte, Heinrihs Spalviņš, Antons Laimiņš, Juris  Kalniņš. 

Latviešu valodā sarakstītas gramatikas rodas jau nedaudz pirms 1874. gada. Vis-
pirms atzīmējama Kaspara Biezbārža “Mūsu valoda un viņas rakstība”,135 bet īpašu 
vietu šo grāmatu vidū ieņem Andreja Stērstes “Latviešu valodas mācība, sistemātisks 
kurss”136, kas ir pirmā latviski sarakstītā sistemātiskā latviešu valodas gramatika un 
gandrīz trīsdesmit gadus bijusi plašākā un labākā gramatika latviešu valodā. Nākamie 

131 Kahds wahrds par Latweeʃ̷chu wallodu. DſeeỜmiņas LatweeỜchu wallodai pahrtulkotas. Tehrpata: drukkatas 
pee Laakmanna 1856tâ gaddâ, 62.–70. lpp.

132 Konwersazijas wahrdniza ar daudz mahzitu latveeschu palihdsibu J. Drawneeka isdota. Jelgawa: H. J. Drawiņ-
Drawneeka apgādībā, 1891–1898.

133 Konwersazijas wahrdnica. Rīga, 1904–1921.
134 Latwiskas walodas katķisme preeksch tautas skohlahm, jeb gramatikaliga lasischanas, runaschanas un rak-

stischanas mahciba eeksch 393 prasischanahm, uzdohschanahm, atbildehm un prohwehm ar daudzeem peesih-
mejumeem un ihpaschu pamahzischanu kā wehstules rakstamas / sarakstita un gaismâ laista no Fr. Mekon. 
Jelgava: drukata un dabujama pee J.W. Steffenhagens un dehla, 1874.

135 Beeſbardis K. MuỜu waloda un wiņas rakſtiba. Riga: rakſtos Ờpeeſts pee K. Stalberg, 1869.
136 Stērste A. Latviešu valodas mācības sistemātisks kurss. I. Etimoloģija. II. Sintaksa. III. Ortogrāfija. Rīgā un 

Tēr batā: Šnakenburga spiest., 1879–1880.
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šāda veida darbi ir Jāņa Endzelīna un Kārļa Mīlenbaha kopdarbi “Latviešu valodas 
mācība”137 un “Latviešu gramatika”.138 Pēdējā ir arī pirmā normatīvā latviešu valodas 
gramatika, kas ir galvenā rokasgrāmata latviešu valodas apguvē līdz pat Otrajam pa-
saules karam. Šajā gramatikā lietota tāda valodniecības terminoloģija, kādu to iz-
veidoja 1901.–1902. gadā notikušo diskusiju un vienošanos rezultātā. Jāatzīmē arī 
K. Mīlen baha sagatavotā grāmata “Teikums”,139 kas ir nozīmīgs tālaika sintakses teori-
jas apkopojums un skaidrojums un uzskatāma par pamatu latviešu valodas sintakses 
teorijas attīstībai.

Paralēli latviešu tautības gramatiku autoriem turpina darboties arī vācieši. 19. gad-
simta 50. un 60. gadi ir arī laiks, kad latviešu valodas izpēte un aprakstīšana iegūst 
modernu un zinātnisku pamatu. Uz simts gadiem par valdošo kļūst salīdzināmi vēstu-
riskā metode. Augusts Bīlenšteins jau 1856. gadā publicē savas pārdomas, kādai jābūt 
jaunajai latviešu valodas gramatikai, tad cītīgi strādā pie tās un ar Krievijas Ķeizariskās 
zinātņu akadēmijas atbalstu 1863.–1864. gadā iznāk viņa darbs “Die lettische Sprache, 
nach ihren Lauten und Formen erklärend un vergleichend dargestellt von A.  Bielen-
stein”140 divos sējumos. Šis darbs, kā norāda Sarma Kļaviņa,141 ieved latviešu valodu 
starptautiskajā zināt niskajā apritē un ir nozīmīgākais faktu avots līdz pat Pirmā pasau-
les kara beigām. Vienlaikus A. Bīlenšteins sagatavo arī šā darba īsāku versiju “Lettische 
 Grammatik”.142

Pārmaiņas notiek arī leksikogrāfijā.143 Aizsākas latviešu nacionālā leksikogrāfija, 
t.i., vārdnīcu sagatavošanā iesaistās paši latvieši. Līdz 19. gadsimta vidum galvenie 
vārdnīcu veidotāji bija vācu mācītāji, bet kopš jaunlatviešu kustības sākuma mērķ-
tiecīgā latviešu vārdnīcu izstrādes darbā iesaistās latvieši paši. Kā pirmais minams 
K. Valdemārs, kas gan pats aktīvi iesaistījās vārdnīcu gatavošanā, gan arī mudināja to 
darīt citus jaunlatviešus. Maskavā 1872. gadā iznāca pirmā krievu-latviešu-vācu vārd-
nīca,144 par kuras sagatavošanu rūpējās K. Valdemārs, bet izstrādē piedalījās vairāki 
jaunlatvieši (Andrejs Spāģis, Krišjānis Kalniņš, Indriķis Laube, Fricis Brīvzemnieks). 
Vārdnīcā iekļauti ap 37 000 vārdu. Latviešu vārdi rakstīti latīņu burtiem. Vienkāršota 
arī pareizrakstība, atmetot līdzskaņu burtu dubultojumu. Vārdnīcā pieņemtie ortogrā-
fijas jauninājumi pēc tam izmantoti vairākos citos izdevumos. Latviešu-krievu-vācu 
vārdnīca145 arī iznāca Maskavā 1879. gadā. Vārdnīcā ir 13  000 vārdu, kas ņemti no 

137 Endſelins J., Mülenbachs K. Latveeſchu walodas mahciba. Rīga: R. I. Zichmaņa apgahdibā, 1907.
138 Endſelins J., Mülenbachs K. Latveeſchu gramatika. Rīga: R. I. Zichmaņa apgahdibā, 1907.
139 Mīlenbahs K. Teikums. Rīga: Pūcīšu Ģederta apgādībā, 1898 (arī: Mīlenbahs K. Darbu izlase. 1. sēj. Rīga: LU 

Latviešu valodas institūts, 2009, 221.–296. lpp.).
140 Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklärend un vergleichend dargestellt von A. Bielen-

stein. Erster Theil. Die Laute. Die Wortbildung. Zweiter Theil. Die Wortbeugung. Berlin: Ferd. Dümmler’s 
Verlahs buchhandlung, 1863–1864.

141 Kļaviņa S. Die Werke von August Bielenstein – eine bedeutende Quelle der Indoeuropäistik des 19. Jahrhun-
des. Res Balticae: miscellanea italiana di studi Baltistici, Vol. 8, 2002, S. 151–168.

142 Lettische Grammatik von A. Bielenstein. Mitau: F. Lucas’ Buchhandlung, 1863. 
143 Plašāk par latviešu leksikogrāfijas attīstību sk.: Jansone I. Entwicklung der lettischen Lexikographie von 

G. Mancelius bis zu elektronischen Wörterbüchern. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 
129, 2003, S. 64–95.

144 Kreewu-latweeschu-wahcu wardnize isdota no Tautas Apgaismoschanas Ministerijas .. Москва, 1872.
145 Latweeschu-Kreewu-wahzu wardnize isdota no Tautas Apgaismoschanas Ministerijas .. Москва, 1879.
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 iepriekšējās vārdnīcas, tā publicēta tajā pašā rakstībā kā iepriekšējā. Konsekventi lat-
viešu un citu valodu vārdiem dotas gramatiskās norādes. Ilustratīvā materiāla vārdnīcā 
nav, tulkojumi doti vārds pret vārdu. Turpinās ģermānismu nomaiņa, jaunu, precīzāku 
nosaukumu un terminu meklējumi (piemēram, burtnīca, dzeja, nākotne, priekšmets, 
skaitļa vārds, zemes šaurums) u.tml. 

Pārsvarā rakstot vārdnīcas, kurās iekļauta arī krievu valodas leksika, latvieši mē-
ģina iesaistīties arī latviešu leksikogrāfijai tradicionālo vācu valodas vārdnīcu izstrādē. 
Parasti gan viņu vārdus nevar atrast šo vārdnīcu titullapās. Rīgā 1872. gadā iznāca 
Karla Kristiana Ulmaņa vārdnīcas “Lettisches Wörterbuch”146 pirmā daļa – latviešu-
vācu vārdnīca. Tās sagatavošanā sākumā piedalījās latvietis J. Bārs, vēlāk latviešu rakst-
nieks un mācītājs Juris Neikens. Vārdnīcā ietilpst ap 20 000 vārdu, kas parasti ilustrēti 
ar piemēriem. Vārdi ņemti gan no agrāk publicētām vārdnīcām un rokrakstiem, gan 
arī vākti no jauna. K. Ulmanis vairījies no jaunvārdiem, taču, jaun latvieša Ata Kron-
valda mudināts, tos uzņēmis. Aizguvumi no slāvu valodām pārstāv galvenokārt iz-
lokšņu leksiku. Vārdnīcā iekļauti arī vairāki desmiti agrāk neminētu igauņu vai lībiešu 
cilmes apvidvārdu. 

“Lettisches Wörterbuch” otrā – vācu-latviešu daļa147 izdota 1880. gadā. Tās sagata-
vošanā līdz 1868. gadam piedalījās J. Neikens, pēc tam trīs vācu mācītāji – K. Ulmanis, 
Augusts Dēbners un Gustavs Braže. Vārdnīcā ir ap 35 000 vārdu. Atšķirībā no iepriek-
šējām vārdnīcām G. Bražes vārdnīcā ir iekļauts ļoti liels skaits svešvārdu.

Lai gan svešvārdi ir iekļauti visās latviešu valodas vārdnīcās, sākot jau ar G. Man-
ceļa “Lettus” 1638. gadā, īpaša uzmanība svešvārdiem tiek pievērsta tikai 19. gadsimta 
otrajā pusē, kad 1862. gadā laikrakstā “Pēterburgas Avīzes” publicēja īpašu J. Alunāna 
sagatavotu svešvārdu pielikumu. Sarakstā bija iekļauti 150 vārdi ar samērā pareiziem 
skaidrojumiem. Pirmo svešvārdu vārdnīcu 1878. gadā publicēja F. Mekons.148 Tajā 
42  lappusēs divās slejās sakopoti 2200 svešvārdi. Vārdiem pievienota norāde par to 
izcel smi. Pirmā plašākā svešvārdu vārdnīca ir Jēkaba Dravnieka 1886. gadā publicētā 
“Svešu vārdu grāmata”.149 Tajā iekļauts ap 5000 vārdu, to skaidrojumi lielākoties ir 
skaidri saprotami, grūtības ir sagādājušas tikai terminiem atbilstošo latviešu vārdu 
 izvēle. Līdz 1914. gadam iznāk vēl četri papildināti šīs vārdnīcas izdevumi. No 19. gs. 
beigām zināms arī skolotāja Augusta Burkina svešvārdu vārdnīcas rokraksts.150

1858. gadā Viļņā iespiesta katoļu garīdznieka Jana Kurmina sagatavotā poļu-la-
tīņu-latviešu vārdnīca,151 kurā vārdu latviskās atbilsmes dotas augšzemnieku dialektā, 
resp., latgaliešu rakstu valodā. J. Kurmins savas vārdnīcas sagatavošanā izmantojis gan 

146 Lettiſches Wörterbuch. Erſter Theil. Lettiſch-deutſches Wörterbuch von Biſchof Dr. Carl Chriſtian Ulmann. Riga: 
Verlag von H. Brutzer & Co, 1872.

147 Lettiſches Wörterbuch von Ulmann und Braſche. Zweiter Theil. Deutſch-lettiſsches Wörterbuch mit Zugrundele-
gung des von Biſchof Dr. Carl Chriſtian Ulmann zurückgelaſſenen Manuſcriptes bearbeitet von Guſtav Braſche. 
Riga u. Leipzig: Verlag von H. Brutzer & Co, 1880.

148 Mekon Fr. weỜchu wahrdu grahmata: preekſch grahmatneekeem un laikrakstu laſitajeem, ar 2200 ſweſcheem 
wahrdeem un wiņu nozihmehſchanu latwiſkā walodā. Leepaja: V. Neemanis, 1878

149 Drawneeks J. weỜchu wahrdu grahmata grahmatneekeem un laikrakſtu laỜitajeem. Jelgawa: apgahdajis un 
drukajis H. Allunans, 1886 (2. izd. 1899, 3. papild. izd. 1904, 4. izd. 1906, 5. pārlab. izd. 1914).

150 Burkins A. Literarisks tulks grahmatneekeem, laikrakſtu laſitajeem un paſchiſglihtibai (19. gs. beigas, 
manuskripts – atrodas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā).

151 Słownik polsko łacinsko łotewski, ułozony i napisany przez xiędza Jana Kurmina. Wilno, 1858.
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G. Elgera poļu-latīņu-latviešu vārdnīcu, 
gan K. Sirvīda poļu-latīņu-lietuviešu 
valodas vārdnīcu. Jāpiebilst, ka J.  Kur-
mina vārdnīca ir publicēta pēc tās sastā-
dītāja nāves. Vārdnīca paredzēta katoļu 
garīdzniekiem latviešu valodas apgūša-
nai. Vārdnīcā ir ap 13 000 šķirkļu. Lat-
viešu vārdi rakstīti poļu ortogrāfijā. 
Rak stu valodas formas jauktas ar dia-
lektālām formām, daudz ne vien iespie-
duma, bet arī rakstības kļūdu. Salī-
dzinot J. Kurmina vārdnīcas vārdu 
krājumu ar G.  Elgera vārdnīcas vārdu 
krājumu, konstatējams ievērojams slā-
viskās, sevišķi krieviskās cilmes vārdu 
pie augums. 

Plašāks kļūst vārdnīcās iekļauto valodu skaits. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kai-
miņtautu valodām. 1885. gadā izdota vācu-latviešu-krievu-igauņu vārdnīca,152 kuras 
izstrādē ir piedalījušies Matīss Kaudzīte, Jāns Nebokats un Johaness Koncevičs. Vārd-
nīcas 183 lappusēs paralēli četrās valodās sakopoti septiņdesmit triju dažādu nozaru 
nosaukumi, jautājumi un izteicieni.

1894. gadā Mazajā Lietuvā (Tilzītē) klajā nākusi Mīkola Miežiņa lietuviešu- 
latviešu-poļu-krievu vārdnīca,153 kurā iekļauts ap 15 000 vārdu.

Tiek sagatavotas un publicētas pirmās terminoloģijas vārdnīcas. Krievijas Jūras 
tirdzniecības veicināšanas biedrība 1881. gadā Maskavā izdeva trīssimt lappušu biezu 
K. Valdemāra sagatavotu jūrnieku kabatas vārdnīcu krievu, angļu, franču, vācu, itāliešu, 
dāņu, norvēģu, zviedru, latviešu valodā ar holandiešu un spāņu valodu pielikumā.154 
Vārdnīca iekārtota pēc vairāku 19. gadsimtā Rietumeiropā izdotu jūrniecības terminu 
vārdnīcu parauga (sk. 12. att.). K. Valdemārs ar jūrskolas skolotājiem ir papildinājis iz-
mantotos paraugus ar latviešu un krievu valodas terminiem. 19. gadsimta otrās puses 
latviešu jūrnieku runā vēl ir daudz svešu vārdu, trūkst vienotas terminoloģijas. 

19. gadsimta pēdējā ceturksnī latviešu valodas pētniecība vēršas plašumā, rodas 
jauni pētījumu virzieni. Viens no tiem ir dialektoloģija. Pirmais izloksnes apraksts 
publicēts “Magazīnās” 1863. gadā,155 bet pirmie dialektoloģiskās ekspedīcijās dažādas 

152 Systematiſches Vocabularium in deutſcher, lettiſcher, ruſſiſcher und eſtniſcher Sprache. Anleitung zu Uebungen 
in den betr. Umgangsſprachen von J. Koncewicz / SiſtematiỜki Ờakahrtota Wahzu-LatweeỜchu-Kreewu-
Igauņu wahrdniza. Latwiſko daļu rakſtijis Kaudſites Mathiſs / Sakſa-Läti-Wene-Eestikeele Sõnaraamat. To-
imetanud J. Nebocat. Riga und Dorpat: Druck und Verlag von Schnakenburg’s lith und typogr. anſtalt, 1885.

153 Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas / kun. M. Miežinio = Leišu-latviešu-půļu-krievu vārd-
nica  / nů Miežińa = Litewsko- łotewsko-polsko-rossyski słòwnik / ks. Miežinisa = Литовско-латышско-
польско-русскій словарь / М. Межиниса. Tilžēje: M. Noveskio, 1894.

154 [Х. Вальдемар] Карманный русско-англiйско-французско-немецко-италiянско-датско и норвежско-
шведско-латышскiй морской словарь съ прибавленем голландскаго и испанскаго языковъ .., издан ный 
Императорскимъ Обществомъ для Содействiя Русскому Торговому Мореходству. Москва, 1881.

155 Treu F. Der Oppekalnſche Dialect. Magazin, herausgegeben von der Lettiſch-Literäriſchen Geſellſchaft, 
Dreizehnten Bandes erstes Stück. Mitau: Gedruckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1863, S. 21–29. 

12. att. Fragments no jūrnieku kabatas vārdnīcas
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Latvijas vietas apceļo A. Bīlenšteins kopā ar Kēnigsbergas Universitātes profesoru 
Adal bertu Becenbergeru, kurš pēc tam sagatavo pirmo plašāko apskatu par latviešu 
valodas izloksnēm “Lettische Dialect=Studien”156 (1885). A. Bīlenšteins uzlūkojams par 
latviešu valodas ģeolingvistisko pētījumu aizsācēju. Viņš ir izveidojis pirmo latviešu 
valodas dialektu karti, kas datēta ar aptuveni 1860. gadu. Šo karti 20 gadus vēlāk pub-
liskojis Frīdrihs Jūliuss Dērings157 rakstā par Kurzemes latviešu izcelsmi. A. Bīlenšteins 
1892. gadā publicējis arī pirmo latviešu valodas izlokšņu parādību izoglosu karti.158 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā dialektu pētniecībā iesaistās arī latviešu 
valodnieki – Jānis Kauliņš, Juris Plāķis u.c. Nozīmīgāko darbu paveikuši J. Endzelīns 
kopā ar K. Mīlenbahu, 20. gadsimta sākumā apbraukādami daudzas Latvijas vietas, 
vācot izlokšņu materiālu. 

Latviešu rakstības attīstībā īpaši nopelni šai laikā ir Rīgas Latviešu biedrībai. Lai 
normalizētu situāciju latviešu ortogrāfijā, 1876. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību 
komisija izstrādāja savu ortogrāfiju, kura paredzēja: lietot latīņu alfabēta burtus, mīk-
stinātos līdzskaņu burtus š, ž, č apzīmēt ar jumtiņu virs burta, mīkstinātos līdzskaņu 
burtus ļ, ņ, ŗ, ķ apzīmēt ar komatiņu zem cietā līdzskaņa burta, garo patskaņu apzīmē-
šanā atsacīties no intonācijas apzīmējuma, saglabāt divskaņa ie apzīmējumu ee. Tomēr 
Rīgas Latviešu biedrībai nebija tik daudz naudas, lai varētu nopirkt garumzīmes, tāpēc 
garos patskaņus apzīmēja tikai tad, ja tie šķīra vārda nozīmi, piemēram, kazas un 
kāzas. Zīmju trūkuma dēļ š, ž, č rakstīja ar komatiņu apakšā.

1908. gada 25. janvārī pie Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas tika nodibināta 
Ortogrāfijas komisija, “sastāvoša no K. Mīlenbaha, J. Endzeliņa, J. Kalniņa, M. Arona, 
J. Birznieka,159 Fr. Trasuna, M. Siliņa, Spr. Paegles un V. Maldoņa ar kooptācijas tiesībām, 
kurai uzdeva izstrādāt priekšlikumus jaunai latviešu ortogrāfijai, piemērotai tagadnes 
ikdienišķās dzīves plašākām prasībām, kā arī rūpēties vēlāk par viņas ieviešanu dzīvē”.160 
Jau tā paša gada martā laikrakstā “Latvija” tika publicēts K. Mīlenbaha raksts “Latviešu 
pareizrakstības jautājums”, kurā vēsturiski izsekots latviešu ortogrāfijas attīs tībai, sīkāk 
pakavējoties pie patskaņu garumu apzīmēšanas, ar ieteikumu atbrīvoties no h kā garuma 
apzīmējuma, kā arī norādot uz nepieciešamību atbrīvoties no gotiskajiem burtiem.161 
Ortogrāfijas komisijas sēdēs (1908. gadā 18 sēdes, kuras apmeklējuši 220  inte resenti) 
vispusīgi analizēti vecās pareizrakstības trūkumi un iztirzāti jaunās ortogrāfijas principi. 
Arī Valodniecības nodaļa daudz spriedusi par latviešu ortogrāfijas reformas jautā-

156 Bezzenberger A. Lettische Dialekt-Studien. Göttingen: Vandenhock & Ruprecht, 1885.
157 Döring J. Über die Herkunft der kurländischen Letten. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für 

Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem Jahre 1880. 
Mitau: Gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1881, S. 47–118. 

158 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert: ein Beitrag zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St Petersburg: Com-
misionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1892.

159 RLB Zinību komisijas protokolos norādīts, ka šīs Ortogrāfijas komisijas loceklis bija agronoms Jānis Bise-
nieks (sk. LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, Ms 1230, V-3).

160 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru 
sarakstu. [Rīga, 1909], 21. lpp.

161 Mīlenbahs K. Latviešu pareizrakstības jautājums. Latvija, Nr. 74, 1908, 29. marts (11. apr.), 3. lpp.
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jumu.162 Tikai pusgadu pēc Ortogrāfijas komisijas dibināšanas sanāca vēsturiskās sēdes 
J. Endzelīna vadībā (vasaras sapulču laikā, 17. un 18. jūnijā), kurās vienojās par būtiskā-
kajām izmaiņām latviešu rakstībā: 1) pieņemt latīņu burtus; 2) atmest h kā garuma zīmi; 
3) garumu apzīmēt viscaur ar gulošu svītriņu virs “pašskaņa”, izņemot gadījumus, kas 
minēti Mīlenbaha un Endzelīna gramatikā; 4) dubultskaņu ee apzīmēt turpmāk ar ie; 
5) grupu burtus ſch, Ờch, tſch un dſch apzīmēt turpmāk ar ž, š, č un dž.163

Tomēr pēc lēmuma pieņemšanas jaunā ortogrāfija netika uzreiz ieviesta. Tam bija 
vairāki iemesli: pirmkārt, to aizkavēja Pirmā pasaules kara notikumi, otrkārt, spiestu-
vēm nebija līdzekļu jauno burtu iegādei. Pakāpeniski uz jauno ortogrāfiju pārgāja 
20. gadsimta 30. gadu pirmajā pusē.

Līdz ar drukas aizlieguma atcelšanu 1904. gadā varēja atsākties arī latgalisko izde-
vumu publicēšana. Jau 1903. gadā Pēterburgā notika neliela apspriede par latgaliešu 
rakstu valodas tālāko attīstību. Plašāka apspriede notika Rēzeknē 1907. gadā, tajā pie-
dalījās Francis Trasuns, Francis Kemps, Ontons Skrinda, Nikodems Rancāns, Pēteris 
Smelters u.c. Šīs apspriedes lēmumi ir atspoguļoti 1908. gadā izdotajā O. Skrindas sa-
rakstītajā gramatikā,164 kas balstīta augšzemnieku tradīcijās.

Šo gramatiku pieņemts uzskatīt par latgaliešu rakstu valodas pirmo normatīvo 
gramatiku. Tā uzrakstīta krievu valodā un domāta Pēterburgas katoļu garīgā semināra 
vajadzībām.

O. Skrindas ieteiktā rakstība ir visai sarežģīta. Pēteris Strods trāpīgi raksturo šīs 
gramatikas nozīmi – proti, O. Skrinda ar savu gramatiku ir iezīmējis galvenos pieturas 
punktus, no kuriem četri ir izvirzījušies par latgaliešu ortogrāfijas galvenajām problē-
mām, tās ir: latgaļu dialekta attiecības ar vidus dialektu, garumzīmju lietošana, līdz-
skaņu mīkstināšana, patskaņu mija saknē.165

O. Skrindas gramatikas principi tika izmantoti līdz jaunās ortogrāfijas ieviešanai 
1929. gadā, pakāpeniski izmainot atsevišķas rakstības normas jau pēc 1918. gada orto-
grāfijas apspriedes.

20. gadsimta pirmajā gadu desmitā, neraugoties uz zināmiem ierobežojumiem no 
Krievijas varas iestāžu puses, latviešu valodniecība un latviešu rakstu valodas lietojums 
vērsās plašumā. Taču tikai Pirmais pasaules karš (1914–1918) būtiski izmainīja līdzši-
nējos apstākļus. Nozīmīgākais notikums neapšaubāmi bija neatkarīgas Latvijas Repub-
likas proklamēšana (1918) un valsts izveide. Divdesmit gadus (līdz 1940) latviešu valoda 
un valodniecība varēja attīstīties kvalitatīvi pilnīgi jaunā situācijā – nacionālā valstī.

Secinājumi. Latviešu valoda ir nogājusi ilgu attīstības ceļu no indoeiropiešu zie-
meļu areāla dialekta līdz Latvijas kopvalodai. Domājams, ka ap 1000. gadu tagadējā 
Latvijas teritorijā runātas seno baltu cilšu jeb maztautu valodas – kuršu, zemgaļu, sēļu 
un latgaļu. Visticamāk, ka latviešu kopvaloda izveidojusies kā zemgaļu valodas un tai 

162 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru 
sarakstu, 23. lpp.

163 Turpat, 21.–22. lpp.
164 Skrinda O. Latwìszu wolúdas gramatika (Латышская грамматика летгальскaго нарeчія). C-Петербургъ, 

1908.
165 Strods P. Latgaļu dialekta ortografijas problemas. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu 

atcerei. Daugavpiļs: V. Lōča izdevnīceiba, 1944, 365.–366. lpp.
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lingvistiski ļoti tuvo rietumlatgaļu izlokšņu kopuma turpinājums. Pastāv arī cits vie-
doklis, ka latviešu valodas pamatā ir latgaļu valoda. Savukārt seno baltu cilšu jeb maz-
tautu valodas atstājušas savas pēdas latviešu valodas izloksnēs un dialektos. Tāpat pie 
somugru valodu saimes piederošā lībiešu valoda ietekmējusi gan latviešu kopvalodu, 
gan tās izloksnes un dialektus.

Diemžēl latviešu valoda nevar lepoties ar senu rakstību, daudzas valodas parādības 
nākas rekonstruēt, pamatojoties uz seniem vietvārdiem, laikabiedru liecībām hronikās 
un ceļojumu aprakstos, kā arī izzinot citu indoeiropiešu saimes valodu attīstības gaitu.

Pirmās saglabājušās grāmatas latviešu valodā – katoļu katehisms (1585) un lute-
rāņu rokasgrāmatas daļas (1586) – sniedz ziņas par kristīgās reliģijas lielo ietekmi Lat-
vijā un visā Baltijā. Līdz pat 19. gadsimta vidum latviešu grāmatniecībā dominējošie ir 
reliģiskie teksti; pat tādi valodnieciski darbi kā vārdnīcas un gramatikas kalpo vieno-
tam mērķim – garīdznieku labākai latviešu valodas prasmei, vienlaikus atstājot vēstu-
riskas liecības par iespējamo tai laikā runāto latviešu valodu. Līdz 19. gadsimta vidum 
gandrīz visu valodniecisko darbu autori ir vācieši, latviešu rakstība ir balstīta vāciskajā 
rakstības tradīcijā – tiek lietoti gotiskās rakstības fraktūras burti, skaņu mīkstinājumi 
un pagarinājumi rādīti pēc vācu valodas parauga. 19. gadsimta vidū, sākoties latviešu 
nacionālās atmodas kustībai, pie rakstības jautājumu risināšanas, kā arī vārdnīcu, gra-
matiku, mācībgrāmatu sastādīšanas ķeras paši latvieši, veidojot pamatu latviešu pašap-
ziņas un valodas prestiža celšanai. 

Runājot par vāciskajā rakstības tradīcijā radītajiem darbiem, jāatceras, ka tie attie-
cināmi tikai uz tagadējo Vidzemi, Kurzemi un Zemgali. Latvijas austrumu daļa Latgale 
pēc Altmarkas miera līguma (1629. gadā) tika nodalīta no pārējās latviešu etniskās 
teri torijas, nošķirot vienu tautas daļu no otras. Tā rezultātā Latgalē radās atšķirīga 
rakstība, kas balstīta poliskajā tradīcijā un kam pamatā ir augšzemnieku dialekta iz-
loksnes. 20. gadsimta sākumā rakstība, kas visā tagadējā Latvijas teritorijā nebija vie-
nāda, kļuva par latviešu tautas vienojošo faktoru, 1908. gadā pieņemot lēmumu par at-
teikšanos no fraktūras un pāreju uz antīkvu. 

Par autoriem

Ojārs Bušs (1944–2017) – Dr. habil. philol., LU Latviešu valodas institūta direk-
tora vietnieks, vadošais pētnieks. Vairāk nekā 500 zinātnisku un populārzināt-
nisku publikāciju autors, rakstījis galvenokārt par onomastikas teorētiskajiem 
jautājumiem, latviešu onomastiku, leksikoloģiju, latviešu valodas kultūras jautā-
jumiem. Starptautiskās Onomastikas biedrības biedrs.

Ilga Jansone (dz. 1958) – Dr. habil. philol., LU Latviešu valodas institūta direk-
tore, vadošā pētniece, LZA īstenā locekle. Divu monogrāfiju un vairāk nekā 
100 zinātnisku publikāciju par valodas vēstures, leksikogrāfijas un leksikoloģijas, 
onomastikas jautājumiem autore. Kopš 2005. gada – Valsts pētījumu programmu 
“Letonika” un “Nacionālā identitāte” koordinatore, starptautiska projekta “Baltu 
valodu atlants” dalībniece. Starptautiskās Dialektologu un ģeolingvistu biedrības 
biedre, Starptautiskās Onomastikas biedrības biedre.



Muntis Auns

LATVIJAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRVIDES 
VEIDOŠANĀS LAIKĀ NO 16. GADSIMTA 
LĪDZ 20. GADSIMTA PIRMAJAI PUSEI

Rakstā aplūkotas Latvijas kultūrainavai – galvenokārt lauku videi – raksturīgās iezīmes un pārmai
ņas. Līdztekus atsevišķu statisku ainavas elementu apskatam (zemnieku sēta, ciems, muiža, baznīca, 
ceļš u.c.) uzmanība pievērsta arī dažām norisēm – darba aktivitātēm, svētkiem un tradīcijām, kas 
veidoja gan dzīves ritmu, gan bija piederīgas ainavai. Raksturota sociālā, politiskā un etniskā vide, 
kādā veidojās kultūrainava.

Atslēgvārdi: kultūrainava, ciems, muiža, ceļš, sakrālā telpa.

Ievads

Ar kultūrvidi saistīto tēmu loks ir ļoti plašs, jo tas ietver jautājumus, kas saistīti 
gan ar vēsturiskās ainavas jeb kultūrainavas veidošanos, gan dažādiem nemateriālās 
kultūras, sociāliem, etniskiem, konfesionāliem un citiem aspektiem. Šajā rakstā lielāka 
vērība pievērsta kultūrainavai un dažiem to veidojošiem elementiem – ciemam, zem
nieku sētai, pilij, muižai, kā arī sakrālajai telpai, vienlaikus ieskicējot kultūrainavas vei
došanās sociālo, politisko un etnisko fonu. 

Ainava ir jebkurš ārtelpas skats, savukārt kultūrainavu var raksturot kā cilvēka 
darbības radītu ainavu, līdz ar to nosacīti tā ir pretstats dabiskai, cilvēka rokas vai klāt
būtnes neskartai ainavai. Aplūkojot ainavu kultūrvides kontekstā, robeža starp dabisku 
ainavu un kultūrainavu tomēr zūd, jo dabiskas ainavas saglabāšana var būt sabiedrības 
apzinātas attieksmes rezultāts. Līdzīgi no attieksmes aspekta par kultūrainavu var uz
skatīt arī degradētu ainavu, kas raksturo sabiedrības vai tās daļas izpratni/neizpratni 
par vērtībām.

Cilvēka tieša vai netieša klātbūtne ainavā var izpausties visdažādākajos veidos – 
zemes apstrādē, stādījumos, celtnēs, apģērbā, tehnikā utt., arī kustībā un skaņā. Liecī
bas par kultūrainavu un tās veidošanos sniedz gan saglabājušies objekti, gan attiecīgā 
laikmeta attēli, apraksti un kartogrāfiskais materiāls, gan arheoloģiskie, etnogrāfiskie 
un citi pētījumi. Attēli un kartes, kas visuzskatāmāk varētu liecināt par Latvijas ainavu 
vēsturiskā griezumā, saglabājušies, galvenokārt sākot no 17. gadsimta. Te var minēt, 
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piemēram, Šveices mākslinieka Johana Rūdolfa Šturna veidoto albumu,1 17. gadsimta 
beigās Lielā zviedru kadastra laikā sastādītās kartes,2 mājskolotāja un mākslinieka 
 Hermaņa Frīdriha Vēbera 18. un 19. gadsimta mijā zīmētās Kurzemes ainavas,3 kā arī 
19. gadsimta 20. gados veidoto t.s. Pauluči albumu.4 

Izcils piemineklis ir Rīgas liceja skolotāja un novadpētnieka Johana Kristofa 
 Broces kolekcija “Monumente”. Šās kolekcijas 10 sējumi satur Latvijas un Igaunijas 
(galvenokārt tās teritorijas, kas senāk ietilpa Vidzemes guberņā) skatu, pieminekļu, 
portretu, monētu un citu priekšmetu un objektu zīmējumus līdz ar to aprakstiem. Ir 
publicēta tā kolekcijas “Monumente” materiālu daļa, kas saistīta tieši ar vēsturisko 
 ainavu – pilsētu (it īpaši Rīgas un tās priekšpilsētu) un lauku skati, atsevišķu ēku, cil
vēku, darba procesu un citi attēli.5 Būtībā J. K. Broces kolekcijas zīmējumi ir pamats 
mūsu priekšstatam par 18. gadsimta otrās puses – 19. gadsimta sākuma lauku un ur
bāno ainavu. 

Bagāts un daudzveidīgs izziņas avots pētnieku un interesentu rokās nonācis, patei
coties fotogrāfijas attīstībai. Starp dažādām iespējām iepazīties ar šo materiālu minama 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā digitālā kolekcija “Zudusī Latvija”6 – kaut arī šis 
ir skumīgs nosaukums, tā atklāj daudzus vēl mūsdienās aplūkojamus objektus.

Kultūrvides sociālais, politiskais un konfesionālais fons

Livonijā, kas izveidojās 13. gadsimta Baltijas krusta karu rezultātā, privileģēto 
kārtu veidoja vācieši, kuru rokās atradās politiskā un administratīvā vara, baznīcas 
pārvalde, lielā mērā arī tirdzniecība un amatniecība, savukārt autohtono iedzīvotāju 
absolūtais vairākums piederēja pie zemniecības, kura, sākot no 15. gadsimta otrās 
puses, pakāpeniski nonāca dzimtbūšanas jūgā. Sabiedrības polarizācija brīvajos un 

1 Adelung F. Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland. Nebst einer von ihm auf dieser 
Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, Bildnissen u. s. w. St. Petersburg: Gedruckt bey 
Karl Kray, 1827.

2 Liela šo karšu kolekcija glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA). Vai rā  kus 
nozīmīgus kartogrāfiskos avotus publicējis Edgars Dunsdorfs: Dunsdorfs E. Der grosse schwedische Kataster 
in Livland 1681–1710. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1950; Dunsdorfs E. Der grosse schwedische 
Kataster in Livland 1681–1710. Kartenband. Melbourne, 1974; Dunsdorfs E. Kurzemes kaŗa kartes (17. un 
18.  gadsimtenī). Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1984; Dunsdorfs E. Latgales vēsturiskās kartes. Melburna: 
Kārļa Zariņa fonds, 1991. Sk. arī: Barzdeviča M. Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu kartogrāfiskie 
attēli (apzināšana un izpēte). Ventspils muzeja raksti, 1. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001, 
139.–153. lpp.; Barzdeviča M. Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621–1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2011; Jakovļeva M. Jaunatklātie kartogrāfiskie materiāli par Ventspils novadu un pilsētu 17. un 
18. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 3. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003, 177.–189. lpp.

3 Meinarte A. Kurzemes kultūrvēsturiskā ainava Hermaņa Frīdriha Vēbera (1761–1833) zīmējumos un 
akvareļos. Ventspils muzeja raksti, 1, 275.–288. lpp.

4 Ose I. (sast.). Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma. Abbildungen der livländischen Burgen im 
Album des Marquis Paulucci. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.

5 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1–4. Rīga: Zinātne; Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007; 
Brotze J. Ch. Estonica. Tallinn: Estopol OÜ, 2006. J. K. Broces kolekcija pieejama arī: http://www3.acadlib.lv/
broce/ (skatīts 22.03.2017.); http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2354 (skatīts 22.03.2017.).

6 Pieejams: http://www.zudusilatvija.lv/ (skatīts 22.03.2017.).
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 nebrīvajos lielā mērā sakrita ar etnisko sadalījumu, tādējādi veidojās divas atšķirīgas 
kultūrtelpas – vācu (vēlāk Latgalē arī poļu) un latviešu, kuras tomēr bija savstarpēji 
saistītas. Tā daudzi jauninājumi (apģērbs, mēbeles, pārtika, lauksaimniecības tehnolo
ģijas u.c.) zemnieku dzīvē ienāca ar muižas starpniecību. Jaunas pieredzes avots bija arī 
tirgus – kaut gan mobilitāte bija stipri ierobežota, zemnieki ar saviem ražojumiem 
devās uz Rīgu un citām pilsētām un pat diezgan tālu aiz tagadējās Latvijas robežām, 
piemēram, uz Poliju.

Latvijas vēsturē var nodalīt vairākus pagrieziena punktus, kas ievērojami ietek
mēja kultūrvidi vai nu visā Latvijas teritorijā, vai kādā tās daļā, – tā ir iekļaušanās 
Rietum eiropas kultūras lokā saistībā ar jau minētajiem 13. gadsimta notikumiem, re
formācija, kontrreformācija, brāļu draudžu kustības jeb hernhūtisma izplatīšanās un, 
protams, dažādi politiskie pavērsieni. 

Visumā vienotā Livonijas politiskā, saimnieciskā un kultūras telpa radīja apstākļus 
autohtono etnisko grupu konsolidācijai, taču vēlākie politiskie notikumi šo virzību 
ievērojami mainīja. Livonijas kara laikā (1558–1583) visa Latvijas teritorija nonāca 
Polijas–Lietuvas valsts pakļautībā, tomēr dažādā statusā: zemes Daugavas kreisajā pusē 
kļuva par autonomu Kurzemes un Zemgales hercogisti (bijusī Kurzemes bīskapija jeb 
Piltenes apgabals tomēr neietilpa hercogistē), bet Daugavas labajā pusē izveidojās 
Pārdaugavas hercogiste, kuru pārvaldīja Polijas karaļa administrators. Polijas–Zviedri
jas kara rezultātā (1600–1629) daļa Pārdaugavas hercogistes (Vidzeme ar Rīgu) nonāca 
Zviedrijas varā, bet atlikušo daļu – t.s. Inflantiju (Latgali) paturēja Polija–Lietuva. Šie 
politiskie notikumi radīja klasisko Latvijas trejdalījumu Kurzemē (ar to saprotot visu 
Kurzemes un Zemgales hercogisti, kā arī Piltenes apgabala teritoriju), Vidzemē un 
Latgalē.7 

Vienlaikus notika latviešu apdzīvoto zemju pārdalīšana pēc konfesionālā principa: 
Vidzemē un Kurzemes un Zemgales hercogistē valdošā bija luterāņu baznīca, Latgalē – 
katoļu baznīca. Pastāvēja arī atšķirīga tiesību sistēma. Vidzemē un Kurzemes un Zem
gales hercogistē lielā mērā tika turpināta Livonijas tiesību tradīcija, turpretī Latgalē 
kopš 1677. gada spēkā bija Lietuvas statūts. Arī pēc tam, kad 18. gadsimta laikā visa 
Latvijas teritorija pa daļām tika pievienota Krievijas impērijai, Baltijas provinces – 
Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņa – līdz 19. gadsimta otrajai pusei saglabāja 
tiesību autonomiju, savukārt Latgalē Krievijas impērijas likumi Lietuvas statūtu aiz
stāja 1831. gadā. 

Dzimtbūšanas apstākļos zemniekiem iespējas iegūt izglītību bija stipri ierobežotas, 
arī pēc dzimtbūšanas atcelšanas 19. gadsimtā8 zemnieku kārtai pastāvēja daži ierobe
žojumi, lai iegūtu augstāko izglītību. Pirmās skolas latviešu bērniem tika atvērtas jau 
16. gadsimtā Rīgā, taču par vairāk vai mazāk stabilas zemnieku bērniem domātas pa
matskolu sistēmas izveidošanu (galvenokārt Vidzemē) var runāt tikai kopš 18. gad
simta otrās puses. Līdz 19. gadsimta pirmajai pusei liela nozīme pamatizglītības apgū
šanā bija mājmācībai. Rezultātā lasīt un rakstīt pratēju īpatsvars Kurzemes un Vidzemes 
guberņā 19. gadsimta beigās bija viens no augstākajiem Krievijas impērijā. Lasītpratēju 

7 Tas simboliski atspoguļots Latvijas Republikas ģerboņa trīs zvaigznēs.
8 Kurzemē dzimtbūšanu atcēla 1817. gadā, Vidzemē – 1819. gadā, bet Latgalē – tikai 1861. gadā.
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īpatsvars 10 gadus un vecāku iedzīvotāju vidū 1897. gadā Kurzemes guberņas apriņķos 
bija 86–92% (katoliskajā Ilūkstes apriņķī 53%), Vidzemes guberņas latviešu daļā –  
93–96%.9 Latgalē šis rādītājs bija stipri zemāks – 47–53%, to ietekmēja gan gausāka 
skolu sistēmas attīstība katoliskajos apgabalos, gan etniskais sastāvs.10 Situāciju Latgalē 
negatīvi ietekmēja arī aizliegums iespiest grāmatas latīņu burtiem – tas no 1865. līdz 
1904. gadam bija spēkā vairākās Krievijas guberņās, tajā skaitā Vitebskas guberņā, kurā 
tolaik ietilpa Latgale, – Latgales latviešu rakstu valodā tika izmantots latīņu šrifts, 
kamēr pārējā Latvijā lietoja gotisko šriftu, uz kuru aizliegums neattiecās. 

Dzimtbūšanas atcelšana radīja apstākļus tam, lai strauji veidotos latviešu inteli
ģence. Īpaša loma šai ziņā bija Tērbatas Universitātei, taču daudzi latvieši studēja arī 
Krievijas vai Vācijas augstskolās. Līdzīgi tendencēm citur Eiropā, 19. gadsimta vidū 
Latvijā raisījās spēcīga nacionālā kustība, kas, apvienojot nacionālo vērtību apzināšanu 
ar atvērtību laikmeta strāvojumiem, padarīja latviešus par eiropeisku nāciju, kuras tā
lākā virzība rezultējās suverēnas Latvijas valsts proklamēšanā 1918. gadā.

Etniskā ziņā Latvijas teritorija kopš senlaikiem bijusi baltu un somu tautu saskar
smes zona. 13. gadsimtā Livonijā sāka veidoties vācu kopiena. Austrumlatvijā un Rīgā 
viduslaikos pastāvēja neliela krievu un baltkrievu minoritāte, bet kopš 17. gadsimta 
šiem etnosiem piederīgo skaits ievērojami pieaudzis. No 16. gadsimta otrās puses 
Kurzemes un Zemgales hercogistē un Piltenes apgabalā, pēc tam arī citur apmetās 
 ebreji.11 

Noteikt Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību skaitlisko samēru laikā līdz 18. gad
simta beigām ir gandrīz neiespējami. To nosaka gan atbilstošu datu trūkums, gan tas, 
ka nereti tautības jēdziens saplūda ar konfesionālo, sociālo, novadniecisko vai valsts 
piederību. Šādas aplēses par 18. gadsimta beigām tomēr veicis Edgars Dunsdorfs (sk. 
1. tabulu), norādot, ka “aptuvens priekšstats par dažādo tautību samēru [..] ir vērtīgāks 
par pilnīgu neziņu”.12

Edgara Dunsdorfa aplēses, protams, ir koriģējamas. Vispirms jau noteikti vairāk 
bija krievu, kā arī baltkrievu, kuri dažādos sarakstos tajā laikā reģistrēti kā krievi. Pie
mēram, Kurzemes guberņas 1797. gada iedzīvotāju revīzijas laikā Daugavpils jeb Dina
burgas draudzē vien (draudze atradās Sēlijā) reģistrēti 2450 krievi; vairāk krievu un 
baltkrievu dzīvoja Latgalē. Ja neskaita Latgali un dažus Sēlijas apvidus, tad pārējā Lat
vijas teritorijā lauku iedzīvotāju etniskais sastāvs vismaz līdz 19. gadsimta vidum bija 
samērā viendabīgs, kaut gan arī Latgalē vēl 1920. gadā daudzos pagastos latviešu īpat
svars bija 90–98%. Pilsētās un miestos līdz 18. gadsimta beigām lielāks bija vāciešu 
īpatsvars, pēc tam tur diezgan strauji pieauga ebreju skaits. 

  9 Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 35. lpp.
10 1925. gadā Latgalē no 10 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem lasīt prata 68% latviešu; augstāks 

lasītprasmes līmenis (69–72%) bija lietuviešiem un poļiem, bet it īpaši Latgalē dzīvojošajiem ebrejiem, 
igauņiem un vāciešiem (80–97%), savukārt krievu un baltkrievu vidū lasītpratēju bija 51–55% 
(Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. 3. izd. Rīga: A. Gulbja apgādniecība, 1927, 347. lpp. 

11 Sk.: Dribins L. Ebreji Latvijā. 2. izd. Rīga: Elpa, 2002. 
12 Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1710–1800. [Stokholma]: Daugava, 1973, 292. lpp. 
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1. tabula
Latvijas teritorijas iedzīvotāju nacionālā sastāva pārmaiņas13

Tautība 18. gs. beigas14 1897 1935

Skaits % Skaits % Skaits %

Latvieši 784 000 89,8 1 318 112 68,4 1 472 612 75,5

Vācieši 57 000 6,5 120 191 6,2 62 144 3,2

Ebreji 10 000 1,1 142 315 7,4 93 479 4,8

Poļi 7000 0,8 65 056 3,4 48 949 2,5

Krievi 5000 0,6 232 204 12,0 206 499 10,6

Lībieši 3000 0,3 1312 0,0 944 0,0

Krieviņi15 3000 0,3

Lietuvieši 3000 0,3 26 033 1,4 22 913 1,2

Igauņi 1000 0,1 17 990 0,9 7014 0,4

Citi – 0,2 6174 0,3 35 813 1,8

Kopā 873 000 100,0 1 929 387 100,0 1 950 502 100,0

Lauku ainava

Mūsdienu Latvijas ainavu veido cilvēka darbības ietekmētā lauku un urbānā vide, 
kurā nolasāmi arī senāku laikmetu atspulgi. Lielā mērā cilvēka darbības ietekmēta ir 
arī dabas ainava, kam joprojām ir liels īpatsvars – mežs aizņem ap 50%, purvi – 
4,7% Latvijas teritorijas, ainavu tāpat veido jūra un iekšējie ūdeņi.1415 

Mežu jau senatnē izmantoja dažādiem saimnieciskiem mērķiem, un tas ar laiku 
spieda noteikt dažādus ierobežojumus. 1696. gada Vidzemes kroņa muižu Ekonomijas 
reglaments noteica ozolu ciršanas aizliegumu, taču, ja ozols tika nocirsts, tā vietā vaja
dzēja iestādīt divus jaunus.16 Mežu aizsardzības un atjaunošanas prasība tika ietverta 
jau Zviedrijas karalienes Hedvigas Eleonoras 1663.–1664. gada rīkojumos, kas tika at
tiecināti arī uz Vidzemi, taču nav zināms, vai šie noteikumi reāli darbojās.17 Katrā ziņā 
18. un 19. gadsimtā daudzos novados sūdzējās ne vien par būvkoku, bet arī par malkas 
trūkumu, un tā bija jāved no attālākiem apvidiem.

13 Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1710–1800, 306. lpp.; Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji, 256.  lpp.; 
Blumberga R. Lībieši 19.–21. gadsimtā. Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Rīga: Līvõ Kultūr sidām,  
2013, 172. lpp.; http://www.csb.gov.lv/statistikastemas/iedzivotajiticibatautibauctema32901.html 
(skatīts 22.03.2017.). 

14 Aprēķinā nav iekļauti Krievijas armijas karavīri, kas pildīja dienestu Latvijas teritorijā; piemēram, Vidzemē 
18. gadsimta beigās tādu varēja būt ap 7 tūkstošiem.

15 Igauņiem un lībiešiem radniecīgie voti, kas viduslaikos tika nometināti pie Bauskas.14 

15 

16 Strods H. Latvijas mežu politika un likumdošana (XI gs. – 1940. g.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. 
Rīga: [WWF – Pasaules Dabas fonds], 1999, 52. lpp.

17 Turpat, 51.–53. lpp. 
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Vidi mainīja dažādu veidu erozijas. 17. un 18. gadsimta muižu un arklu revīzijās 
nereti minēti krasta erozijas un citi postījumi (auglīgās augsnes aizskalošana plūdu 
laikā) pie lielākajām upēm – Daugavas, Gaujas, Ventas. Krasta erozija un it īpaši vēja 
erozija (plūstošās kāpas) apdraudēja jūrmalas ciemus un saimniecības. Samērā daudz 
datu ir par Ventspils apkārtni. 1675. gadā pilsētai tuvējā Sarkanmuižā daļēja zemes ap
putināšana ar smiltīm vai aizskalošana bija skārusi 13 tobrīd vēl apdzīvotas saimniecī
bas un bija iemesls vairāku jau pamestu māju izputēšanai. Līdz 1741. gadam vēja erozi
jas dēļ gandrīz pilnīgi bija pamests muižai piederošais Jaunupes ciems jūrmalā un 
visdrīzāk šā paša iemesla dēļ arī Liepenes ciems (no agrākajiem 13 saimniekiem tur 
bija palikuši tikai 3).18

Pārliecinošas liecības par apdzīvotas vietas aizputināšanu ar kāpu smiltīm konsta
tētas Ventspils senpilsētā. Tur vienā no arheoloģiskās izpētes vietām zem 0,3 m bieza 
18.–19. gadsimta kultūras slāņa konstatēta 1,5–1,8 m bieza kāpu smilts kārta, zem tās – 
0,8–1,35 m biezs pilsētas senākās apdzīvotības slānis, kas pētītajā vietā datējams ar 
15. gadsimtu – 16./17. gadsimta miju.19 Ziņas par pilsētas aizputināšanu minētas arī 
17. gadsimta rakstītajos avotos. Vēja erozijas problēmas pastāvēja arī jūras piekrastē uz 
dienvidiem no Liepājas, Rīgas līča piekrastē tagadējo Saulkrastu apkārtnē un citur. 

Ir uzskats, ka ceļojošās kāpas gan Latvijā, gan citur Eiropā lielā mērā bija radušās 
cilvēka darbības rezultātā, smilts augsnēs izcērtot mežus, ganot lopus, vācot meža sūnu 
pakaišiem.20 1829. gadā tika izdoti noteikumi par 250 asu (532,5 m) platas lieguma 
joslas izveidi Kurzemes piekrastē. Šajā joslā nedrīkstēja ganīt lopus, ievākt sūnas, čie
kurus, skujas, saknes, pļaut zāli un viršus, kurt uguni. Līdzīgus noteikumus 1838. gadā 
izdeva Vidzemes guberņas valde, nosakot 150 asu (319,5 m) platu, bet sevišķi bīstamās 
vietās – no 250 asu (532,5 m) līdz 2 verstu (2,13 km) platu aizsardzības joslu.21 Lai ap
turētu kāpu virzīšanos, tika uzsākta smiltāju apmežošana: Liepājas jūrmalā 1835.–
1860. gadā, Ventspils jūrmalā 1853.–1860. gadā, Piltenes apkārtnē 1866. gadā un Rīgas 
pilsētas zemēs Lielupes labajā krastā 1885. gadā. 

Lauku ainavu veidoja arī Latvijas apstākļiem krasi atšķirīgā gadalaiku maiņa un 
lauksaimnieciskās aktivitātes. Dominējošo krāsu un toņu gammu noteica zemes saga
tavošana sējai (aršana, ecēšana), pēc tam – kultivēto lauksaimniecības kultūru zelšana, 
ziedēšana un nobriešana. Siena pļaujas un ražas novākšanas laikā parādījās sezonāli 
elementi – siena gubas, zārdi, labības vai linu statiņi. Svarīga ainavas sastāvdaļa bija 
pats darba process, kas ietvēra gan indivīdus vai ļaužu grupu, kas kopīgi darīja nepie
ciešamos darbus, gan darbarīkus, gan izmantotos transporta līdzekļus un tehniku. Pie
mēram, Johana Kristofa Broces 1792. gadā zīmētajā ainā redzama labības novākšana, 
ko kopīgi veic vīrieši un sievietes – vieni pļauj labību ar īso izkapti un grābekli (Latgalē 
šim nolūkam izmantoja sirpi), citi sien nopļauto labību kūlīšos un krauj statiņos; 
 zīmīgs elements ir bērnu klātbūtne un līkstī iekārts šūpulis ar zīdaini. 

18 Ventspils muižu iecirkņa 1652.–1697. un 1740.–1748. gada inventarizācijas (LVVA, 6999. f., 44. apr., 1126., 
1131. l.).

19 Vijups A. Ventspils pilsētas senākās daļas aizputināšana ar smiltīm 17. gs.: arheoloģisko pētījumu rezultāti. 
Ventspils muzeja raksti, VII. Ventspils: Ventspils muzejs, 2012, 79.–93. lpp.

20 Gabrāne L. Kā aizsākās Ventspils Ostgala vēsture. Latvijas Arhīvi, Nr. 4, 2001, 46. lpp. 
21 Turpat, 48. lpp.
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Latvijas teritorijas viduslaiku (kopš 
13. gadsimta) un agro jauno laiku ag
rārā ainava pētīta maz, lielāka uzma
nība līdz šim pievērsta vēlā dzelzs laik
meta (9.–12. gs.) un agrāka perioda 
lauksaimniecisko aktivitāšu konstatāci
jai vidē vai arheoloģisko izrakumu atse
gumos. Tomēr nav sagaidāms, ka vi
zuāli pamanāmās dažādu periodu 
liecības būtiski atšķirtos – tās varētu 
būt ilgstošas aršanas rezultātā izveido
jušās aparas, terases, no laukiem no
vākto akmeņu kaudzes un sētas, kas 
norobežo tīrumus. Palinoloģiskie (augu 
putekšņu un sporu) pētījumi Abavas ie
lejas Drubažu senvietā pie Sabiles parādījuši, ka periodā no agrā un vidējā dzelzs laik
meta mijas (4.–5. gs.) līdz viduslaikiem, it īpaši perioda sākumā, samazinājusies meža, 
bet pieaugusi krūmāju, pļavu un ganību platība; starp kultivētajiem augiem dominē
juši mieži, konstatēti arī kviešu (Triticum), kaņepju, apiņu un vējgriķu, parauga aug
šējā slānī – auzu putekšņi.22 Agrotehniskā ziņā Latvijas laukos dažādos laikos dažādās 
attiecībās vienlaikus pastāvēja gan līdumu,23 gan atmatu,24 gan papuvju25 zemkopības 
sistēma. 

Tradicionāli lielāko aramzemes platību Latvijā vienmēr aizņēmušas graudzāles – 
rudzi, mieži, auzas, mazākā mērā – kvieši. (Piemēram, zviedru valstsvīram Akselam 
Uksenšērnam piederošajās muižās Vidzemē 1638./1639. gadā zemnieku sējumos 37% 
aizņēma rudzi, 32,7% – mieži, 29,2% – auzas, 1,1% – kvieši; muižas sējumos rādītāji 
bija attiecīgi 44,7%, 42%, 12,9% un 0,4%.26) No šķiedraugiem audzēti galvenokārt lini. 
Lai gan tiek uzskatīts, ka kartupeļi Latvijas teritorijā (Kurzemes un Zemgales herco
gistē) pirmoreiz ievesti jau 1673. gadā, to plašāka stādīšana gan muižas, gan zemnieku 
saimniecībās faktiski sākās tikai 19. gadsimta pirmajā pusē, līdz ar to kartupeļu stādī
jumi ar savu izskatu un specifisko agrotehniku lauku ainavā ienāca samērā vēlu. Nelie
los daudzumos kartupeļus audzēja jau 18. gadsimta otrajā pusē. Pievērsties šai kultūrai 
spieda tas, ka kartupeļi varēja kompensēt labības neražu un novērst badu, taču straujāk 
to audzēšana izplatījās kopš 19. gadsimta 20. gadiem, kad sāka dedzināt degvīnu no 

22 Ritums R., Kalniņa L. Ieskats Abavas ielejas senāko apdzīvoto vietu izpētē. Latvijas arheoloģija: pētījumi un 
problēmas. Rakstu krājums. Rīga: NIMS, 2002, 162. lpp. (9. att.), 164. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, 8).

23 Līdumu zemkopībā tīrumu ierīkošanai izcērt mežu. Pēc 3–6 ražu novākšanas tīrumu atstāj atmatā uz 20–25 
vai vismaz 10–15 gadiem, pēc tam ataugušo mežu un krūmājus izcērt un zemi atkal izmanto sēšanai.

24 Atmatu zemkopībā tīrumus auglības atjaunošanai atstāj neizmantotus vairākus gadus.
25 Papuvju zemkopībā tīrumus atstāj neapsētus vienu gadu. Tā kā augsnes auglība tik īsā laikā nespēj at

jaunoties, papuvi nepieciešams mēslot.
26 Dunsdorfs E. Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības grāmatas 1624.–1654. Rīga: L. ū. Studentu padomes 

grā matnīca, 1935, 109. lpp. 

1. att. Labības novākšana Vidzemē. J. K. Broces zīmējums 
1792. gadā (Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. 3. sēj. Latvijas 
mazās pilsētas un lauki. Rīga: Zinātne, 2002, 6. att., 31. lpp.)
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kartupeļiem.27 Pēc 1909.–1913. gada da
tiem, Latvijā no visiem sējumiem 
graudaugu platība aizņēma 83,13% (tai 
skaitā rudzu sējumi 33,13%), kartupeļu 
– 7,51%, linu – 6,57%, pārējo kul
tūraugu (pākšaugi u.c.) platība – 
2,79%.28 

Jaunāka laika agrārās ainavas zīmes 
ir meliorācijas grāvji un pretplūdu vaļņi. 
Lielāka mēroga zemes meliorācija sākās 
18. un 19. gadsimta mijā. Piemēram, ap 
1800. gadu tika izrakts ap 12 km garš 
kanāls starp Bērzes, Svētes un Auces 
upi, kā arī daudzi novadgrāvji, nosusi
not ap 700 ha zemes. Lauksaimniecības 

zemes paplašināšanai 1837.–1838. gadā tika pilnībā nolaists Vīdales ezers Dundagas 
novadā, 1842. gadā, izrokot 1,2 km garu kanālu uz jūru, par 2 metriem pazemināts 
Engures ezera līmenis, tādējādi iegūstot 5700 ha pļavu un aramzemes.29 

Latgales lauku ainavā savdabīgus vaibstus ieviesa t.s. šņoru sistēma, kura gan no 
agrotehniskā, gan labklājības līmeņa celšanas viedokļa tomēr vērtējama negatīvi. Šņoru 
sistēmas izveidošanās saistīta ar sociāli tiesiskajām īpatnībām, kādas pastāvēja Latgalē, 
proti, ar ciema zemes kopīpašumu, kas laiku pa laikam tika pārdalīts individuālai lieto
šanai pēc pieaugušo darbspējīgo vīriešu skaita. Lai nodrošinātu vienmērīgu zemes sa
dali arī pēc labuma, katram lietotājam katrā tīrumā ierādīja zemes strēmeli – šņori. 
Pieaugot iedzīvotāju skaitam, kā arī daloties ģimenēm (atšķirībā no Vidzemes un Kur
zemes, kur saimniecību parasti mantoja viens no bērniem, Latgalē sava zemes daļa 
pienācās katram, kurš nodibināja ģimeni), šņores tika pārdalītas un to platums dažkārt 
samazinājās pat līdz 2 metriem. 

20. gadsimta sākumā Krievijā tika pieņemti vairāki likumi, lai likvidētu ciemu 
zemes kopīpašumu, tādējādi nostiprinot individuālo īpašumu un likvidējot šņoru 
 sistēmu, tomēr aktīvāka šņoru zemju sadalīšana privātīpašumā sākās līdz ar Latvijas 
agrārreformu 1920. gadā. Šis process tomēr ieilga līdz pat 20. gadsimta 30. gadu bei
gām. Kaut arī racionālāka zemes izmantošana jaunajā situācijā veicināja šņoru sistēmas 
zīmju likvidēšanu, dažviet joprojām saglabājušies tās elementi. Tā 2006.–2007. gadā 
šņoru zīmes konstatētas tagad jau tikpat kā pamestajā Luņu ciemā. Tā kā lauksaimnie
cībai neizdevīgo apstākļu dēļ daļa zemes pēc Otrā pasaules kara nav arta, bet izmantota 
ganībām, dabā saskatāmas kādreizējo šņoru robežu – ežu (zemes vaļņu), akmeņu 
rindu un krāvumu – paliekas.30 

27 Strods H. Lauksaimniecība Latvijā pārejas periodā no feodālisma uz kapitālismu (18. gs. 80. gadi – 19. gs. 
60. gadu sākums). Rīga: Zinātne, 1972, 116.–117. lpp.

28 Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji, 504.–505. lpp.
29 Strods H. Zemes meliorācijas pamattendences Latvijā 17. gs.–19. gs. pirmajā pusē. Latvijas Vēsture, Nr. 3, 

1999, 17. lpp. 
30 Zariņa A., Liepiņš I. Ainavas lasīšana: pa senās kultūras pēdām Latgalē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 

A daļa: sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 5/6, 2009, 75.–98. lpp.

2. att. Šņoru sējumi Latgalē 20. gs. 30. gados. Valdemāra Upīša 
foto
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Agrārā ainava bija konservatīva, daudzi tās elementi saglabājās līdz pat 20. gadsimta 
vidum vai pat vēl ilgāk, tomēr daži strauji mainījās līdz ar jaunas tehnikas un jaunu 
kultūru ieviešanos (piemēram, ainavu mainīja cukurbiešu audzēšana lielākās platībās 
līdz ar cukurrūpniecības attīstību 20. gadsimta 20.–30. gados). Līdz 18. gadsimtam no
zīmīgākā lauksaimniecības nozare bija graudkopība, bet gadsimta beigās muižas sāka 
pievērsties intensīvai lopkopībai – vēršu, pēc tam merīnaitu audzēšanai, bet no 19. gad
simta 40.–50. gadiem – piena lopkopībai. Tas prasīja arī ganāmpulka izkopšanu, pļavu 
kultivēšanu un lopbarības kultūru audzēšanu.31 Zemnieku saimniecībās intensīvā lop
kopība straujāk ieviesās 19. un 20. gadsimta mijā, lielā mērā izmantojot tos sasniegu
mus, kas bija panākti muižās. 20. gadsimta 20.–30. gados par dominējošo liellopu šķirni 
un raksturīgu ainavas elementu kļuva Latvijā selekcionētā Latvijas brūnā govs.32

Ciems, sēta 

Kā apdzīvotas vietas lauku ainavā dominēja ciemi un savrupas sētas jeb viensētas. 
Ciemu un viensētu veidošanās un tālāka attīstība bija komplicēts process, par kuru 
 izteikti stipri atšķirīgi viedokļi. Vācbaltiešu historiogrāfijā valdīja uzskats, ka latgaļiem 
vai vispār latviešiem jau senatnē (vismaz kopš 13. gadsimta) bija raksturīgas galveno
kārt viensētas, pretstatā lībiešiem un igauņiem, kuri dzīvoja ciemos.33 Apliecinājums 
tam tika atrasts jau 13. gadsimta beigās sarakstītās Vecākās atskaņu hronikas frag
mentā, kur par latgaļiem teikts:

Savādi tie savā garā: 
nedzīvo tie vienā barā, 
bet savrup mežos mājas ceļ.34

Minēto tēzi atbalstīja arī latviešu vēsturnieks Arveds Švābe, un tas atbilda vispārē
jam 20. gadsimta 20.–30. gadu viedoklim par latviešu individuālo garu. Rūpīgāki pētī
jumi gan liecina, ka visā viduslaiku Livonijā lauku apdzīvoto vietu pamattips tomēr 
bija ciems. 

Sākotnēji ciems pastāvēja kā sociāla vienība ar zemes kopīpašumu un nodevu sa
maksas kopatbildību, taču ar laiku ciems kļuva par vairāk vai mazāk kompakti izvie
totu sētu grupu ar individuālu zemes lietojumu, un ciema kopiena izira. Šis process 
noritēja nevienmērīgi, tādēļ vienlaikus pastāvēja ciemi dažādās attīstības stadijās.35 

31 Sk.: Dumpe L. Lopkopība Latvijā 19. gs. – 20. gs. sākumā. Etnogrāfisks apcerējums. Rīga: Zinātne, 1985.
32 Pēc oficiālās statistikas tā joprojām dominē Latvijas liellopu audzēšanā, tomēr šās šķirnes pastāvēšana ir 

apdraudēta, tādēļ ir izstrādāta programma šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanai. 
33 Sk., piemēram: Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. St.Petersburg–Petrograd: 

Russische Akademie der Wissenschaften, 1907–1918, S. 141–145; Laakmann H. Estland und Livland in 
frühgeschichtlicher Zeit. Baltische Lande, Bd. 1. Leipzig: S. Hirzel, 1939, S. 224–228, 233 (Abb. 141). 

34 “Die heidenschaft hât spêhe site, / sie wonet nôte ein ander mite, / sie bûwen besunder in manchen walt.” 
Atskaņu hronika. Livländische Reimchronik. Tulk. V. Bisenieks, Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: 
Zinātne, 1998, 343.–345. rinda.

35 Ciema problemātiku līdz 18. gadsimtam pētījusi Dzidra Liepiņa: Лиепиня Дз. О типах поселений ла
тышских крестьян в XVII в. Сельские поселения Прибалтики (XIII–XX вв.). Москва: Наука, 1971, с. 130. 
Sk. arī: Liepiņa Dz. Par ciema novadu Vidzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 1978, 138.–160.  lpp. 
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 Individuālais zemes lietojums dominēja 
jau 16. gadsimtā, un par nodevu maksā
šanu un klaušu pildīšanu atbildīgs bija 
nevis ciems kopumā, bet gan katra zem
nieku saimniecība atsevišķi. Atsevišķs 
ciems vai vairāku ciemu grupa (pagasts 
jeb vaka) tomēr turpināja pastāvēt kā 
muižas administratīva struktūrvienība. 
Pagasta amatpersonas – vecākais (arī 
va gars, stārasts; vācu tekstos: Elste, 
 Wagger, Starast u.c.) un viņa palīgi šķil
teris (arī vēstnieks, jātnieks; vācu tek
stos: Schilter, Schildreuter) un rijnieks 
(arī meiris; vācu tekstos: Meier) – uz
raudzīja disciplīnas un muižas rīkojumu 
 izpildi. Vēl 17. gadsimta pirmajā pusē 
pagasta vecāko ievēlēja paši zemnieki, 
taču gadsimta otrajā pusē viņu iecēla 
muiža, t.i., pagasta vecākais bija kļuvis 
par muižas ierēdni. Pagasta amatperso
nas parasti bija atbrīvotas no nodevu 
maksāšanas un klaušām. 

Izzūdot ciema kopienas kopatbildī
bai un pārejot uz individuālo zemes lie
tošanu (diezgan ilgi ciema koplietojumā 
saglabājās ganības un pļavas), ciems 
faktiski kļuva par savrupu saimniecību 

kopumu, taču nereti līdz pat 20. gadsimtam tika uzturēta ciema nosaukuma tradīcija. 
Daudzviet šī tradīcija tomēr tika aizmirsta, līdz ar to ir konstatējami apvidi ar līdzīgu 
apdzīvojumu, bet vienā gadījumā saimniecību kopums tiek saukts par ciemu, citā – 
par viensētām. 

Agrākā sociālā saikne tomēr neizzuda pilnībā, bet gan transformējās kaimiņu vai 
arī vēl lielāka kopuma sadarbībā smagu, darbietilpīgu vai steidzamu darbu veikšanai. 
Šādas sadarbības izpausme bija, piemēram, talkas, kurās divu vai vairāku sētu ļaudis 
apvienoja savus resursus noteiktam darbam – līdumu līšanai, ražas novākšanai, labī
bas kulšanai, mēslu vešanai, mājas celšanai u.tml. Piedalīšanās talkā bija brīvprātīga, 
bez atlīdzības, bet tajā pašā laikā – arī pienākums. Pēc padarītā darba neiztrūkstoši 
sekoja mielasts. Talkas bija viens no apstākļiem, kas pēc ciema kopienas iziršanas palī
dzēja saglabāt saimniecību kopības sajūtu. Tā 19. un 20. gadsimta mijā laukos sāka iz
mantot ar tvaika dzinēju (tvaika lokomobili) darbināmas kuļmašīnas. Jaunā tehnika 
atviegloja darbu, taču bija dārga, līdz ar to plašākā apkārtnē parasti bija tikai viena 
šāda ierīce, tādēļ tika rīkotas kulšanas talkas. Pabeidzot darbu vienā saimniecībā, teh
nika īpašā gājienā tika vesta no sētas uz sētu, tādējādi visā norisē tika iesaistīta plaša 
sabiedrība. Kulšanas talkas ainas kļuva par iecienītu un kolorītu motīvu fotogrāfijās, 

3. att. Trīs zemnieku sētas pie Ogres upes Vidzemē.  
J. K. Broces zīmējums 1792. gadā (Broce J. K. Zīmējumi un 
apraksti. 3. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga: Zinātne, 
2002, 155. att., 243. lpp.)

4. att. Talka Codes pagastā Zemgalē. 20. gs. sākums (Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfijas materiālu 
krātuve, E 26, 5017)
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taču  daiļliteratūrā vairāk tiražētas šā 
darba negatīvās iezīmes – nelaimes gadī
jumi, neuzmanīgi apejoties ar tehniku. 

Par ciemu un viensētu eksponēša
nos ainavā drošākas ziņas (galvenokārt 
par Vidzemi) var gūt pēc 17. gadsimta 
beigu kartēm. Visai izplatīti bija rindu 
ciemi ar māju izvietojumu vai nu gal
venā tīrumu masīva vienā malā, vai arī 
gar ceļu, kas šķērsoja tīrumus. Mājas 
parasti neveidoja kompaktu apbūvi, bet 
gan atradās kādus 100–300 m atstatu 
cita no citas. Reizēm mājas bija izkārto
tas apļveidā ap tīrumu masīvu. Nereti 
mājas ciema robežās bija izvietotas 
 izklaidus, bez noteiktas sistēmas. Ciemi 
ar kompaktu apbūvi biežāk sastopami 
jūrmalā. Salīdzinot situāciju 17. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, var redzēt, 
ka Vidzemē lielākā daļa vecsaimniecību, kuras pastāvēja jau zviedru laikos, nebija mai
nījušas savu atrašanās vietu, tātad apdzīvojuma struktūra vismaz divu gadsimtu ga
rumā bija samērā stabila. Var pieņemt, ka līdzīga situācija bija arī Kurzemē, kur vismaz 
dažos apvidos mājvārdu pēctecībai var izsekot kopš 17. gadsimta otrās puses.

Atšķirīgāk ciemu attīstība notika Latgalē. 1830. gada 27. oktobrī Krievijā tika ap
stiprināts nolikums par ciemu ierīkošanu (4037. likums), reglamentējot ciema plāno
jumu, ēku un dārzu izkārtojumu, turklāt tas attiecās ne vien uz jaunveidojamiem cie
miem, bet arī uz jau esošajiem.36 Kurzemes un Vidzemes guberņā, kur pastāvēja 
muižniecības panāktā tiesību autonomija, nolikums netika ievērots, taču Vitebskas gu
berņā, kur tolaik bija iekļauta Latgale, 40. gados ciemi un ēkas tika pārveidotas atbil
stoši nolikuma prasībām, tādējādi, līdzīgi kaimiņteritorijām Krievijā un Baltkrievijā, 
Latgalē veidojās ciemi ar regulāru plānojumu un samērā ciešu apbūvi. Latgales ciemu 
vizuālo līdzību krievu un baltkrievu apdzīvotajām vietām pastiprināja arī tas, ka Lat
galē zemnieku ēkas cēla galvenokārt krievu namdari.37

Lauku apbūves raksturu lielā mērā noteica tradīcijas un pieejamie būvmateriāli. 
Zemnieku sētās parastākais būvmateriāls bija koks (priede, egle), jumta segumam – 
salmi vai niedres. Tā kā 18.–19. gadsimtā būvkokus zemniekiem izsniedza muiža, arī 
tā centās reglamentēt zemnieku mājokļu būvniecību.38 Koka ēkas lauku ainavā nedalīti 

36 Полное собрание законов Российской империи, 2/V. Санктпетербург, 1831, с. 219–227. Pieejams: http://
www.nlr.ru/eres/law_r/search.php (skatīts 22.03.2017.).

37 Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārta. Rīga: Zinātne, 1969, 14. lpp.
38 Ne vienmēr tas vērtējams pozitīvi, jo līdztekus domai par racionālu būvmateriālu izmantošanu muiža daž

kārt centās uzspiest dzīvojamo riju izmantošanu, kas no higiēnas un labklājības viedokļa vērtējams negatīvi. 
Dzīvojamā rijā labība tika žāvēta tajā pašā telpā, kur ļaudis dzīvoja, līdz ar to telpa bija karsta, mitra un 
pie dūmota. Kopš 18. gadsimta beigām zemnieki centās rijas galā nodalīt vienu vai vairākus dzīvojamos 
kambarus.

5. att. Degteru rindu ciems Latgalē (Latviešu tautas māksla, 
1. sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961, 3. att., 62. lpp.)
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dominēja līdz pat 19. gadsimta beigām. 
Piemēram, 1883. gada statistikas dati 
par Kurzemes guberņu liecina, ka 
88,93% zemnieku dzīvojamo māju bija 
celtas no koka, 4,51% – no ķieģeļiem un 
akmeņiem, bet 3,45% bija māla kleķa 
ēkas.39 Jumta segums dzīvojamām ēkām 
saimnieciski vājākajā Ilūkstes apriņķī 
(Sēlijas austrumdaļā) 96,38% gadījumu 
bija no salmiem, turpretī turīgajā Dobe
les apriņķī Zemgalē ar salmiem un 
niedrēm bija apjumti 83,06%, ar kārni
ņiem – 11,71%, ar lubām un skaidām – 
5,23% dzīvojamo māju.40 19. gadsimta 
otrajā pusē, un it īpaši 20. gadsimta sā
kumā, zemnieku sētu apbūvē tomēr 
 ienāca arī mūra ēkas, starp kurām kā 

raksturīgs ainavas elements minamas plēstu laukakmeņu ēkas, kas bieži papildinātas 
ar sarkano ķieģeļu apdari.

Visos novados zemnieku sētas kompleksu parasti veidoja dzīvojamā māja, klēts, 
kūts, pirts, rija, siena šķūnis, vasaras virtuve un pēc nepieciešamības vēl citas būves, 
piemēram, amatniekiem tā varēja būt kalve, podnieka darbnīca, zvejniekiem – zivju 
žāvētava, tīklu būda. Dažādu funkciju būves varēja atrasties zem viena jumta. Ēku sav
starpējā izvietojumā, konstrukcijā un rotājumā pastāvēja dažādas lokālas īpatnības; 
kopumā Rietumlatvijā novērojamas iezīmes, kas to tuvina Rietumlietuvai un Prūsijai, 
savukārt Austrumlatvijā tās bija kopīgas ar Igaunijas dienvidaustrumu daļu, Krieviju, 
Baltkrieviju un Austrumlietuvu. Bieži ēkas izkārtoja tā, ka iepretī dzīvojamai mājai at
radās klēts, veidojot starp abām būvēm t.s. tīro pagalmu, bet dzīvojamās mājas otrā 
pusē – kūts ar darba jeb netīro pagalmu. Ēkas ar paaugstinātu ugunsbīstamību – pirtis, 
rijas, kalves, podnieku cepļus – cēla attālāk. 

Latviešu tradicionālā lauku sēta mūsdienās asociējas arī ar koku stādījumiem ēku 
tuvumā, aleju, kas ved no galvenā ceļa uz mājām, un augļu dārzu. Saimniecības centru 
līdz ar to iezīmē ēkas koku pudurī, kas izceļas uz apkārtējo lauku fona. Iespējams, ka šī 
ierastā, pat ikoniskā aina ir salīdzinoši jauna. Pēc mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa 
novērojuma, Latvijas ainava 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā vēl bija sa
mērā kaila, muižu un citas ēkas tālaika zīmējumos projicējas klajumu vidū ar pavisam 
neseniem stādījumiem. “Tieši 19. gs. Latvijas laukiem piešķīra to koku zaļumā grim
stošo kultūrainavas tēlu, pie kā esam pieraduši.”41 

39 Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi, 17. lpp.
40 Turpat, 24. lpp. 
41 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2011, 295.–296. lpp.

6. att. Plēstu laukakmeņu būve – Puikules pagastnams 20. gs. 
20. (?) gados (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
Etnogrāfijas materiālu krātuve, 73, 248)
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Jaunu situāciju zemnieku sabiedrībā 
radīja māju iepirkšana dzimtīpašumā. 
Pēc dzimtbūšanas atcelšanas zemnieki 
ieguva zemi tikai lietošanā, taču pēc 
1849. gada Vidzemes zemnieku likuma 
pieņemšanas un it īpaši pēc vairākiem 
Krievijas valdības pasākumiem 19. gad
simta 60. gados sākās plašāka māju 
iepirk šana, kas zemnieku padarīja par 
pilntiesīgu savas zemes īpašnieku. Seko
jot senākam ieradumam, Vidzemē un 
Kurzemē tika veicināta pietiekami lielu, 
stabilu saimniecību iepirkšana, kamēr 
Latgalē katram vīrietim iedalīja tikai 
4,4–4,9 ha zemes. Rezultātā 19. gadsimta 
beigās vidējais saimniecības lielums 
Vid zemē bija 47 ha, Kurzemē – 41,5 ha, 
Latgalē – 7 ha. Līdz ar to Vidzemē un 
Kurzemē veidojās turīga zemniecība, 
taču pastāvēja liels bezzemnieku slānis, 
savukārt Latgales problēma bija sīkās, 
saimnieciski vājās saimniecības.

Minētās un daudzas citas agrārā 
jautājuma problēmas risināja jaundibi
nātās Latvijas valsts 1920. gada agrārā 
reforma. Neiedziļinoties komplicētajā 
reformas īstenošanas gaitā, atzīmējami 
divi faktori, kas būtiski mainīja lauku 
kultūrainavu. 

Latgalē gandrīz visi tradicionālie 
ciemi tika sadalīti viensētās (taču sagla
bājās ciema kopības apziņa) un tika lik
vidēta šņoru sistēma. Ēkas no ciema pārveda uz katrai saimniecībai ierādīto zemes ga
balu42 vai arī cēla no jauna. Jaunie saimniecību centri lielā mērā atkārtoja Latgalei 
raksturīgos ēku būvniecības paņēmienus un rotājumus, tomēr ēku izvietojums kļuva 
brīvāks, tika veidoti koku stādījumi ap ēkām un gar iebraucamajiem ceļiem. 

Atrisinot bezzemnieku jautājumu, visā Latvijā no Valsts zemes fonda tika iedalīta 
zeme tiem, kas to vēlējās. Tika izveidoti gandrīz 55 000 jaunsaimniecību, kā arī tūk
stošiem amatnieku un zvejnieku saimniecību un dārzsaimniecību.43 Vairākums 

42 Tehniski tas nebija sarežģīti, jo ēkas bija galvenokārt guļbaļķu būves, kas bija izjaucamas un saliekamas no 
jauna.

43 Par jaunsaimniecībām Latvijas kultūrainavā sk.: Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma 
Vid zemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 45.–72. lpp.

7. att. Zemnieka sēta Latgalē (Latviešu tautas māksla, 1. sēj. 
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961, 5. att., 63. lpp.)

8. att. Zemnieka sēta Dienvidkurzemē (Latviešu tautas māksla, 
1. sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961, 15. att., 69. lpp.)
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 jaunsaimniecību (54,34%) bija 15–22 ha lielas. Zemi parasti iedalīja jau iekoptos bijušo 
muižu tīrumos, pļavās un ganībās, taču daļa jaunsaimniecību dabūja neiekultivētu 
zemi, līdz ar to lauku darbu ainavā atkal ienāca līdumu līšana un zemes attīrīšana no 
celmiem un akmeņiem. Lai atvieglotu un paātrinātu saimniecību centru izveidošanu, 
jau 1922. gadā Zemkopības ministrijas Būvniecības nodaļa bija izstrādājusi paraug
plānus dzīvojamām un saimniecības ēkām, kā arī ēku izkārtojumam sētā. Paraugplānu 
pamatideja bija racionāla, laikmetīga būvniecība ar kompaktu ēku izvietojumu, lai aiz
ņemtu pēc iespējas mazāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Paraugplāni bija tikai 
ieteikums, kas visbiežāk tika grozīts, piemērojoties konkrētiem apstākļiem, tomēr 
lauku ainavā parādījās jauns, kaut arī lielā mērā uz senākām tradīcijām balstīts ēku 
tips. Populārākais celtniecības materiāls aizvien bija koks, jumta segumam – koka skai
das un dēlīši. Arī jaunsaimniecību centros veidojās koku puduri un alejas. Lauku 
 ainavu papildināja sabiedriskās ēkas – pagasta nami, skolu jaunbūves, balti krāsotas 
piensaimniecības kooperatīvu pienotavas.

Pils, muiža 

Livonijas laikā Latvijas ainavā iezīmējās Livonijas ordeņa un bīskapu mūra pilis, 
kas pildīja gan cietokšņa, gan administratīva un saimnieciska centra funkcijas. Lokāli 
pārvaldes un saimnieciski centri bija muižas, kuru straujāka attīstība sākās 15. gad
simta otrajā pusē. Dzimtbūšana, pakļautība muižnieku varai un t.s. klaušu laiki pēc 
dzimtbūšanas atcelšanas44 latviešu apziņā muižu, līdzīgi arī Livonijas laika pili, padarīja 
par apspiestības un svešas varas simbolu. Uz šā fona gan simboliska, gan praktiska bija 
muižu dedzināšana vai demolēšana 1905. gada revolūcijas laikā (no 1095 Kurzemes un 
Vidzemes guberņas muižām dedzināšana vai grautiņi notika 459 muižās), tomēr tas 
izraisīja atšķirīgu attieksmi pašu latviešu vidū. Muižas un pils negatīvais tēls tika uztu
rēts 20. gadsimta 20. un 30. gados, kad vēl dzīvā atmiņā bija vācu un latviešu etnisko 
attiecību komplicētā vēsture, kā arī padomju režīma laikā ar tās postulātu par šķiru 
cīņu. Tomēr 20. gadsimta 60. gados lēnām aizsākās piļu un muižu izpēte, konservācija 
un restaurācija, un mūsdienās sabiedrībā vairs nepastāv problēma par raudzīšanos uz 
muižu “ar simpātijām vai naidu”45 – tā vietā ir izveidojusies izpratne par pili un muižu 
kā vēstures un kultūras vērtību. 

Pirmās mūra pilis Latvijas teritorijā parādījās 12. gadsimta beigās, tomēr to lielākā 
daļa celta 14. gadsimtā (līdz tam zemes pārvaldei un aizsardzībai nereti izmantoti arī 
koka nocietinājumi). 15.  gadsimtā, piemērojoties uguns šaujamieroču izplatībai, pilis 
tika ievērojami pārbūvētas. 16. gadsimta otrajā pusē piļu militārā nozīme mazinājās, 
tās kļuva neērtas apdzīvošanai, tādēļ Livonijas kara laikā nopostītie nocietinājumi vairs 

44 Zemnieki ieguva ierobežotu personas brīvību, taču zeme palika muižas īpašumā, un tās renti zemnieki 
parasti bija spiesti atstrādāt ar klaušu darbu, kura apjoms pēc dzimtbūšanas atcelšanas palielinājās aptuveni 
divas reizes.

45 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā, 291. lpp.
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netika atjaunoti, bet vēl pastāvošās pilis 
pārbūvēja un daļai apkārt izveidoja ze
mes nocietinājumus.46 

Lielā Ziemeļu kara (1700–1721) 
postījumi 18. gadsimta sākumā iezīmēja 
viduslaiku mūra piļu galīgo bojāeju – 
karā vēl nesagrautajās pilīs dzīvošanai 
vai saimnieciskām vajadzībām izman
toja dažas telpas, bet tad arī tās tika pa
mestas, un līdz 18. gadsimta beigām no 
kādreizējā spožuma bija palikušas vien 
drupas, kuras bieži vien kļuva par ērtu 
būvmateriālu ieguves vietu jaunbūvēm. 
No gandrīz 100 Livonijas laika mūra 
pilīm mūsdienās pastāv tikai apmēram 
15 tādas, kas pēc daudzām pārbūvēm vai kādas pils daļas restaurācijas ir apdzīvotas vai 
arī tiek izmantotas muzeju vajadzībām (piemēram, Bauskas, Cēsu, Dundagas, Ēdoles, 
Jaunpils, Krustpils, Lielstraupes, Rīgas, Turaidas, Ventspils pils). Taču arī drupu stā
voklī pilis palika zīmīga ainavas sastāvdaļa un kā vēstures liecinieces kopš 18. gadsimta 
otrās puses piesaistīja interesentu un senatnes liecību vācēju uzmanību.47

Domājams, ka vairums vasaļiem piederošo muižu ēku Livonijas laikā bija celtas no 
koka un daudz neatšķīrās no zemnieku guļbūvēm, lai gan, it īpaši Rīgas arhibīskapijā, 
pastāvēja arī nedaudz mūra celtņu (Ērgļi, Indrica, Krievciems, Lielstraupe, Mazstraupe, 
Mujāni u.c.). No saimnieciskā viedokļa arī Livonijas ordeņa un bīskapu pilis bija 
 muižas. 

Ziņas par 17. gadsimta otrajā pusē un it īpaši 18. gadsimtā būvētiem muižas ēku 
kompleksiem atrodamas muižu inventarizācijās. Tas ir pētniecībā daudz izmantots 
materiāls, tomēr trūkst apkopojošu darbu par muižu centru veidošanos un būvniecību 
līdz 18. gadsimta vidum – pirms sākās jauns etaps muižu celtniecības vēsturē. Pēc pie
derības muižas bija gan valsts, gan privātas, veidojās arī mācītājmuižas jeb pastorāti, 
bet Rīgas apkārtnei bija raksturīgas pilsētnieku vasaras rezidences – namnieku mui
žiņas. 

Pēc inventarizācijām var spriest, ka līdz 18. gadsimtam izplatītākais muižas dzīvo
jamās ēkas tips bija garena aptēstu baļķu būve ar priekšnamu un virtuvi centrā un 
 diviem simetriskiem spārniem, kuros katrā bija pa istabai un diviem vai vairākiem ne
lielākiem kambariem. No zemnieku mājām (tomēr ne visos gadījumos) muižas dzīvo
jamo ēku atšķīra sarežģītāks plānojums, dažkārt arī iekšējā apdare, kā arī krāsns apkure 
ar skursteni, kas zemnieku sētās sāka ieviesties tikai 18. gadsimta otrajā pusē. Jumta 
segums visbiežāk bija koka skaidas, retāk – māla kārniņi, taču nereti jumtu klāja tikai 

46 Par Livonijas laika pilīm sk.: Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004 (Latvijas viduslaiku pilis, 4). 

47 Sk.: Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1–4; Brotze J. Chr. Estonica; Ose I. (sast.). Livonijas piļu attēli no mar
ķīza Pauluči albuma. 

9. att. Daugavas senleja ar lielceļu un Kokneses viduslaiku pils 
drupām 20. gs. 30. gados. Valdemāra Upīša foto
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salmi. Muižas kompleksu veidoja vēl 
citas ēkas – kūtis, staļļi, klētis, rijas, 
šķūņi, pirts u.c. Jau viduslaikos pilsētu 
tuvumā un muižās tika būvētas vējdzir
navas un ūdensdzirnavas, taču 18. gad
simta inventarizācijas rāda, ka to izpla
tība vēl bija nepietiekama.

Leču muižai Ventspils apkārtnē pie
derēja 24 zemnieku saimniecības, un tās 
inventarizācija liecina, ka 18. gadsimta 
60. gados muižas centru veidoja veca, 
tobrīd sliktā stāvoklī esoša dzīvojamā 
ēka, vecs ērberģis (dzīvojamā māja vie
siem vai kalpiem), ratnīca, kurā turēja 
zirgus (jo zirgu stallis bija nelietojams), 
pussabrukusi kūts, no laukakmeņiem 

būvēts kvadrātveida laidars, divas klētis un rija. Muižas pagalmā veda divi mūra vārti: 
virs vieniem bija ierīkots siera namiņš, bet otriem vārtiem vienā pusē atradās kūts, 
otrā pusē – sīklopu kūts. Muižai piederēja divi augļu dārzi, kur auga ābeles, bumbieres 
un ķirši.48 Nelielas muižas piemērs ir Brunava, kurai piederēja piecas zemnieku saim
niecības. 1713. gada inventarizācijas laikā Brunavas muižas dzīvojamā māja bija ar sal
miem un lubiņām apjumta ēka ar priekšnamu, istabu un diviem kambariem. Vēl mui
žas centrā bija divas labības klētis (virs vienas no tām bija izbūvēta istaba), ratnīca, 
kūts, rija un veca pirts ar priekšnamu un kambari.49

Tā muižu kultūras pamatdaļa, kas nonākusi līdz mūsdienām, veidojās 18. gadsimta 
otrajā pusē un 19. gadsimtā, kad tika izbūvēti klasicisma, pēc tam historisma ēku an
sambļi. Muižu centrus sākotnēji papildināja baroka dārzi, pēc tam ainavu parki.50 Šajā 
laikā daudzas muižas attīstījās kā lielāki saimnieciski centri. Līdzās dzīvojamām ēkām 
(arī kalpu mājām) un pārsvarā lauksaimnieciska rakstura ēkām (kūtīm, staļļiem, klē
tīm, šķūņiem u.c.) muižas kompleksā varēja būt arī kalēja darbnīca, spirta brūzis, 
krogs, dzirnavas un citas būves, kas kopumā atgādināja nelielu ciemu vai miestu. Lielā 
mērā caur muižu dažādas inovācijas un laikmeta modes vēsmas nonāca zemnieku 
sētās un izpaudās gan ēku celtniecībā, gan dārzu un aleju ierīkošanā, gan, piemēram, 
zemnieku virtuvē. 19. un 20. gadsimta mijā daudzu vietu izaugsmi veicināja apbūvē
jamu gruntsgabalu iedalīšana uz muižas zemes. 

Latvijas 1920. gada agrārās reformas laikā valsts, privātas muižas un mācītājmuižas 
tika likvidētas un to zeme ieskaitīta Valsts zemes fondā. Daļu zemes sadalīja jaunsaim
niecību izveidošanai. Kaut arī bijušie muižu īpašnieki varēja paturēt īpašumā daļu 
zemes (parasti 50–60 ha), muižu centri lielākoties tika atsavināti. Daudzās muižu gal
venajās dzīvojamās ēkās (pilīs) ierīkoja skolas, sanatorijas, kultūras centrus, vai arī tajās 

48 Leču muižas 1760.–1768. gada inventarizācijas (LVVA, 6999. f., 44. apr., 49. l.).
49 Seces muižas 1713. gada inventarizācija (LVVA, 472. f., 11, apr., 648. l.).
50 Sk.: Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010.

10. att. Embūtes muiža ar viduslaiku pils drupām. Vilonga 
zīmējums. 1827 (Ose I. (sast.) Livonijas piļu attēli no marķīza 
Pauluči albuma. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 
97. lpp.)
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iekārtojās pagasta valdes un biedrības, tādējādi muižas centrs turpināja funkcionēt kā 
pagasta centrālā vieta. Iedalot muižu centru tuvumā apbūves gabalus, daudzas apdzī
votas vietas (Cesvaine, Ranka, Rauna, Koknese, Skrunda, Vaiņode u.c.) piedzīvoja 
straujāku attīstību. 

Negatīvu ietekmi atstāja tas, ka daudzviet muižas ēkas tika sadalītas vairākiem 
jaunsaimniekiem, līdz ar to muižas komplekss zaudēja savu viengabalainību – to pa
stiprināja arī ēku pārbūve un piemērošana jaunajām funkcijām. Īpaši cieta muižu 
parki, kuros tika ierīkoti augļu un sakņu dārzi vai arī veikti citi pārveidojumi pēc tā 
laika gaumes vai utilitārām vajadzībām. Kādreizējo muižu centru likteni un vietu 
ietek mējuši arī Pirmā un Otrā pasaules kara postījumi, vēlāk, padomju periodā, – pret 
vidi nevērīgā kolhozu centru izbūve (ļoti bieži tie atradās bijušo muižu centru vietā) 
un citi apstākļi. 

Mūsdienās muižu centru apsaimniekošanā var minēt gan pozitīvus piemērus (rū
pīga restaurācija, muzeju, viesu namu ierīkošana), gan negatīvus (neizpratne par vērtī
bām, ēku pamešana dažādās sabrukuma pakāpēs). Īpaši izceļama Frančesko Bartolo
meo Rastrelli projektētās Kurzemes hercogu rezidences – Rundāles pils – restaurācija 
un baroka dārza atjaunošana. Kopš 2000. gada darbojas Latvijas piļu un muižu 
asociācija,51 kuras mērķis ir piļu un muižu kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un sa
glabāšana, kā arī kultūrtūrisma veicināšana. 

Ceļš

Būtiska ainavas sastāvdaļa ir ceļš ar tam piederošo infrastruktūru. Lielā mērā tieši 
ceļš atsedz vērotājam ainavu tās mainīgajā rakursā un daudzveidībā. 

Par satiksmes un kara ceļu tīklu viduslaiku Livonijā var spriest pēc dažādām rak
stīto avotu norādēm. Daži ceļu posmi konstatēti arī arheoloģisko pētījumu un apseko
jumu laikā. Detalizētāks kartogrāfiskais materiāls par Vidzemi pieejams tikai kopš 
17. gadsimta, par pārējo Latvijas teritoriju – kopš 18. gadsimta, tādējādi līdz pietiekami 
precīzu karšu sastādīšanai varam runāt ne tik daudz par konkrētām trasēm dabā, cik 
par ceļu virzieniem. Tomēr daudzos gadījumos reljefs un citas ģeogrāfiskās īpatnības 
noteica arī vienīgās, optimālās trases izveidošanos un ilgstošu saglabāšanos. Lielā 
zviedru kadastra kartes un to salīdzināšana ar vēlāka laika materiālu atklāj diezgan 
lielu ceļu tīklojuma stabilitāti Vidzemē no 17. gadsimta beigām līdz pat 20. gadsim
tam  – tas attiecas gan uz lielceļiem, gan lokālas nozīmes ceļiem; lielākas pārmaiņas 
skāra galvenokārt ceļus, kas savienoja atsevišķas zemnieku saimniecības vai veda uz 
tīru miem un pļavām.

Svarīgākie tranzītceļi, kas šķērsoja Latvijas teritoriju, saplūda Rīgā. Starp tiem no
zīmīgākie bija ceļš caur Kuldīgu un Grobiņu uz Prūsiju, Pleskavas ceļš caur Straupi un 
Valmieru (vai tā variants caur Cēsīm), kā arī Polockas ceļš gar Daugavas labo krastu. 
Ceļu uzturēšanai tika pievērsta liela uzmanība. Piemēram, Kurzemes landtāgs 
1570. gada jūnijā nolēma, ka līdz rudenim visos hercogistes galvenajos ceļos jāsaved 

51 Sk.: www.pilis.lv (skatīts 22.03.2017.).
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kārtībā tilti, kuriem jābūt tik platiem, lai uz tiem varētu izmainīties divi pajūgi. Katrā 
draudzē vajadzēja būt pa vienam tiltu meistaram (Brücken Meister), kurš bija atbildīgs 
par tiltu stāvokli.52 Vidzemes ģenerālgubernatora Klaudija Tota 1668. gadā izsludināta
jos policijas noteikumos (Landes Polizey Ordnungen) 4. nodaļa bija veltīta ceļiem. No
teikumi paredzēja, ka galvenie ceļi izbūvējami 12 zviedru olekšu (aptuveni 7 m) pla
tumā, tiem jābūt gludiem un taisniem, akmeņiem jābūt novāktiem. Noteikumos 
aprakstītas arī ceļu un tiltu ierīkošanas tehniskās detaļas un uzturēšanas kārtība.53 Kaut 
arī pastāvēja šādi lēmumi, sūdzības par ceļu slikto stāvokli bija visai biežas.

Savam laikam vērienīgāka ceļu izbūve Latvijas teritorijā sākās ap 1830. gadu, to 
stimulēja arī 1833. gadā pieņemtais Krievijas impērijas likums (Nr. 6076) par ceļu ierī
košanu un uzturēšanu valstī.54 Ceļi pēc to nozīmības tika iedalīti piecās šķirās. No pir
mās šķiras ceļiem (galvenajiem ceļiem, kādu pavisam bija seši) Latvijas teritorijā atra
dās Pēterburgas–Rīgas un Pēterburgas–Daugavpils–Kauņas (tālāk uz Varšavu) ceļa 
posms, no otrās šķiras ceļiem (lielceļiem, kādu bija 10) – Rīgas–Jelgavas–Šauļu–Taura
ģes un Rīgas–Polockas–Maskavas ceļa posms. Minētos posmus, izņemot ceļu uz Mas
kavu, 19. gadsimta 30.–50. gados ievērojami pārbūvēja, nospraužot arī jaunas trases. 

Svarīgāko ceļu parastais segums bija grants, akmens šķembas, dažos posmos arī 
akmens bruģis. Ostas pilsētās un to apkārtnē populārs kļuva zviedru kaltais bruģ
akmens – to lielā apjomā ieveda kā kuģu balastu. 20. gadsimta 20.–30. gados ļoti nelielā 
apjomā sāka ierīkot cementbetona (14,67 km) un asfaltbetona (16,47 km) segumus, 
taču lētāks un daudz izplatītāks paņēmiens ceļu virsmas uzlabošanai bija šķembu kār
tas piesūcināšana ar bitumenu.55

Ceļi prasīja arī atbilstošu infrastruktūru – pārceltuvju ierīkošanu, tiltu un dambju 
būvi, krogu, vēlāk arī pasta staciju tīkla attīstību. Ar ceļu infrastruktūru saistīti aizsar
gājamie objekti veido daļu no Latvijas industriālā mantojuma – tie ir jūdžu un verstu 
stabi, tilti un viadukti, zirgu pasta stacijas, dzelzceļa stacijas un citi objekti.56 

Viens no senākajiem un nozīmīgākajiem ceļa infrastruktūras objektiem Latvijas 
teritorijā bija Bukultu (arī Ropažu, Juglas) tilts un dambis, kas šķērsoja Juglas ezera 
pārpurvoto daļu un nodrošināja Rīgas satiksmi austrumu virzienā – ar Vidzemi, Igau
niju un Pleskavu. Tilts pastāvēja jau 1226. gadā,57 un tā vieta bija viens no orientieriem, 
kas iezīmēja Rīgas patrimoniālā apgabala un pēc tam līdz 1974. gadam – Rīgas pilsētas 
austrumu robežu. Ņemot vērā tehniskās iespējas, tiltus cēla pār nelielākām upēm, bet 
kopš 15. gadsimta arī jau pār lielākiem šķēršļiem, piemēram, 1438. gadā uzbūvēts jauns 

52 Bunge F. G. Archiv für die Geschichte Liv, Esth und Curlands, Bd. 2. Dorpat: J. E. Schünmann`s Wittwe, 
1843, S. 207.

53 Apsītis R., Blūzma V., Lazdiņš J. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību 
avoti. Rīga: Juridiskā koledža, 2006, 302.–304. lpp. 

54 Полное собрание законов Российской империи, 2/VIII. Санктпетербург, 1834, с. 180–183. Pieejams: 
http://www.nlr.ru/eres/law_r/search.php (skatīts 22.03.2017.).

55 Andrejsons V. Ceļi Latvijā. Rīga: VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 2009, 71.–74. lpp.
56 Biedriņš A., Liepiņš E. Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis. Guide to Industrial Heritage of Latvia. Rīga: 

Latvijas Industriālā mantojuma fonds; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2002.
57 Minēts Ropažu tilts (pons de Rodepois) un tilta sargs (ponterius de Rodepois): Livländische Güterurkunden 

aus den Jahren 1207 bis 1500, Bd. 1. Herausgegeben von Hermann von Bruiningk und Nicolaus Busch. Riga: 
Kommissionsverlag von Jonck & Poliewsky, 1908, S. 7.
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tilts pāri Ventai Kuldīgā.58 1701. gadā 
Rīgā pāri Daugavai tika uzcelts plosta 
tilts, kuru pēc nopostīšanas 1714. gadā 
atjaunoja un kurš pēc vairākām pārbū
vēm pastāvēja līdz 1892. gadam (ga
rums 630 m, platums 12,6 m; tilts bija 
izjaucams, to uzstādīja pēc pavasara pa
liem un izmantoja līdz vēlam rudenim).

Parastais materiāls tiltu būvniecībā 
bija koks. Akmens mūra tilti Latvijā sa
glabājušies galvenokārt no 19. gadsimta 
(1939. gadā uzskaitīti 242 mūra tilti, 
tomēr līdz mūsdienām lielākā to daļa 
nomainīta ar dzelzsbetona konstruk
cijām59). Lielākais mūra (ķieģeļu) tilts 
(ga rums 164 m, platums 10,7 m) uzbū
vēts 1874. gadā pāri Ventai Kuldīgā. 
Kopš 19. gadsimta otrās puses, it īpaši 
dzelzceļa vajadzībām, Latvijā būvēti 
dzelzs tilti, bet 20. gadsimta sākumā 
sāka izmantot arī dzelzsbetona kon
strukcijas. 

Krogu tēmai60 bieži piešķirta nega
tīva nokrāsa saistībā ar tajos tirgotajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Kaut arī tā 
bija svarīga krogu funkcija, it īpaši laikā, 
kad muižu saimniecībās plaši izvērsās 
degvīna dedzināšana, krogu galvenais 
uzdevums tomēr bija nodrošināt ceļi
nieku aprūpi un paša ceļojuma drošību. 
Daļa krogu tika izmantota sezonāli, pie
mēram, mežstrādnieku apkalpošanai pie ziemas ceļiem vai arī Daugavas plostnieku un 
strūdzinieku61 apkalpošanai vasarās. Krogi bija sabiedriskās dzīves centrs – pagasta 
ļaužu pulcēšanās un darbā līgšanas vieta, tur sastapās un ar informāciju apmainījās 
vietējā sabiedrība un svešinieki, uzstājās apkārtceļojoši mākslinieki, līdz 19. gadsimta 
otrajai pusei, kad sāka būvēt īpašus pagastnamus, tā bija arī pagasta valdes sanākšanas 
vieta. Pie krogiem bieži rīkoja gadatirgus.

58 Pāvulāns V. Satiksmes ceļi Latvijā XIII–XVII gs. Rīga: Zinātne, 1971, 160. lpp.
59 Klētnieks J., Salcevičs R. Tilti Latvijā. Bridges in Latvia. Rīga: Vizuālais elements, 2004, 10. lpp.
60 Par krogu vēsturi sk.: Teivens A. Latvijas lauku krogi un ceļi. Rīga: Māksla, 1995; Niedre U. 19. gadsimta 

Vid zemes lauku krogu vieta pagasta saimniecībā, sabiedrībā un sadzīvē. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. 
Arheo loģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 167.–229. lpp. 

61 Strūgu apkalpes locekļi. Strūgas bija plakandibena liellaivas, ar kurām no Daugavas augšteces apgabala 
(Krie vijas, Baltkrievijas) piegādāja preces Rīgā – tur strūgas izjauca un izmantoja par kokmateriālu.

11. att. Tilts pār Tirzu (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta Etnogrāfijas materiālu krātuve, E 26, 5517)

12. att. Tilts pār Ventu Kuldīgā. Munta Auna foto 
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Pirmās drošās ziņas par krogiem 
Latvijas teritorijā ir kopš 14. gadsimta 
vidus. Parasti krogs piederēja muižai, 
kas to apsaimniekoja pati vai arī izno
māja. Tur tika kroģēts muižā darītais 
alus, no 18. gadsimta otrās puses – arī 
degvīns, kas muižai deva lielus ienāku
mus. Krodzinieki bija gan vietējie zem
nieki, gan vācieši, ebreji, poļi un citi. 
Krogus parasti būvēja no koka, bet kopš 
18. gadsimta beigām tos pakāpeniski 
nomainīja mūra ēkas. Pēc izskata un 
plānojuma krogi bija dažādi, taču savā 
klasiskajā veidolā tie bija garas, monu
mentālas celtnes, kuras zem viena jumta 

apvienoja viesu telpas un vienu vai divas stadulas – zirgu un ratu novietnes. Līdzīgi 
kā citās Eiropas zemēs, krogus Latvijā kopš 17. gadsimta pirmās puses papildināja 
pasta stacijas. Regulāru pasta sakaru tīklu vispirms sāka veidot zviedru varas laikā 
 Vidzemē līdz ar Rīgas pasta kantora nodibināšanu 1625. gadā.62 Sakariem ar Stok
holmu izmantoja gan jūrasceļu, gan sauszemes ceļu caur Igauniju un Somiju. Vidze
mes ģenerālgubernators Johans Šite 1630. gadā izdeva pavēli pie galvenajiem ceļiem ik 
pēc trim jūdzēm ierīkot krogu stadulas ar pasta zirgiem, lopbarību un ēdamo ceļi
niekiem. Pēc Rīgas pastmeistara Jākoba Bekera iniciatīvas pasts sāka darboties arī 
Kurzemes un Zemgales hercogistē, bet 1685. gadā hercogiste izveidoja pati savu pasta 
organizāciju. 

Kad 1900. gadā Krievijas impērijā tika ieviests spirta monopols, krogi strauji zau
dēja savu nozīmi. Arī pagasta sabiedriskās dzīves funkcijas pārņēma dažādas biedrības, 
kuru skaits 19. un 20. gadsimta mijā strauji pavairojās. Krogu ēkās ierīkoja veikalus, 
dzīvokļus, vai arī tās pielāgoja pagasta valžu, biedrību, skolu vai citām vajadzībām; pēc 
tam gan Pirmā un Otrā pasaules kara postījumu, gan dažādu citu iemeslu dēļ daudzas 
ēkas gāja bojā. Etnogrāfs Uģis Niedre ar nožēlu konstatē, ka mūsdienās “meklēt bijušās 
krogu vietas nozīmē ceļot no vienām drupām uz nākamajām”,63 tomēr Latvijas ainavai 
šis elements nav gluži zudis.

Dzelzceļa būvniecība Latvijā sākās 1860. gadā, caur Daugavpili (Dinaburgu) un 
Rēzekni izbūvējot Pēterburgas–Varšavas līnijas posmu. 1861. gadā tika atklāta Rīgas–
Daugavpils līnija, kas pēc tam tika savienota ar Iekškrievijas dzelzceļa tīklu, 
1871.  gadā  – Liepājas–Kaišadoru (Lietuvā) līnija, kuru pagarināja līdz Romniem 

62 Pasta vēsturi Vidzemē un Kurzemē pētījusi Pārsla Pētersone: Pētersone P. Vidzemes pasta vēsture 17.–19. gs. 
Promocijas darbs. Rīga, 1998. Pieejams: Petersone_P_Vidzemes_pasta_vesture_1998_OCR.pdf (skatīts 
22.03.2017.); Pētersone P. Kurzemes un Zemgales hercogistes pasta organizācijas loma Baltijas jūras reģiona 
sakaru attīstībā 17. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 1. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001, 
154.–171. lpp.; Pētersone P. Komunikāciju sistēmas Kurzemes hercogistē Ziemeļu kara laikā. Ventspils mu
zeja raksti, 3. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003, 115.–142. lpp.

63 Niedre U. 19. gadsimta Vidzemes lauku krogu vieta, 226. lpp. 

13. att. Āžu krogs Viesītē (celts ap 1840). 
Munta Auna foto
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 Ukrainā. Nozīmīga bija Ventspils–Mas
kavas (toreiz Vindavas–Ribinskas) līni
jas izbūve 1897.–1904. gadā.64

Dzelzceļu tīkla paplašināšana turpi
nājās līdz 20.  gadsimta 30. gadiem. 
Līdztekus platsliežu ceļiem tika izbūvē
tas arī dažāda platuma šaursliežu dzelz
ceļa līnijas. Īpaši aktīva šaursliežu dzelz
ceļa būve notika Vācijas okupētajā 
Latvijas daļā Pirmā pasaules kara laikā – 
līnijas bija domātas frontes apgādei, bet 
pēc kara tās piemēroja pasažieru pār
vadāšanai. Pēc Otrā pasaules kara šaur
sliežu dzelzceļš zaudēja savu nozīmi, un 
60.–70. gados lielāko daļu sliežu ceļu 
demontēja. Tomēr kā īpaši atraktīvs minams Gulbenes–Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 
komplekss (garums 33 km), kas funkcionē vēl mūsdienās, – tas ir posms no 1903. gadā 
atklātās 210 km garās Stukmaņu (Pļaviņu)–Alūksnes–Valkas līnijas.

Dzelzceļš ievērojami mainīja saimniecisko vidi. Tas savienoja ostas ar nozīmīgiem 
rūpniecības un tirdzniecības centriem. Taču tam bija svarīga ietekme arī lokālā 
 līmenī – lauku apvidos stacijas noderēja kā preču piegādes vietas vietējiem lauksaim
niekiem un uzņēmējiem, tika būvēti dzīvokļi dzelzceļa apkalpojošam personālam, sa
tiksmes ērtības veicināja jaunu apdzīvotu vietu un vasarnīcu rajonu veidošanos stacijas 
apkārtnē. Saimnieciskas ieinteresētības dēļ muižu īpašnieki staciju tuvumā iedalīja 
zemi apbūvei. Šādā veidā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā sāka veidoties 
tagadējā Auce, Lielvārde, Bēne un citas pilsētas un lielākas apdzīvotas vietas. Tendence 
apmesties dzelzceļa staciju tuvumā pastiprinājās Latvijas agrārās reformas laikā 
20. gad simta 20. gados. 

Latvijas ceļu vēsture nav iedomājama bez ūdensceļiem, it īpaši Daugavas. Citu upju 
saimnieciskā nozīme bija stipri mazāka, lai gan kopš 17. gadsimta pastāvēja arī vairākas 
idejas par kanālu izbūvi mazo upju saimnieciskā potenciāla pavairošanai. Upju ainavai 
neatkārtojamu kolorītu piešķīra plostu pludināšana, kas bija ērtākais kokmateriālu 
transportēšanas veids un tika izmantots arī citu preču pārvadāšanai. Parasti plostā bija 
20–30 kopā sasietu baļķu, taču to skaits ievērojami variēja atkarībā no koku veida un 
upes lieluma. Plostus (2–8) mēdza sasaitēt citu aiz cita. Tie tika laisti pa visām lielāka
jām Latvijas upēm, bet vislielākā nozīme bija Daugavai. No Daugavas pietekām un 
plaša augšteces apgabala Krievijā un Baltkrievijā kokmateriāli nonāca Rīgā, kur tie tika 
šķiroti un apstrādāti vai vesti tālāk uz Rietumeiropu. 20. gadsimta sākumā Rīgā ik gadu 
nonāca ap 15 000 plostu. Līdz 19. gadsimta otrajai pusei plostu pludināšanas sezonā 
dažādas preces pa Daugavu piegādāja arī ar īpašām plakandibena laivām – strūgām. 

64 Dzelzceļa tīkla veidošanās Latvijā aplūkota: Malahovska L. Latvijas transporta vēsture:  19. gs. otrā puse – 
20. gs. sākums. Rīga: LV fonds, 1998; Altbergs T., Augustāne K., Pētersone I. Dzelzceļi Latvijā. Rīga: Jumava, 
2009.

14. att. Plostu pludināšana Gaujā 20. gs. 30. gados. Rīga: 
Fotobrom
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Plostnieku romantizētais, tomēr bīstamais darbs un sadzīve (vakarēšana pie uguns
kura, dziedāšana, dažādu tautību saskarsme) veidoja īpašu kultūrvides daļu. Plostu 
pludināšana Latvijā plaši notika līdz 20. gadsimta 60. gadiem, bet pēdējie plosti pludi
nāti Gaujā 70. gados. 

Urbānā ainava

Kaut gan tradicionālā Latvijas kultūrainava pirmām kārtām asociējas ar lauku 
vidi, īsumā pieminama arī urbānā vide, jo nepastāv strikta robeža, kas nodalītu vienu 
no otras. Lauku videi raksturīgās iezīmes daudzējādā ziņā atkārtojās arī nelielajās pil
sētās un miestos.

Par urbānās vides veidošanos Latvijas teritorijā var runāt jau kopš vēlā dzelzs laik
meta, kad, attīstoties saimnieciskiem un pārvaldes centriem, veidojās t.s. agrās pilsētas, 
kuru ekonomikas pamats bija tirdzniecība un amatniecība. Vācu agresija Baltijā 
13. gadsimtā iezīmēja pavērsienu pilsētu attīstībā. Tās veidojās galvenokārt uz agrāko 
pārvaldes centru pamata – pēc vācu pilsētu parauga. Pirmā pilsētas tiesības 1225. gadā 
ieguva Rīga. Skaita ziņā pilsētu viduslaiku Livonijā nebija daudz – 17, no tām Latvi
jas teritorijā – 10. Izņemot Rīgu, Rēveli un Tērbatu, pārējās Livonijas pilsētas bija ne
lielas. Urbāno vidi papildināja miesti un pilsapmetnes, kas veidojās administratīvajos 
 centros. 

Līdz 18. gadsimta beigām pārsvarā no miestiem Latvijas teritorijā izveidojās vēl 
15 pilsētas, no kurām straujāku un nozīmīgāku izaugsmi piedzīvoja viena no Kur zemes 
un Zemgales hercogu rezidences vietām – Jelgava. Pilsētu namnieku jeb birģeru vidū 
dominēja vācieši, kuru rokās līdz ar to atradās pilsētas pārvalde, tomēr būtu pārstei
dzīgi teikt, ka pilsētās valdīja tikai vāciska vide, jo publiskā telpa – baznīca, tirgus lau
kums, krogs – savā ziņā piederēja apkārtnes zemniekiem. Latviešu īpatsvars pilsētās 
straujāk pieauga 19. gadsimta otrajā pusē, kad vairs nebija spēkā daži dzīvesvietas mai
ņas ierobežojumi, kas bija saglabājušies vēl pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 

19. gadsimta otrā puse iezīmēja arī straujāku industrializāciju, tomēr pilsētu vidū 
šajā ziņā nedalīti dominēja Rīga, piesaistot darbaspēku gan no Latvijas, gan citām tā
laika Krievijas impērijas zemēm. Citi lielāki rūpniecības centri bija Liepāja, Daugavpils 
un Jelgava. Ārpus pilsētām savdabīga industriālā laikmeta urbānā vide izveidojās 
 Līgatnē, kur līdz ar papīrfabrikas dibināšanu 1814. gadā sāka veidoties ražošanas ēku 
un strādnieku ciemata komplekss. Daudzi miesti un apdzīvotas vietas, kas sāka strau
jāk augt 19. un 20. gadsimta mijā, pilsētas tiesības ieguva 20. gadsimta 20. gados, tomēr 
kopumā Latvijas saimniecība saglabāja agrāru raksturu,65 un arī pilsētu iedzīvotāji, no 
kuriem liela daļa tikai nesen bija kļuvuši par pilsētniekiem, turpināja uzturēt saikni ar 
laukiem, tādējādi saglabājot priekšstatu par lauku vidi kā latviešiem tipisku. 

65 Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem, lauksaimniecībā bija nodarbināti 67,8% visu strādājošo (Ceturtā 
tau tas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. VI. Nodarbošanās. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1939, 495. lpp.).
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Sakrālā telpa 

Atbilstoši sabiedrības priekšstatiem 
par pasaules uzbūvi veidojās arī sakrālā 
telpa. Latviešu tradicionālās sakrālās 
ainavas elementi bija ģeobotāniski ob
jekti – birzis, atsevišķi koki, akmeņi, 
avoti, kalni, alas, noteikta sakrālā slo
dze bija dažādām stihijām (ugunij, 
ūdenim, zemei), dzīvniekiem, zīmēm, 
priekšmetiem, nostāstu vietām utt. 
Sakrālās telpas izkārtojums bija pa
kļauts tam, lai ar kosmogonisku un 
citu dabas spēku palīdzību nodrošinātu 
aug lību, veselību un labklājību. Tēlaini 
var teikt, ka visa daba bija zemnieka baznīca, bet koki, akmeņi un viss pārējais, kas 
dažādos dokumentos maldīgi interpretēts kā pagāniskās pielūgsmes objekts, – altā
ris tajā. 

Zemnieku dzīvi visvairāk ietekmēja noteiktā laikā veicamie lauksaimniecības 
darbi. Gada ritumam palīdzēja izsekot gadskārtu svētki – Lieldienas, Jāņi, appļāvības, 
Ziemassvētki un citi. Šie svētki balstījās uz tradicionālajiem priekšstatiem par pasaules 
iekārtojumu un veidu, kā ar dažādu rituālu palīdzību nodrošināt jau minēto auglību, 
veselību un labklājību nākamajam ciklam. Svētku stihijas bija uguns (jāņuguns,66 Sau
les rata ripināšana Jāņos, bluķa vilkšana un dedzināšana Ziemassvētkos) un ūdens 
(mazgāšanās rasā, peldēšanās, rumulēšanās), Lieldienu atribūts – šūpoles, ziemas sezo
nas norises – ķekatas jeb masku gājieni.

Latviešu tradicionālajos priekšstatos ievijušies arī kristietības elementi, tomēr bieži 
vien pastāv grūtības noteikt tās vai citas parādības ģenēzi. Katrā ziņā tradicionālo 
priekšstatu sistēmā labi iederējās katoļu baznīcas svēto kults, kur katrs no svētajiem 
varēja būt noderīgs kādā ikdienas jomā – sargāt lopus, novērst ugunsgrēku u.tml. 
Tādus gadskārtu svētkus kā Lieldienas un Ziemassvētki mūsdienās palīdz uzturēt arī 
kristīgās baznīcas tradīcija, taču visnozīmīgākie, savdabīgākie un senatnīgākie svētki, 
kuru tradicionālajā izpausmē kristietības ietekmju faktiski nav, latviešiem ir vasaras 
saulgrieži Jāņi.

Līdz ar Romas katoļu baznīcas misijas sākumu un pirmās baznīcas celtniecību 
 Ikšķilē 12. gadsimta beigās Latvijas teritorijā sāka veidoties kristīgā sakrālā telpa. Livo
nijas laikā tagadējā Latvijā pastāvēja apmēram 60 draudzes. Līdztekus draudzes cen
trālajai baznīcai pastāvēja arī filiālbaznīcas un nelielas kapelas. Viduslaikos mūra baz
nīcas ar dažiem izņēmumiem celtas tikai Vidzemē, no tām līdz mūsdienām, tiesa, 
pārbūvētā veidā, saglabājušās apmēram 25.67 

66 Ugunskurs vai kārts galā uzslieta degoša darvas muca vai darvots ritenis.
67 Par Latvijas viduslaiku mūra baznīcām sk.: Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. bei

gas – 16. gs. sākums. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.

15. att. Jāņu svinēšana. Munta Auna foto
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Reformācijas kustībai, kuras sā
kums Livonijā (Rīgā) tiek datēts ar 
1522. gadu, bija liels atbalsts pilsēt
nieku un muižniecības aprindās, 
tādēļ, kaut arī zemes kungi – Livo
nijas ordeņa mestrs un bīskapi – pa
lika pie katolicisma, 16. gadsimta 
vidū Livoniju jau var uzskatīt par 
luterisku zemi. Tā kā Livonija (izņe
mot Ziemeļigauniju) drīz nonāca 
Polijas–Lietuvas varā, 16. gadsimta 
80. gados tur sākās kontrreformā
cija jeb rekatolizācija. Latvijas teri
torijas konfesionālo sadalījumu vis
beidzot izšķīra Polijas–Zviedrijas 
karš, kā rezultātā Polijas–Lietuvas 
valsts saglabāja savu virsvaru Inflan

tijā (Latgalē), līdz ar to par valdošo konfesiju Latgalē kļuva katolicisms, bet pārējā Lat
vijas teritorijā (ieskaitot Kurzemes un Zemgales hercogisti, kurai Polijas karalis garan
tēja ticības brīvību) – luterānisms. 

Konfesionālais sadalījums stipri ietekmēja Latvijas apgabalu turpmāko attīstību. 
Latgale iekļāvās Polijas un Lietuvas katoliskās kultūras lokā (arī vācu muižniecība Lat
galē pārpoļojās), savukārt pārējā Latvijā turpinājās vācu un protestantiskās kultūras 
ietekme. Konfesionālā sadalījuma ietekme uzskatāmi vērojama Krustpils apkārtnē, kas 
ietilpa Inflantijā, taču piederēja Korfu dzimtai, kura, pretēji pārējai Inflantijas vācu 
izcel smes muižniecībai, saglabāja piederību luterānismam. Tā rezultātā Krustpils ap
kārtnes latviešu etnogrāfiskās iezīmes (piemēram, tērps) vieno viņus ar luterānisko 
Vidzemi, nevis Latgali. Cits piemērs ir suitu novads Rietumkurzemē Alsungas apkār
tnē. 1623. gadā novada īpašnieks Johans Ulrihs fon Šverins salaulājās ar poļu muiž
nieci Barbaru Konorsku un pārgāja katoļticībā, līdz ar to arī viņa dzimtzemnieki kļuva 
par katoļiem. Uzturot savrupu dzīvesveidu luterānisko draudžu ielenkumā, veidojās 
gan suitu novada savdabība, gan ilgāk nekā daudzviet citur saglabājās dažas latviešu 
etnogrāfiskās iezīmes, piemēram, burdona dziedāšana un tradicionālā tērpa val
kāšana. 

Par baznīcu vēsturi un celtniecību pieejama diezgan plaša literatūra.68 Baznīcu 
veidolā, protams, parādījās attiecīgā laikmeta idejiskie un arhitektūras strāvojumi, 

68 Nozīmīgākais apkopojums par luterāņu baznīcām: Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas. Vēsture, 
arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra. Enciklopēdija četros sējumos. [Rīga:] DUE, 2005–2007. Sk. arī 
sēriju: Kalnačs J. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā. Rīga: Neputns, 2010; 
Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā. Rīga: Neputns, 2006; 
Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā. Rīga: Neputns, 2011; 
Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā. Rīga: Neputns, 2013; 
Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā. Rīga: Neputns, 
2015; Putniņa M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē. Rīga: Neputns, 2015.

16. att. Lubānas luterāņu baznīca 20. gs. 20. (?) gados 
(iesvētīta 1872) (no M. Auna personiskā krājuma)
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senāk – arī muižniecības turība, jo tai piederēja baznīcas patronāta tiesības. Rietum
latvijai svarīgs bija Kurzemes un Zemgales hercogistes landtāga 1567. gada 28. feb
ruāra lēmums par vismaz 58 baznīcu būvi vai atjaunošanu,69 Vidzemē rosīgāka 
 dievnamu būve vai pārbūve notika 17. gadsimta otrajā pusē, savukārt Latgales kul
tūrainavā īpaši iezīmējas 18. gadsimta baroka celtnes. Vidzemē 18.–19. gadsimtā 
īpaša parādība bija zemnieku guļbūvēm līdzīgie hernhūtiešu jeb brāļu draudžu sa
iešanas nami, kuru būvi un uzturēšanu organizēja paši zemnieki. Bez baznīcām kris
tīgo sakrālo kultūrainavu papildināja mācītājmuižas, iesvētītas kapsētas ar kapličām, 
zvanu torņiem, mirušo piemiņas zīmēm un norobežojošiem akmens krāvuma žo
giem, katoliskajos apvidos arī klosteri un ceļmalas krusti vai krucifiksa namiņi. Ne
ņemot vērā divu pasaules karu, kā arī padomju režīma ideoloģijas veicinātos postīju
mus, baznīca arī mūsdienās lauku ainavā ir arhitektoniska dominante, turklāt kopš 
20. gadsimta 90. gadiem ir atjaunoti vairāki pilnībā nopostīti Latvijas kultūrvēsturei 
nozīmīgi dievnami.

Noteiktu vietu Latvijas kultūrvēsturē ieņem arī pareizticība un tās novirziens – 
vecticība. Austrumlatvijā pareizticība bija pazīstama jau pirms 13. gadsimta, taču ne 
rakstītie avoti, ne arheoloģiskais materiāls neļauj droši spriest, cik liela bija pareizticī
bas ietekme vietējo etnosu kultūrā. Viduslaiku Livonijā pareizticība bija aktuāla vie
nīgi krievu tirgotājiem un nelielām krievu un baltkrievu kopienām, kas bija apmetu
šās uz dzīvi Austrumlatvijā, tomēr 17.–18. gadsimtā šādu kopienu skaits pieauga. 
Īpaši atzīmējama Krievijā vajāto vecticībnieku ieplūšana 17. gadsimta beigās. 

69 Landtāga lēmums saglabājies vairākos norakstos, un dati par baznīcu skaitu tajos atšķiras.

17. att. Rikavas katoļu baznīca (celta 1829). Munta Auna foto

18. att. Krucifiksa namiņš Tukišu ciemā Latgalē, celts 1908. gadā. 
1927. V. Krustāna foto (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta Etnogrāfijas materiālu krātuve, E 24, 5 fc)
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19. gadsimta 40. gados, paužot ne
apmierinātību ar neatrisinātām agrā
rām un sociālām problēmām, kā arī 
cerot uz Krievijas valdības atbalstu, 
“cara ticībā” pārgāja daudzi latvieši. 
Lielāku vērienu konversijas kustība 
guva Vidzemē, kur dažos pagastos pa
reiz ticībā pārgāja vairāk nekā puse 
iedzī votāju.70 Tā rezultātā arī ainavā 
 ienāca jauni elementi – latviešu pareiz
ticīgo draudžu baznīcas un kapsētas. 
Kad 1905. gadā Krievijā tika izdots ma
nifests par ticības brīvību, daļa konver
tītu atgriezās luterticībā, tomēr latviešu 
pareizticīgo draudzes turpināja pastā
vēt un eksistē arī mūsdienās. 

Svarīga sakrālās telpas daļa ir apbe
dījumu vietas.71 To iekārtojums ir mai

nījies atkarībā no laikmeta, mirušo reliģiskās un sociālās piederības un citiem apstāk
ļiem. Pašlaik pieņemtajā Latvijas kultūras kanonā72 kā viena no kultūras vērtībām 
iekļauta kapu kopšanas tradīcija. Patiesībā tā būtu jāskata plašāk kā uz seniem priekš
statiem balstīta veļu un senču godināšanas tradīcija. Iespējams, ka latviešu ticējumos 
par veļiem savijušies divi elementi – priekšstati par veli kā pazemes garu un veli kā 
mirušā dvēseli. Veļu laiks latviešu priekšstatos atkarībā no novada ir septembra bei
gās  – novembra sākumā, kad laukos padarīti galvenie rudens darbi un dienas kļūst 
īsākas un drēgnākas.

Veļu laiks sakrīt ar kristīgās baznīcas ieviesto Mirušo piemiņas dienu jeb Svecīšu 
vakaru, ko parasti atzīmē novembra pēdējā svētdienā (pēc Evaņģēliski luteriskās baz
nīcas kalendāra – Mūžības svētdiena), bet katoļu novados – 2. novembrī (Visu mirušo 
piemiņas diena jeb Dvēseļu diena). 19. gadsimtā luterāņu baznīcas ietekmē sāka izpla
tīties arī kapu svētku tradīcija (pirmoreiz minēti 1831. gadā Krimuldā), pieminot 
miru šos un apcerot mūžības un nāves tēmu. Īpaši populāri kapu svētki kļuvuši kopš 
20. gad simta sākuma. Tos parasti rīko jūlijā un augustā.

Kapu svētki un Mirušo piemiņas diena ir joprojām dzīva tradīcija. Padomju 
okupācijas gados Mirušo piemiņas diena Rīgā bija arī nevardarbīga pretpadomju 

70 Pēc Krievijas 1897. gada tautas skaitīšanas datiem, Vidzemē bija ap 45 000, Kurzemē – ap 4800, Latgalē – 
ap 6300 pareizticīgo latviešu (apmēram 4% no latviešu kopskaita). Plašāk par konversijas kustību sk.: Гав
рилин А. В. Очерки истории Рижской епархии. 19 век. Рига: Филокалия, 1999.

71 Sk., piemēram: Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.–18. gadsimta apbedīšanas vietu 
materiāla. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015 (Latvijas Nacionālā muzeja raksti, 21); Grauds M. 
u.c. Kopā kapos. Cemetery festival – coming together. Rīga: Neputns, 2016. Interneta resursi: Kapsētu 
informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības sistēma. Pieejams: www.cemety.lv (skatīts 22.03.2017.); 
https://nekropole.info (skatīts 22.03.2017.).

72 http://www.kulturaskanons.lv/ (skatīts 22.03.2017.).

19. att. Vecticībnieku baznīca Koroļevščinas ciemā Latgalē. 
1927. V. Krustāna foto (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta Etnogrāfijas materiālu krātuve, E 24, 1 fc)



175

noskaņojuma manifestācija, aizdedzot 
svecītes pie Mātes tēla Brāļu kapos, pie 
Latvijas valstsvīru atdusas vietām, kā arī 
vietā, kur apbedīti 1940.–1941. gadā no
galinātie padomju varas represiju upuri 
(Baltie krusti Meža kapos). Savukārt va
sarā notiekošie Kapu svētki kļuvuši po
pulāri arī kā diena, kad līdz ar senču un 
citu mirušo tuvinieku godināšanu kopā 
sanāk radi, kas dzīvo dažādās Lat vijas 
un tagad arī dažādās pasaules vietās. 

Pēc pieejamiem materiāliem grūti 
izsekot, kad un kā veidojusies tieši kapu 
kopšanas tradīcija. Jau senatnē kapa 
vietas tika iezīmētas ar krustu vai kāda 
cita veida zīmi, kas parasti bija koka, re
tāk – akmens. 19. gadsimtā, it īpaši gad
simta otrajā pusē, pieaugot latviešu turībai, kapa vietu iezīmēšanai tika izmantoti laik
meta modei atbilstoši čuguna vai akmens krusti, obeliski, plāksnes un citas zīmes. 
Jādomā, kapu kopšanas kultūru sekmēja Rīgas dārzu direktora Georga Kūfalta izstrā
dātais Meža kapu projekts. Jaunā kapsēta, kas tika atklāta 1913. gadā, bija veidota pēc 
tālaika Vācijas paraugiem kā ainavu parks, un šī “aizmigušo mūžu dārza” ideja prasīja 
arī atbilstošu kopšanas estētiku. 20. un 30. gados Meža kapu ansambli papildināja dau
dzi skulpturāli veidojumi, ko darināja ievērojami tālaika latviešu tēlnieki – Kārlis Zem
dega, Kārlis Jansons, Teodors Zaļkalns, Žanis Smiltnieks un citi.

Nobeigums

Kultūrvide un kultūrainava nepārtraukti mainās, un to nav iespējams novērst. Ir 
parādības vai ainavas elementi, kas rodas noteiktos apstākļos un pēc tam tikpat dabiskā 
veidā neatgriezeniski vai gandrīz neatgriezeniski izzūd. Kā piemēru var minēt senāk 
izplatītos lētos niedru un salmu jumtus – pirmie kļuvuši par sevišķi dārgu un eksklu
zīvu jumta segumu, bet salmi nav pieejami vispār, jo prasa labības novākšanu ar ro
kām. Elementu maiņu diktē ne vien tehnoloģiju attīstība, bet arī kaut vai vēlme ģērb
ties  moderni. 

Mūsdienās diskomfortu rada tas, ka vide, pie kuras esam pieraduši, mainās strauji, 
līdz ar to arvien akūtāka ir nepieciešamība izprast, kas pagātnes mantojumā ir vērtība 
un tātad saudzējams un kā identitātes zīme izmantojams tagadnes un nākotnes veido
šanai. Riska faktors ir merkantilo interešu spiediens, kā arī nepietiekama izpratne par 
vērtībām un to kopšanu. Riska faktors tāpat ir lauku demogrāfiskā krīze un citi ap
stākļi. Līdztekus negatīvai pieredzei, ļaujot kultūras vērtībām (arī ainavām) iet bojā 
mūsu acu priekšā, Latvijā var minēt arī pietiekami daudz pozitīvu piemēru – dažādu 

20. att. Bēres turīgu zemnieku ģimenē Vidzemē, Virānes 
pagastā (1914) (no M. Auna personiskā krājuma)

Muntis Auns    LATVIJAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRVIDES VEIDOŠANĀS
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objektu sakārtošanu, atjaunošanu, restaurāciju. Piemēram, ir atjaunoti vairāku iztais
notu un par grāvjiem pārvērstu upju meandri, kas ainavai šķita neatgriezeniski zaudēti. 
Mūsdienu situācija ir divdabīga: tehnoloģijas ļauj īsā laikā kultūrvides vērtības sagraut, 
bet tai pašā laikā ļauj arī tās saglābt un atjaunot, taču tas prasa daudz vairāk laika un 
resursu. 

Par autoru

Muntis Auns (dz. 1955) – Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures insti
tūta pētnieks. Zinātniskās intereses saistītas galvenokārt ar Latvijas 13.–18. gad
simta vēsturisko ģeogrāfiju un vēsturisko demogrāfiju. Pētījis arī dažādus Livoni
jas vēstures aspektus, piedalījies J. K. Broces “Monumente” materiālu izdevuma 
sagatavošanā (1.–4. sēj., 1992–2007). Izdevuma “Latvijas vēstures atlants” (Jāņa 
sēta, 1998, 2005, 2011) galvenais zinātniskais redaktors, “Latvijas enciklopēdijas” 
(SIA “Valērija Belokoņa izdevniecība”, 1.–5. sēj., 2002–2009) vēstures nozares re
daktors. Publicējis ap 40 zinātnisku rakstu Latvijas, Polijas, Somijas un Zviedrijas 
izdevumos.



Guntis Zemītis

AGRĪNĀ VALSTISKUMA VEIDOŠANĀS 
PROBLEMĀTIKA LATVIJAS TERITORIJĀ

Rakstā aplūkota agrīnā valstiskuma veidošanās mūsdienu Latvijas teritorijā aizvēstures beigu posmā 
(9.–12. gs.), kā arī skaidroti vēsturiskie priekšnosacījumi, kas noveda pie lielāku sabiedriski organi
zētu struktūru – zemju (terrae) – izveides. 
Raksta autors atšķirīgi vērtē kuršu, latgaļu, zemgaļu un lībiešu sabiedrības 9.–13. gadsimtā, uzsverot, 
ka pat viena etnosa robežās (lībiešu apdzīvotajā teritorijā) var būt atšķirīgi reģioni (Daugavas un 
Gaujas lībieši). Rietumlatvijā to daļēji ietekmēja ārējie impulsi no Skandināvijas, bet Austrum
latvijā – no pareizticīgajām senkrievu kņazistēm (Polockas, Novgorodas).

Atslēgvārdi: agrīnais valstiskums, valstiskums, vara, vadonība, kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši.

Latvijas valstiskuma jautājums historiogrāfijā

Jautājums par valstiskuma attīstību Latvijas teritorijā ir izrādījies politiski neērts – 
tas izriet no Latvijas sarežģītās vēstures. Latvijas teritorija 13. gadsimta gaitā tika ieka
rota Ziemeļu krusta karu rezultātā. Viduslaikos divas privileģētās kārtas – garīdzniecību 
un bruņniecību – veidoja vāciski runājošie iedzīvotāji, kuri bija mazākumā, savukārt 
pamatiedzīvotāji – Latvijas maztautu (kuršu, zemgaļu, latgaļu, sēļu) pēcteči latvieši un 
somu valodu saimei piederīgie lībieši – pārsvarā veidoja zemnieku kārtu. Latvijas vēs
tures zinātnes aizsācēji 18. un 19. gadsimtā bija izglītotie privileģēto kārtu pārstāvji. 

Pirmie vācbaltiešu vēsturnieki, kuru rokās nonāca 12. un 13. gadsimtā rakstītie 
avoti, galvenokārt Indriķa hronika, nevēlējās atteikties no savas iedomātās kultūras 
misijas. Kurzemes mācītājs Pauls Einhorns grāmatā “Historia Lettica”1 rakstīja, ka lat
vieši un igauņi agrāk dzīvojuši bez jebkādas politiskās iekārtas un organizācijas. Valsts 
veidošanās sākusies tikai ar vācu iekarojumiem 13. gadsimtā.2 Līdzīgi arī 19. un 
20. gadsimtā Baltijas vācu vēsturnieki centās attēlot, ka Latvija 12. gadsimtā bijusi vēl 
pilnīgi mežonīga zeme. Astafs TranzēRozeneks sprieda, ka latviešu kultūras pakāpe 
neesot bijusi augstāka kā Tacita aprakstītajiem ģermāņiem: gluži primitīva laukkopība, 
kas balstās uz līdumu saimniecību, un primitīva lopkopība, galvenā nodarbošanās – 

1 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpat in Liefland:  Gedruckt durch Johann Vogeln, der Königl. Acad. Buch
drucker, 1649.

2 Zeids T. Feodālisms Livonijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 50. lpp. 
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medības un zveja. Frīdrihs Krūze pirmajā plašajā Baltijas arheoloģijai veltītajā grāmatā 
“Necrolivonica”3 pat nepieļāva domu, ka šeit atrastās senlietas – rotas un ieroči – reiz 
varētu būt piederējušas vietējiem iedzīvotājiem, kuri autoram acīmredzot asociējās 
vienīgi ar zemnieku kārtai piederīgajiem; ieročus un rotas, viņaprāt, šeit varēja lietot 
tikai Krievzemē mītošie skandināvi – “varjagi – russi”.

Pirmie profesionālie latviešu izcelsmes vēsturnieku darbi tapa polemikā ar vācu 
vēsturniekiem, kas arī nereti ietekmēja to saturu. Salīdzinoši objektīvi par valstiskuma 
veidošanos Latvijas teritorijā rakstījis pirmais profesionālais latviešu vēsturnieks Jānis 
Krodznieks (Krīgers), norādot, ka “mūsu senči atradās vēl tai laikmetā, kad dzimta ne
bija zaudējusi savu varu un nozīmi, kad valsts iestādes tikko sāka rasties un līdzināt 
sev ceļu uz jaunām politiskām formām, kādas pastāvēja Rietumos un arī krieviem bija 
nodibinājušās”.4 

Īpaša uzmanība agrīnajam valstiskumam tika pievērsta Kārļa Ulmaņa autoritārā 
režīma laikā (1934–1940), kad vēstures process tika attēlots kā spirāle: sākumā bija 
“brīvā Senlatvija” ar karaļiem un varoņiem, tad sekoja brīvības zaudēšana un tās atgū
šana pēc neatkarības izcīnīšanas, bet jo īpaši “atdzimšana atjaunotā latviskā Latvijā” 
pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma. Pēc šādas shēmas tika rakstītas mācību grāmatas,5 
bet pamatojums tika gūts akadēmiskos rakstos. Raksturīga tendence bija Baltijas somu 
kultūras nozīmes pazemināšana, uzsverot senlatviešu “iekarojumus”, kā arī pārākumu 
valstiskās organizācijas ziņā.

Jurists un vēsturnieks Arveds Švābe6 un arheologs Francis Balodis,7 sekojot laika 
garam, atzina valsts (karaļvalsts) pastāvēšanu ar mantojamu valdnieka varu latgaļu sa
biedrībā. Par nozīmīgāko valsti uzskatīja Jersiku, bet Tālava un Koknese tika traktētas 
kā sava veida bufervalstis, ko izveidoja Jersikas valdnieks ar Polockas kņaza atbalstu.

Pēc padomju okupācijas 1940. gadā latviešu vēsturniekiem nācās pielāgot Latvijas 
vēsturi marksismaļeņinisma dogmām, kas arī vēstures procesu attēloja kā spirāli. Sa
skaņā ar marksismaļeņinisma doktrīnu vēsture iesākas ar bezšķiru pirmatnējo ko
pienu un noslēdzas ar bezšķiru sabiedrību (komunismu). Valsts ir tikai ierocis šķiru 
apspiešanai un rodas līdz ar privātīpašuma rašanos.8 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 pozīci
jām – tikai krievu tauta spēja “atbrīvot”, atnest “progresīvu kultūru” un pasargāja no 
“iekarotājiem”.9 Krievu ietekme vienmēr tika tēlota kā pozitīva, pat ja tā saistījās ar uz
spiestu meslu kundzību. 

3 Kruse F. K. H. Necrolivonica oder Alterthümer Liv, Esth und Curlands. Dorpat: F. Kruse [u.c.]; Leipzig: Leo
pold Voss, 1842.

4 Krodznieks J. Iz Baltijas vēstures, I. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nod., 1912–1914, 21. lpp.
5 Grīns A. Latvijas vēsture pamatskolām, papildskolām un pašmācībai. 2. iespiedums. Rīga: Zemnieka domas, 

1935. 
6 Švābe A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1936, 5.–31. lpp.
7 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. 
8 Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgan’s 

Forschungen. Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, HottingenZürich, 1884. 
9 Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss. 2., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drīzuļa redakcijā. Rīga: 

Zinātne, 1967, 98. lpp.
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Latvijas senākā vēsture tika aplūkota saistībā ar krievu tautu un senkrievu valsti.10 
Rakstot par agrīno valstiskumu, bija svarīgi atrast kopīgu ienaidnieku – no Ziemeļ
eiropas vai Rietumeiropas nākušus iekarotājus un to aizstāvjus – “reakcionāros balt
vācu vēsturniekus”. Jēdziens “karaļvalsts” tika aizstāts ar jēdzienu “valstiskie veidojumi”, 
šo veidojumu pirmsākumi saistīti ar Austrumlatviju: “Visagrākie valstiskie veidojumi 
radās Austrumlatvijas teritorijā, it sevišķi pie latgaļiem (senās Krievu valsts parauga 
ietekmē).”11 Tika apgalvots, ka “Jersika bija organizēta pēc krievu kņazu valstu 
parauga”.12 Valstiskums ārpus krievu ietekmes zonas tika atzīts negribīgi: “Agrīnie val
stiskie veidojumi Rietumlatvijā šķiet mazāk attīstīti nekā austrumu novados. [..] Var 
atzīmēt nelielu Skandināvijas valsts iekārtas parauga ietekmi Kursā un lielāku Lietuvas 
parauga ietekmi Zemgalē.”13 

Latviešu trimdas vēsturnieki visumā saglabāja to pašu skatījumu, kāds bija Latvijas 
Republikā līdz neatkarības zaudēšanai.14 

Pēc neatkarības atjaunošanas par agrīnā valstiskuma problēmām rakstījuši Ēvalds 
Mugurēvičs un Jānis Apals,15 valstiskuma pirmsākumus meklējot Kurzemē. Ir pārska
tīta arī vēlā dzelzs laikmeta hronoloģija, iezīmējot to robežās no 9. līdz 12. gadsimtam, 
agrāk pieņemtā perioda – 10.–12. gadsimta – vietā. Ar to tika 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 posma sākumu. Ē. Mugurēvičs, tāpat kā Indriķis Šterns, atzīmējis, ka augstā
kais, ko maztauta varēja sasniegt, bija nodibināt savu vienotu valsti.16

Par agrīno valstiskumu rakstījuši arī tiesību vēsturnieki Valdis Blūzma un Jānis 
Lazdiņš.17 V. Blūzma baltu tautu un lībiešu agrīno valstu iekārtā laika posmā no 9. līdz 
12. gadsimtam saskata pat konstitucionālo tiesību elementus.18

Andrejs Vasks, Baiba Vaska un Rita Grāvere Latvijas aizvēsturei veltītā grāmatā at
zīst: visas pazīmes liecina, ka vēlajā dzelzs laikmetā Latvijā bija radušies valstiskie vei
dojumi ar spēcīgām militārās demokrātijas tradīcijām. 12. gadsimtā tie sāka pārveido
ties par feodālām valstiņām. Rietumlatvijas attīstība ir bijusi tuvāka Skandināvijas 
modelim, kur vēl 12. un 13. gadsimtā pastāvēja brīvie zemnieki – karavīri un tautas 

10 Zutis J. Agrais feodālisms. Latvijas PSR vēsture: saīsināts kurss, 15. lpp.; Latvijas PSR vēsture: no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsu dienām. 3., pārstrādāts un papildināts izdevums A. Drīzuļa redakcijā. Rīga: Zinātne, 1986, 
24.–37. lpp. 

11 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1972, 14. lpp.
12 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 52. lpp. 
13 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 27. lpp.
14 Biļķins V. Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs. New York: Latviešu kultūras institūts, 1953, 56. lpp. u.c.
15 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 
veidošanās 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. 

16 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 58. lpp. 
17 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 red. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 1998, 19. lpp. 

18 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 
Nr. 1, 2008, 67.–72. lpp.; Nr. 2, 2008, 5.–12. lpp.
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sapulces – tingi.19 Agrīnā valstiskuma pastāvēšanu ar mantotu varu latgaļu sabiedrībā 
atzinis arī Arnis Radiņš.20

Izmantojot jaunākās Rietumu arheologu un sociālantropologu atziņas, sociālās at
tiecības un valstiskuma problēmu Austrumlatvijā aplūkojis Andris Šnē.21 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 ne
bija mantotas varas. A. Šnē pētījumā izvirzīts pašreizējās polemikas galvenais jautājums 
agrīnā valstiskuma sakarā – vai Latvijas teritorijā līdz 13. gadsimtam jau bija valstis 
ar valdniekiem, varas mantošanu, publisko varu, vai arī šī laika sabiedrība raksturo
jama kā “vadonība” (angļu val.: chiefdom; vācu val.: Herrschaft). Šo terminu ieviesa 
sociāl antropologs Elmans Rodžers Serviss, kurš izšķir četras sabiedrības organizācijas 
pakāpes: lokālo grupu sabiedrība, dzimtas jeb cilšu sabiedrība, vadonības sabiedrība 
un valsts.22 Vadonības sabiedrība tiek raksturota kā “autonoma politiska apvienība, 
kas ietvēra sevī vairākus ciemus vai kopienas augstākā virsaiša patstāvīgā kontrolē”.23 
Vadonības spektrs var būt plašs – sākot ar tādu, 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.24 

Mūsdienu Rietumu vēsturnieku darbos valstiskuma problemātika Baltijas zemēs 
skarta nedaudz, galvenokārt kā nodaļas plašākos Baltijas vēsturei veltītos darbos. Uz 
atšķirībām starp Latvijas austrumu un rietumu daļu norāda arī mūsdienu vēsturnieki, 
to skaidrojot ar skandināvu un krievu dažādo ietekmi šajos reģionos. 

Ārpus Latvijas par tās vēsturi, ieskaitot aizvēsturi, Baltijas kontekstā rakstījuši 
 Mihaels Norts25 un Andrejs Plakans.26 

Valsts izcelsme barbaru sabiedrībā

Valsts kā sociāli organizēta sabiedrība noregulē attiecības ar tās sastāvdaļu – indi
vīdu. 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 

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

20 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).

21 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts, 2002. 
22 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. 

23 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.

24 Levy J. E. Social and Religious Organization in Bronze Age Denmark: An Analysis of Ritual Hoard Finds. 
 Oxford, 1982, p. 52 (BAR International Series, 124).

25 North M. The Baltic. A History. Harvard University Press, 2015, p. 22.
26 Plakans A. A Concise History of the Baltic States. Cambridge University Press, 2011, p. 17.
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nepieciešamā vara, lai nodrošinātu likumu izpildi un uzturētu kārtību ar autoritātes, 
spēka vai draudu palīdzību; 4) valsts ir neatkarīga, vismaz de facto, un varas institūci
jām ir pietiekami daudz spēka, lai novērstu separātismu un aizsargātu valsti pret ārē
jiem draudiem; 5) iedzīvotāju vidū pastāv pietiekams stratifikācijas līmenis, lai varētu 
nodalīt vismaz trīs kārtas; 6) ražošana nodrošina regulāru virsproduktu, kas tiek izlie
tots valsts institūciju uzturēšanai; 7) pastāv kolektīva ideoloģija, uz kuru balstās valdo
šās kārtas varas leģitimācija.27 

Mihaels Manns izšķir četrus varas avotus: ideoloģisko, ekonomisko, militāro un 
politisko varu.28 Padomju historiogrāfijā ekonomiskās varas loma tika pārspīlēta. Tas 
arī saprotams, jo pēc marksistiskās vēstures doktrīnas valsts izcelšanās ir saistīta ar an
tagonisko šķiru – ekspluatatoru un ekspluatējamo – rašanos.

Agrīnās valstis jeb barbaru valstis radās uz Romas impērijas drupām pēc lielās 
tautu staigāšanas 6. gadsimta sākumā, kad lielākā daļa ģermāņu tautu aizņēma konkrē
tas teritorijas. Ģermāņu valsts tiesību veidošanos īpaši ietekmēja monarhija, kāda pa
stāvēja Romas impērijā. Ģermāņi gan to saprata nedaudz citādi – viņu priekšstatos ka
ralis pirmām kārtām bija karadraudzes vadonis. Apmetoties noteiktā teritorijā, vara 
kļuva mantojama un gandrīz absolūta. Ģermāņi valsti uzskatīja par karaļa ģimenes 
īpašumu. Veiksmīgākie vadoņi sīkākas apvienības apvienoja lielākās. Piemēram, sa
liešu franku valdnieks Hlodvigs no neliela valdnieka (civitaskönig) kļuva par varenu 
franku valdnieku (Herrscher).29 

Burgundieši un franki pēc karaļa nāves sadalīja valsti tik daļās, cik vīriešu kārtas 
pēcnācēju bija valdniekam.30 Eiropas ziemeļos ģermāņu tautas līdzīgu kārtību sagla
bāja vēl vikingu laikā (800–1050). Līdzīgi varas centralizācijas un decentralizācijas 
procesi notika arī Anglijā, kur karalis Alfreds 9. gadsimtā apvienoja anglosakšu ciltis 
cīņā pret svešiniekiem (skandināviem).31 

Franku valstī veidojās administratīvi teritoriālas vienības – pāgas (latīņu val.: 
pagus), kas bija arī tiesas apgabals. Franku paražu tiesību kodifikācijā “Saliešu tiesa” 
(Lex Salica) paredzēta atbildība par neierašanos tiesā.32 Tas bija būtisks solis uz publis
kās varas nostiprināšanu. 

Nākamais būtiskais notikums ir feodālo attiecību izveidošanās Franku valstī 
8.  gadsimtā un to izplatīšanās visā Rietumeiropā. Lai gan feodālās attiecības dažādu 

27 Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses. The Early State. Ed. by H. J. M. Claes
sen and P. Skalnik. The Hague: Mouton, 1978, pp. 586–589; Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības 
Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 56. lpp. 

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

29 Handbuch der europäischen Geschichte in 7 Bänden, Bd. 1.: Europa im Wandel von der Antike zum Mittel
alter. Hrsg. von T. Schieder. Stuttgart: KlettCotta, 1996, S. 253.

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

31 Plakans A. A Concise History of the Baltic States, p. 17. 
32 Lex Salica – Loi Salique. Pieejams: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.htm (skatīts 30.05.2016.); 

Lex Salica, 1.–5. §. Pieejams: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VI/Lex_Salica/text.htm (ska
tīts 30.05.2016.); Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam). Sast. un zin. red. 
V. Blūzma, S. Osipova, G. Zemītis. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007, 154. lpp.
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skolu vēsturnieki definē atšķirīgi, Eiropas medievistikā pieņemts feodālismu saistīt ar 
personisko attiecību sistēmu, kura hierarhiski apvienoja sabiedrības augšslāņu pārstāv
jus. Lēņu sistēmu var raksturot ar lēņu attiecībām – divu brīvu vīru personiskām sai
tēm viņu dzīves laikā, vienam kļūstot par otra kungu, bet otram saņemot kādu labumu 
un 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. 

Šeit, līdzīgi kā citur Eiropas ziemeļos un ziemeļaustrumos, valstiskums veidojās 
atšķirīgi. Topošais valdnieku slānis izmantoja citus varas instrumentus. Sava nozīme 
bija tam, ka balti (lietuvieši, latgaļi, kurši, sēļi, zemgaļi, žemaiši, senprūši) un Baltijas 
somi (igauņi, lībieši, vendi) veidoja nelielu pagānisma saliņu Eiropas ziemeļaustrumos, 
kas atradās starp diviem kristietības virzieniem – Romas katoļu un pareizticīgo baz
nīcu jeb citiem vārdiem – starp Romu un Konstantinopoli. 

Priekšnosacījumi valstiskuma attīstībai Latvijas teritorijā

Mūsdienu Latvijas robežas visumā sakrīt ar teritoriju, kurā dzelzs laikmetā formē
jās un dzīvoja baltu valodu saimei piederīgās maztautas – kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi, 
kā arī Baltijas somu valodu saimei piederīgie lībieši un, domājams, vendi. Latvijas 
dienvidu robeža formējās krusta kara laikā 13. gadsimtā, kad periodā no 1202. līdz 
1236. gadam Zobenbrāļu ordenis (Schwertbrüder; Fratres militiæ Christi Livoniae), bet 
pēc 1237. gada Vācu ordenis (Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum 
Iero solimitanorum, Ordo Teutonicus; Orden der Brüder vom Deutschen Haus St.  Mariens 
in Jerusalem) iekaroja minēto maztautu un to ziemeļu kaimiņu igauņu apdzīvotās 
zemes. Tā izveidojās viduslaiku Svētās Jaunavas Marijas zeme (Terra Mariana vai Terra 
Matris), kas plašāk pazīstama kā Livonija. Ordeņa pakļautās baltu maztautas laikā no 
13. līdz 16. gadsimtam saplūda vienotā latviešu tautībā. Mazākās Baltijas somu gru
pas – vendi un idumieši – asimilējās. Līdz mūsdienām ir saglabājies nedaudz lībiešu. 
Līdz vācu kristīgās misijas sākumam un krusta karam, kas tai sekoja, katra maztauta 
dzīvoja savu dzīvi, tā ka valstiskuma veidošanās iedīgļi varēja rasties tikai to iekšienē. 
Tas gan neizslēdza iespēju, ka, pastāvot labvēlīgiem vēsturiskajiem apstākļiem, kāda no 
maztautām spētu konsolidēt pārējās vienotā valstī. Lai gan katras maztautas attīstību 
noteica atšķirīgi apstākļi, vairāki sabiedriski procesi, kas veido nepieciešamos priekš
nosacījumus valstisku organizāciju attīstībai, bija kopīgi. 

Ekonomiskā vara. Sabiedrības sociālā noslāņošanās

A. Šnē uzskata, ka vismaz Austrumlatvijā aizvēstures beigās (9.–12. gs.) sabiedrī
bas bija organizētas, balstoties uz dzimtas attiecībām, – tās bija vadonības sabiedrības 
ar diezgan lielu vienlīdzības līmeni, uz to norāda gan telpas organizācija, gan apbedī
jumu un to piedevu analīze. Viņaprāt, lai gan aizvēstures beigās Austrumlatvijā iespē
jams nodalīt atsevišķus ekonomiskos centrus un centrālos reģionus, politiskās varas 
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centri materiālajā kultūrā neatspoguļojas. Arheoloģiski pētītajās dzīvesvietās – gan 
pilskalnos, gan apmetnēs – vērojama līdzīga vietas uzbūve un struktūra, neizceļas arī 
kādas īpašas celtnes, kuras varētu saistīt ar sabiedrības politiskajiem līderiem. Sabied
rību priekšgalā atradās atsevišķi vadoņi vai to grupas, tomēr vara vēl nebija institucio
nalizēta, vadoņi bija tikai vieni no pārējās sabiedrības locekļiem.33 Arī pati sabiedrība 
līdz pat 12. gadsimta beigām nebija gatava atteikties no tradicionālajām varas attiecī
bām, kas balstījās uz egalitārisma kolektīvo ideoloģiju.34

V. Blūzma un J. Lazdiņš šo valstiskās organizācijas stadiju 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.35

M. Norts arī atzīmē, ka salīdzinājumā ar slāvu un ģermāņu ciltīm baltu cilšu sa
biedrība bijusi mazāk hierarhiska un vairāk egalitāra. Nerunājot par vergiem, galveno
kārt sievietēm un bērniem, kuri vardarbīgi bija aizvesti no kaimiņu tautām, sabiedrība 

33 Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 369. lpp.
34 Turpat, 371. lpp.
35 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp. 
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galvenokārt sastāvēja no brīviem lauksaimniekiem. Diferencēta sociālā struktūra, 
iespē jams, pēc Skandināvijas modeļa, visizteiktāk vērojama rietumu piekrastes reģio
nos, vēlāk Latvijas austrumos un Lietuvā.36 

Tomēr vairākas pazīmes liecina par visai ievērojamu sabiedrības noslāņošanos. Ne 
vienmēr šāda attīstība bijusi taisnvirziena. Sabiedrība nav attīstījusies vienmērīgi no 
egalitāras, pakāpeniski pārtopot sociāli strukturētā, elitārā sabiedrībā. Šāds skatījums 
bija raksturīgs padomju historiogrāfijā, kad no pirmatnējās kopienas, kurā pastāvēja 
sociāla vienlīdzība, pakāpeniski notika pāreja uz šķiru sabiedrību. 

Latvijas aizvēsturē ir periodi, kad sabiedrība ir vairāk sociāli diferencēta, ar izteiktu 
varas koncentrāciju un tai atbilstošu varas manifestāciju. Tāda vērojama bronzas laik
metā (1800.–500. g. pr. Kr.), savukārt agrajā dzelzs laikmetā (1.–400. g.) tika pamesti 
daudzi agrākie varas centri – pilskalni un veidojas atklātas apmetnes – ciemi. Jauns sa
biedrības noslāņošanās periods iezīmējas vidējā dzelzs laikmeta (400.–800. g.) pirma
jos divos gadsimtos, kad radās ievērojami bagātību uzkrājumi un pārtikas rezerves. 
Abos gadījumos sabiedrības noslāņošanos izraisīja jauna bagātību resursa parādīša
nās – vispirms tā bija bronza, pēc tam sudrabs (kopš 5. gs.), un nelielā daudzumā Lat
vijas teritorijā kopš 6. gadsimta ieplūda arī zelts.37 Radās pamats bagātību pārdalei, kas 
tika realizēta laupīšanas karagājienos. 

Tiek aizrādīts, ka tieši perioda sākumā (5.–6. gs.) sabiedrība bijusi vairāk sociāli 
diferencēta nekā perioda otrajā pusē (7.–8. gs.).38

Tomēr kopumā 5.–8. gadsimtā sabiedrībā vēl dominēja kolektīva ideoloģija, va
doņa stāvoklis bija dzīves laikā iegūts, tas nebija mantojams. Mirušo apbedīšana kapu
laukos ar rindām, kurās vienas ģimenes piederīgie netiek nodalīti (tas sevišķi rakstu
rīgi zemgaļiem 5.–11. gadsimtā), ir noteikta norāde uz šādas ideoloģijas pastāvēšanu.

9.–12. gadsimtā latgaļu sabiedrība jau bija sociāli strukturēta. Elvīra Šnore, anali
zējot Nukšu kapulaukā apbedīto vīriešu sociālo stāvokli, nodalījusi četras grupas.39 
Arnis Radiņš devis šādu latgaļu sabiedrības dalījumu 12. gadsimta beigās: tās augšgalā 
atradās valdnieks, zemāk – vecākie, brīvie, karadraudzes locekļi, nebrīvie (dreļļi).40 

Kāds dižciltīgo slānim piederīga indivīda apbedījums atklāts 1989. gadā Priekuļu 
Ģūģeru kapulauka 30. kapā – Zigrīdas Apalas vadītajos izrakumos.41 Šeit apbedītais 
vīrietis uzskatāms par vienu no tiem izcilajiem seno latgaļu 11. gadsimta sabiedrības 
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.42

36 North M. The Baltic. A History, p. 17.
37 Urtāns V. Sudraba un zelta apstrāde senajā Latvijā (līdz 13. gs.). Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR, III. Rīga: 

Zinātne, 1962, 69.–108. lpp.
38 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvi

jas vēstures institūta apgāds, 2001, 270. lpp.
39 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 275. lpp.
40 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 

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

Nr. 1, 1991, 11.–29. lpp.
42 Turpat, 26. lpp. 
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Līdzīgi procesi vērojami arī zemgaļu sabiedrībā. To apliecina sudraba depozītu 
skaita un apjoma pieaugums 11. un 12. gadsimtā. Spilgts piemērs ir Salgales Rijnieku 
depozīts, kas satur sudraba naudas stienīšus, kuri ar sudraba kaklariņķa palīdzību sa
sieti sainītī. Muzejā nonākušā sudraba svars ir 5749 grami, bet tā sākotnējais svars bijis 
ap 11 kilogramu.43

Atsevišķas ģimenes, kuras bija kļuvušas turīgas, sāka nodalīties no sociāli vien
līdzīgās kopienas. Šāda nodalīšanās vislabāk saskatāma zemgaļu 10.–12. gadsimta 
apbedījumos. Gaideļu–Viduču, Ciemaldes u.c. zemgaļu kapulaukos ap 10. gadsimtu 
apbedījumu regulārās rindas sāk pajukt, apbedījumi dažkārt pārklājas, bet pēc 11. gad
simta zemgaļiem raksturīgie kapulauki ar apbedījumiem garās rindās izzūd. Tas lie
cina, ka vienas ģimenes locekļi vēlējās tikt apbedīti vienkopus. Saikne starp vienas 
ģimenes piederīgajiem kļuva ciešāka, tajā pašā laikā notika attālināšanās no pārējiem 
kopienas locekļiem.44 

Līdz šim Latvijas aizvēstures pētnieki galveno uzmanību veltījuši sociālajai dife
rencei, kuras avots ir bagātība, tomēr barbaru sabiedrībai raksturīgā sociālo grupu 
daudzveidība varēja veidoties arī citu iemeslu dēļ. Zemēs, kuru paražu tiesības ir labāk 
zināmas, bija ļoti daudz brīvu cilvēku kategoriju, kuri savās tiesībās bija ierobežoti. 
Skandināvu paražu tiesībās minēti bērni, kas dzimuši verdzenēm no brīviem bondiem; 
bērni, kas dzimuši brīvai sievietei ārlaulībā (t.s. kaktu bērni, krūmu bērni), likumīgā 
laulībā esošo izraidīto brīvo cilvēku bērni, kas dzimuši izraidīšanas laikā (t.s. vilku 
bērni); bērni, kas dzimuši brīvai sievietei no verga, ko tā atlaidusi brīvībā, lai dzīvotu 
kopā (t.s. staļļa bērni). Vidējā dzelzs laikmeta otrajā pusē, kad acīmredzot notika dau
dzas sadursmes starp latgaļiem un igauņiem, latgaļiem atspiežot igauņus ziemeļu vir
zienā un apgūstot vēlāko Tālavas zemi, sabiedrība tika papildināta ar gūstekņiem. In
driķa hronikā jaunu sieviešu aizdzīšana gūstā un padarīšana par blakussievām minēta 
kā šejienes tautām ierasta parādība. To, ka tāda bija izplatīta arī Ziemeļeiropā, apliecina 
islandiešu paražu tiesību krājums “Pelēkā zoss” (islandiešu val.: Grágás), kurā teikts, ka 
šādas tiesības garantētas katram islandietim.45 Blakussievas turētājs šādā veidā ieņēma 
prestižu stāvokli sabiedrībā, taču šādās attiecībās dzimušo bērnu statuss nevarēja būt 
līdzvērtīgs likumīgā laulībā dzimušajiem. 

Zināmas norādes par blakussievu turēšanu 8.–9. gadsimtā atrodamas arī zemgaļu 
arheoloģiskajā materiālā. Dreņģeru–Čunkānu kapulauka 241. kapā apbedīts bagāts, 
35–40 gadus vecs vīrietis (mirušā vecumu noteicis antropologs Guntis Gerhards), un 
tam perpendikulāri apbedīta trūcīga, apmēram 30 gadus veca sieviete (249. kaps).46 
Sieviete apbedīta vīrietim pie galvas, starp kapu rindām, ievērojami atkāpjoties no 

43 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, 180.–181. lpp.
44 Zemītis G. Vēlā dzelzs laikmeta ekonomisko un sociālo pārmaiņu atspoguļojums Gaideļu–Viduču kapu

lauka arheoloģiskajā materiālā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid., 2005, 218. lpp. 
45 Dennis A., Foote P., Perkins R. (eds.). Laws of Early Iceland, Gragas: The Codex Regius of Gragas with Ma

terial from Other Manuscripts. Winnipeg: University of Manitoba, 1980; Pāvulāns V. Skandināvija agrajos 
viduslaikos. Rīga: Latvijas Valsts universitāte, 1976, 24. lpp.

46 Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. 
Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29.–38. lpp. 
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zemgaļiem raksturīgā apbedījumu vir
ziena. Arheologs Māris Atgāzis pieņem, 
ka šī sieviete varētu būt 241. kapā apbe
dītā vīrieša blakussieva vai kalpone.47

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 vairākas, bet 
savas dižciltības labad dabūdami daudz 
precību piedāvājumu”.48

Par verdzības institūta pastāvēšanu 
latgaļiem varētu liecināt Rīgas arhibīs
kapa Johana VI Ambundi 1422. gadā 
izdotais zemes tiesību krājums “Landes
ordnung”, kas kristīga cilvēka drellību 
(verdzību) ierobežo līdz desmit ga
diem.49 Domājams, šeit runa ir par lat
gaļu sabiedrību un verdzības institūts 
nav veidojies Livonijas laikā, bet gan 
mantots no iepriekšējā perioda. 

Mantošanas institūta attīstība

Mantošanas institūta attīstību iezīmē kustamās mantas uzkrājumi, kas vairs netika 
apbedīti kopā ar mirušo īpašnieku, bet palika mantojumā viņa pēcnācējiem. 5. un 
6. gadsimtā, kad Latvijas teritoriju sasniedza pirmie dārgmetāli – sudrabs un nelielā 
daudzumā arī zelts, šie priekšmeti līdz ar ieročiem un darbarīkiem novietoti gan kapos, 
gan ierakti zemē kā depozīti. Masīvs, 593,64 g smags apzeltīts sudraba kaklariņķis, kas 
datējams ar 5. gadsimtu, atrasts Kurzemē, Piltenē.50 Ar 5.–6. gadsimtu datēts 1445,90 g 
smags depozīts atrasts Austrumlatvijā, Miškiņevā,51 1092,61 g smags depozīts – septiņi 
kaklariņķi – atrasts Lejaslepjos Madonas rajonā.52

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

48 Tacits G. K. Ģermānija: par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. No latīņu val. tulk. J. Endzelīns. Rīga: 
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011, 18. (107.) lpp. 

49 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. 

50 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), 137. lpp.
51 Turpat, 148.–149. lpp.
52 Turpat, 149.–150. lpp. 

2. att. Apbedījumu grupa Dreņģeru–Čunkānu kapulaukā. 249., 
241., 246., 294. kaps (pēc: Atgāzis M. Dreņģeru–Čunkānu 
241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu 
apbedījumos. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 
29.–38. lpp.)
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10.–12. gadsimtā depozītu skaits bija div
reiz lielāks nekā iepriekšējā periodā,53 pieauga 
arī to svars. Var pieņemt, ka daļa depozītu pa
lika apslēpti neatkarīgi no noguldītāju gribas. 
Iemesli tam varēja būt dažādi – gūsts, nāve, 
nespēja atrast slēptuvi pēc ilgstošas prombūt
nes, tomēr tas uzskatāms par liecību tam, ka 
daļa vērtīgo mantu tika saglabāta dzimtas īpa
šumā arī pēc noguldītāja nāves. 

Nākamajā pakāpē izveidojās īpašuma tie
sības un līdz ar to arī mantošanas tiesības uz 
nekustamo īpašumu.

Latvijas teritorijā 12. gadsimta beigās un 
13. gadsimta sākumā noteikti bija izveidoju
sies sistēma, ka privātajā īpašumā varēja būt 
aramzeme un bišu koki. Indriķa hronikā stās
tīts, ka lībieši ar uguni nopostījuši visus Kaupo 
īpašumus, atņēmuši tīrumus un salauzuši bišu 
kokus.54 Privātā īpašuma aizsardzība fiksēta 
arī senākajās zemnieku tiesību kodifikācijās, 
kuras pamatoti tiek uzskatītas par vietējo 
tautu paražu tiesībām, lai gan ar vēlākiem uz
slāņojumiem.55 Piemēram, Rīgas arhibīskapi
jas jeb latgaļu zemnieku tiesībās norādīts: “Ja 
kāds nocērt vai izlauž bišu kokus vai klētis, ar 
rungu atsit tīnes vai lādes vai arī nozog zirgus vai citas lietas, (sods) 3 mārkas.”56 

Pēdējā pakāpe ir mantots sociālais statuss un vara. Par mantotu sociālo statusu lie
cina piedevām bagāti bērnu kapi. 

Šeit uzskatāms piemērs, kas arī dod pamatu datējumam, kad zēni sāka mantot 
savu sociālo statusu, ir t.s. karavīra aproces. 

Šādas masīvas aproces (smagākie eksemplāri ap 400–700 g) laikā no 9. gadsimta 
līdz 12. gadsimta sākumam liktas vīriešu kapos ar bagātu kapa inventāru. Agrākie 

53 Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), 88. lpp.
54 Rakstā izmantoti divi Indriķa hronikas izdevumi. Citētie hronikas fragmenti sniegti pēc Dž. Brendidža hro

nikas izdevuma (Henricus Lettus. The chronicle of Henry of Livonia. Translated with a new introduction and 
notes by James A. Brundage. New York: Columbia University Press. Edition 2003). Salīdzinājumam ar latīņu 
tekstu izmantots: Indriķa hronika. No latīņu val. tulk. Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. 
Rīga: Zinātne, 1993, X, 13.

55 Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927; Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu 
tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs.

56 Die altlivländische Bauernrechte. Hrsg. v. L. Arbusow. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 
Bd.  XXIII. Riga, 1924, S. 144; Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības; Latvijas tiesību avoti: Teksti un ko
mentāri, 1. sēj.: Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs. – 16. gs.; Назарова Е. Л. “Ливонские 
Правды” как исторический источник. Древнейшие государства на территории СССР. Мoсkва: 
Наука, 1980.

3. att. Karavīra aproces – zēna un pieaugušā. Zēna 
aproces: 1 – Aizkraukles Lejasbitēni, 169. kaps 
(A 11823, 2); 2 – Nukšu kapulauks, 175. kaps (A 652: 1). 
Pieaugušā aproce: Rušonas Kristapiņi, 93. kaps 
(A 12404: 113). Dzintras Zemītes zīmējums
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 eksemplāri atrodami zemgaļu teritorijā 
un pie Daugavas, vēlākie izplatīti pār
svarā  latgaļu apdzīvotajā teritorijā, kur 
aproces nēsātas uz kreisās rokas kopā ar 
grezni rotātu rokautu. Karavīra aproces 
uzskata par sociālā statusa simbolu,57 lai 
gan nevar izslēgt, ka tās varēja izmantot 
arī aizsardzībā – uztverot pretinieka cir
tienu vai lai pasargātu roku no stiegras 
trieciena, šaujot ar loku. Zēnu un pus
audžu kapos liktas mazākas un vieglākas 
aproces – to svars svārstās no 13 līdz 
30 gramiem. Aproces zēnu kapos liktas 
jau, sākot ar zīdaiņa vecumu, piemēram, 
Mežotnes centra 81. kapā. Agrākie 
bērnu kapos liktie eksemplāri, tāpat kā 

tā laika pieaugušo eksemplāri, ir masīvi, šķērsgriezumā ar trapecveida galiem un datē
jami ar 9. gadsimta sākumu vai laiku ap 800. gadu.

Salaspils Laukskolas kapulaukā, kur mirušie apbedīti 10.–13. gadsimtā, 33% bērnu 
apģērbs ir rotāts. Zēnu kapos atrasti grezni ieroči, pieši, dzeramo ragu apkalumi, ar 
spirāļu pušķiem un apkalumiem rotātas ādas jostas un citi priekšmeti. 

Tirgotāju piederumi – svari, atsvariņi vai to fragmenti – konstatēti 15 vīriešu un 
četros zēnu kapos.58

Īpaši atzīmējams piedevām bagātais Salaspils Laukskolas 2. kaps, kurā apbedīts 
7±2 gadus vecs zēns.59 

Apbedījumā mirušajam pie galvas atrasti deviņi brokāta lentes fragmenti, divi 
šķēpi, dzeramā raga bronzas apkalums, dzelzs cirvis, bronzas kaklariņķis, bronzas 
pakav sakta, sudraba pakavsakta, uz katras rokas pa sudraba spirālaprocei, uz kreisās 
rokas vēl trīs bronzas aproces, uz labās – divas aproces, virs iegurņa ādas josta ar bron
zas apkalumiem, dzelzs nazis bronzas makstī, kaula ķemme, dzelzs atsvariņi, divi mo
nētu fragmenti, bronzas makšķerāķis, lāča ilknis.60 Uz mantisko un sociālo piederību 
līdztekus apģērba rotājumiem meitenēm norāda arī kaklariņķi, kreļļu rotas, aproces 
un citi priekšmeti.61 Kā liecina Ikšķiles kapulauka materiāls, būtiskas izmaiņas bērnu 
apbedījumu piedevās konstatējamas 8–9 gadu vecumā. Zēniem palielinās līdzi doto 
ieroču skaits, parādās pieši un dzeramie ragi. Meitenēm parādās pirmās važiņrotas.62 

57 Daiga J. Karavīra aproce. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 174.–197. lpp. 
58 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 

224. lpp. 
59 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija. – Zariņa A. Salaspils Laukskolas 

kapulauks. 10.–13. gadsimts, 453. lpp.
60 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 28.–30. lpp. 
61 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija, 318. lpp.
62 Zariņa G. Ikšķiles 13.–15. gadsimta iedzīvotāji. 13th–15th century population of Ikšķile. Rīga: Zinātne, 2016, 

43.–49. lpp.

4. att. Salaspils Laukskola, 2. kaps. Valdemāra Ģintera 
1936. gada foto
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To var skaidrot ar vecuma slieksni, bet nav šaubu, ka šajā vecumā viņi vēl netiek uzska
tīti par pieaugušiem. Pēc citu zemju avotiem, vecuma slieksnis, kad zēns tiek uzskatīts 
par pieaugušu, ir 12 gadi.63 “Saliešu tiesā” minēts: “Ja zēns, kurš jaunāks par 12 gadiem, 
izdarīs ko sodāmu, viņam netiks piespriests nekāds “fretus” [sods].”64

Par mantošanas tiesībām rakstīts vairākos 13. gadsimta dokumentos. Ziņas par 
tām atrodamas arī Rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesībās un kuršu zemnieku tiesībās, 
kuras uzskata par 13. gadsimta kodificētām vietējo tautu tiesībām.65 Par mantošanas 
tiesību subjektiem parasti tika uzskatīti tikai dēli.66

Izmaiņas sievietes sociālajā statusā un sabiedrības elites laulību 
stratēģijā 9.–13. gadsimtā 

Sabiedrības elitei mainījās prioritātes – asinsradniecības saites, kas to vienoja ar 
ciltsbrāļiem, kļuva mazāk nozīmīgas par tām, kas to vienoja ar citām vadošajām dzim
tām, pat ja tās piederēja pie cita etnosa. Tas būtiski mainīja sievietes lomu, tomēr attie
cās tikai uz vadošo dzimtu sievietēm. Iepriekšējā periodā vadoņa statusu varēja nodro
šināt, turot blakussievas, taču tagad svarīgi bija saradoties ar citām valdošajām 
dzimtām. Jersikas valdnieks Visvaldis 13. gadsimta sākumā apprecējās ar lietuvju diž
ciltīgā (duxerat)67 Daugerūta68 meitu, kura gan Indriķa hronikā, kurā aprakstīti 
12./13. gadsimta sākuma notikumi, netiek saukta vārdā. Indriķa hronikā minēti tikai 
divu sieviešu vārdi – Sv. Jaunava Marija un Marija Magdalēna. Savukārt Atskaņu hro
nikā Lietuvas pirmā karaļa sieva Marta jau saukta vārdā, lai gan trūkst drošu ziņu par 
viņas izcelsmi:

“dem kunige Myndowen
und Marthen sîner vrowen.”69

Laulības kā valdnieku un valdošo dzimtu diplomātijas ierocis ir pazīstamas jau tālā 
senatnē, bet barbaru sabiedrībā šāda prakse sāka nostiprināties līdz ar lielāku politisko 
apvienību un dinastiju veidošanos. Tā jau 5. gadsimtā ostgotu valdnieks, lai stabilizētu 

63 Zariņa G. Ikšķiles 13.–15. gadsimta iedzīvotāji. 13th–15th century population of Ikšķile, 47.–49. lpp.; Callow C. 
Transitions to adulthood in Early Icelandic Society. – Crawford S., Shepherd G. (eds.). Children, childhood 
and society. Oxford: Archaeopress, 2007, pp. 45–55. 

64 Lex Salica – Loi Salique, XXIV: 5. Pieejams: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.htm (skatīts 
30.05.2016.); Saliešu tiesa, XXIV: 5. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam). 

65 Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības; Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 
22.  lpp. Pieejams: http://www.historia.lv/dokumenti/latgalutiesibasjebrigasarhibiskapijaszemnieku 
tiesibastekstslejasvacuvalodaun (skatīts 30.05.2016.).

66 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 22. lpp.
67 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XIII, 4.
68 Turpat, XVII, 3.
69 Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu val. atdzejojis V. Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugurēviča, 

K.  Kļaviņa komentāri. Vidusaugšvācu un latviešu val. Rīga: Zinātne, 1998, 3545.–3546. rinda. Pieejams: 
http://www.old.historia.lv/alfabets/A/AT/atskanu_hronika/hronikas_teksts/atskanu_hronika_saturs.htm 
(skatīts 30.05.2016.).
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situāciju Itālijā, apprecēja franku valdnieka Hlodviga māsu Audofledi. Hlodvigs pats 
savukārt apprecēja burgundiešu princesi Klotildi.70

Uz lībiešu vadošo dzimtu laulību sakariem citu tautu dižciltīgajiem varētu norādīt 
piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi, kuras izcelsme meklējama Skandināvijā, bet pati 
zīme izveidojusies Krievzemes skandināvu centros. 10.–13. gadsimtā šādus piekariņus 
nēsājušas bagātas lībiešu sievietes, tie varētu norādīt uz viņu piederību pie dižciltīgām 
dzimtām, kas saradojušās ar skandināvu izcelsmes Krievzemes dižciltīgajiem.71 

Varas centri Latvijas teritorijā 5.–13. gadsimtā

Vēsturiski ilgā laika posmā varas centri baltu un Baltijas somu zemēs atradās pils
kalnos. Pilskalns kā kultūrvēsturisks fenomens ir viens no dzīvesvietu tipiem baltu, 
Baltijas somu un slāvu apdzīvotajās teritorijās, sākot ar 2. g. t. pr. Kr. līdz 13. gadsim
tam, bet daudzviet, īpaši Kurzemē, arī 14. gadsimtā un pat vēlāk. Tradīcija nostiprināt 
kalna virsotni, īpaši bronzas laikmetā un agrajos viduslaikos, pazīstama arī Zviedrijā, 
Somijā, Velsā, Īrijā u.c.

Par pilskalniem tiek uzskatīti kalni, kuri ir pārveidoti cilvēka darbības rezultātā un 
kuros ir konstatējams apdzīvotības laikā izveidojies kultūras slānis; tie ir minēti rakstī
tajos avotos vai arī par tādiem tiek uzskatīti tautas tradīcijā. Ne visos gadījumos vēro
jams šo parādību kopums. 

Pilskalni kā nocietinātas vietas Latvijas teritorijā sākti veidot bronzas laikmetā 
(1800.–500. g. pr. Kr.).

Divus tūkstošus gadu ilgajā periodā sabiedrība, kas mitinājās pilskalnos, pieredzēja 
pārmaiņas, kas mainīja arī pilskalna kā nocietinātas vietas raksturu. Pilskalni piedzīvo
juši gan uzplaukuma periodus, gan to nozīmes mazināšanos, jo tie acīmredzot vairs 
neiederējās esošajā sabiedrības modelī. 

Nav šaubu, ka viena, ja ne pati galvenā pilskalna funkcija bijusi aizsardzība. Pils
kalni apkārtējā ainavā izcēlās kā dominējošas virsotnes. Kopiena, kas kontrolēja pils
kalnu, neapšaubāmi atradās labākās pozīcijās nekā tā, kas dzīvoja atklātās apmetnēs – 
ciemos. Tāpēc nav nejaušība, ka pilskalnu loma pieaug periodos, kad sabiedrībā 
vērojamas arī citas sociālās noslāņošanās pazīmes. Ne vienmēr šīs pārmaiņas sakrīt ar 
Latvijā pieņemto dzelzs laikmeta hronoloģisko iedalījumu. 

Vidējā dzelzs laikmetā (400–800) notika vairākas pārmaiņas, kas mainīja gan pils
kalnu nozīmi, gan veicināja iedzīvotāju skaita pieaugumu tajos. 

Kā viens no pilskalnu atdzimšanas iemesliem tiek minēta tautu staigāšana, kas no
tika arī baltu apdzīvotajās teritorijās.72 Otrs iemesls – tālāka sabiedrības sociālā noslā
ņošanās un virsslāņa nodalīšanās, kas varēja novest pie tā, ka ietekmīgākie vadoņi 
spēja sapulcināt pietiekamu skaitu cilvēku vērienīgiem celtniecības darbiem. Tie varēja 

70 Handbuch der europäischen Geschichte in 7 Bänden, Bd. 1. Europa im Wandel von der Antike zum Mittel
alter, S. 253.

71 Mugurēvičs Ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 
1994, 76.–83. lpp.

72 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g., 237. lpp.
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būt gan pašu saimes atkarīgie locekļi, gan apkārtnes iedzīvotāji. Šis varēja būt zināms 
darījums ar tuvējo ciemu vai viensētu iedzīvotājiem – pilskalns briesmu brīdī deva pa
tvērumu tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem, savukārt tie palīdzēja veidot aizsargbūves. 
Tādējādi tika iezīmētas arī topošā pilsnovada robežas. Lai apkārtnes iedzīvotāji varētu 
papildināt pilskalna iedzīvotāju skaitu vai apmesties senpilsētā, bija nepieciešama maza 
patstāvīga ģimene, kas veidojās, lai gan šis process nebija ātrs. Skandināvijā vēl vikingu 
laikmetā karaspēks bieži bija organizēts pēc asinsradniecības principa (laupīt devās ra
dinieku kopa). Indivīds nevarēja atsvešināties no dzimtas, jo tikai dzimta bija spējīga 
nodrošināt tā pilnvērtīgu aizstāvību. Domājams, ka iebildumus pret jaunatnācēju klāt
būtni varēja izteikt arī vecās saimes, kuras jau dzīvoja pilskalnā. Kā aprakstīts “Saliešu 
tiesas” nodaļā “Pārceļotāji” (Migrantibus) (pirmā redakcija ap 507.–511. g., papildinā
jumi 763.–764. g. un 802.–803. g.), pārceļotājs ciemā (villā) varēja apmesties tikai tad, 
ja visi tam piekrita. Ja atradās kaut viens, kuram bija iebildumi, ieceļotājs varēja pār
nakšņot, bet nākamajā dienā viņam ciems bija jāatstāj.73 

Lielo centru dominance pār mazākiem noveda pie tā, ka pakāpeniski veidojās lie
lākas teritoriālas vienības – zemes, kādas ap 850. gadu Rimberts min kuršiem, bet pēc 
arheoloģisko pieminekļu izvietojuma tādas var konstatēt arī Rietumzemgalē.74 Tas liek 
domāt, ka pakāpeniski veidojās arī jauna identitāte, kas bija saistīta ne tikai ar dzimtu, 
ciemu, bet arī ar zemi. 

Pieaugot militāro sadursmju skaitam, lielāku organizētu apvienību (zemju) veido
šanās šķiet loģiska, jo deva iespēju apvienot lielākus spēkus. 

Vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.) pilskalnu nozīme būtiski pieauga. Šajā laikā vē
rojama arī to funkcionālās nozīmes dažādība un mainīgums, kas izriet no pārmaiņām 
sabiedrībā – tās notika straujāk nekā iepriekšējos periodos. Vēlā dzelzs laikmeta pirmā 
puse atbilst Ziemeļeiropas vikingu laikmetam (800–1050). 

M. Norts darbā “The Baltic. A History” izteicis domu, ka nocietināti pilskalni Lie
tuvā ir hierarhiska sabiedrības modeļa izpausme. Šādas vietas ir daudz mazāk izplatītas 
latviešiem un igauņiem.75 

Tomēr tas neatbilst īstenībai. Pilskalni var būt apdzīvoti dažādos periodos. Latvijā 
kopskaitā zināms ap 470 pilskalnu. 9.–13. gadsimtā aptuveni 250–300 pilskalnos atra
dās pilis, dažas no tām bija valstu, zemju vai novadu centri.76 

Vēlā dzelzs laikmeta otrajai pusei raksturīga arī priekšpiļu būve. Uzskata, ka tajās 
dzīvoja karadraudzes locekļi un amatnieki. Daļa šo pilskalnu pārvērtās “kungu sētās”, 
kur mājoja attiecīgā novada kungs ar savu saimniecību.77 Atsevišķi pilskalni acīm
redzot pakāpeniski tika pārveidoti par novadu vecāko, vadoņu pilīm, kuras apdzīvoja 
vadonis ar savu karadraudzi (“radiem un draugiem”), kamēr pārējie kopienas iedzīvo
tāji pārcēlās uz senpilsētu.

73 Saliešu tiesa. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam), 177. lpp.; Lex Sa
lica – Loi Salique, XLV. Pieejams: http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi2.htm (skatīts 30.05.2016.).

74 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g., 277. lpp.
75 North M. The Baltic. A History, p. 22.
76 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g., 367. lpp.
77 Apals J. Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 

365. lpp.
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Tas nozīmē, ka pilskalns bija ne vairs tikai “radu” (latīņu val.: cognati), bet arī 
“draugu” (latīņu val.: amici) un citu sociālajā hierarhijā uz zemāka pakāpiena esošo, 
pie citām dzimtām piederīgo dzīvesvieta. Indriķa hronikā minētie latgaļu vecākie katrs 
pārvaldīja savu pili: Rūsiņš – Sotekles (Sotecle) pili, Varidots – Autini (Autina) un Tāli
balds  – Beverīnu (Beverin).78 Savas pilis pārvaldīja citu tautu vecākie – Viestards, 
Kaupo (iespējams, pat vairākas), Dabrelis u.c.

Indriķa hronikas ziņas liek domāt, ka ne visi pilskalni bija saistīti ar vienu kon
krētu vadoni. Nav ziņu, ka tādu ievērojamu centru kā Mežotne (Mesyote, Mesiote, 
 Mesiothe) būtu pārvaldījis viens vecākais. 1220. gada kaujas aprakstā atrodam ziņas, ka 
nodevīgi nogalināti simts vecākie (seniores), kuri nokāpuši no pils, savukārt uz pār
runām par padošanās noteikumiem ieradušies divi vecākie, kuri nosaukti vārdā, – 
Madis un Gailis.79 

Tomēr personu pārvietošanās vēlajā dzelzs laikmetā, īpaši 10. un 11. gadsimtā, no
tikusi daudz intensīvāk. Straujš iedzīvotāju skaita pieaugums šajā laikā vērojams visā 
Daugavas lejtecē, bet precīzāk tas izsekots Salaspils Laukskolā. Šādas pārmaiņas vairs 
nevar izskaidrot tikai ar demogrāfisko rādītāju uzlabošanos. Daļa iedzīvotāju noteikti 
bija jaunpienācēji.80

Atsevišķas senpilsētas pie pilskalniem aizņem ievērojamas platības: Talsu pilskalna 
senpilsēta – 4 ha, Tērvetes pilskalna senpilsēta – ap 9,5 ha, Mežotnes pilskalna sen
pilsēta – 13 ha. Ne visi lielie pilskalni uztverami kā lielāku vai mazāku novadu admi
nistratīvie centri vien. Tāds centrs kā Daugmales pilskalns strauju attīstību piedzīvoja 
10. gadsimta otrajā pusē un 11. gadsimtā. Jāņem vērā, ka šo pilskalnu sākotnēji apdzī
voja zemgaļi, bet 10.–11. gadsimtā tā iedzīvotāju etniskais sastāvs mainījās, pārsvaru 
iegūstot lībiešiem. Pilskalna novietne pie Daugavas ūdensceļa, tirdzniecības ceļu krust
punktā un pierobežā ļāva pilskalnam un ar to saistītajām senpilsētām izveidoties par 
centru, kas atbilst Ziemeļeiropas agro pilsētu – vīku – pazīmēm.81

Starp Romu un Bizantiju

Atbilde uz daudzkārt diskutēto jautājumu par to, kura ietekme valstiskuma attīs
tībā bijusi spēcīgāka – Rietumu, respektīvi, skandināvu, vai Austrumu – krievu, meklē
jama jau vikingu laikmeta sākumā. Nav šaubu, ka ārējie impulsi Latvijas rietumu daļā 
atšķīrās no tiem, kurus saņēma Latvijas austrumu daļa. Vēl vairāk, gan Latvijas austru
mos, gan rietumos iezīmējās vēl divi vai pat trīs niansēs atšķirīgi reģioni. Abu reģionu 
robeža bija Daugava. Nosacīto rietumu reģionu veido Daugavas kreisais krasts, kurā 
dzīvoja kurši, zemgaļi un sēļi, kā arī Kurzemes lībieši (vendi), savukārt labajā – 
 austrumu krastā dzīvoja latgaļi un lībieši. 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā 

78 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XII, 6. 
79 Turpat, XXII, 8.
80 Zariņa G. Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. iedzīvotāju paleodemogrāfija, 452. lpp.
81 Zemītis G. 10th–12th century Daugmale – the erarliest 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: Stockholm University, 2007, pp. 279–284 (Stockholm Studies in Archaeology, 44).
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šeit ieceļoja arī daļa Kurzemes lībiešu – vendi, bet Idumejas (Ydumea) novads veidojās 
etniski jaukts. 

Lai saprastu notikumu attīstību Baltijas telpā, jāpievēršas skandināvu aktivitātēm 
vikingu laikmetā – īpaši tām, kuras norisinājās Eiropas ziemeļaustrumu telpā. 9. gad
simta vidū (pēc Nestora hronikas82 862. gadā) Novgorodas slāvi un somu ciltis aicināja 
pie sevis skandināvu (varjagu) vadoņus un viņu karadraudzi – rus.83

Pazīstamais ieraksts Nestora hronikā (sarakstīta ap 1113. gadu) vēstī par varjagu 
aicinājumu 862. gadā: “.. izvēlējās trīs brāļus ar viņu dzimtām un ņēma sev līdzi visus 
rūsus, un atnāca, un vecākais, Rjuriks, apmetās  Novgorodā, bet otrs, Siņeuss, Belo
ozerā, bet trešais, Truvors, Izborskā. Un no tiem varjagiem sākās Krievzeme. Novgo
rodieši ir varjagu cilmes ļaudis, bet pirms tam bija slāvi. Pēc diviem gadiem nomira 
Siņeuss un viņa brālis Truvors. Un visu varu saņēma Rjuriks un sāka izdalīt saviem 
vīriem pilsētas – tam Polocku, šim Rostovu, citam Beloozeru. Tajās pilsētās varjagi ir 
ienācēji, bet pamatiedzīvotāji Novgorodā ir slāvi.”84 Leģendārā Rjurika pēctecis Oļegs 
Viedais 882. gadā ieņēma Soļensku un iecēla par tās valdnieku kādu no saviem vīriem. 
Tajā pašā gadā Oļegs ieņēma Kijevu. 988. gadā Kijevas kņazs Vladimirs pieņēma kris
tīgo ticību no Bizantijas un kļuva par Kijevas kņazu Vladimiru I Svjatoslaviču, sauktu 
par Krāšņo saulīti. 

10. gadsimta sākumā Daugavas augštecē, Polockā, sāka valdīt Ragnvalds, kuru vai
rums vēsturnieku uzskata par norvēģu Inglingu dzimtai piederīgu. Vai viņš pakļāva arī 
Daugavas ūdensceļu tagadējās Latvijas un Baltkrievijas teritorijā, tajā skaitā Daugmali, 
Koknesi un Jersiku, precīzi pateikt nevar, tomēr līdz 12. gadsimta otrajai pusei poloc
kiešiem izdevās izveidot kristīgus atbalsta punktus Koknesē un Jersikā.

Ragnvaldu nogalināja Novgorodas kņazs Vladimirs (vēlākais Kijevas lielkņazs), 
kurš apprecēja viņa meitu Ragnedu. Rezultātā baltu un Baltijas somu apdzīvotajai teri
torijai kaimiņos izveidojās pareizticīgo kņazistes, kuru priekšgalā vismaz sākotnēji at
radās skandināvu izcelsmes vadoņi – kņazi. Līdz ar to Kijevas Krievzemē feodālās at
tiecības veidojās pēc tāda paša principa kā Skandināvijā, senjora un vasaļa attiecības 
šeit neizveidojās. Kņazu varas balsts bija karadraudze, kura sastāvēja no vadonim uzti
camiem vīriem – “radiem un draugiem” (cognatis et amicis), kuri vismaz sākotnēji bija 
skandināvi.

Laika gaitā karadraudzes etniskais sastāvs mainījās. Tajā ieplūda vietējie slāvi un 
somi, atnācēju virsslānis saplūda ar vietējo slāvu un somu virsslāni, bet kārtas apziņa 
saglabājās. Iespējams, viena no tās ārējās izpausmes formām bija t.s. Rjurikoviču cilts 
zīmes nēsāšana. Savas varas nodrošināšanai kņazi pakļautajos centros par valdniekiem 
iecēla sev uzticamas personas. To galvenais pienākums bija nodevu vākšana un mili
tārs atbalsts. 

82 Повесть временных лет [Рос. акад. наук]. Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под ред. 
В. И. АдриановойПеретц [Доп. М. Б. Свердлова]. 2е изд., испр. и доп. СанктПетербург: Наука, 
1996, c. 667. Pieejams: http://oldrussian.chat.ru/01povest.htm

83 Петрухин В. Я. Скандинавия и Русь на путях мировой цивилизации. Путь из варяг в греки и из 
грек… The Road the Varangians to the Greeks and from the Greeks… Москва: Гoсударственный Истори
чес кий музей, 1996, c. 10.

84 Повесть временных лет [Рос. акад. наук], ч. 1. 
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Līdz ar kristietības pieņemšanu radās jauns iemesls ekspansijai – kristietības izpla
tīšana pagāniskajās zemēs. Savukārt kristietības pieņemšana dažiem savstarpēji kon
kurējošiem novadu vecākajiem pavēra jaunas iespējas. Pēc Nestora hronikas ziņām, ap 
1030. gadu Kijevas lielkņazs Jaroslavs esot ieņēmis Tērbatu (Terbata, Tharbata, Dar
bete, Tharbete) Ugaunijā (Ugaunia, Ungaunia, Ungania) (mūsdienu Dienvidigaunija) 
un nosaucis to par Jurjevu. Bet 1061. gadā igauņi padzinuši krievus, atriebdamies uz
brukuši Pleskavai un to nopostījuši.85 Līdz ar to pareizticība latgaļu un lībiešu apdzīvo
tajās zemēs varēja ienākt gan no Ugaunijas, gan Polockas. 

No rakstītajiem avotiem zināmas latgaļu agrās valstis – Jersika (Gercike, Gerceke), 
Koknese (Kukonoys, Kukenoys, Kukennoys, Kokenoys), Tālava (Tholowa, Tolowa), 
Imera (Ymera), Atzele (Agzele). 13. gadsimta sākumā šo zemju valdnieki bija pieņē
muši pareizticību. Jersikas un Kokneses valsts bija saistītas ar Polockas kņazu, Tālava 
maksāja meslus Novgorodai un Pleskavai. 13. gadsimta beigās rakstītajos avotos parā
dās jauns zemes administratīvā iedalījuma apzīmējums – pagasts, ko uzskata par sen
krievu meslu ievākšanas laika ievedumu.86 Pagasts sākotnēji bija mielasta nodevas ka
ralim un viņa ierēdņiem un šo nodevu maksāšanas termiņš.87 Uzskata, ka vārds 
“pagasts” cēlies no krievu valodas (погост) un laika gaitā pārvērties par teritoriāli ad
ministratīvu iedalījumu nodokļu ievākšanai.88 Tomēr valdnieka mielasta tiesības daļēji 
romiešu tiesību ietekmē izveidoja ģermāņu karaļi (vācu val.: Gastunsrecht; latīņu val.: 
servitium regis). Valdniekam un viņa pavadoņiem bija tiesības prasīt no pavalstniekiem 
uzņemšanu (latīņu val.: procuratio) un naktsmājas visos amata ceļojumos. Visilgāk un 
vislabāk šīs ģermāņu karaļu tiesības saglabājās Skandināvijā, kur feodālo attiecību vei
došanās sākās ar cilts vadoņa varas arvien lielāku nostiprināšanos pār brīvajiem bon
diem. Šīs varas nostiprināšanās sākās ar veiclas (mielasta nodevas) regulāru ievākšanu. 
Vadonis ceļoja no viena novada uz otru un saņēma uzturu sev un saviem pavadoņiem. 
Pamazām šīs tiesības pārvērtās par regulāru nodokli, kura ievākšanu cilts vadonis ko
nungs bieži uzticēja sev tuvu stāvošiem cilvēkiem.89 

Kā secinājis A. Švābe, šādas valdnieku tiesības vikingu laikā kā valsts, tā privātā 
dzīvē Rietumlatvijā tika pārņemtas tieši (no Skandināvijas), bet Austrumlatvijā – ne
tieši (caur Krievzemi).90

Līdzīgā situācijā atradās arī citas baltu zemes. 1009. gadā rietumu misionārs, nāka
mais svētais Bruno (Bonifācijs) no prūšu zemēm, devās uz Lietuvu. Tur viņš nokristīja 
lietuviešu vadoni Netimeru, kuru vēlāk nogalināja viņa brālis. Tas varētu likt domāt, ka 
lietuviešiem jau 11. gadsimta sākumā bija izveidojusies pārmantojama vara, kas atradās 
vienas dzimtas rokās.91 Pirmās kristīšanas laiks Lietuvā apmēram saskan ar kristīšanas 

85 Повесть временных лет [Рос. акад. наук], ч. 3. 
86 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). 800.–1200. g., 366.–367. lpp.
87 Švābe A. Pagasts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 15. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937, 30326. sl. 
88 Zutis J. Agrais feodālisms, 22. lpp. 
89 Pāvulāns V. Skandināvija agrajos viduslaikos, 34. lpp.
90 Švābe A. Pagasta mielasts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 15. sēj., 30302. sl. 
91 Zinkevičius Z. Netimeras, Zebedenas ir kt. Baltistica, XLIV (1). Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 

2009, p. 148; Eidinits A., Bumblausks A., Kulikausks A., Tamošaitis M. Lietuvas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2014, 27. lpp.
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laiku citās Viduseiropas un Ziemeļeiropas zemēs – Polijā (966), Kijevas Krievzemē 
(988), Norvēģijā (997), Ungārijā (1000) un Islandē (1000). Pēc tam Lietuva apmēram 
200 gadus hronikās nav minēta. 12. gadsimta sākumā lietuvieši minēti starp tautām, 
kuras maksā meslus Kijevas Krievzemei.92 Acīmredzot tas uz laiku aizkavēja Lietuvas 
apvienošanās procesu. 1219. gadā Lietuvas kunigaišu līgumā ar Galīcijas un Volīnijas 
kņaziem nākamais Lietuvas apvienotājs Mindaugs minēts tikai kā ceturtais starp pie
ciem vecākajiem kunigaišiem. 1251. gadā Mindaugs kristījās un 1253. gada 6. jūlijā 
pieņēma karaļa kroni. Sekoja Mindauga atkrišana no kristietības un pagānu valsts pe
riods, kas noslēdzās ar Lietuvas kristīšanu (1387) un Žemaitijas (1413–1417) kristīšanu. 
Pagānu valsts laikā Lietuvas sastāvā nonāca arī milzīgas pareizticīgo apdzīvotas teritori
jas. Lietuviešu vietvalži šajās zemēs pieņēma pareizticību, bet slāvu – rutēņu (mūsdienu 
ukraiņu un baltkrievu priekšteči) valoda kļuva par Lietuvas oficiālo valodu. Tomēr ko
pumā pēc kristīgās ticības pieņemšanas Lietuva iekļāvās Rietumu kristīgajā pasaulē.

Pareizticības ietekme iezīmēja būtiskas atšķirības starp Austrumlatviju un Rietum
latviju, tādēļ tālāk abas Latvijas teritorijas daļas aplūkotas atsevišķi. 

Valstiskuma veidošanās Austrumlatvijā

Austrumlatvijā, iespējams, bija izveidojusies ierēdniecība, kas nodrošināja nodevu 
ievākšanu, un bija izveidotas administratīvas vienības – pagasti. Tātad novada vadītāja 
stāvoklis vairs nebija balstīts tikai uz autoritāti, bet bija pamatots ar zināmu publisku 
varu, kura galvenokārt izpaudās nodokļu ievākšanā.93 

92 Повесть временных лет [Рос. акад. наук].
93 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 19. lpp. 
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Vēsturiskajā literatūrā vairākkārt uzsvērts, ka krievu kņazus galvenokārt interesēja 
nodevu ievākšana no pakļautajiem apgabaliem, neiejaucoties to iekšējā dzīvē, admi
nistratīvajā iekārtā, reliģijā un sadzīvē.94 

Tomēr, pēc Indriķa hronikas ziņām, Jersikā atradās baznīcas.95 Pareizticības pie
ņemšana varēja būt viens no veidiem, kā atsevišķu novadu vecākie nostiprināja savu 
varu. V. Blūzma pieņem, ka izglītotie garīdznieki varēja strādāt par rakstvežiem un 
sekretāriem, bet valdnieka padomdevējinstitūciju veidoja bajāru padome, kas bija or
ganizēta atbilstoši senkrievu valsts iekārtai.96 Jautājums par bajāru slāņa pastāvēšanu 
latgaļiem ir diskutabls. Norādes par bajāriem atrodamas tautasdziesmās.97 Vārds “ba
jārs” sastopams arī Liborija Depkina “Latviešu vārdnīcā” (1704), kur tā nozīme skaid
rota šādi: “Bajahrs – pahns. Das letzte pahns ist ein littausches = wort ein kleiner 
Edelman.”98 (“Bajārs – pans. Pēdējais ir lietuviešu vārds = maza dižciltīgā vārds.” – 
G. Z.) Tomēr vārds “bajārs” ir svešs tieši tajā Latvijas daļā, kuru senatnē apdzīvoja lat
gaļi, – Vidzemē un Latgalē.99 Tas vairāk ir izplatīts Kurzemē,100 tātad varētu domāt, ka 
šis vārds aizgūts ar lietuviešu valodas starpniecību jaunākos laikos. 

Noprotams, ka uz 13. gadsimta sliekšņa ietekmīgākajiem latgaļu vecākajiem bija 
karadraudze, kuru parasti apzīmē ar vārdiem “radi un draugi” (gotu val.: driugan; 
 latīņu val.: cognatis et amicis). Karadraudzes kodols varēja sastāvēt no kunga asinsradi
niekiem “bāliņiem”, taču “radu būšana” te ir nevis princips, bet organizatorisks fakts. 
Karadraudzes lielums (ap 15–20 vīru) un iekārta bija ļoti dažāda. 

Karadraudze bija Rūsiņam101 no Sotekles pils. No latgaļu vadoņiem, kuriem pa
kļautas ievērojamas teritorijas, atzīmējami Jersikas valdnieks Visvaldis un Tālavas 
valdnieks Tālibalds.

Lielākās latgaļu zemes Jersikas valdnieks Visvaldis (Indriķa hronikā Vissewalde, 
Wissewaldus, Wyssewaldus, Vissewalde, 1209. gada līgumā – Wiscewolodus102) Indriķa 
hronikā dēvēts par rex. Šis vārds tulkots dažādi – gan kā kņazs, gan karalis. 

Viduslaiku autori pēc 9. gadsimta latīņu tekstos ar vārdu rex apzīmēja karali, līdz 
ar to Latvijas maztautu valdnieku apzīmējums rex būtu jātulko kā karalis. 

Visvaldis bija lietuviešu dižciltīgā Daugerūta znots un Polockas kņaza Vladimira 
sabiedrotais cīņās pret vācu krustnešiem.103 Par Visvalža tautību daudz diskutēts, jo tas 
ir būtiski, lai skaidrotu Jersikas statusu un saistību ar Polockas kņazisti. 20. gadsimta 

94 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносци. Русь в борье за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–
XIII вв. СанктПетербург: Евразия, 2012, с. 22.

95 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XIII, 4.
96 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 71. lpp. 
97 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 4. sēj. Pēterburga, 1910, Nr. 31179.
98 Depkin L. Lettisches Wörterbuch. The original manuscript transcribed and annotated by T. G. Fennell, vol. 1. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 196. lpp.
99 Rozenbergs J. Bajāri latviešu klasiskajās tautasdziesmās. Valodas un literatūras institūta Raksti, 11. sēj. Rīga: 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 122. lpp.
100 Turpat, 144. lpp.
101 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XV, 7.
102 http://www.historia.lv/dokumenti/rigasbiskapsalbertsizlenojersikasknazamvsevolodamvisvaldim

jersikasnovadus1209 (skatīts 31.05.2016.).
103 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 357.–358. lpp.
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pēdējos gadu desmitos nostiprinājies viedoklis 
par viņa vietējo izcelsmi (šādu uzskatu pārstāv 
autori Harijs Moora, Teodors Zeids, Ēvalds 
Mugurēvičs, Muntis Auns, Antonija Vil
cāne).104 Arī atsevišķi krievu autori, lai gan ne
izslēdz  iespēju, ka Visvaldis bija Polockas 
kņaza radinieks, norāda, ka nav iespējams pār
liecināti runāt par viņa slāviskajām saknēm.105 
Nav pamata uzskatīt, ka Vissewalde ir slāvisks 
vārds un atbilst krievu Vsevolod, kuram tuvāka 
ir  līgumā minētā vārda forma Wiscewolodus. 
Savukārt Vissewalde ir tuvs skandināvu sāgās 
minē tajam valdnieka Vísivaldr vārdam.106 Per
sonvārdi, kuru saknē ir vald (latviešu val.: 
valdīt; angļu val.: to reign, to rule) vai var (latviešu val.: vara; angļu val.: power), sasto
pami arī citām indoeiropiešu tautām un saprotami kā valdnieka apzīmējums, kas ar 
laiku ieguvis personvārda raksturu. Latgaļiem 12. un 13. gadsimtā tādi ir vairāki: Vari
buls, Varidots, Varigribs vai Varigerbs, Drivinalds vai Drunvalds.107

Visvalža pārvaldītās valsts (regnum) centrs atradās Jersikā – to pierādījuši izra
kumi, kas veikti Jersikas (Šlosbergas) pilskalnā (F. Balodis, Ē. Mugurēvičs, A. Vilcāne) 
un kapulaukā (O. Kalējs).

Visvaldis bija kristīts pareizticībā, un Indriķa hronikā minēts, ka pili aizsargājuši 
“krievi” (latīņu val.: Rutheni). Arheologi, kuri ilgus gadus veikuši pētījumus Jersikā, ir 
vienisprātis, ka pils iedzīvotāji bija latgaļi,108 bet hronikas ziņas par krieviem Jersikā 
skaidrojamas ar to, ka, “tāpat kā par latīņiem mēdza dēvēt katoļus, par krieviem šai 
laikā sauca pareizticīgos”.109

F. Balodis pieņēma, ka gan Jersiku, gan Koknesi daļēji tirdznieciskos nolūkos ar 
latgaļiem, daļēji Daugavas ceļa aizsardzībai nodibinājuši skandināvi – varjagi.110 

V. Blūzma, lai gan neizslēdz iespēju, ka Jersikas valsts izveidošanā izšķiroša loma 
varēja būt krieviem un Visvaldis varēja būt krievs (Vsevolod), tomēr iebilst pret apgalvo
jumu, ka Visvaldis bijis 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 – tas būtu loģiski, ja Jersika pirms tam būtu bijusi Polockas vasaļvalsts.111 

104 Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 79. lpp. 
105 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносци. Русь в борье за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–

XIII вв., с. 24.
106 http://norse.ulver.com/articles/jackson/austr/chapter3.html (skatīts 31.05.2016.).
107 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 358. lpp.
108 Kalējs O. Jersikas senkapi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1940, 11.–28. lpp.; Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā 

izdarītie izrakumi. Rīga: Pieminekļu valde, 1940, 84.–96. lpp.; Vilcāne A. Senā Jersika, 115. lpp.; u.c. 
109 Balodis F. Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi, 93. lpp.
110 Balodis F. Vēlais dzelzs laikmets: senās ciltis, viņu zemes un senvietas. Latvijas archaioloģija. Rīga: Valters un 

Rapa, 1926, 73. lpp. 
111 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 69.–70. lpp.

6. att. Jersikas pilskalns. 2005. Jura Urtāna foto
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Indriķa hronikas tulkotājs angļu valodā Džeimss Brendidžs hronikas 2003. gada 
izdevuma priekšvārdā atzīst, ka šīs bija krievu provinces, kuras pārvaldīja krievu vald
nieki: “Vācu bīskaps un viņa vīri sakāva krievu kņazus Gerzikē (latviešu Jersika) un 
Kokenhusen (latviešu Koknese) un iznīcināja to varu.”112

Visvalža tiesības uz Jersiku ir viens no argumentiem, kas liecina, ka valdnieka vara 
atsevišķās zemēs jau 13. gadsimta sākumā bija mantojama un nebalstījās tikai uz auto
ritāti 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, mīļotā pilsēta! Ai, manu tēvu mantojums” (“O’hereditas patrum 
meorum!”)113 Arī 1209. gada līgumā ar bīskapu Albertu Visvalža agrākās tiesības uz 
pili un novadu ir nosauktas par “mantojuma tiesībām” (“hereditario iure”).114

T. Zeids rakstīja, ka politiskā organizācijā latgaļu valstiņām Jersikai un Tālavai 
“piemīt zināmas feodālo valstu pazīmes”.115 Jautājums par to, kādas bija Visvalža attie
cības ar citu novadu vecākajiem un vai šīs attiecības var raksturot kā feodālas, t.i., sen
jora un vasaļa attiecības, ir diskutabls. Protams, līdz vācu iekarojumiem feodālās attie
cības 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 pa
šiem principiem, pēc kādiem veidojās latgaļu un arī pārējo baltu un lībiešu varenāko 
valdnieku attiecības 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 vai uz lēņa 
mantošanas tiesībām, kas noregulētas ar iegūta labuma – benefices (latīņu val.: bene
ficium – “labdarība”) palīdzību. 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 neno
turīgas. 

Pēc Jersikas nopostīšanas un tai sekojošā līguma ar bīskapu Albertu Visvaldis sa
ņēma Jersiku atpakaļ kā lēni ar trim karogiem. A. Švābe secina, ka, pēc toreizējās Rie
tumeiropas uzskatiem, Jersikas karaļvalsts sastāvēja no kādām piecām teritorijām 
(“kunga novadiem”), pie tam 1209. gadā Visvaldis zaudēja divus karogus un paturēja 
trīs. Zaudētie novadi bija Autine un Cesvaine, kas līdz tam viņam maksāja meslus. 
 Autines vecāko sauca par Varidotu,116 un jau 1208. gadā viņš bija atkritis no Visvalža 
un kopā ar Beverīnas Tālibaldu un Sotekles Rūsiņu noslēdzis draudzības līgumu ar 
Cēsu zobenbrāļiem, tad pat arī pāriedams katoļu ticībā. Varidota politiskā atkarība no 
Visvalža izpaudās kā meslu (tributum) jeb pagasta došana.117

112 Brundage A. J. Introduction to the 2003 edition. – Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, 
p. XXIII.

113 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XIII, 4.
114 http://www.historia.lv/dokumenti/rigasbiskapsalbertsizlenojersikasknazamvsevolodamvisvaldim

 jersikasnovadus1209
115 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 53. lpp. 
116 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XII, 6.
117 Švābe A. Jersikas karaļvalsts, 5.–31. lpp. 
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Vēl viens valdnieks, kurš Indriķa hronikā 
dēvēts par rex (karali) vai regulus (šī vārda no
zīme var būt “sīks valdnieks”, “valdnieciņš” vai 
“vietvaldis”), ir nelielās Kokneses valdnieks 
Vesceke.118 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 kris
tīgu valdnieku. 

Par Vescekes tautību vēsturiskajā literatūrā 
ir diskutēts. Novgorodas hronikā119 viņš saukts 
par kņazu Vjačko (no krievu val.: Вячеслав). 
I. Šterns uzskata Vesceki par vietējo, iespējams, 
lībieti, kuram, pieņemot pareizticību, dots 
vārds Vjačeslavs.120 Šis pieņēmums tomēr ne
šķiet pārliecinošs, tāpat kā nav izdevies pārliecinoši pierādīt ne viņa izcelsmi no Poloc
kas kņazu nama, ne arī vēlāko Livonijas Tīzenhauzenu dzimtas ģenealoģisko saistību 
ar viņu kā priekšteci.121 

Nav izslēgts, ka Kokneses valdnieks Vesceke jeb Vjačko bija Polockas kņaza iecelts 
valdnieks. 1223. gadā ar Novgorodas atbalstu viņš tika iecelts par valdnieku Tērbatā: 
“Pēc tam novgorodieši atsūtīja kņazu Vjačko, [..] iedeva viņam līdzi naudu un divsimt 
vīru un piešķīra viņam virskundzību Tērbatā un citos novados, kurus viņš spēšot sev 
pakļaut. Un kņazs ieradās ar saviem vīriem Tērbatā, kur pils ļaudis viņu ar prieku uz
ņēma, lai būtu stiprāki cīņā pret vāciešiem, un atdeva viņam meslus no apkārtējiem 
novadiem ..”122 

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.123 

Suverenitāte ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu runāt par valsti.124 Lai gan 
13. gadsimta sākumā, vājinoties centrālajai varai (šajā gadījumā Polockas kņaza), gan 

118 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, IX, 10; XI, 2, 8, 9; XII, 1; XIII, 1; XXV, 2; XXVIII, 1, 2, 3, 
5, 6. 

119 Полное собрание русских летописей, т. 3. Москва: Изд. Восточной литературы, 1962, c. 39; Повесть 
вре менных лет. (Подготовка текста, перевод и комментарии  О.  В.  Творогова).  Библиотека лите
ратуры Древней Руси  / РАН. ИРЛИ. Под ред. Д.  С.  Лихачева, Л.  А.  Дмитриева, А.  А.  Алексеева, 
Н. В. Понырко. СанктПетербург: Наука, 1997, т. 1: XI–XII века, c. 543. (Ипатьевский список ПВЛ на 
языке оригинала и с синхронным переводом). Электронная версия издания, публикация Института 
рус ской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

120 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 182. lpp.
121 Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 363. lpp.
122 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XXVII, 5. 
123 Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. Latvijas Vēsture, 

Nr. 1, 2008, 71. lpp.
124 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 20. lpp. 

7. att. Raunas Tanīskalns, iespējamā Sotekles pils vieta. 
2009. Jura Urtāna foto
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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 
nodrošināja Rietumu un pareizticīgo civilizācijas robežu pavirzīšanos tālāk uz austru
miem. Tādējādi visā mūsdienu Latvijas teritorijā neatgriezeniski izplatījās Rietumu 
civi lizācija. 

Latvijas ziemeļaustrumos bija izveidojusies Tālavas zeme. 13. gadsimta avotos Tā
lavā pieminēts vairāk nekā 20 apdzīvotu vietu. No šīm ziņām var spriest, ka zeme, kas 
saukta par Tālavu (terra, que Tolowa dicitur), ietvērusi Gaujas baseina vidusdaļu un 
augšdaļu. Vidējā dzelzs laikmetā šajā teritorijā dominēja Baltijas somu iedzīvotāji, un 
latgaļi apguva vēlāko Tālavas zemi tikai vēlajā dzelzs laikmetā.125 13. gadsimta sākumā 
Tālavas valdnieks bija Tālibalds.126 Atšķirībā no Visvalža un Vescekes Tālibalds avotos 
netiek saukts par karali (rex), bet par vecāko, provinces vecāko (seniorem illus pro
vincie). Kā Tālibalda dzīvesvieta minēts Trikātas novads,127 kur viena no viņa pilīm bi
jusi Beverīna, Indriķa hronikā viņš saukts “Tālibalds no Beverīnas” (Talibaldus 
de Beverin).128 

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”,129 bet viņa dēli 
pārvaldīja atsevišķus novadus viņa valstī.130 Tālibalda dēli viņa kā Tālavas vecākā vārdā 
1214. gadā ieradās pie bīskapa Raceburgas Filipa, atteicās no pareizticības un pieņēma 
“latīņu rituālu”.131

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 pārvaldīja katrs savu pils
novadu, tēvam vēl dzīvam esot, bet Tālava tika 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 pieaugušie dēli, kamēr tēvs vēl bija dzīvs, saņēma katrs savu daļu. Tādējādi valsts 
sadalās, bet paliek vienas dzimtas piederīgo pārvaldē. Jāņem vērā, ka latgaļiem atšķi
rībā no kuršiem nebija izveidojies majorāta princips, ka vecākais dēls manto nedalītu 
zemi. Latgaļiem, līdzīgi kā austrumslāviem, tēva zemes mantošanā priekšroka bija jau
nākajam dēlam.132 Tomēr, ja bija vairāki mantinieki, zemi varēja arī dalīt: “Lai naidoja 
bāleliņi, / Tiem jādala tēva zeme.”133 

125 Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 75. lpp. 
126 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XVIII, 3.
127 Turpat, XV, 7; XVII, 2; XIX, 3.
128 Turpat, XII, 6. 
129 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari, 110. lpp. 
130 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XVII, 3.
131 Turpat, XVIII, 3.
132 Lazdiņš J., Blūzma V. Paražu tiesības Latvijas teritorijā līdz XIII gs., 24. lpp.
133 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava, 1894, Nr. 3786.
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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,134 1213. gadā viņu un viņa dēlu Varibulu sagūs
tīja lietuvieši,135 visbeidzot 1215. gadā Tālibaldu sagūstīja un nogalināja igauņi.136

Tālibaldu atrieba viņa dēli Ramēķis un Drivinalds: “Un viņi iebruka Ugaunijā, iz
laupīja visus ciemus un pielika tiem uguni, un, atriebdami Tālibaldu, sadedzināja dzī
vus visus vīriešus, ko varēja dabūt rokā, un nodedzināja visas igauņu pilis, lai tie neva
rētu 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 sie
vas un bērnus viņi aizveda sev līdzi gūstā, aizdzina zirgus un lopus, sagrāba daudz kara 
laupījuma un atgriezās savā zemē.”137 Nežēlīgo atriebes akciju var skaidrot ar latgaļu 
sabiedrībā pastāvošajām vaidu tiesībām, kad dzimtas piederīgo pienākums bija atriebt 
savu tuvinieku nāvi, tomēr tās apjoms nepārprotami norāda, ka tika atriebta augsta 
statusa persona.

Sēļi

Daugavas kreisajā krastā, mūsdienu Latvijas un Lietuvas teritorijā, dzīvoja sēļi.
Ziņas, kas liecinātu par valstiskumu sēļu apdzīvotajā teritorijā, ir ļoti skopas, vēs

tures avotos nav saglabājušās liecības par sēļu valdniekiem. Tāpat ir grūti atbildēt uz 
jautājumu, vai sēļi, līdzīgi kā Jersikas latgaļi, bija pieņēmuši pareizticību. Sabiedrības 
attīstības procesi sēļiem acīmredzot notika līdzīgi kā latgaļiem. Sēļu un latgaļu mate
riālās kultūras līdzības dēļ tie uzskatīti par vienu cilti138 vai aplūkoti kopā.139 Mūsdienu 
pētnieki gan nešaubās par latgaļu un sēļu maztautu atšķirīgu ģenēzi.140 Sēļu īpatnība ir 
kolektīvo kapu uzkalniņu saglabāšanās vēlajā dzelzs laikmetā, tos var uzskatīt par atse
višķas ģimenes141 vai lielģimenes apbedījumu vietu. Par sabiedrības virsslāņa izveido
šanos liecina ar 11. gadsimtu datētais Sēlpils Lejasdopeļu 5. uzkalniņa 1. kaps, kur ap
bedītā vīrieša apģērba, rotu un ieroču klāsts nepārprotami norāda uz piederību pie 
sociālās elites.142

Sēļu galvenais politiskais un militārais centrs atradās Sēlpilī, kuru 1208. gadā 
 ieņēma krustneši.143 Pēc Sēlpils krišanas sēļu pretdarbība vāciešiem apsīka.

1392. gada dokumentā, kurā Livonijas ordeņa mestrs atsaucas uz t.s. Mindauga 
1255. gada dāvinājumu, teikts, ka sēļu apdzīvotā teritorija dalās vairākās zemēs (terra, 

134 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XV, 7.
135 Turpat, XVII, 2.
136 Turpat, XIX, 3.
137 Turpat.
138 Balodis F. Senās latviešu zemes, 22. lpp.
139 Latvijas PSR arheoloģija, 217.–282. lpp.
140 Ciglis J. Etnoģenēze. Sēļi un Sēlija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 31.–50. lpp.
141 Latvijas PSR arheoloģija, 226. lpp.
142 Turpat, 228.–229. lpp., 148. att. 
143 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XI, 6.
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quae Zelonia muncupatur, continet in se terrulas).144 1254. gada 23. maijā izdotajā pā
vesta Innocenta IV bullā minētas sēļu zemes Allecten, Calve, Selen, Medene un Nitcze
gale.145 Sēļu pils Dignājā un teritorija ap to acīmredzot ietilpa Jersikas valstī. 

Baltijas somi

Baltijas somi apdzīvoja Latvijas ziemeļu daļu gan Rietumlatvijā (Kurzemē), gan 
Austrumlatvijā (Vidzemē). Avoti nesniedz precīzas norādes par to, kas īsti ir Kurzemē 
dzīvojošie Baltijas somi – vai tie ir lībieši, no kuriem daļa pārcēlusies uz Daugavas lej
teci un nedaudz vēlāk uz Gaujas baseinu, vai tie uzskatāmi par vendiem.146 Zināms, ka 
Kurzemes ziemeļos bija izveidojušās divas zemes ar somiskiem nosaukumiem – Va
nema (Vecā zeme) un Ventava. 12. gadsimta beigu – 13. gadsimta sākuma rakstītie 
avoti plašākas ziņas sniedz par Daugavas un Gaujas apkārtnes lībiešiem. 

Vairākas pazīmes liek Gaujas un Daugavas lībiešu sabiedrības vērtēt atšķirīgi. Tu
raidas lībiešu teritorija 10. gadsimtā – 13. gadsimta sākumā uzskatāma par etniski vien
dabīgu (izņēmums varētu būt daži vadoņi, piemēram, Sateseles (Sattesele)147 vecākais 
Dabrelis,148 kurš, iespējams, ir baltu izcelsmes),149 turpretī Daugavas lejtece nav etniski 
monolīta. Doles salas Raušu ciemā, iespējams, nelielā skaitā dzīvojuši latgaļi,150 Salaspils 
Laukskolā konstatēti divi 10.–11. gadsimta skandināvu apbedījumi.151 Par intensīvā
kiem sakariem un pat ģimeņu kontaktiem ar skandināviem liecina lībiešu kultūrai rak
sturīgie daudzie skandināvu kultūras elementi. Īpaši izceļas teritorija no Mārtiņsalas 
līdz Aizkrauklei, kur koncentrējas gandrīz visas pie Daugavas ūdensceļa atrastās skan
dināvu sievietēm raksturīgās ovālās jeb bruņrupuču saktas.152 Salaspils Laukskolas 
kapu laukā 9.–10. gadsimta apbedījumos 9% rotaslietu ir skandināvu izcelsmes.153 

Rīgas ciemos 12. gadsimtā bez Daugavas lībiešiem dzīvojuši arī Kurzemes lībieši, 
kas, iespējams, identificējami ar kuršu padzītajiem vendiem.154 Senlietu materiāls tāpat 

144 Sk.: Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 84. lpp.
145 Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn. Izd. A. Švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1940, Nr. 394.
146 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 

92.–101., 134.–135. lpp.
147 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XVI, 3, 4.
148 Turpat, X, 10, 14; XIV, 10; XV, 7; XVI, 4, 5; XXV, 2.
149 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. 
150 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.
151 Zariņa A. Die Kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 

aus dem 10.–13. Jh. zu 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).

152 Jansson I. Scandinavian oval brooches found in Latvia. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandina
vien im frühen Mittelalter. Stockholm, 1992, S. 61–78 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica 
Stockholmiensia, 9).

153 Zariņa A. Die Kontakte der Liven mit skandinavischen Ländern nach den Schmucksachen des Gräberfeldes 
aus dem 10.–13. Jh. zu Salaspils Laukskola, S. 184.

154 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.
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norāda uz zemgaļu klātbūtni Rīgā, vismaz sākot ar 13. gadsimtu,155 iespējams, te mituši 
arī latgaļi un sēļi.156 Kurzemes lībiešu jeb vendu klātbūtne konstatējama vēl citviet Pie
daugavā. Aizkrauklē lībieši dzīvojuši kopā ar latgaļiem,157 savukārt Daugmalē vērojama 
zemgaļu klātbūtne,158 un tur varētu būt uzturējušies arī skandināvu un krievu  tirgotāji.159 

Atšķirīgi ir arī reģionu izaugsmes impulsi. Daugavas reģiona izaugsmes sākums 
meklējams vikingu laikmetā – 10. gadsimta otrajā pusē un 11. gadsimta sākumā Dau
gavas krastos izveidojās ievērojami amatniecības un tirdzniecības centri: Daugmale 
kreisajā krastā un Salaspils Laukskola labajā krastā. Šajā laikā Daugavas ceļš ieguva 
būtisku lomu tranzīttirdzniecībā starp Skandināviju, Krievzemi un Bizantiju. Lielākā 
10.–12. gadsimta monētu koncentrācija vērojama tieši gar Daugavas ūdensceļu, jo īpaši 
Daugavas lejtecē.160

Daugavas lībiešu teritorijā ir maz pilskalnu. Turklāt Daugmales senvietu kom
plekss ar pilskalnu, tam abās pusēs izvietoto senpilsētu un kapulaukiem vairāk atbilst 
agrās pilsētveida apmetnes – vīka nekā varas centra pazīmēm. Tam ir arī acīmredzama 
saistība ar Salaspils Laukskolas ciemiem, kas izvietoti Daugavas pretējā krastā.161 

Labu ieskatu Daugavas lībiešu sabiedrības modelī sniedz Salaspils Laukskolas 
10.–13. gadsimta kapulauka izrakumu materiāls. Kapulaukā izpētīti 610 kapi, starp 
 vīriešu kapiem izšķirami bagātu dižciltīgu vīriešu (16 pieaugušo un viens zēna), turīgu 
vīriešu – karavīru (40 pieaugušo) un materiāli nodrošinātu dižciltīgo (19 pieaugušo un 
četri zēnu) apbedījumi, savukārt starp sieviešu kapiem apmēram 56% ir bagātas piede
vas, bet 10 kapus var uzskatīt par dižciltīgu sieviešu apbedījumiem.162 Tas liecina par 
samērā lielu turīgās sabiedrības daļu un sieviešu augstu stāvokli sabiedrībā. Līdzīgi kā 
igauņu sabiedrībā aizvēsturē, pēc Heiki Valka, sievišķās vērtības bija svarīgas un sievie
tes statuss bija augstāks nekā dienvidu kaimiņiem latgaļiem. Sabiedrībās, kuras orien
tētas uz militārām aktivitātēm, sievietes statuss ir zems.

Tas ļauj secināt, ka Igaunijā aizvēsturē pastāvēja vairāk egalitāra, ne militāra sa
biedrība.163 Līdzīgi arī Somijā vikingu laikmetā nav iespējams konstatēt valdniekus: sa
biedrība, ko veidoja zemkopji, amatnieki, tirgotāji un karavīri, bija egalitāra, visiem 
sabiedrības locekļiem tika piedāvātas vienlīdzīgas iespējas un tiesības, ieskaitot iesais
tīšanos pārvaldes institūcijās. Pirko Līsa LehtosaloHilandere atzinusi, ka varas turētāji 

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

156 Caune A. Rīgas loma Daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gadsimtā. – Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā, 
48. lpp. 

157 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.

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

159 Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas rezultāti 1966. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheo
logu un etnogrāfu pētījumu rezultātiem 1966. gadā. Rīga: Zinātne, 1967, 42. lpp.

160 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках в Латвии IX–XII вв. Рига: Зинатне, 1988, c. 68.
161 Zemītis G. 10th–12th century Daugmale – the earliest urban settlement along the lower Daugava and fore

runner of Riga, pp. 279–284. 
162 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 317.–318. lpp.
163 Valk H. Estland im 11.–13. Jh. Neuere Aspekte aus Sicht der Archäologie. Forschungen zur baltischen Ge

schichte, Bd. 3. Tartu: Akadeemiline ajaloselts, 2008, S. 67.
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šajā laikā bija brīvie zemnieki un ka atsevišķu pētnieku paustie uzskati par valsts pastā
vēšanu Somijas teritorijā nav pamatoti.164

Alvīds Nikžentaitis uzskata, ka lībiešiem un latgaļiem šajā laikā nebija izveidojies 
valdnieku slānis (Fürstenschicht). Visa vara piederēja vecākajiem (Adel). Realizējot 
konkrētu militāro akciju, tika iecelts vadonis.165 Šim viedoklim varētu piekrist attiecībā 
uz Daugavas lībiešiem, bet to nevar attiecināt uz Turaidas lībiešiem un latgaļiem, kuru 
ietekmīgākajiem vadoņiem bija sava karadraudze.

Vienīgais no Daugavas lībiešiem, kas dēvēts par “vadītāju un vecāko” (princeps ac 
senior), ir Ako.166 Lai gan Ako bija Salas (latīņu val.: Holme) vecākais, tomēr par plašas, 
pret vāciešiem vērstas militāras akcijas vadītāju 1206. gadā viņš acīmredzot kļuva 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 notika individuāli. Indriķa hronikā vairāki jaunkristītie saukti vārdos, piemēram, 
Ikšķilē (vācu val.: Uexküll) vispirms tika kristīti Ilo, Kulevenes tēvs, un Vieco, Alo 
tēvs.167 Nedaudz vēlāk Salā kristīti Viliendi, Uldenago, Vade, Valdeko, Gerveders, 
 Vieco.168 Ir arī minēts, ka kristījušies daudzi ciemu iedzīvotāji,169 bet ne visi. Tas no
zīmē, ka valdnieka autoritāte nebija 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, kuri netika apdzīvoti ilgu laiku, tie ierīkoti neapgūtā teritorijā, acīmredzot kā 
varas centri. Gaujas lībiešu teritorijā vērojamas arī citas pazīmes, kas liecina par varas 
manifestāciju, – 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 process 
ir komplicētāks un raisa emocijas. Lībieši atšķirībā no kuršiem, kuriem šajā laikā dominē 
ugunskapi, kremēja tikai aptuveni trešo daļu mirušo, turklāt 70% kremēto ir  vīrieši.170 
Tas var liecināt, ka šāds gods parādīts galvenokārt privileģētam karotāju slānim. Par to, 
ka sadedzināti ietekmīgi vadoņi, liecina arī Kaupo sadedzināšana 1217. gadā.171 

164 LehtosaloHilander P. L. Luistari III. A BurialGround Reflecting. The Finnish Viking Age Society. Helsinki: 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 1982, p. 15; LehtosaloHilander P. L. Finnland zur 
Wikingerzeit – Monarchie oder Gleichwertige Gesellschaft? Karhunhammas, Vol. 15. Kaarina, 1993, S. 25–
43; Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās, 33. lpp. 

165 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.

166 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, X, 8; XXV, 2.
167 Turpat, I, 4.
168 Turpat, I, 7.
169 Turpat, III, 7.
170 Latvijas PSR arheoloģija, 201. lpp.
171 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XXI, 4.
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Krimuldas Tālēnos, Liepenēs, Turaidas Pū
teļos kapu uzkalniņos apbedīto vīriešu ir vairāk 
nekā sieviešu, atsevišķos vīriešu kapos atrastas 
sieviešu rotas, savukārt sieviešu kapos –  ieroči.172 
Tas varētu liecināt, ka šeit apbedīti karadrau
dzes locekļi un viņu ģimenes locekļi. Dzimumu 
disproporcija izskaidrojama ar to, ka karadrau
dzē iesaistīto vīriešu mūžs varēja aprauties jau 
pirms ģimenes izveidošanas. Līdz ar to Gaujas 
lībiešu sabiedrība šķiet vairāk militarizēta, or
ganizēta karam. To varētu skaidrot ar dzimtas 
statusa nostabilizēšanos un dzimtas locekļu 
pieaugušo pašapziņu. Militārās aristokrātijas 
vidū palielinājās pieprasījums pēc prestižiem ieročiem, tāpēc ļoti svarīgs kļuva ieroču 
imports.173 Ieroči pēc importētiem paraugiem tika izgatavoti arī uz vietas, pieprasījums 
pēc tiem paaugstināja amatnieku prestižu un ienākumus. Ar to izskaidrojama amat
nieku klātbūtne pilskalnos, kas pakāpeniski no kolektīvām dzīvesvietām pārtapa par 
viena valdnieka pilīm, respektīvi, varas centriem, kā, piemēram, Dabreļa pils Sateselē.174

Acīmredzot karš un sirojumi ir būtisks faktors šī reģiona attīstībā. Kara un tirdz
niecības ciešā saistība ir aizgājušā vikingu laikmeta (Ziemeļeiropā 800.–1050. gads) 
 iezīme. Baltijā, īpaši kuršu un lībiešu sabiedrībā, tā saglabājās līdz 13. gadsimta sāku
mam. Uz to norāda arī 1,4 kg smagā175 Krimuldas Raganas depozīta sudraba rotaslietu 
un monētu sastāvs. Depozīta noguldīšanas laiks varētu būt 13. gadsimta sākums. Tā 
sastāvā ir 176 sudraba senlietas, tostarp septiņi dirhēmi, desmit anglosakšu denāri, 
viens dāņu denārs, pieci skandināvu atdarinājumi un 122 vācu denāri,176 kā arī rotas
lietas, kas liecina par tirdzniecības sakariem ar Baltijas somu zemēm, Skandināviju un 
skandināvu centriem Krievzemes teritorijā.177 Par Gaujas lībiešu sabiedrības militāro 
raksturu liecina Turaidas lībiešu līdzdalība cīņās ar igauņiem. Gaujas lībiešu vecākie 
Kaupo, Vesiķis, arī Dabrelis un Ninnus ar saviem cilvēkiem regulāri piedalījās 13. gad
simta pirmās un otrās desmitgades cīņās. 

Kaupo ir vienīgais lībiešu valdnieks, kuru hronists pielīdzina karaļiem, tiesa, tikai 
nosacīti (quasi rex): “.. brālis Teoderihs [..] aizbrauca uz Vāciju un paņēma līdzi kādu 
līvu, vārdā Kaupo, kas Turaidas līviem bija it kā valdnieks un vecākais.”178 Līdz ar Kaupo 
kristīšanos acīmredzot skaitījās, ka kristietību pieņem arī viņa pavalstnieki, lai gan tas 

172 Tõnisson E. Die Gauja Liven und ihre materielle Kultur. Tallinn: Eesti raamat, 1974, S. 71.
173 Turpat, 166. lpp.
174 Zemītis G. Rakstītie un arheoloģiskie avoti par Sateseles pili. Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: Lat

vijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 354.–355. lpp.
175 Jemeļjanovs E. Krimuldas Raganas depozīts un Gaujas lībiešu vēsturiskā teritorija. Krimuldas Raganas 

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

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

monētas, 10.–13. gadsimts, 19. lpp.
178 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, VII, 5. 

8. att. Lībiešu kapu uzkalniņi. Krimuldas Priedes. 2014. 
Gunta Zemīša foto
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nenotika bez protestiem. Kaupo pat tika padzīts un tikai ar krustnešu 
un zemgaļu palīdzību spēja atkarot pats savu pili.179 Gaujas lībiešu 
jaunkristītie reti tika saukti vārdos, taču pēc protestiem un pretdar
bības vadoņa ticības maiņu padotajiem tomēr nācās akceptēt.

Kaupo nav vienīgais, ar kuru rēķinājās vācieši. Bīskaps Alberts 
savas darbības sākumā 1200. gada vasarā prasīja ķīlniekus “no 
Kaupo un Anno (Anno) un citiem zemes vecākajiem”.180 Anno, tāpat 
kā Kaupo, bija turaidietis, kura pārvaldīšanā atradās vismaz viens 
ciems.181 Savukārt Kaupo kontrolē bijušas vismaz divas pilis.

Gaujas kreisajā krastā atrodas cita vecākā – Dabreļa – “daļa” 
(pars Dobrelis),182 proti, Sateseles pils. 

Tā kā 1206. gadā Kaupo ar vāciešiem un zemgaļiem mēģināja 
Sateseli ieņemt, noprotams, ka abu vadoņu attiecības jau iepriekš 
 bijušas naidīgas. 

Abu ietekmīgāko Gaujas lībiešu vecāko kontrolētā teritorija 
tomēr bija pārāk maza, lai atbilstu agrās valsts kritērijiem.183 
1212. gada vasarā cīņās Sateselē, kur lībieši kopā ar Rūsiņa vadīta
jiem Autines latgaļiem cīnījās pret vāciešiem, pirmo reizi vārdā no
saukts “Gaujas otra krasta” (Turaidas) lībiešu “vadītājs un vecākais” 
Vesiķis.184 Šajā laikā Turaidas lībiešu vadonis joprojām bija Kaupo. 
Domājams, tāpat kā Ako, arī Vesiķis ticis ievēlēts par vadoni brīdī, 
kad lībieši atteicās no sadarbības ar vāciešiem un Kaupo. Viņu, 

tāpat kā Ako, hronikas autors dēvē par “vadītāju un vecāko”. Vesiķim, šķiet, bijusi 
kara draudze – “savējie” (Vesike cum suis),185 bet viņa pils tiek meklēta Viešu kalna 
pils kalnā.186 

Izņemot karadraudzi, vadoņu rīcībā, šķiet, nebija citu publiskās varas instrumentu. 
Tiesas spriešana lībiešiem jautājumos, kuros trūka skaidru pierādījumu vai kuri attie
cās uz kopienai būtiskajiem ticības maiņas, kara un miera, upurēšanas vai Dieva zai
mošanas jautājumiem, atradās pagānisko priesteru rokās. Spilgts piemērs ir Dieva tiesa 
Turaidā 1186. gadā, ar likteņa zirga palīdzību izlemjot sludinātāja Teoderiha likteni.187 
Savukārt jautājumus, kas bija saistīti ar nodevību, piemēram, gadījumus 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 mo
cīja visbriesmīgākajām mocībām, izrāva iekšas un saplosīja kājas un rokas.”188

179 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, X, 10.
180 Turpat, IV, 4.
181 Turpat, XI, 5; Mugurēvičs Ē. Komentāri. Indriķa hronika, 343. lpp.
182 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, X, 10; XVI, 3, 4.
183 Claessen H. J. M., Skalnik P. The early state: theories and hypotheses, pp. 586–589.
184 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XVI, 4.
185 Turpat.
186 Brastiņš E. Latvijas pilskalni: Vidzeme. Rīga: Pieminekļu valde, 1930, 69. lpp. 
187 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, I, 10.
188 Turpat, X, 5.

9. att. Piemiņas zīme lībiešu 
vecākajam Kaupo pie  
Krimuldas (Kubeseles) baznīcas. 
2014. Gunta Zemīša foto
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Varam secināt, ka atsevišķi lībiešu vecākie, īpaši Gaujas apkārtnē, pretendēja uz 
vienpersonisku varu, kuras iegūšanai izmantoja visus iespējamos līdzekļus, ieskaitot 
ticības maiņu, tomēr senās militārās demokrātijas tradīcijas vēl bija pietiekami spēcī
gas. Spilgtāk tās izpaudās Daugavas lībiešiem.

Rietumlatvija

Ar Rietumlatviju tiek saprastas tās maztautas Daugavas kreisajā krastā, kuras neiz
juta krievu kņazistu ietekmi. Vēsturiski Kurzeme bijusi cieši saistīta ar Skandināviju. 
Šie sakari iesniedzas jau bronzas laikmetā, kad ienācēji no Skandināvijas šeit atstāja 
savus kapu pieminekļus – t.s. velna laivas. Laikā no 650. līdz 800. gadam Grobiņā pa
stāvējusi skandināvu kolonija. Laika gaitā Kurzemes iedzīvotāju etniskais sastāvs mai
nījies – kopš 9. gs. vērojama kuršu ekspansija ziemeļu virzienā, pakāpeniski izspiežot 
no agrākajām dzīvesvietām un asimilējot tur agrāk dzīvojošos Baltijas somus. Daži 
 autori Kurzemes Baltijas somus uzskata par lībiešiem, daži par vendiem, citi uzskata, 
ka vendi un Kurzemes lībieši ir divas atšķirīgas etniskas grupas. 

Par to, ka Kurzemes iedzīvotāju – kuršu un Kurzemes lībiešu (vendu) – sakari 
 bijuši ciešāki, nekā uzskatīts līdz šim, liecina nesen atklātais skandināvu 9. gs.–10. gs. 
sākuma kapulauks pie Padures “Lapsām”.189

Visa dzelzs laikmeta laikā gan saimnieciskās, gan sociālās attīstības procesi Rie
tumlatvijā pastāvīgi apsteidza analogas parādības Latvijas austrumos.190 Tādēļ nav brī
nums, ka arī pirmās ziņas par valstiskumu saistās ar kuršiem, lai gan dažas no tām ir 
leģendāras.

Saksis Gramatiķis Hadinga sāgā stāsta par dāņu vikinga Hadinga teiksmainajiem 
sirojumiem uz Baltiju, kur kuršu tirāns Lokers (Lokerus Curetum tyrannus) saņēmis 
viņu gūstā.191 Pēc Hadinga nāves par ķēniņu kļuvis Frodi, kurš devies uz Kursu, bet 
kuršu karalis Dorno (Dorno Curetum rex),192 cerēdams ienaidnieku nomērdēt badā un 
iznīcināt ar sērgām, nopostījis pats savu zemi un atkāpies stipri nocietinātā pilsētā, ko 
Frodi ieņēmis ar viltību, iemānīdams kuršus vilku bedrēs, kas bija izraktas pilsētas 
priekšā.193 Arnolds Kursis atzīst, ka Dorno, Lokers un Hadings ir pasaku tēli ārpus 
laika un telpas, kurus pazīst vienīgi Saksis Gramatiķis.194

Pamatotākas ir 9. gadsimta Brēmenes arhibīskapa Rimberta ziņas par dāņu iebru
kumu Kursā195 ap 854.–855. gadu. Rimberts stāsta, ka kurši sakāvuši dāņu floti un 

189 Lūsēns M. Jauns skandināvu kapulauks Kurzemē. Arheologu pētījumi Latvijā 2014.–2015. gadā. Rīga: Nor
dik, 2016, 58.–52. lpp.

190 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 180.–181. lpp. 
191 Saxonis Grammaticus. I. Pieejams: https://archive.org/stream/saxonisgrammatic00saxouoft/saxonisgram

matic00saxouoft_djvu.txt (skatīts 31.05.2016.).
192 Turpat, II, 39. lpp.
193 Turpat.
194 Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem. 2., labotais un papildinātais izdevums. 

Tulkojis, komentējis un sakārtojis A. Kursis. Stokholma: ARAR, 1998, 57. lpp. 
195 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn. Izd. A. Švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937, Nr. 5, 3.–5. lpp.
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 ieguvuši lielu kara laupījumu, bet pēc tam Kursā iebraucis (Birkas) zviedru karalis 
Olavs un ieņēmis viņu pilsētu Jūrpili (Seeborg), kuru identificē ar Grobiņu. Tad aplen
cis 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).

Pēc Brēmenes Ādama ziņām, 11. gadsimtā dāņi uzsāka Romas katoļu misiju Kur
zemē. Otra kristietības strāva bizantiskās pareizticības veidā 11. gadsimta otrajā pusē 
ieplūda no Krievzemes, bet 12. gadsimta vidū sākās Svētās Romas impērijas vācu 
 misija.196 Lai gan kristietība, vismaz tās pareizticīgajā variantā, bija saistīta ar meslu 
kundzību, vietējie vadoņi to varēja izmantot kā ieroci cīņā par varas nostiprināšanu. 
Kristīgās pasaules aizsegs cīņai pret pagāniskajiem ciltsbrāļiem bija izšķirīgs faktors 
vadoņa varas nostiprināšanai gandrīz visās barbaru valstīs. 

Kā rāda arheoloģiskais materiāls, kuršu sabiedrība 12. gadsimta beigās un 13. gad
simtā bijusi militarizēta – vīriešu apbedījumos dominē ieroči, Durbes Dīru un Lībagu 
Sāraju senkapos atrastas arī bruņucepures. Tā varētu būt norāde uz vadonības sabied
rību, kurā tiek ievēroti militārās demokrātijas principi. Ziņas par sabiedrības sociālo 
struktūru iespējams iegūt no rakstītajiem avotiem, kas apliecina verdzības institūta 
pastāvēšanu kuršiem jau 10. gadsimta sākumā. Salīdzinoši sīki tas aprakstīts Egila Ska
lagrimsona sāgā.197

10.–13. gadsimtā arheoloģisko pieminekļu izvietojums rāda kuršu ekspansiju zie
meļu virzienā, atspiežot uz Kurzemes ziemeļiem vai pat padzenot no Kurzemes Baltijas 
somu iedzīvotājus.198 

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 uz
celta Rīgas pilsēta. No šejienes viņus atkal padzina kurši un daudzus no viņiem nogali
nāja; pārējie, aizbēguši pie letiem, dzīvoja kopā ar viņiem turpat un priecājās par pries
tera ierašanos.”199 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).200 Ar viņu un Rietumkursas vecākajiem no 
14 vārdā nosauktiem kunga novadiem (kiligundām) abpus Ventas 1230. gada jūlijā uz 
Rīgu komandētais pāvesta vicelegāts Alnas Balduīns noslēdza līgumu, ka kurši sola 
kristīties, bet saglabā brīvību.201 

A. Švābe202 un Ē. Mugurēvičs203 šīs zemes lokalizē Ziemeļpiemarē un Rietum
bandavā. A. Švābe norāda, ka 1230. gadā Lamekina valstī pilnīgi vai daļēji ietilpa šādas 

196 Mugurēvičs Ē. Priekšvārds. Indriķa hronika, 7.–12. lpp.
197 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 10, 8.–10. lpp.
198 Latvijas PSR arheoloģija, 189. lpp.
199 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, X, 14.
200 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 162. 
201 Turpat.
202 Švābe A. Senā Kursa. Straumes un avoti. Rīga: A. Gulbis, 1938, 86. lpp.
203 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).204 Viņš, 
tāpat kā I. Šterns, secina, ka lielākā daļa Kursas 
neatradās Lamekina varā.205

Lamekins neapšaubāmi pārstāvēja vairā
kus novadus, tomēr rīkojās nevis kā suverēns 
valdnieks, bet pauda šo zemju vecāko intere
ses, t.i., bija izvirzīts kā ietekmīgākais to pār
stāvis. Šeit saskatāma līdzība ar prūšu rīcību 
1260. gadā, izraugoties sacelšanās vadoņus no 
ietekmīgu vecāko vidus. 

Rietumlatvijas attīstība, šķiet, bija tuvāka 
Skandināvijas modelim. Skandināvijā vēl 
12. un 13. gadsimtā pastāvēja brīvie zemnieki – 
karavīri un tautas sapulces – tigi.206

Kurzemē, Baltijas somu apdzīvotajās teritorijās, sastopams vārds “vaka”, kam ir 
 līdzīga nozīme kā vārdam “pagasts”. Plašāka teritoriālā iedalījuma vienība bija pils
novads. Katrs pilsnovads ietvēra vairākus pagastus un ciemus, kas bija pakļauti vald
niekam pilī.207

Pie Rietumlatvijas iedzīvotājiem pieskaitāmi arī zemgaļi, lai gan valodas ziņā viņi 
piederīgi austrumbaltiem. Šajā gadījumā to nosaka politiskā attīstība, kura zemgaļiem, 
tāpat kā kuršiem, bija atšķirīga no Austrumlatvijas.

Lai gan krievu avotos starp tautām, kuras maksājušas meslus Polockai, minēti arī 
zemgaļi, šī atkarība bijusi īslaicīga. Impulsi zemgaļu valstiskuma pirmsākumiem mek
lējami vikingu laikmetā. Nedaudz pārsteidzoši, bet zemgaļu vārds skandināvu rakstīta
jos avotos parādās neparasti bieži. Tā Ingvara Tālbraucēja sāga stāsta, ka zviedru kara
lis Olafs sūtījis savus dēlus Ānundu un Ingvaru ar trim kuģiem pie zemgaļiem 
(Seimgaler) pēc mesliem. Nonākuši pie zemgaļiem, tie sasauca sapulci, kurā pārliecinā
juši virsaišus (höfpingjum) un ķēniņu (kong) maksāt meslus, taču trīs virsaiši tam nav 
piekrituši un pulcējuši karaspēku. Kad to padzirdējis ķēniņš, tas lūdzis Ānundu un 
Ingvaru pret tiem cīnīties un devis savu karaspēku. Tie cīnījušies, un, iekams virsaiši 
metušies bēgt, bijis daudz kritušo. Noķerts un pakārts tas virsaitis, kurš visvairāk pre
tojies meslu maksāšanai, bet divi aizbēguši. Ānunds un Ingvars ar zemgaļu zeltu, sud
rabu un citām mantām devušies atpakaļ pie karaļa Olava.208 

Zviedru arheologs Birgers Nermans šos notikumus attiecina uz laiku ap 1035.–
1041. gadu un secina, ka Zemgale šajā laikā atradusies meslu atkarībā no zvied
riem.209 Nav šaubu, ka Ingvara Tālbraucēja sāga vēsta par 10. gadsimta vēsturiskiem 

204 Švābe A. Senā Kursa, 86. lpp.
205 Šterns I. Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari, 109. lpp. 
206 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 184. lpp. 
207 Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), 800.–1200. g., 366.–367. lpp.
208 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., Nr. 11, 10. lpp.; Kursis A. Mīti un īstenība: Ziemeļnieku sāgas par seno 

Latviju un latviešiem, 21. lpp. 
209 Birger N. Sveriges första storhetstid. Stockholm: Skoglund, 1942, p. 215.

10. att. Veckuldīgas pilskalns. 2002. Jura Urtāna foto
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 notikumiem, tomēr nav citu avotu, kas apliecinātu sāgas ticamību. Tāpat nav arī citu 
avotu, kas apstiprinātu, ka zemgaļi 10. gadsimtā maksājuši meslus zviedriem.210 

Mūs šīs ziņas interesē no valstiskās organizācijas principa. Tas, ka svarīgs lēmums 
tiek pieņemts zemes vecāko (virsaišu) sapulcē, un tas, ka daži lēmumam nepiekrīt un 
iesaistās pat bruņotā konfliktā, atbilst šī laika situācijai ne tikai Skandināvijā, bet, do
mājams, 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.211 Agrākie arābu dirhēmi, kas Latvijas te
ritorijā nonākuši, acīmredzot pateicoties skandināvu tirgotāju aktivitātēm, zināmi 
Jaunsvirlaukas Ciemaldes un Jaunsvirlaukas Gaideļu–Viduču kapulaukā. No 10. gad
simta otrās puses zemgaļu kapos konstatējami tirgotāju svariņi.212 

Krievu avotos atrodamas ziņas, ka zemgaļi maksājuši meslus krieviem. Pat ja šīs 
ziņas ir patiesas, zemgaļu uzvara pār Polockas valdniekiem brāļiem Vseslavičiem, kuri 
1106. gadā iebruka Zemgalē, nogalinot ap deviņiem tūkstošiem vīru,213 acīmredzot 
pārtrauca gan krievu meslu kundzību, gan pareizticības izplatību rietumu virzienā. To, 
ka Polocka nespēja nodrošināt regulāru meslu ieguvi no Rietumzemgales, atzīst arī at
sevišķi krievu autori.214

13. gadsimtā 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.215 Lai arī Zemgale 12.–13. gadsimtā ne
bija vienota, tomēr 13. gadsimtā notikumu centrā bija Tērvetes valdnieki: gadsimta sā
kumā Viestards, gadsimta otrajā pusē, ap 1270.–1281. gadu, – Nameisis.216 

Viestards vienīgais Indriķa hronikā nosaukts par augstdzimušo: “.. kāds Zemgales 
augstdzimušais, vārdā Viestards (maior natu)”.217 Viņš saukts arī par zemgaļu kara
vadoni,218 vadītāju,219 bet Atskaņu hronikā – par ķēniņu (konic Vesters).220 Viestards pār
valdīja Zemgales rietumu daļu, un viņa sēdeklis atradās Tērvetes pilī. Viestards vispirms 
sadarbojās ar vāciešiem, taču no 1219. gada221 aktīvi cīnījās pret krustnešiem. Viestards 
bijis zemgaļu vadonis vismaz 25 gadus – laikā no 1205. gada, kad viņš pirmo reizi  minēts 

210 Birger N. Sveriges första storhetstid, p. 22.
211 Atgāzis M. First finds of threearmed (trefoil) brooches in Latvia. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und 

Sandinavien im frühen Mittelalter. Sockholm, 1992, S. 19–32. 
212 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).
213 http://oldrussian.chat.ru/04povest.htm (skatīts 31.05.2016.).
214 Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносци. Русь в борье за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–

XIII вв., c. 19.
215 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture, 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 181. lpp.
216 Švābe A. Nameisis. Latviešu konversācijas vārdnīca, 14. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1936, 28387. sl. 
217 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, IX, 2.
218 Turpat, IX, 2; XII, 2.
219 Turpat, X, 10.
220 Atskaņu hronika, 1700. rinda. 
221 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XXIII, 4.
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Indriķa hronikā, līdz 1228.–1230.  gadam, kad 
ziņas par viņa darbību atrodamas Atskaņu hro
nikā. 

Nameisis Atskaņu hronikā dēvēts par va
doni (houbetman,222 houbet223). 1312. gadā 
Franciska no Moliano izmeklēšanas protokolā 
valdnieks, vārdā Nameiks, nosaukts par Zem
gales karali (rex Semigalie),224 par kādu karali 
jeb kungu no Zemgales (quendam rex de Semi
galia seu dominum)225 vai dižciltīgu vīru no 
Zemgales (vir nobilis de Semigalia).226 

Gan Viestards, gan Nameisis pārvaldīja 
lielu reģionu, un abiem bija pakļauts liels kara
spēks. Uzbrūkot Kaupo pilij, Viestards varēja 
daļu sava karaspēka nodot Kaupo. Svarīgi, ka 
gan Indriķa, gan Atskaņu hronikā runāts nevis par zemgaļu karaspēku, bet par Vies
tarda un Nameiša karaspēku. Atskaņu hronikā uzsvērts, ka Nameisis vācis savu kara
spēku, nevis pretēji – ka karaspēks būtu izraudzījies Nameisi par  vadoni.227

Pēc Zemgales pakļaušanas Nameisis ar saviem sekotājiem devās uz Lietuvu. 
Nav apstrīdamas abu valdnieku pretenzijas uz varu visā Zemgalē, tomēr vienīgi 

Nameisis tika titulēts par visas Zemgales karali (rex).228 Zemgaļi jau 12. gadsimta bei
gās pretojās vācu mēģinājumiem nostiprināties Ikšķilē un centās iznīcināt tur celto 
mūra pili.229 Acīmredzot viņi tur saskatīja draudus savai ostai Daugmalē.230 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.231 Zīmīgi, ka laikā, kad darbojās Viestards un Nameisis, citi zemgaļu vadoņi, izņe
mot Mežotnes zemgaļu vecākos Madi un Gaili,232 nav minēti. 

A. Švābe atzīst, ka vismaz kara laikā Nameisim bijusi vara pār citu zemju vecāka
jiem (singali domini), taču par šo attiecību raksturu miera laikā ziņu trūkst.233 

Tas, ka Viestards dēvēts par augstdzimušu, kā arī fakts, ka veselu gadsimtu zem
gaļu galvenais varas centrs atradās Tērvetē, var būt norāde uz dinastijas veidošanos 

222 Atskaņu hronika, 8656. rinda.
223 Turpat, 9193. rinda.
224 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.

225 Turpat, XXIII liecinieks, 33. paragrāfs, 415. lpp.
226 Turpat, XXII liecinieks, 183. paragrāfs, 415. lpp.
227 Atskaņu hronika, 8654.–8657. rinda. 
228 Zeids T. Feodālisms Livonijā, 51. lpp. 
229 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, I, 6.
230 Mugurēvičs Ē. Priekšvārds. Atskaņu hronika, 17. lpp.
231 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia, XXIII, 4.
232 Turpat, XXIII, 8.
233 Švābe A. Nameisis, 28387. sl. 

11. att. Tērvetes pilskalns. 2008. Jura Urtāna foto
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zemgaļiem. A. Nikžentaitis pieņem, ka Namei
sis ir Viestarda pēctecis un ka zemgaļiem va
rētu būt bijis valdnieku slānis. Dinastijas veido
šanās ir svarīgs arguments tam, ka Zemgalē 
bija izveidojusies valsts iekārta.234

Tomēr atsevišķos gadījumos, iespējams, 
zemgaļi vadoni ievēlēja. Par to varētu liecināt 
Šābja ieteikums padzīt vācu fogtus un garīdz
niekus 1258. gadā.235 Trūkst norāžu, ka Šābis 
būtu zemgaļu valdnieks, viņš saukts tikai par 
varoni (vromer helt).236

Tāpat neatbildēts paliek jautājums, vai 
zemgaļiem bija publiskās varas instrumenti, 
kas nodrošināja valsts pārvaldi – nodevu ievāk
šanu, likumu izpildi. Ja zemgaļi tiešām kaut 
 īslaicīgi maksājuši meslus zviedriem un krie

viem, viņiem, tāpat kā latgaļiem, vajadzēja 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 atkaroja Tēr
veti, tika spriesta tiesa kādam ordeņbrālim, kurš agrāk apvainojis zemgaļu vadoni, viņu 
publiski iepļaukājot.237 Otra epizode attiecas uz Garozes kauju. Šī kauja, kurā zemgaļi 
izcīnīja spožu uzvaru, bet zaudēja savu vadoni, kura vārdu gan hronika nemin, noti
kusi 1287. gada 26. martā pie Lielupes pietekas Garozes (ad locum Grose).238 Abos ga
dījumos sods, kas pienākas personai, kura apvainojusi vai nogalinājusi zemgaļu vald
nieku, ir līdzīgs – vainīgo iedzen karavīru loka vidū, kur to sakapā ar ieročiem239 vai 
nomētā ar kaujas vālēm.240

Tas norāda gan uz augstu valdnieka personas autoritāti, gan noteiktu tiesisku aiz
sardzību. 

Par zemgaļu valdnieku varas stāvokli var liecināt arī Tērvetes pilskalnā konstatētie 
labības uzkrājumi – šeit 160 m2 platībā atklāta 10–25 cm bieza graudu kārta – ap 
18 tonnu graudu. Spriežot pēc senlietu atradumiem, graudu slānis datējams ar 12. gad
simtu. Pilskalnā atsegtas arī labības noliktavas vai klēts paliekas, pie noliktavas vienas 
sienas atklāti mieži, pie otras – rudzi un kvieši, bet pie trešās – zirņi.241 Ievērojamie 
 labības uzkrājumi varētu būt liecība nodevu ievākšanai. 

234 Nikžentaitis A. Zur Frage des Fürstenschicht in der baltischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts, S. 333–334.
235 Atskaņu hronika, 5247., 5255. rinda.
236 Turpat, 5246. rinda.
237 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā: Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. gadsimta mijā, XXIV liecinieks, 17. paragrāfs.
238 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.
239 Atskaņu hronika, 8749.–8755. rinda. 
240 Turpat, 10698.–10706. rinda. 
241 Latvijas PSR arheoloģija, 247. lpp.

12. att. Mežotnes pilskalns. 2001. Jura Urtāna foto
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Zemgaļi tomēr ir vienīgie starp Latvijas maztautām, kam viena valdnieka kontrolē 
atradās praktiski visa etniskā teritorija.

Secinājumi

9.–13. gadsimtā Latvijas teritorijā norisinājās dinamiski procesi. Dzelzs laikmetā, 
īpaši tā vidējā posmā (5.–8. gs.), aizsākās procesi, kas noveda pie sabiedrības sociālās 
noslāņošanās. To sekmēja dārgmetālu pieplūdums 5. un 6. gadsimtā un ekonomisko 
sakaru attīstība, sākot ar 10. gadsimtu. Pakāpeniski izveidojās mantošanas tiesības uz 
kustamo mantu, nekustamo īpašumu, beidzot arī uz sociālo statusu un varu. Veidojās 
valdnieku kārta ar īpašu kārtas apziņu, kas stāvēja pāri etniskajai piederībai. Valdnieku 
kontrolē nonāca lielākas viņu varā esošas politikās apvienības – zemes (terrae). Vald
nieka varu nodrošināja karadraudze, bet, līdzīgi kā Skandināvijā un krievu kņazistēs, 
zemes dalījās sīkākās vienībās – pagastos, kas bija gan nodevu ievākšanas apgabals, 
gan tiesas apgabals. Rietumlatvijā pagastu sistēma varēja ieviesties no Skandināvijas, 
pateicoties ciešajiem ekonomiskajiem un politiskajiem sakariem, kas izpaudās, dibino
ties skandināvu kolonijām Rietumlatvijā – Grobiņā un, kā rāda jaunākie pētījumi, arī 
pie Kuldīgas. Otrs pagastu ieviešanās ceļš bija saistīts ar Polockas un Novgorodas meslu 
kundzību Austrumlatvijā, kur pagasti kā nodevu ievākšanas apgabali veidojās pēc 
krievu parauga. Tomēr ir pamats uzskatīt, ka pagasti krievu kņazistēs veidojās pēc 
skandināvu parauga un būtībā neatšķīrās no pagastiem Rietumlatvijā. Atsevišķu līderu 
centieniem nostiprināt savu varu lielākā teritorijā un neizlaist to no savas dzimtas 
rokām bija mainīgas sekmes. Senākās valstiskuma tradīcijas (kopš 9. gs.) vērojamas 
Kurzemē, tomēr 13. gadsimtā Kursa palika sadrumstalota atsevišķās zemēs, bet lielāku 
apvienību vadoņi (Lamekins), šķiet, joprojām tika vēlēti. Vistuvāk varai pār visu et
nisko teritoriju atradās zemgaļi. Latgaļi bija panākuši varas koncentrāciju vienas dzim
tas rokās gan Tālavā, gan Jersikā, bet abas agrīnās valstis bija zaudējušas būtisku val
stiskuma priekšnosacījumu – suverenitāti. Lībiešu teritorijā nodalāmi 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. 

Par autoru
Guntis Zemītis (dz. 1955) – vēsturnieks, arheologs, Dr. hist., LU Latvijas vēs
tures institūta vadošais pētnieks, Biznesa augstskolas “Turība” profesors, LZA 
īstenais loceklis. Strādājis arī Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, 
Latvijas Vēstures muzejā. Vadījis arheoloģiskos izrakumus Daugmales senvietu 
kompleksā, Jelgavas pilī, Jaunsvirlaukas Gaideļu–Viduču kapulaukā, Sateseles 
pilskalnā u.c. Galvenās zinātniskā darba tēmas – simbolikas problēmas, lībieši 
10.–13. gadsimtā, senie zemgaļi, tiesību vēstures jautājumi. 
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LIVONIJA UN LATVIEŠI

Rakstā aplūkoti Latvijas pamatiedzīvotāju sociālās un saimnieciskās dzīves aspekti Livonijas 
laikā. Beidzoties 13. gadsimta krusta kariem Baltijā, vietējie iedzīvotāji ilgi saglabāja brīvu ļaužu 
statusu, zināmā mērā arī pašpārvaldi un tradicionālā dzīvesveida brīvību, taču 15. gadsimta otrajā 
pusē strauji sāka attīstīties muižu saimniecība, kas noveda pie arvien lielāka klaušu un nodevu 
sloga un personiskās brīvības ierobežošanas. Visumā vienotā Livonijas politiskā, saimnieciskā 
un kultūras telpa veicināja tur dzīvojošo baltu tautu konsolidāciju, norisinājās arī lībiešu asimi
lācija.

Atslēgvārdi: Livonija, latvieši, lībieši, vasaļi, zemniecība, etniskais sastāvs, demogrāfija.

Livonijas politiskā struktūra

13. gadsimtā Baltijas krusta karu rezultātā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā 
izveidojās nelielu, savstarpēji saistītu valdījumu kopums, kas ģeogrāfiskā un zināmā 
mērā arī politiskā ziņā ieguva nosaukumu Livonija.1 Līdzās Livonijas ordeņa valstij,2 
kas teritoriāli bija vislielākā, pastāvēja Rīgas arhibīskapija, Kurzemes bīskapija (Lat
vijā), Tērbatas bīskapija un Sāmsalas–Lēnemā bīskapija (Igaunijā). Sākotnēji Livonijā 
mēģināja nostiprināties arī Dānija, taču pēc Jurģu nakts sacelšanās (1343–1345) tā 
pārdeva sev piederošo Ziemeļigauniju Livonijas ordenim. Livonija viduslaiku izpratnē 

1 Nosaukumam “Livonija” (latīņu val. Livonia, vācu val. Livland) dažādā laikā bijis atšķirīgs saturs. Ar 
to apzīmēta gan tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorija kopumā (13.–16. gs.), gan tikai kāda tās daļa, 
piemēram, lībiešu apdzīvotā teritorija vai arī vēlākā Vidzemes guberņa, kas aptvēra tagadējo Vidzemi 
Latvijā un Dienvidigauniju (sk. arī: Koski M. Kas dažādos vēstures posmos ir slēpies zem nosaukuma 
Livonija? Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Sast. R. Blumberga, T. Mekeleinens, K. Pajusalu. Rīga: Līvõ 
Kultūr sidām, 2013, 65.–94. lpp.). Jēdziena daudznozīmības dēļ vācu historiogrāfijā viduslaiku Livonija 
dēvēta arī par Veco Livoniju – AltLivland. Šajā rakstā jēdziens “Livonija” lietots vēlo viduslaiku izpratnē, 
ar to apzīmējot mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritoriju un tur pastāvējušo valdījumu kopumu. Literatūrā 
ieviesies arī cits Livonijas nosaukums – Marijas zeme (Terra Mariana). Jaunava Marija gan bija izvēlēta par 
Livonijas aizbildni, taču Livonijas dēvēšana par Terra Mariana vairāk ir romantisma ietekmēta 19. gadsimta 
konstrukcija.

2 Ar Livonijas ordeņa valsti apzīmēti Vācu ordeņa valdījumi Livonijā, kurus pārvaldīja ordeņa autonomais 
atzars – Vācu ordenis Livonijā (der Deutsche Orden in Livland); šajā rakstā autors lieto Livonijas atzara 
tradicionālo saīsināto nosaukumu “Livonijas ordenis”.
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beidza pastāvēt Livonijas kara (1558–1583) sākumā,3 un tās zemes kļuva par Polijas–
Lietuvas, Krievijas, Zviedrijas un Dānijas cīņas objektu.

Livonijas subjekti bija savstarpēji cieši saistīti, tomēr nereti konfliktēja – līdz pat 
atklātai karadarbībai. Kā aktīvākā puse uzstājās Livonijas ordenis, kurš, ņemot vērā tā 
neapšaubāmās militāro spēju priekšrocības, pretendēja uz hegemoniju visā Livonijā. 
Tomēr konfliktu cēlonis meklējams ne vien ordeņa varas ambīcijās, bet arī visai kom
plicētajā Livonijas veidošanās gaitā, kā rezultātā radās neskaidrības par varas sfēru sa
dalījumu starp Livonijas ordeni kā Vācu ordeņa atzaru un Rīgas arhibīskapu.4 Svarīgs 
strīda jautājums bija vara pār Rīgas pilsētu, kas ordeņa un arhibīskapa konfliktos uz
stājās kā trešais politiskais spēks un atkarībā no apstākļiem pieslējās te vienai, te otrai 
pusei. Savukārt otrajā lielākajā Livonijas pilsētā Rēvelē, kur strīdi par varas sfēru sada
lījumu nepastāvēja, pilsētas un tās senjora – Livonijas ordeņa – starpā veidojās visumā 
labvēlīga sadarbība kā saimnieciskajā, tā politiskajā ziņā.5 

Vienlaikus Livonijas subjekti meklēja ciešākas sadarbības iespējas, un 15. gadsimta 
sākumā šī sadarbība rezultējās landtāga izveidošanā. Landtāgā bija pārstāvētas četras 
kārtas: prelāti (arhibīskaps un bīskapi), Livonijas ordenis, vasaļi un pilsētas, kuras katra 
veidoja atsevišķu kūriju. Landtāga darbības dēļ Livonija bieži vien uzskatīta par valstu 
konfederāciju, tomēr tiek oponēts, ka landtāga lēmumiem nebija juridiski saistoša 
spēka un tā lēmumu izpilde bija vienīgi akūtas nepieciešamības vai labas gribas iz
pausme. Landtāga galvenā funkcija bija organizēt kopēju Livonijas ārējo un aizsardzī
bas politiku, un tas arī sekmīgi izdevās, turpretī iekšpolitiskos jautājumos reti tika pa
nākti visiem saistoši lēmumi, un arī tad bija grūtības tos īstenot praksē, jo nepastāvēja 
izpildvara, kas uzraudzītu šo lēmumu izpildi.6 

Livonijas ārpolitikā nozīmīgākās bija attiecības ar Lietuvu un Krieviju. Tās bija 
visai kontrastainas, jo, pastāvot nemitīgiem savstarpējiem militāriem konfliktiem, Lie
tuva un krievu kņazistes (Pleskava un Novgoroda) vienlaikus bija svarīgi Livonijas 
tirdzniecības partneri. Pēc Grunvaldes kaujas (1410), un it īpaši pēc Livonijas ordeņa 

3 1561. gada 28. novembrī Viļņā Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers parakstīja Pakļaušanās līgumu 
(Pacta subiectionis), ar kuru Livonijas ordeņa zemes nonāca Polijas–Lietuvas valdnieka Sigismunda II Augusta 
pakļautībā. Līgumam pievienojās arī Rīgas arhibīskaps Vilhelms. Savukārt Ziemeļigaunijas bruņniecība kopā 
ar Rēveles pilsētu jau 1561. gada 4.–6. jūnijā bija zvērējusi uzticību Zviedrijas karalim Ērikam XIV.

4 Eva Eihmane to raksturojusi kā “divu taisnību sadursmi”. Zobenbrāļu ordenis, kas tika nodibināts 1202. gadā 
kā militārs spēks Baltijas krusta karu īstenošanai, bija pakļauts Livonijas bīskapiem. Kad 1237.  gadā 
pēc sakāves Saules kaujā (1236) Zobenbrāļu ordenis tika inkorporēts Vācu ordenī, pēdējais mantoja 
šo pakļautību. Tai pašā laikā Vācu ordenis bija pakļauts tieši pāvestam un nebija atkarīgs no pārējiem 
laicīgajiem un garīgajiem kungiem, līdz ar to izveidojās pretruna starp privilēģijām, ko Vācu ordenim bija 
piešķīris pāvests, un faktisko varas sadalījumu Livonijā (Eihmane E. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas 
par varu viduslaiku Livonijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 13.–15. lpp.).

5 Hellmann M. Der Deutsche Orden und die Stadt Riga. – Arnold U. (Hg.). Stadt und Orden: das Verhältnis 
des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich. Marburg: Elwert, 1993, 
S. 1–33; Kreem J. The Town and its Lord: Reval and the Teutonic Order (in the Fifteenth Century). Tallinn: 
Tallinna Linnaarhiiv, 2002 (Tallinna Linnaarhiivi Toimetised, 6). 

6 Misāns I. Organisation und Ablauf der livländischen Land und Städtetage. Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel und Ostdeutschlands, 51, 2005, S. 49–62; Piirimäe P. Staatenbund oder Ständestaat? Der livländische 
Landtag im Zeitalter Wolters von Plettenberg (1494–1535). Forschungen zur baltischen Geschichte, Nr. 8, 
2013, S. 40–80.
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sakāves Ukmerģes jeb Pabaiskas kaujā (1435), Livonijas un Lietuvas attiecības uzlabo
jās, to daļēji ietekmēja Maskavas lielkņazistes nostiprināšanās, radot arvien lielākus 
draudus gan Livonijai, gan Lietuvai. Visbeidzot Maskavas cara Ivana IV Bargā iebru
kums Livonijā 1558. gadā aizsāka strauju šā savdabīgā politiskā veidojuma sabrukumu 
un Livonijas lielākās daļas nonākšanu vispirms Lietuvas protektorātā, bet pēc tam – 
Polijas–Lietuvas valsts pakļautībā. 

Iedzīvotāji

Livonijas pamatiedzīvotāji piederēja pie divām etniskām grupām – baltiem (lat
gaļi, sēļi, zemgaļi, kurši) un Baltijas somiem (igauņi, lībieši), bet nelielā vācu kopiena 
veidoja privileģēto kārtu – bruņniecības, garīdzniecības, pilsētu namnieku – absolūto 
vairākumu. 

Baltu etnosi apdzīvoja tagadējās Latvijas teritorijas lielāko daļu, savukārt somu et
nosi – Igauniju, kā arī Ziemeļkurzemi un Vidzemes ziemeļrietumu daļu tagadējā Lat
vijā. Livonijas ārējās robežas, kas laika gaitā mainījās,7 Latvijas austrumpusē daļēji 
 atbilda latgaļu apdzīvotās teritorijas galējām robežām, savukārt liela daļa vācu varai 
nepakļauto kuršu, zemgaļu un sēļu zemju iekļāvās Lietuvas valstī. Baltu apdzīvotās te
ritorijas (ievērojot somisko iedzīvotāju asimilāciju un dažas citas vēsturiski izveidoju
šās korekcijas) var atpazīt mūsdienu Latvijas etnogrāfiskajos apgabalos – Kurzemē, 
Zemgalē, Sēlijā, bet latgaļu areālu iezīmē Vidzeme un Latgale.

Pēc arheoloģiskā materiāla labi nosakāmas Vidzemes lībiešu apdzīvotās teritorijas 
robežas Vidzemes rietumdaļā. Domājams, ka arī Rūjienas apkārtne Ziemeļvidzemē 
vismaz līdz 13. gadsimtam bija igauņu apdzīvota, tomēr līdz šim vēlā dzelzs laikmeta 
pieminekļi Rūjienas apkārtnē nav arheoloģiski pētīti. Pēc Paula Johansena datiem, lat
viešu ienākšanu šajā apvidū var konstatēt kopš 15. gadsimta.8 

Dīvainā kārtā viduslaiku dokumentos un hronikās, izņemot Indriķa hroniku, nav 
minēti Kurzemē dzīvojošie Baltijas somi jeb Kurzemes lībieši, lai gan arheoloģis kajā 
materiālā viņi labi atšķirami no kuršiem, turklāt tieši Kurzemē lībiešu valoda saglabā
jusies visilgāk (valodas uzturēšanu lielā mērā veicināja Ziemeļkurzemes lībiešu sakari 
un savstarpējās laulības ar Sāmsalas igauņiem). Indriķa hronikā teikts, ka kurši no 
 Ventas apkārtnes, pēc tam arī no viņu jaunās dzīvesvietas pie Rīgas padzinuši vendus, 
kuri tad apmetušies pie latgaļiem Cēsīs (vācu val. Wenden). Arheoloģiskie pētījumi 
vendu kapulaukā Cēsīs ir apliecinājuši vendu piederību Baltijas somu kultūrai, nevis 
slāviem, kā reizēm uzskatīts, un tagad nosaukums “vendi” Latvijas arheoloģijā tiek 

7 Stern C. Livlands Ostgrenze im Mittelalter vom Peipus bis zur Düna. Mitteilungen aus der livländischen 
Geschichte, Bd. 23. Riga: N. Kymmel, 1924–1926, S. 195–240; Jakovļeva M. Robežas un administratīvais 
iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 1999, 108.–113. lpp.; Jakovļeva M. Sēlija Kurzemes hercogistes administratīvajā 
sistēmā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 3–4, 2003, 135.–
137. lpp. Par Livonijas robežu Igaunijas daļā sk.: Selart A. Zur Sozialgeschichte der Ostgrenze Estlands im 
Mittelalter. Zeitschrift für OstmitteleuropaForschung, Bd. 47, Nr. 4, 1998, S. 520–543.

8 Johansen P. Bruchstücke des Landbuches der Ordensmeister für Rujen und Helmet. Beiträge zur Kunde 
Estlands, Bd. 21, H. 1. Tallinn, 1937, S. 43–61. 

Muntis Auns    LIVONIJA UN LATVIEŠI



218 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

 lietots kā terminus technicus, lai 
apzīmētu Kurzemes ziemeļdaļā 
dzīvojušos Baltijas  somus.9 

15. gadsimta vidū Latvijas 
teritorijā nonāca vēl viena Balti
jas somiem piederīga iedzī votāju 
grupa – t.s. krieviņi (vācu val. 
Kreewinen < latviešu val. krie
viņi), ko Livonijas ordenis pēc 
iebru kuma Novgorodas zemē 
(Ingrijā) atveda uz Livoniju un 
nometināja Bauskas apkārtnē. 
Pēc valodnieku atzinuma, krie
viņi bijuši igauņiem radniecīgie 
voti, un liecības par viņiem fiksē
tas vēl 19. gadsimta sākumā.10 Kā 
pamatiedzīvotāji voti dzīvoja arī 
Narvas apkārtnē Ziemeļigaunijā.

Baltijas zemju iekarošanas 
laikā Livonijā sāka apmesties vācieši. Atšķirībā no Prūsijas, kur ieplūda daudz vācu 
kolonistu pēc šīs zemes pakļaušanas Vācu ordenim, Livonijā etniskais sastāvs mainī
jās samērā maz. Domājams, ka līdz 16. gadsimta vidum vāciešu īpatsvars Livonijas 
igauņu daļā nepārsniedza 5%, latviešu daļā – 10%.11 Pēc Livonijas ordeņa sakāves 
Durbes kaujā (1260) Livonijas ordeņa vicemestrs 1261. gada aprīlī adresēja Lībekas 
iedzīvotājiem aicinājumu doties uz Kurzemi, lai palīdzētu pievērst kristietībai atkritu
šos pagānus (bruņiniekiem un karakalpiem tika solīts izlēņot 10–60 mansus zemes, 
bet zemniekiem – tik, cik viņi vēlēsies apstrādāt12), taču praktiski nekāda reakcija 
 nesekoja.13 

9 Tuvāk vendu jautājums aplūkots: Vasks A. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē. Arheoloģija un etnogrāfija, 
26. laid., 2012, 105.–112. lpp.; Zemītis G. Lībieši. Senākā vēsture (10.–16. gadsimts). Lībieši. Vēsture, valoda 
un kultūra, 96.–104. lpp. Izteikta arī doma, ka 13. gadsimta avotos par kuršiem (curones) saukti gan baltiskie 
kurši, gan Kurzemē dzīvojošie somi (Koski M. Kas dažādos vēstures posmos ir slēpies zem nosaukuma 
Livonija, 74. lpp.).

10 Blumberga R. Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2006, 30.–31. lpp.; Zemītis G. Baltijas jūras somu vēsturiskais liktenis Latvijā 
(9.–20. gadsimts). Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
2009. gada 23. aprīlis, Turaida. Rīga: Zinātne, 2009, 18. lpp. 

11 Raag R. Sprachen der Bevölkerung in den baltischen Landen. Die Baltischen Lande im Zeitalter der 
Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, 
Land und Konfession 1500–1721, T. 1. Münster: Aschendorff, 2009, S. 16. 

12 LUB [Liv, Est und Kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 1–12. Reval, Riga, Moskau, 1853–1910; Abt. 2, 
Bd. 1–3. Riga, Moskau: J. Deubner, 1900–1914], 1: 362.

13 Šī nebija unikāla situācija – arī Lietuvas valdnieks Ģedimins 1323. gadā vēstulē, kas tika nosūtīta uz Vācijas 
pilsētām un Gotlandi, aicināja uz Lietuvu zemniekus, solot tiem dažādus atvieglojumus (Gedimino laiškai. 
Vilnius: Mintis, 1966, p. 43).
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Tas, ka Livonijā neieplūda vācu zemnieki, bija būtiski zemes turpmākai etniskajai 
vēsturei, jo neveidojās apstākļi, lai vietējie etnosi pārvācotos.14 Kolonizācijas izpalik
šana nereti skaidrota ar zemnieku bailēm no ceļošanas pa jūru. Daudz pamatotāki 
 iemesli, kas atturēja vācu zemnieku apmešanos Livonijā, pēc Heinca fon cur Mīlena 
domām, bija klimatiskie un augsnes apstākļi, politiskā un militārā nedrošība un kapi
tāla trūkums.15 Tomēr arī šos iemeslus jau diezgan sen daļēji apšaubīja Hanss Morten
sens, norādot, ka, piemēram, Prūsijā vācu zemnieku apmešanās notika nevis sporā
diski, bet gan plānveidīgi un pakāpeniski, tādējādi nodrošinot jaunienācēju drošību un 
saimniecisko stabilitāti, taču līdz Livonijai (arī 15. gadsimta politisko sarežģījumu dēļ) 
šis vilnis nepaguva nonākt.16 

Vācu kopiena, kā jau minēts, veidoja Livonijas privileģēto kārtu absolūto vairā
kumu. Vācieši dominēja tirdzniecībā, lielā mērā viņu rokās atradās arī pilsētu amatnie
cība, līdz ar to viņu galvenās dzīvesvietas bija pilsētas un administratīvie centri. Livo
nijas garīdznieki nāca galvenokārt no Holšteinas un Ziemeļsaksijas, daļa arī no 
Vest fālenes un Austrumsaksijas, Vācu ordeņa brāļu izcelsmes vieta pārsvarā bija Vest
fālene un Tīringene, vēlāk arī Reinzeme, vasaļu izcelsmes vieta – lejasvācu apgabali, kā 
arī ŠlēsvigaHolšteina un Lauenburga,17 savukārt lielākajās pilsētās – Rīgā un Rēvelē – 
vācieši ieceļoja galvenokārt no Vestfālenes, Lejassaksijas un Reinzemes.18 Ņemot vērā 
ieceļotāju izcelsmi no dažādām samērā autonomām vācu zemēm, nav pārsteidzošs at
zinums, ka sakši, vestfālieši, frīzi un citi, kas ieradās Livonijā (vai arī Gotlandē un citur 
Skandināvijā), tikai tur kļuva par vāciešiem, t.i., viņu kopības apziņas pamatā bija gal
venokārt citādība jeb pretstats ar vietējiem iedzīvotājiem.19

Kopš 13. gadsimta Igaunijas ziemeļrietumu daļā un salās apmetās no Zviedrijas un 
Somijas ieceļojušie zviedri.20 

Nelielā skaitā Livonijā dzīvoja krievi.21 Viņi uzturējās lielākajās pilsētās galvenokārt 
kā tirgotāji, taču viņi bija arī pilsētu namnieki jeb birģeri. Rīgā izveidojās no Augšdau
gavas iebraukušo tirgotāju apmetne – Krievu sēta, kas pastāvēja līdz Livonijas karam. 
Tomēr noteikumos, kas regulēja pilsētas dzīvi, krievi nav nodalīta kā specifiska etniska 

14 Pārvācošanās nozīmēja augstāka sociālā statusa sasniegšanu, taču Livonijā tā notika nenozīmīgos apmēros.
15 Mühlen H. von zur. Livland von der Christianisierung bis zum Ende seiner Selbständigkeit (etwa 1180–

1561). – Pistohlkors G. von (Hg.). Deutsche Geschichte im Osten Europas: Baltische Länder. Berlin: Siedler 
Verlag, 1994, S. 123.

16 Mortensen H. Warum fehlt die ordenszeitliche deutsche Bauernsiedlung im Baltikum? Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, PhilologischHistorische Klasse, Nr. 12, 1944, S. 293–298. 

17 Mühlen H. von zur. Eroberer, Stammbevölkerung und Nachbarn Livlands bis 1561. – Schlau W. (Hg.). 
Tausend Jahre Nachbarschaft: die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. München: Bruckmann, 
1995, S. 42–43.

18 Feyerabend L. Die Rigaer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert: unter besonderer Berück
sichtigung der Herkunft der Bürger. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1985, S. XI.

19 Blomkvist N. The Discovery of the Baltic: the Reception of the Catholic WorldSystem in the European North 
(AD 1075–1225). Leiden, Boston: Brill, 2005, pp. 664–668. 

20 16.–17. gadsimtā viņu skaits varēja būt 3500–5500 (Raag R. Sprachen der Bevölkerung in den baltischen 
Landen, S. 16). Otrā pasaules kara laikā lielākā daļa Igaunijas zviedru emigrēja uz Zviedriju.

21 Patiesībā būtu jārunā par krievu un baltkrievu kopienu, tomēr šo etnosu starpā pastāvēja visai neskaidra 
robeža.
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grupa, un tas vedina domāt, ka pilsētas iedzīvotāju vidū viņi veidoja marginālu  grupu.22 
Tas jāattiecina uz krieviem kā pastāvīgiem pilsētas iedzīvotājiem, turpretī krievu tirgo
tāju darbība lielo pilsētu tirdzniecībā bija ļoti nozīmīga. Iespējams, ka nedaudz krievu 
(vairāk indivīdi, nevis kopienas) dzīvoja novados, kas robežojās ar Polockas un Ples
kavas kņazisti.23

Par iedzīvotāju absolūto skaitu viduslaiku Livonijā ir veiktas vairākas aplēses, no 
kurām par autoritatīvāko var uzskatīt F. Benninghofena viedokli. Pēc viņa domām, 
Livo nijā 13. gadsimtā bija aptuveni 215–300 tūkstoši iedzīvotāju, to skaitā tagadējā 
Igaunijā – 105–147 tūkstoši, Latvijā – 109–154 tūkstoši, līdz ar to iedzīvotāju blīvums 
gan Igaunijā, gan Latvijā bija neliels – 2–3 cilvēki uz kvadrātkilometru.24 

Tabula
Iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā 13.–16. gadsimtā

13. gadsimts 
(pēc F. Benninghofena)

16. gs. vidus
 (pēc E. Dunsdorfa)

Etnoss Arklu skaits Iedzīvotāju skaits, 
tūkst.

Iedzīvotāju skaits, 
tūkst.

Lībieši (tag. Rietumvidzemē) 3000 15–21 
179 Latgaļi uz R no Aiviekstes–Pededzes 

(tag. Vidzeme) 6000 30–42 

Latgaļi uz A no Aiviekstes– Pededzes 
(tag. Latgale) 4000 ? 20–28 ? 90 

Sēļi 1000 5–7 

135 Zemgaļi 3500 17–24 

Kurši 4500 22–31 

Kopā 109–154 404 

22 Selart A. Russians in Livonian Towns in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. – Keene D., Nagy B., 
Szende K. (eds.). Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns 
of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate, 2009, p. 37.

23 Indriķa hronikā minēts, ka 13. gadsimta sākumā krievi mituši Jersikā pie Daugavas tirdzniecības ceļa, un 
tas raisījis diskusijas, vai tie bijuši pareizticīgie latgaļi vai krievu karadraudze (dažādi viedokļi izteikti arī par 
Jersikas valdnieka Visvalža un Kokneses valdnieka Vetsekes jeb Vjačko etnisko piederību). Arheoloģiskie 
pētījumi ne Jersikas senvietu kompleksā, ne Koknesē līdz šim nav apliecinājuši krievu kopienas eksistenci 
šajos centros.

24 Benninghoven F. Der Orden der Schwertbrüder: fratres Milicie Christi de Livonia. Köln, Graz: Böhlau Verlag, 
1965, S. 389–395. Aplēšu pamatā lielā mērā ir “Liber Census Daniae” ziņas par arklu skaitu Ziemeļigaunijā un 
pieņēmums, ka līdzīga situācija (ar dažām korekcijām) varēja būt arī Dienvidigaunijā un Latvijas teritorijā. 
Pieņemot, ka viens arkls atbilst saimniecībai, kurā dzīvo 5–7 cilvēki, tiek iegūts kopējais iedzīvotāju skaits. 
Kaut gan šie aprēķini nav īsti droši, un to arī atzina F. Benninghofens, tomēr tie dod vismaz kaut kādu 
priekšstatu par cilvēkresursiem, tā ļaujot skaidrāk izprast dažas 13. gadsimta norises.
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Iedzīvotāju skaitu Livonijas pastāvēšanas beigu posmā – 16. gadsimta vidū – mēģi
nājis novērtēt Edgars Dunsdorfs. Atzīstot šo aprēķinu nedrošību, viņš vērtēja, ka Livo
nijas latviešu daļā varēja būt ap 400 000 iedzīvotāju (vismaz 340 000, bet ne vairāk kā 
465 000), bet vidējais iedzīvotāju blīvums – 6,3 cilv./km² (Kurzemē un Zemgalē 5, Vid
zemē un Latgalē 7,1 cilv./km²).25 Šāds iedzīvotāju blīvums ir tuvs apkārtējās zemēs – 
Lietuvā, Somijā, Zviedrijā – konstatētajam,26 tomēr ievērojami atpaliek, piemēram, no 
situācijas Vācijā, kur ap 1600. gadu varēja dzīvot 30 cilv./km², līdz ar to Latvijas terito
rija viduslaikos vērtējama kā relatīvi reti apdzīvota.27

Vairāki faktori kavēja straujāku iedzīvotāju skaita pieaugumu, taču galvenie iemesli 
tam bija ne tik daudz nemitīgie iekšējie un ārējie militārie konflikti (kuru sekas bija 
gan cilvēku bojāeja un gūstniecība, gan iztikas līdzekļu postīšana un izlaupīšana), cik 
vispārējās demogrāfiskās kustības tendences, kā arī klimatisko apstākļu un epidēmiju 
radītās kataklizmas. 

Augstu mirstību izraisīja 1315. gada neraža un bads.28 Iespējams, ka tieši 1315. gada 
notikumi visnelabvēlīgāk ietekmēja turpmāko demogrāfisko attīstību – pat vairāk nekā 
mēra epidēmija 14. gadsimta vidū, kuras laikā, pēc dažādām aplēsēm, izmirusi trešā 
daļa vai pat 40% Eiropas iedzīvotāju. Livonijas laika avotos tomēr vienīgi Vartberges 
Hermaņa hronikā minēts, ka 1351. gadā “bija ļoti liela mirstība”.29 Mēra radīto postu 
14. gadsimta vidū Rīgā ar netiešu datu palīdzību mēģinājis argumentēt F. Ben
ninghofens,30 tomēr par šās epidēmijas pamatotību šaubījies G. Gerhards.31 Katrā ziņā 
nav pārliecinošu liecību, ka 14. gadsimta vidū kāda epidēmija būtu smagi skārusi 
 Livoniju. 

Liela mirstība, labības trūkums un dārdzība visā Livonijā atzīmēta 1420. gadā,32 
labības trūkums (par to liecina arī graudu eksporta aizliegums), bads un sērgas 

25 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600. Stokholma: Daugava, 1964, 209.–219. lpp.
26 17. gadsimta sākumā iedzīvotāju blīvums Zviedrijā bija 4 cilv./km², tas bija četrreiz mazāk nekā Eiropā 

kopumā, tomēr lauksaimnieciskos apvidos blīvums bija lielāks – 10 cilv./km² (Eriksson O., Cousins S. 
Historical Landscape Perspectives on Grasslands in Sweden and the Baltic Region. Land, No. 1, 2014, p. 305.
Pieejams: http://www.mdpi.com/2073445X/3/1).

27 Pēc H. Zundhausena aplēsēm, 16. gadsimta otrajā pusē iedzīvotāju blīvums Nīderlandē bija 40, Vācijā 
32, Polijā 9, Livonijā 6 un Maskavas kņazistē 4 cilv./km² (atreferēts pēc: Schmidt Ch. Leibeigenschaft im 
Ostseeraum. Versuch einer Typologie. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1997, S. 129).

28 Bada gadi gandrīz visā Ziemeļeiropā (ieskaitot Britu salas) turpinājās līdz 1322. gadam. Tos radīja neraža, 
kuras iemesls bija vairākas ļoti lietainas vasaras un neparasti aukstas ziemas. Freedman P. Rural society. – 
Jones M. (ed.). The New Cambridge Medieval History, Vol. VI c. 1300–1415. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000, pp. 88–89.

29 “Anno 1351 fuit maxima mortalitas”: Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae. Vartberges Hermaņa 
Livonijas hronika. Ē. Mugurēviča tulkojums un komentāri. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
88.–89. lpp.

30 Benninghoven F. Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. Hamburg: A. F. Velmede Verl., 1961, 
S. 99–100.

31 Gerhards G. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2011, 
45.–46. lpp. 

32 LUB, 5: 2515, 2532. Iespējams, uz 1420. gadu attiecas arī Livonijas ordeņa mestra ziņojums 1422. gadā par 
to, ka Livoniju izpostījis bads un sērga (pestilentie) – LUB, 5: 2634, Sp. 874.
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 ietekmēja Livonijas dzīvi 15. gad
simta 30. gados un laiku pa lai
kam arī turpmāk.33

Pagaidām trūkst detalizē
tāku pētījumu par demogrāfis
kās kustības īpatnībām dažādos 
apgabalos. Novērojumi liecina, 
ka dinamiskākas norises saistībā 
ar kara un epidēmiju postīju
miem notikušas galveno tirdz
niecības un kara ceļu tuvumā, kā 
arī pilsētās augstā iedzīvotāju 
blīvuma dēļ. Uzmanību piesaista 
dažas kartogrāfiskas nianses. 
Ortēlija atlanta 1573. gada izde
vumā ievietotā Jana Portanta 
Livo nijas karte rāda Latvijas 
austrumdaļu (Latgali, Sēliju) kā 
mežiem klātu, apdzīvotām vie
tām nabadzīgu teritoriju. Arī 
Frederika de Vita 17. gadsimtā 
zīmētajā kartē, kas no jauna iz

dota 1705. gadā (uzskaitījumu var turpināt ar daudziem citiem piemēriem), Latgale 
attēlota neproporcionāli maza un salīdzinoši “tukša”. 

Latgales atveidojums vispirmām kārtām jāsaista ar informācijas trūkumu un 
karto grāfijas nepilnībām, un tomēr – vai tas nav arī nevilšs vēstījums par relatīvi no
slēgtu, mazapdzīvotu zemi? Minētie kartogrāfijas piemēri stipri kontrastē ar informā
ciju, kas zināma par samērā blīvo vēlā dzelzs laikmeta arheoloģisko pieminekļu un at
tiecīgi tā laika iedzīvotāju izvietojumu Latgalē. Visai plašajā Livonijas ordeņa teritorijā 
Latgales daļā 13. gadsimta otrajā pusē kā pārvaldes centrs tika uzbūvēta Dinaburgas 
(AltDünaburg) un Mākoņkalna (Wolkenburg) pils, taču pēdējā zaudēja savu nozīmi 
pēc Rēzeknes un Ludzas pils izbūves, līdz ar to Latgalē pastāvēja tikai trīs nozīmīgāki 
ordeņa centri, kamēr citur piļu tīkla blīvums bija lielāks. Ja aprakstītā situācija aplie
cina pagaidām precīzāk nedatējamu Austrumlatvijas depopulāciju, tad tas – bet tikai 
daļēji – varētu izskaidrot, kāpēc Austrumlatvijai salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas 
apgabaliem vēlākos gadsimtos bija lēnāki attīstības tempi un kāpēc vēlāk tur lielākā 
skaitā apmetās krievu, baltkrievu un lietuviešu ienācēji. 

Bioarheologu pētījumi rāda diezgan stabilu un ne sevišķi pozitīvu demogrāfiskās 
kustības ainu Latvijas teritorijā ļoti ilgā laika posmā. Jau kopš akmens laikmeta līdz pat 

33 Pēc Jormas Ahvenainena datiem (Ahvenainen J. Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter. Helsinki: 
Societas Scientiarum Fennica, 1963, S. 210), 144 gadu laikā (1412.–1555. gadā) neraža Livoniju piemeklējusi 
33 reizes – vidēji gandrīz katrs ceturtais bija neražas gads. Labvēlīgākie periodi bija 15. gadsimta 40. gadi 
un pēdējais ceturksnis, kā arī 1510.–1538. gads, savukārt nelabvēlīgākie – 1412.–1416., 1433.–1437., 
1501.–1506., 1539.–1542. un 1549.–1555. gads, kad neraža bija gandrīz katru gadu. Tomēr šie dati nerāda, 
vai neraža bijusi visā Livonijā vai tikai kādā tās daļā.

3. att. Jana Portanta Livonijas karte (1573)
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18. gadsimtam jaundzi
mušo  prognozējamais dzī
ves  ilgums svārstījās robežās 
starp 18,5 un 22,2 gadiem, 
savukārt pieaugušo (20 gadu 
vecumu sasniegušo) vidū pro
gnozējamais dzīves  ilgums 
13.–15. gadsimtā bija vidēji 
20,4 gadi vīriešiem un 
15,2  gadi sievietēm (tātad 
viņiem bija izredzes sasniegt 
attiecīgi 40,4 un 35,2 gadu 
vecumu), pēc tam 15.– 
18.  gads imtā tas nedaudz 
pie auga līdz attiecīgi 22,2 
un 17,4 gadiem.34 Sievietei 
viņas mūžā, ko, spriežot pēc 
paaugstinātiem mirstības 
rādītājiem aktīvajā repro
duktīvajā periodā, negatīvi 
ietekmēja dzemdību kom
plikācijas, varēja piedzimt 
vidēji 4–5 bērni, no kuriem reproduktīvo vecumu sasniedza tikai puse – mirstība bērnu 
un pusaudžu vidū, it īpaši pirmajos dzīves gados, sasniedza 45–55%. Šāda situācija no
teica samērā lēnu iedzīvotāju skaita atjaunošanos un pieaugumu.

Salīdzinot F. Benninghofena un E. Dunsdorfa aplēses, var konstatēt, ka iedzīvotāju 
kopskaits no 13. gadsimta līdz 16. gadsimta vidum pieaudzis aptuveni trīs reizes. Tas ir 
ticams, taču maksimāli iespējamais pieaugums. 

Dominējošais apdzīvoto vietu tips bija ciems, kas pārdzīvoja noteiktu evolūciju.35 
Sākotnēji ciems pastāvēja kā sociāla vienība ar kompaktu apbūvi, zemes kopīpašumu 
un nodevu samaksas kopatbildību, bet laika gaitā par galveno nodokļu aplikšanas un 
saimniekošanas vienību kļuva atsevišķa zemnieku sēta. Līdz ar to ciema kopiena izira 
un ciems turpināja pastāvēt kā teritoriāli tuvāk vai tālāk izvietotu sētu grupa, kas pa
rasti saglabāja agrāko ciema nosaukumu. Vērojama arī jaunu ciemu veidošanās, kā 
arī savrupu sētu (Streugesinde) nodalīšanās. Daudzu ciemu iziršanas iemesls bija 
muižas saimniecības izveidošana uz ciema kopienas zemes. Detalizētāki zemnieku 
saimniecību, to nodevu un citu pienākumu saraksti (kopš 16. gadsimta vidus), kā arī 
kartogrāfiskais materiāls (kopš 17. gadsimta beigām) atklāj visai dažādas ciema attīs
tības stadijas. Lielākajos ciemos varēja būt 10–20, citos – nereti tikai 2–3 saim
niecības.

34 Zariņa G. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija. 7. g. t. pr. Kr. – 1800. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta ap
gāds, 2009, 150.–151. lpp., 60. att. 

35 Par Vidzemes ciemu attīstību 13.–17. gadsimtā sk.: Liepiņa Dz. Par ciema novadu Vidzemē. Arheoloģija un 
etno grāfija, 12. laid., 1978, 138.–160. lpp. 

4. att. Frederika de Vita Livonijas karte (1705)
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Livonijai bija raksturīga visai mērena urbanizācija, pilsētas (17, no tām 10 Latvijas 
teritorijā), izņemot Rīgu, Rēveli un Tērbatu, tāpat arī miesti un pilsapmetnes (Flecken, 
Hakelwerk, Palte, Weichbild), kas veidojās administratīvajos centros, bija nelielas.36 

Zemnieku tauta?

Beidzoties Baltijas krusta kariem, kas daudzās epizodēs bija nesaudzīga konfrontā
cija, visām iesaistītajām pusēm nācās pielāgoties jaunajai politiskajai situācijai un no
nākt pie kāda abpusēji pieņemama līdzāspastāvēšanas modeļa: vietējās sabiedrības uz
ņēmās pienākumus pret zemes kungiem – Livonijas ordeni un bīskapiem, savukārt 
jaunajai varai ar tās ierobežotajiem resursiem zināms kompromiss ar vietējiem iedzī
votājiem (vāja uzraudzība zemākos pārvaldes līmeņos, iecietība pret tradicionālajiem 
reliģiskajiem rituāliem u.tml.) vismaz sākumposmā varēja būt pat eksistences jautā
jums. Bieži vācu un vietējo tautu sabiedrības Livonijas laikā un arī vēlāk tiek raksturo

36 Par līdz šim mazpētīto Livonijas nelielo urbāno vietu jautājumu sk.: Plētiens E. Livonijas mazpilsētas: kas tās 
bija un kāda bija to ietekme? Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2015, 5.–44. lpp.

5. att. Kapulauku izvietojums Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā (pēc: Latvijas senākā vēsture  
9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 298. lpp.)

Kurši

Zemgaļi

Lībieši

Sēļi

Latgaļi

uzkalniņkapulauki

līdzenie skeletkapi

uzkalniņi ar skeletkapiem
un ugunskapiem

līdzenie kapulauki ar
skeletkapiem un ugunskapiem

depozīti

līdzenie kapulauki ar ugunskapiem
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tas kā nesamierināmi pretpoli gan etniskā, gan īpaši sociālā ziņā (jo autohtono iedzī
votāju absolūtais vairākums bija zemnieki), tomēr situācija – kā parasti – bija 
kom plicētāka. 

Liels pārbaudījums Livonijas iedzīvotājiem bija igauņu zemnieku nemieri (t.s. 
Jurģu nakts sacelšanās) Ziemeļigaunijā, kas tolaik piederēja Dānijai, un Sāmsalā 
1343.–1345. gadā. Sacelšanās cēloņi tiek meklēti gan sociālos, gan politiskos motīvos.37 

Daudzkārt literatūrā pieminēts gadījums, kas tajā pašā laikā – 1345. gadā – notika 
Siguldā. Pie novadā iebrukušā Lietuvas dižkunigaiša Aļģirda ieradies kāds no lībiešu 
vecākajiem, sakot, ka tauta iecēlusi viņu par ķēniņu (rex) un, ja Aļģirds sekotu viņa 
padomam, varētu pakļaut visu zemi un padzīt ordeņa mestru ar visiem vāciešiem; 
tomēr Aļģirds licis viņu sodīt ar nāvi.38 Nav zināms, vai “ķēniņa” iecelšana Siguldā 
kaut kādā veidā bija saistīta ar sacelšanos Igaunijā, vai tā bija tikai lokāla epizode, 
tomēr diezin vai “ķēniņa” ievēlēšana būtu skaidrojama ar neprātīgu zemnieku bra
vūru  – visdrīzāk tā ir liecība par izzūdošās lībiešu elites pašorganizēšanos un varas 
pretenzijām. 

Notikumi Igaunijā atklāja ne vien sociālās, bet arī etniskās pretrunas, kādas Livo
nijā pastāvēja starp vietējām tautām un vāciešiem, un pēc sacelšanās apspiešanas 
 Ziemeļigaunijas vācu sabiedrības neuzticēšanās pamatiedzīvotājiem varēja vēl pa
stiprināties. Iespējams, ka arī starpgadījums Siguldā varēja izraisīt varas pretreakciju, 
piemēram, “dumpīgāko” lībiešu pārcelšanu uz citiem Livonijas ordeņa novadiem un 
latgaļu vai citu iedzīvotāju nometināšanu viņu vietā, taču tas ir tikai teorētisks pie ņē
mums, jo nekādu ziņu par tālāko notikumu attīstību Siguldā nav. 

Turpat Siguldā aptuveni 100 gadus vēlāk pieminami pāris šķietami necili noti
kumi. 1436. gadā Livonijas ordeņa mestrs Heinrihs fon Bekenferde (Šingels) izlēņoja 
Hennekem Hincem viņa apdzīvotu un bērnu bērniem mantojamu muižu;39 1447. gadā 
lēnis tika atjaunots,40 šoreiz ar piebildi, ka tas piešķirts pēc lībiešu tiesībām, un tas ļauj 
domāt, ka Hince bijis lībietis.41 1442. gadā ordeņa landmaršals pēc lībiešu tiesībām 
pārdeva muižu un vairākus gabalus zemes netālu no Siguldas kādam Miķelim Ka
ridim.42 Hinces un Karida gadījums liecina, ka Siguldas apkārtnē joprojām dzīvoja 
 lībieši un ka joprojām pastāvēja viņu elite. Vienlaikus tas rāda, ka arī autohtono iedzī
votāju elite (seniores terre u.c.) vasaļu vai kādā citā statusā tika iesaistīta zemes varas 

37 Pēc Heinca fon cur Mīlena domām, sociālie apstākļi bija tikai papildu faktors, kas izraisīja sacelšanos, 
taču cēlonis bija igauņu nebrīvība, kas bijusi krasā pretstatā viņu politiskajai spējai (Mühlen H. von zur. 
Eroberer, Stammbevölkerung und Nachbarn Livlands bis 1561, S. 42). Sk. arī: Vahtre S. Die Darstellung des 
Estenaufstandes 1343 bis 1345 in Deutschordenschroniken. – Jähnig B., Militzer K. (Hg.). Aus der Geschichte 
AltLivlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag. Münster: LIT, 2004, S. 55–69 
(Schriften der Baltischen Historischen Kommission, 12).

38 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika, 79.–85. lpp.
39 LGU [Bruiningk H., Busch N. (Hg.). Livländische Güterurkunden, Bd. 1. Riga: Jonck & Poliewsky, 1908; 

Bd. 2, Riga: A. Gulbis, 1923], 1: 284.
40 Turpat, Nr. 324.
41 Vācu izcelsmes vasalim lēņa piešķiršana pēc lībiešu tiesībām būtu netipiska. Arī Hennekes Hinces vārds nav 

pretrunā ar Livonijas laikā lībiešu vidē izplatītajiem personvārdiem (Hencke, Henneke, Hennicke, Hincke, 
Hinze). Zināms, ka Hinces dzimta ar laiku pārvācojās.

42 LGU, 1: 310.
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sistēmā, jo principā nepastāvēja etniski aizspriedumi un visiem tika piešķirta vienāda 
tiesībspēja neatkarīgi no piederības vācu vai nevācu tautībai.43 Tomēr ar laiku izpaudās 
tendence dot priekšroku vāciskai izcelsmei: konstatēts, ka 14. gadsimtā lēņi piešķirti 
28 vietējas izcelsmes vasaļiem un vismaz 24 vāciešiem, taču 15. gadsimtā vācu lēņi jau 
bija absolūtā vairākumā.44

Vietējas izcelsmes vasaļu Livonijā bija diezgan daudz, it īpaši Livonijas pastāvēša
nas sākumposmā. Tā ap 1309.–1312. gadu Rīgas arhibīskapijas Aiviekstes apvidus 
jaunkristītie vasaļi lūguši, lai viņiem uzceļ pili zemes aizsardzībai pret pagāniem, bet, 
kad viņu atkārtots lūgums noraidīts, 40 neofītu ģimenes devušās uz dzīvi pagānu 
zemē,45 kas šajā gadījumā acīmredzot bijusi Lietuva. Tomēr grūti spriest, vai arhibīska
pijas amatpersonu atteikumu noteica kādi etniski motīvi. Pazīstamas ir t.s. Salaspils 
ķēniņu dzimtas, kuru pamatlicēji bija latviešu izcelsmes brāļi Aule un Tote (lēnis pie
šķirts 1335. gadā) un lībiešu izcelsmes brāļi Hennike un Vilmass Pitkejānes (1446).46 
Īpaši atzīmējami kuršu ķoniņi Kuldīgas novada Turlavas un dažos citos pagastos – 
Tontegodes (lēņi piešķirti 1320. un 1333. gadā), Peniķi (1439, 1456, 1500, 1504), Sir
kanti (1470), Dragūni (1503), Bergholci (1546), Kalēji/Šmiti (1550).47 Citi kuršu izcel
smes Livonijas ordeņa vasaļi zināmi arī Tukuma, Kandavas apkārtnē un citur. Īpatnējs 
apbedījums, kas datējams ar 14. un 15. gadsimta miju, konstatēts Puzes Lejaskroga 
kapsētā (30 km uz A no Ventspils) – līdzās dažiem apģērba piederumiem (sudraba un 
bronzas sakta, josta ar sudraba apkalumiem u.c.), nazim, šķiļamdzelzij un Tērbatas 
bīskapa Dītriha III Damerova (1379–1400) sudraba šiliņam kapā atrasta arī bronzas 
vāles galva, kas varētu būt mirušā īpaša sociālā statusa simbols.48 Līdzīgi 14.–15. gad
simta priekšmeti pa vienam atrasti arī Vidzemē (Jaunpiebalgas Kāpurkalna senkapos) 
un Latgalē (Bērzgales Vaidu senkapos).49 

Kurzemē jau no 13. gadsimta 40. gadiem vienlaikus pastāvēja Livonijas ordeņa 
Kul dīgas pils un 5 km attālā kuršu Veckuldīgas pils ar senpilsētu, kas eksistēja līdz 
1355. gadam, kad kuršiem tika ierādīta jauna vieta Kuldīgas pilsētā, kuršus tiesībās 
pielīdzinot pārējiem Kuldīgas namniekiem. Viens no spēcīgākajiem kuršu pils
kalniem – Talsu pilskalns – bija apdzīvots vēl 14. gadsimtā. Blakus pilskalnam izvieto
jās aptuveni 4,5 hektārus liela senpilsēta, kuras intensīvākās apdzīvotības laiks datējams 

43 Vietējas izcelsmes vasaļu jautājums aplūkots: Švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki. Straumes un avoti, I. 
Rīga: A. Gulbis, 1938, 115.–348. lpp.; Назарова Е. Л. История лейманов в Ливонии. Местное земле
владение в Латвии и Эстонии. XIII–XVIII вв. Москва: Институт истории СССР АН СССР, 1990; 
Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500. [Rīga]: Daugava, 1997, 458.–500. lpp.; Dzenis A. Kuršu ķoniņi un citi 
lēņa  vīri Rietumlatvijā: septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze. Rīga: Domas spēks, 2014.

44 Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 500. lpp.
45 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 

13.–14. gadsimta mijā. Tulkojis un komentējis Ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 
359. lpp., 267.–272. §.

46 LGU, 1: 63, 320.
47 LUB, 2: 671, 753; 9: 535; 11: 610; 12: 757; 2,1: 1075; 2,2: 589, 673; Švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki, 

237.–246. lpp.
48 Muižnieks V., Vasks A., Vijups A. Izrakumi Puzes Lejaskroga kapsētā 2001. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 

2000. un 2001. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 352.–353. lpp. 
49 Atgāzis M. Kaujas vāles Latvijā 10.–14. gadsimtā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1999, 23.–24. lpp. 
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ar 12.–13. gadsimtu.50 1411. gadā pirmoreiz minēta netālajā Dzirnavkalnā uzbūvētā 
Livo nijas ordeņa pils, kas varētu būt celta 14. gadsimtā un, iespējams, kādu laiku pastā
vējusi vienlaikus ar kuršu nocietinājumu. Izteiktas domas, ka jau pēc 1260. gada Talsu 
pilskalnā apmetušies Livonijas ordeņa brāļi,51 tomēr Atskaņu hronikā, aprakstot lietu
viešu uzbrukumu Talsu pilij un pilsētai 13. gadsimta beigās,52 vācu ordeņbrāļi nav pie
minēti, un tas vedina domāt, ka novada aizsardzību nodrošināja kurši paši.

Vietējo iedzīvotāju pilskalni, resp., pilis, līdz pat 14. gadsimta vidum vai vēl ilgāk 
eksistēja arī Grobiņā, Matkulē, Sabilē.53 Līdzīga situācija vairākās vietās konstatēta 
arī ārpus Kurzemes, tomēr precīzākai situācijas novērtēšanai nepieciešami papildu 
pētījumi. Piemēram, pie austrumu robežas (Alūksnē, Ludzā) Livonijas ordeņa nocie
tinājumi celti tikai 14. gadsimtā, līdz ar to var pieņemt, ka vēl 14. gadsimta pirmajā 
pusē šo novadu faktiskā pārvalde un aizsardzība atradās pašu latgaļu rokās. 

Vietējās sabiedrības vairākums tomēr piederēja pie zemniecības. Arī zemnieki sa
glabāja brīvu ļaužu statusu, ko apliecina viena no brīvu ļaužu pazīmēm – ieroču nēsā
šanas tiesības. 1341. gada Kuldīgas komturijas inventāra grāmatā minēta nauda, ko 
zemnieki palikuši parādā par zirgiem, vairogiem, bruņām un bruņucepurēm,54 bet 
1492. gadā Bauskas, Mežotnes un Iecavas zemniekiem tika aizliegts pārdot lietuviešiem 
zirgus, bruņas, šaujamos un citus ieročus.55 Ieroču nēsāšanas tiesību liegšana zemnie
kiem patiesībā būtu neloģiska, jo viņi veidoja svarīgu Livonijas militārā spēka daļu, 
kaut arī ne tā kodolu, un vienīgi kopš 15. gadsimta arvien lielāku nozīmi sāka gūt kara 
algotņi. 

Pirmās ziņas par kara algotņiem (soldener, knechte, landsknechte) Livonijā ir kopš 
1411. gada,56 kad, saasinoties attiecībām ar Lietuvu, nocietinātas pilis gar Daugavu un 
tajās turēts daudz algotņu. Tomēr plašāk algotņus Livonijas ordenis, tāpat arī Rīgas 
pilsēta, algoja kopš 15. gadsimta beigām. 1498. gada Valkas landtāgā tika nolemts, ka 
algotņu algošanai jāievāc 1 mārku liels nodoklis: latviešu zemēs (iin Letlande) – no 
katra apsaimniekota arkla, igauņu zemēs – no katras apdzīvotas sētas; papildus katrām 
20 sētām latviešu novados un 15 sētām igauņu novados jāuztur viens labs vācu kara
kalps. 1501. gada Valmieras landtāgs konstatēja, ka par Livonijā iekasējamo nodokli 
var algot 2000 algotņu.57 

50 Asaris J. Talsi – from Curonian Central Place to Medieval Town. Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim 
Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC Papers 5). Riga: 
Nordik, 2001, pp. 69–75.

51 Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2004, 498. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, IV).

52 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums, Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 
11 812.–11 826. rinda.

53 Mugurēvičs Ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi. Arheoloģija un etno
grāfija, 14. laid., 1983, 1. att., 5.–6., 9. lpp.

54 Bauer A. (Hg.). Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Mitteilungen aus der livländischen Ge
schichte, Bd. 25. Riga, 1933, S. 184.

55 Arbusow L. Die altlivländischen Bauerrechte. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, Bd. 23, S. 105–
108.

56 LUB, 4: 1872.
57 Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, Bd. 3. Riga: J. Deubner, 1910, Nr. 2, 10, 15. 
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Kaut gan kara algotņu nozīme arvien pieauga, zemnieki arī turpmāk veidoja daļu 
karaspēka. Johans Renners savā hronikā min, ka, sākoties Livonijas karam, 1558. gada 
rudenī Rīgas arhibīskapijas muižnieki zemes aizsardzībai Gulbenē savākuši 600 labi 
bruņotus jātniekus un 3000 zemniekus; Ziemeļigaunijā, lai atgūtu krievu ieņemto Rak
veri, sapulcējušies 532 jātnieki un 2500 zemnieki; tā paša gada novembrī Dinaburgā 
un Rēzeknē sapulcinātais karaspēks – 150 jātnieki, 80 algotņi un 300 zemnieki – iebru
cis Krievijā; 1559. gada decembrī krievi uzbrukuši Viļakas pilij, kurā bijuši ne vairāk 
kā septiņi vācieši, taču zemnieki pili aizstāvējuši un noturējuši.58

Kurzemes hercogistes landtāgs vēl tikai 1622. gadā lēma, ka zemnieki vairs ne
drīkst nēsāt ieročus, tomēr arī turpmāk zemnieki kopā ar vāciešiem piedalījās dažādos 
militāros konfliktos, un Kurzemes hercoga valdījumos tiem tika pat rīkota militāra ap
mācība.59

Ziņas par zemnieku saimniecību Livonijas laikā ir fragmentāras. Viens no intere
santākajiem avotiem, kas kaut nedaudz raksturo vietējo iedzīvotāju nodarbošanos, ir 
1387. gada dokuments, kurā iztirzāts strīds starp Rīgas domkapitulu, kam tajā laikā 
piederēja Dundagas un Tārgales novads Ziemeļkurzemē, un Kurzemes bīskapu. Doku
mentā teikts, ka domkapituls no šiem novadiem ik gadu nodevās ievācis piecus lastus 
medus, divus birkavus vaska, ap 10 lastiem labības, 20 vēršus, 30 aitas, 16 cūkas, 
300 vistas, zivis 25 mārku vērtībā, 2000 sermuļu, caunu un citu meža zvēru ādas, kā arī 
malku, sienu, dzintaru un dažādus maksājumus naudā, tai skaitā maksu par govju un 
vēršu iznomāšanu. Pavisam domkapitula ieņēmumi graudā un naudā tika novērtēti 
313 Rīgas mārku apmērā.60

Dokumentā sniegtas ziņas par tālaika cenām. Pārrēķinot naudā, redzams, ka dom
kapitula ieņēmumus pēc nodarbes veida veidoja: zemkopība (graudi) – 30 Rīgas mār
kas, lopkopība – 31, jūras zvejniecība – 25, iekšzemes zvejniecība – 15, medniecība – 24 
un biškopība – 126 Rīgas mārkas (atlikušo ieņēmumu summa bija 62 mārkas). Kaut arī 
šie dati pirmām kārtām rāda nodevu vērtību un struktūru, zināmā mērā tie raksturo arī 
lauku iedzīvotāju saimniecības struktūru un atsevišķu nozaru ienesīgumu, tomēr sais
tāmi vienīgi ar Ziemeļkurzemi un nav mehāniski attiecināmi uz pārējo Latvijas teritoriju. 

Diemžēl tikpat kā nav sīkāku ziņu par zemnieku saimniecību inventāru. Kādā ap 
1300. gadu sastādītā Kurzemes bīskapa dokumentā, kurā aprakstīts Kuldīgas komtura 
vīra Vīganda iebrukums bīskapijā un Perbones (Barbone) ciema izlaupīšana, teikts, ka: 

Lembitam nolaupītas 2 govis, zirgs, 2 katli, 40 pūri labības, 6 āvas,61 6 izkaptis, 
2 lemešu pāri, 4 villaines, 4 vīriešu krekli, 2 cibas sviesta, gaļa un zivis divu oze
riņu62 vērtībā, 2 mucas alus, 40 lieli maizes klaipi, 2 vairogi, 2 šķēpi, 2 miecētas 

58 Hausmann R., Höhlbaum K. (Hgs.). Johann Renner’s Livländische Historien. Göttingen: Vanderhoeck & 
Ruprecht’s Verlag, 1876, S. 212, 214, 223, 275. Nav gan zināms, cik ticami ir J. Rennera minētie skaitļi.

59 Jakovļeva M. Deutsche und Undeutsche im Herzogtum Kurland im 17. und 18. Jahrhundert: zwischen 
rechtlichen Normen und alltäglicher Kommunikation. – Heyde J. (Hg.). Das Leben auf dem Lande im 
Baltikum: elf Beiträge zum 18. Baltischen Semninar 2006. Lüneburg: Verlag CarlSchirrenGesellschaft e. V., 
2012, S. 26–27.

60 LUB, 3: 1248, Sp. 514–516. 
61 Bipennis. Literatūrā šā ieroča nosaukums tulkots arī kā divasmeņu zobens.
62 Ozeriņš (osering) – naudas un maksāšanas aprēķina vienība Livonijā 13.–16. gadsimtā. Domājams, ka oze

riņi bija apgrozībā ~100 g smagu sudraba stienīšu veidā.
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govs ādas, 16 pakavi, 6 linu audekli, 3 somas, 10 mārkas dzijas, cepure, 2 sieviešu 
krekli, 2 segli, pods un 20 vistas; 

Jenekem – 3 pūri dzijas, izkapts, 3 pāri pastalu ādas, gabals aļņa ādas, viena 
ciba apiņu; 

Donsegem – lemešu pāris, 5 pāri pastalu, viens nazītis; Ludiķim – 2 cibas 
sviesta, dzelzs rīks, josta, kaplis, linu audekls, sega, izkapts; 

Tauriņam – 3 lotes skaidras naudas, 5 pāri aļņādas pastalu, linu kājauti, 2 pāri 
zābaku, ciba sāls, ciba sviesta, lemešu pāris, 2 izkaptis, āva, 3 kamoli dzeltenas dzi
jas, 6 kodaļas, trešdaļa balti miecētas aļņa ādas.63

Minētais dokuments ir reta liecība ne vien par tālaika zemnieku sētas mantību, bet 
arī par to, kas ticis uzskatīts par vērtību no aplaupīto un laupītāju puses, – uzbrukumā 
piedalījās gan Kuldīgas ordeņa brāļi, kuriem daļa no minētā laupījuma droši vien 
nemaz nebija vajadzīga, gan Vīganda sasauktie kurši. 

Pēc V. Dorošenko datiem, Vidzemē 16. gadsimta beigās saimniecībā turēti vidēji 
1–2 zirgi, 2–3 govis, 3–4 aitas, 2–3 kazas, 3–6 cūkas, kā arī mājputni (vistas, pīles, 
zosis).64 Pirms Livonijas kara zemnieku turība, domājams, bijusi lielāka. Pēc kādas 
16.  gadsimta vidus sūdzības par 16 zemnieku aplaupīšanu Rēzeknes apkārtnē var 
spriest, ka ik saimniecībā turēti vismaz trīs zirgi, 3–4 govis, 10 aitas un kazas, 10 cūkas; 
vienam saimniekam nolaupīti pieci vērši, bet vēl deviņiem saimniekiem – 49 bišu 
stropi. Kopumā šīs saimniecības vērtējamas kā visai turīgas.65

Tika audzēti ziemas un vasaras rudzi, kvieši, mieži, auzas, griķi, zirņi, pupas, apiņi, 
kaņepes, lini. Kā populāra un ienesīga saimniecības palīgnozare izceļama biškopība – 
vienam saimniekam varēja piederēt 10–20 vai pat vairāk bišu koku vai stropu, savukārt 
muižās ar biškopību nenodarbojās.

Dzimtbūšana

Zemniekus tomēr apdraudēja vairāki nopietni riski. Kopš 14. gadsimta pasliktinā
jās klimatiskie apstākļi, palielinājās neražas un bada draudi, nopietns drauds bija arī 
epidēmijas, kari un sirojumi. Pakāpeniski pieauga nodokļu un klaušu nasta. 

Lai gan 15. gadsimta sākumā izzuda drellība,66 arvien vairāk tika ierobežota zem
nieku brīvība, un tas pakāpeniski noveda pie dzimtbūšanas. Situācija it īpaši mainījās, 
kad līdz ar saimnieciskās struktūras izmaiņām Rietumeiropā pieauga pieprasījums pēc 
lauksaimniecības produkcijas, sevišķi labības graudiem, ko varēja dot Austrumeiropa. 

63 LUB, 1: 603.
64 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке. Рига: Издательство Академии наук 

Латвийской ССР, 1960, с. 222–223.
65 Turpat, 220.–221. lpp.
66 Dreļļi Livonijā bija nebrīvi ļaudis, kas par tādiem kļuva karagūsta vai neatmaksājamu parādu dēļ, kā arī uz 

nāvi notiesātie, kas tika izpirkti. 1424. gada Valkas landtāgs noteica, ka par dreļļiem turpmāk nevar padarīt 
kristiešus, ka viņu drellība nedrīkst pārsniegt 10 gadus un ka no tās var izpirkties, par katru nenokalpotu 
gadu samaksājot vienu sudraba mārku (LUB, 7: 206, S. 144). Pēc 1455. gada dreļļi Livonijas dokumentos 
vairs nav minēti.
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Livonijā strauji attīstījās uz tirgu orientēta muižu saimniecība un attiecīgi pieauga 
darba spēka vērtība. Livonijā ieviesās t.s. otrā jeb jaunā dzimtbūšana. 

20. gadsimta 20. gados A. TranzēRozeneks iedibināja uzskatu, ka dzimtbūšanas 
cēlonis Livonijā bija zemnieku nonākšana parādu jūgā, krīzes situācijās aizņemoties 
no zemes kunga labību vai lopus un pēc tam nespējot parādu atmaksāt.67 Hroniskie 
parādi savukārt pastiprināja zemnieku bēgšanu, resp., mobilitāti, bet Livonijas sadalī
jums piecos suverēnos apgabalos un pilsētu ieinteresētība darbaspēka pieplūdumā 
stipri sarežģīja vai pat padarīja neiespējamu bēgļa izdošanu.68 

“Parādnieku teorija” kļuva populāra kā vācu, tā latviešu historiogrāfijā. Taču to 
kritizēja Vilho Nītemā, norādot, ka parādi un dažādas krīzes skārušas sabiedrību arī 
tur, kur dzimtbūšana neizveidojās, tādēļ tās rašanās Livonijā saistāma ar lēņtiesiskās 
sistēmas attīstību, kurā ap 1400. gadu sāka iesakņoties viedoklis, ka vasaļiem pakļautie 
zemnieki ir viņu privāti pavalstnieki.69 Šāda uzskata izplatīšanos un zemnieku brī vī bas 
ierobežošanas juridisku noformēšanu stimulēja arvien lielāka romiešu tiesību 
 ietekme.70 Vienlaikus šis process saistīts ar vasaļu kārtas nostiprināšanos un viņu tiek
smi pēc pilnīgas lēņu alodifikācijas (piemēram, Vācu ordeņa virsmestra Konrāda Jun
gingena žēlastība71 Ziemeļigaunijas vasaļiem 1397. gadā deva tiesības lēņus mantot arī 
sieviešu kārtas pēcnācējiem un radiniekiem sānu līnijās; līdzīgu privilēģiju – Rīgas 
arhi bīskapa Silvestra žēlastību72 – 1457. gadā panāca daļa Rīgas arhibīskapijas vasaļu).

Sākotnēji ieviesās t.s. novada saistība (vācu val. – Schollenpflichtigkeit): zemnieki 
bez kunga atļaujas vairs nedrīkstēja atstāt savu sētu vai muižas novadu, savukārt zem
nieku nevarēja padzīt no viņa sētas, ja viņš kārtīgi maksāja nodevas un pildīja klaušas. 
Pēc I. Šterna domām, par novada saistību varētu liecināt jau 15. gadsimta 20. gados 
izdo tās lēņa grāmatas, kurās minēta zemes izlēņošana ar visiem tās ļaudīm, tomēr 
praktiski zemes kungi un vasaļi uzskatīja, ka zemnieki ir personiski brīvi, ja vien nav 
parādā. Šajā sakarā viņš atsaucas uz kādu Kuldīgas komtura 1409. gada vēstuli, kurā 
komturs aicina Vācu ordeņa virsmestru gādāt, lai Mēmeles pilsēta neuzņem “mūsu no
devu zemniekus un tos, kas mums ir parādā, bet brīvie ļaudis, kam nav jādod nedz no
devas, nedz ir parādā, tie var aiziet, kur tik grib”.73 Pretstatījums “nodevu zemnieki” 
(czinslute) un “brīvie ļaudis” (vrie luete) tomēr jau liecina par saimnieku brīvības iero
bežošanu.

67 TranseheRoseneck A. von. Die Entstehung der Schollenpflichtigkeit in Livland. Mitteilungen aus der liv
ländischen Geschichte, Bd. 23, S. 485–574.

68 Bosse H. Der livländische Bauer am Ausgang der Ordenszeit. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 
Bd. 24. Riga, 1933, S. 358–359; Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 593.–597. lpp.

69 Niitemaa V. Die undeutsche Frage in der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki: Suomalaisen 
Tiedeakatemia, 1949, S. 74–88. No latviešu vēsturniekiem V. Nītemā viedokli atbalstīja E. Dunsdorfs 
(Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600, 403.–440. lpp.).

70 Dygo M. Zur Genese der sog. ‘zweiten Leibeigenschaft’ in Polen (15.–16. Jahrhundert). – Freedman P., 
Bourin M. (eds.). Forms of Servitude in Northern and Central Europe: Decline, Resistance, and Expansion. 
Turnhout: Brepols, 2005, S. 401–418.

71 LUB, 4: 1456.
72 LUB, 11: 644. 
73 Šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 588.–589. lpp. (LUB, 4: 1782: “.. das die vorgescrevene stat [Memel] unsir 

czinslute und die uns schuldich sin, nicht enthalde, sunder vrie luete, die nicht czinshaftich noch schuldich sin, 
die mogen czien, wo sie wellen”).
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Analizējot Livonijas laika lēņa valdījumus Latvijas teritorijas austrumdaļā, 
V.  Dorošenko secināja, ka lūzuma punkts muižu saimniecības attīstībā, t.i., pārejā no 
vienkāršas nodevu ievākšanas uz patstāvīgas muižas saimniecības attīstīšanu, izmanto
jot klaušu darbaspēku, noticis tikai 15. gadsimta otrajā pusē, un šis saimniecības veids 
galīgi nostiprinājies 16. gadsimta pirmajā pusē. Straujāka attīstība vispirms sākusies 
Rīgas arhibīskapijas Lībiešu galā (t.i., tur, kur bija spēkā Silvestra žēlastība), pēc tam – 
pārējā Austrumlatvijā.74 Arī pēc E. Dunsdorfa atzinuma dzimtbūšana dažādos Livoni
jas apgabalos ieviesusies dažādā laikā, turklāt Livonijas ordeņa zemēs, kur muižniecī
bas vara pieauga lēnāk, līdz Livonijas sabrukumam pie zemes bijuši saistīti tikai 
saimnieki un viņu vecākie dēli.75 

Kamēr muižu saimniecības vēl bija vājas, dzimtbūšanas iekārtai raksturīgais 
klaušu darbs nevarēja gūt plašus apmērus. Arvien intensīvāka klaušu darba izmanto
šana sākās 15. gadsimta otrajā pusē vai beigās, bet jau 16. gadsimta vidū parastā vienu 
arklu lielas saimniecības norma bija nodrošināt muižai vienu darbinieku (ar zirgu vai 
bez tā atkarībā no jūga lopu daudzuma saimniecībā) piecas vai sešas dienas nedēļā.76 
Pakāpeniski pieauga arī nodevu apjoms – 13. gadsimtā tas veidoja ap 10%, bet 16. gad
simtā – 25% vai pat 33% no saimniecības produkcijas.77

Kaut arī viduslaiku kārtu hierarhijā zemnieki ieņēma zemāko pakāpi, viņi bija 
zemes labklājības pamats. Būtībā zemnieki finansēja gan Livonijas aizsardzību, gan sa
gādāja līdzekļus, kas tika izšķiesti Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapa konfliktos. 
Livonijas dokumentos zemnieki un arī vietējo tautību pilsētnieki bieži apzīmēti ar 
vārdu “nevāci” (die Undeutschen), tomēr šim apzīmējumam nepiemita negatīva no
krāsa, un tikai 19. gadsimtā līdz ar pieaugošajām nacionālisma tendencēm jēdziena 
“nevāci” nozīmes nokrāsa mainījās.78 

Latvieši – skats no malas

Latviešu etnoģenēze gan viduslaiku Livonijas periodā, gan pirms tam ir bijusi visai 
komplicēta. Lai gan vispārējos vilcienos tā ir zināma, pastāv vēl daudz risināmu jautā
jumu. Parastais priekšstats par norisēm Livonijas periodā ir tāds, ka, mazinoties starp 
etnosiem pastāvošo robežu nozīmei un lielā mērā pateicoties arī iekšējai migrācijai, 
tuvinājusies Latvijas teritorijā dzīvojošo etnosu valoda un kultūra, kā rezultātā izveido
jusies latviešu tauta. 

Livonijas laika dokumenti ir mazrunīgi attiecībā uz etniskās attīstības jautāju
miem, tādēļ literatūrā galvenā vērība pievērsta starta un hronoloģiskā ziņā izstiepta 

74 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, с. 130–131.
75 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500–1600, 403.–406., 413.–417. lpp.
76 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, c. 242–251. Tiesa, no V. Dorošenko 

pētījuma izriet, ka līdz 16. gadsimta vidum avotu ziņas par klaušām ir trūcīgas, un vienīgi 16. un 
17. gadsimta mijas dokumenti apliecina ikdienas klaušas kā dominējošo normu.

77 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, c. 231; Niitemaa V. Der Binnenhandel in 
der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1952, S. 186.

78 Lenz W. Undeutsch. Bemerkung zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte. – Jähnig B., 
Militzer K. (Hgs.). Aus der Geschichte AltLivlands: Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag, 
S. 169–184. 
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 finiša pozīcijai – etnokulturālajai situācijai Latvijas teritorijā 12.–13. gadsimtā un kon
statācijai par “vienotas latviešu tautas” izveidošanos (vismaz valodas ziņā). Pēc dažādu 
autoru domām, tas noticis 16. gadsimta otrajā pusē vai 17. gadsimtā.

Arheoloģiskais materiāls vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gadsimtā) atklāj diezgan 
spilgtas atšķirības vietējo etnokulturālo grupu starpā. Šo atšķirību izlīdzināšanās, kā 
arī ar kristietības ieviešanos saistītu parādību izplatīšanās visā Livonijā ir diezgan viegli 
izprotama, taču sarežģītāks ir kopējas valodas izveidošanās jautājums. Tā kā senākie 
latviešu valodas teksti datējami tikai ar 16. gadsimta pirmo pusi, pastāv vienīgi hipotē
tiski pieņēmumi, cik tuvas vai atšķirīgas bija dažādo baltu etnosu valodas Livonijas 
pastāvēšanas sākumposmā. 

Mūsdienu latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekta zemgaliskās un Vid
zemes vidus izloksnes, kas runātas kādreizējās zemgaļu un latgaļu teritorijās. Kaut gan, 
pēc arheoloģiskā materiāla un 13. gadsimta rakstīto avotu ziņām, zemgaļi un latgaļi bija 
divi atšķirīgi etnosi, to starpā pastāvēja saikne, kas saistīta ar latgaļu kultūras  ģenēzi. 

Latgaļu kultūra, kurai raksturīga mirušo apbedīšana līdzenos kapulaukos, veidojās 
5.–7. gadsimtā Aiviekstes lejteces apvidū un Daugavas labā krasta apvidū uz rietumiem 
no Aiviekstes. Tās pamatā bija vairāki etniski komponenti – 7. gadsimtā izcelsmes ziņā 
tuvajiem sēļiem un Vidzemes zemgaļiem (patstāvīga sēļu un zemgaļu attīstība turpinā
jās uz dienvidiem no Daugavas – Sēlijā un Zemgalē) pievienojās austrumbalti, kas 
 ienāca no Daugavas vidusteces. Iespējams, ka Daugavas vidusteces iedzīvotāji nesa sev 
līdzi vēlāko latgaļu nosaukumu. 8.–10. gadsimtā latgaļu līdzeno kapulauku kultūra 
aizņēma jau visu Austrumlatviju, bet vēlajā dzelzs laikmetā tā praktiski bija iekļāvusi 
arī sēļus, kas dzīvoja uz dienvidiem no Daugavas.79

Var rezumēt, ka tie Latvijas austrumdaļas iedzīvotāji, kas 13. gadsimtā minēti kā 
latgaļi (Lethi, Letti, Lethigalli, Lettigalli, Letten, лотыгола u.tml.), veidojās dažādu 
komponentu mijiedarbībā, bet viņu kultūra kaut kādu iemeslu dēļ bija kļuvusi par 
 integrējošu faktoru vairākām etniskām grupām, kas lielā mērā bija cēlušās no senatnē 
vienota, bet laika gaitā diferenciācijai pakļauta kopuma. Tā kā etnonīms “latvieši” bū
tībā ir pārmantots seno latgaļu nosaukums, jāsecina, ka par latviešu etnosu varam 
runāt jau tad, kad arheoloģiskajā materiālā iespējams nodalīt latgaļu kultūru, resp., 
etno nīmi “latvietis (<latvis)” un “latgalis” principā uzlūkojami kā sinonīmi. 

Kopumā latgaļu kultūrai (tērps, rotas, apbedīšanas paražas80) piemita liela vienda
bība, tomēr tās nesēji runāja atšķirīgos dialektos. Analizējot vietvārdus, kas minēti 13.–
14. gadsimta dokumentos, Antons Breidaks nonācis pie secinājuma, ka Latgalē, Sēlijā 
un daļā Vidzemes, kur izplatītas Augšzemes dialekta sēliskās izloksnes, 13.–14.  gad
simtā valoda atšķīrusies no tās, kas runāta pārējā Vidzemē un arī Zem galē.81 Iekļau joties 

79 Par latgaļu kultūras veidošanos sk.: Ciglis J. Daži latgaļu etniskās vēstures jautājumi. Cauri gadsimtiem. 
Rakstu krājums. Veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: NIMS, 2000, 123.–138. lpp. (Latvijas Vēs
tures muzeja raksti, 7); Radiņš A. Latgaļi = Латгалы. Rīga: NIMS, 1999; Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi 
latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi. Rīga: 
NIMS, 1999 (Latvijas Vēstures muzeja raksti, 5). 

80 10. gadsimta beigās līdztekus apbedīšanai līdzenajos kapulaukos ieviesās paraža mirušos apbedīt uzkalniņu 
kapulaukos, taču, izņemot smilšu uzbēruma veidošanu, pārējās iezīmes – mirušo orientācija, līdzi dotie 
priekšmeti, kapa bedres veids u.tml. – palika nemainīgas. 

81 Западная граница латгальского и селонского племен по данным языка в XIII–XIV в. – Breidaks A. 
Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Daugavpils Universitāte, 2007, 314.–322. lpp.
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latgaļu kultūrā, valoda kādreizējā Vidzemes zemgaļu areālā acīmredzot saglabāja pietie
kami spēcīgas zemgaļu substrāta īpatnības, kas arī izskaidro Vid zemes vidienes un 
Zemgales izlokšņu tuvību. Savukārt tas, ka latviešu rakstu valodai vistuvākās ir  Jelgavas 
apvidus izloksnes (Zemgalē), tiek skaidrots ar to, ka vācu mācītāji – pirmo latviešu lute
rāņu grāmatu autori (G. Mancelis, K. Fīrekers, H. Ādolfijs) darbojušies Zemgalē.82

Saistībā ar Baltijas krusta karu notikumiem un vācu varai pakļauto zemju sadalī
šanu vietējie etnosi un viņu apdzīvotās zemes 13. gadsimta rakstītajos avotos raksturo
tas diezgan plaši. Tā kā katoliskā misija un drīz pēc tam arī krusta kari sākās lībiešu 
zemēs, no viņu etnonīma tika atvasināts Livonijas nosaukums, kuru pēc tam attiecināja 
arī uz pārējām jauno zemes kungu varai pakļautajām teritorijām. Pēc 13. gadsimta ģeo
grāfiska jēdziena nozīmē dokumentos diezgan bieži sastopams Kurzemes un Zemgales 
vārds, taču pārējo Latvijas teritorijas apgabalu, kā arī atsevišķu tautu nosaukumi – reti.

Livonijas daļas un tautas (izlases veidā) minētas, piemēram, šādās formās un kom
binācijās:

Livonia, Lettia, Semigallia (135983);
Liflant und Litten (136684);
Livonia, Letthia, Semigallia (138785); 
terra Lettiae et Livoniae, Selonia (139386).

Vairākos 15. gadsimta dokumentos saistībā ar militārām vai citām sadursmēm pā
rējo livoniešu vidū izcelti kurši: Leyflender mitsampt den Kawirn (livonieši kopā ar 
kuršiem: 143187), Kowern und Undeutsche/Cuwern und Undewtschen/Kuren und 
 Undutschen (kurši un nevāci: 144688). 

Pieminams arī, ka Lietuvas dižkunigaitis Ģedimins 14. gadsimta sākumā titulēja 
sevi par Zemgales valdnieku89 un vēstulēs ordenim prasīja atsūtīt mācītāju, kas prastu 
ne vien lietuviešu, bet arī zemgaļu valodu.

Franču bruņinieks Žilbērs de Lanuā, kurš 15. gadsimta sākumā ceļoja cauri Livo
nijai, rakstīja, ka viņš devies cauri daudziem zemgaļu, kuršu un lībju ciemiem (villaiges 
des Zamegaelz, des Corres et des Lives), kuros katram bijusi sava valoda, un tālāk pie
metināja, ka ceļā no Rīgas līdz Narvai pie Krievijas robežas atrodami četrējādu valodu 
ļaudis, proti, lībieši, zemgaļi, latvieši un igauņi (les Lives, les Tzamegaelz, les Loches et 
les Eestes).90

82 Endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. Valodas un literatūras institūta raksti, III. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas izdevniecība, 1954, 136. lpp. 

83 LUB, 2: 968. Izvēlēti dokumenti, kur ar Livoniju saprasta nevis Livonija kopumā, bet gan lībiešu apdzīvotie 
novadi.

84 LUB, 2: 1036.
85 LUB, 3: 1239.
86 LUB, 3: 1342.
87 LUB, 8: 507.
88 LUB, 10: 193, 197, 214.
89 Pilns tituls: “lethphanorum ruthenorumque rex, princeps et dux Semigalliae” – lietuviešu un krievu karalis, 

Zemgales valdnieks (Gedimino laiškai, p. 29, 37, 47, 51). Tiesa, šāds tituls konjunktūras apsvērumu dēļ 
minēts tikai dažos 1323. gada dokumentos, bet parasti Ģedimins titulēja sevi par lietuviešu un krievu karali 
(letwinorum et multorum ruthenorum rex/letphinorum ruthenorumque rex). 

90 Lelewel J. Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421. Bruxelles, Poznan: A. Vandale, 1844, 
p. 26, 28. 
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Var šaubīties, vai Žilbērs de Lanuā pratis kādu no viņa minētajām valodām un vai 
viņš spējis tās atšķirt – visdrīzāk šīs ziņas viņš ieguvis no kādiem vietējas cilmes infor
matoriem. Žilbēra de Lanuā ceļojuma laikā viņa minētās valodas eksistēja, tomēr pa
liek nezināms, cik lielas bija atšķirības, piemēram, starp zemgaļu un latviešu (latgaļu) 
valodu, un vai ir kāda nozīme secībai, kādā minētas Livonijā dzīvojošās tautas. Diezin 
vai Žilbērs de Lanuā sastapa zemgaļus dziļāk Vidzemē ceļā caur Cēsīm uz Narvu – 
avota teksts var liecināt, gan ka zemgaļi dzīvojuši Rīgai vistuvākajā apkārtnē (tās lauku 
novadā), gan ka tie uzturējušies Rīgā dažādu vajadzību dēļ, bet tikpat labi tā var būt 
autora neprecizitāte. Tomēr, ja Žilbērs de Lanuā nav kļūdījies, jāsecina, ka 15. gadsimta 
sākumā Rīgā skanējušas trīs vietējās valodas – lībiešu, latviešu un zemgaļu, kurām klāt 
jāpievieno arī viduslejasvācu valoda.

Par Livonijas iedzīvotāju valodu dažādību 16. gadsimtā stāstīts Sebastiana Minstera 
“Kosmogrāfijā”, norādot, ka lībiešu, igauņu, latviešu un kuršu valodai (zemgaļu valoda 
vairs nav pieminēta!) nav nekā kopīga.91

16. gadsimta otrās puses hronists Johans Renners Livonijā izšķīra Igauniju (Eest
landt), Kurzemi (Curlandt) un Litlandi (Litlandt; latviešus Renners dēvē vārdā Litten). 
Litlandē Renners iekļāva Latvijas austrumdaļu (tag. Vidzemi un Latgali) līdz ar igauņu 
un latviešu robežapgabalu ap Rūjienu, Ērģemi, Karksi un Helmi. Turklāt viņš piebilda, 
ka Litlandē ir vēl šādas zemes: Līvzeme (Livelandt), Sēlija (Seellandt) un Zemgale 
(Semegallen).92 

Rennera laikabiedrs Rēveles (mūsdienu Tallina) mācītājs Baltazars Rusovs rakstīja, 
ka līdztekus Igaunijai (Estlandt) otra Livonijas galvenā province ir Letu jeb latviešu zeme 
(Letlandt), kurā ietilpst arī lībiešu zeme (Prouintz der Lyuen); Letu zemē runā valodā, 
kuru igauņi nesaprot. Trešā province ir Kurzeme (Churlandt), kurā ietilpst arī Zemgale 
(Semigallen); šās provinces iedzīvotāji runā kuršu un lībiešu, dažos apgabalos arī leišu 
valodā; Daugava ir robeža starp viņiem un latviešiem.93 Vienā no hronikas izdevumiem 
B. Rusovs norādīja, ka lībieši dzīvo gar jūras krastu no Salacas līdz Daugavai.94

Dionīsijs Fabrīcijs, kurš 17. gadsimta sākumā bija katoļu prāvests Vilandē, Livoniju 
iedalīja Igaunijā (Aesthonia) un Latvijā (Lothavia). Viņš norādīja, ka latviešu valodai ir 
daudz līdzību ar lietuviešu valodu; igauni latvietis (Lothavus) nesaprot, un otrādi, sa
vukārt lībieši (Libis), kas dzīvo no Daugavas labā krasta līdz Salacai, runā valodā, kas ir 
igauņu valodas dialekts.

Minētie apraksti ir diezgan virspusēji, turklāt to autori, izņemot S. Minstera 
informantu,95 dzīvoja un darbojās tagadējā Igaunijā. Dionīsijam Fabrīcijam tātad bija 
pazīstama zeme ar nosaukumu Lothavia, kurā ietilpa toreiz Polijai–Lietuvai pakļautās 
Pārdaugavas hercogistes latviešu un lībiešu novadi. Baltazara Rusova skatījumu, šķiet, 

91 “Nunc Liuones, Estones, Letti, Curoni nihil habent in lingua commune.” Munster S. Cosmographiae uniuersalis 
Lib[ri], VI. Basileae, 1552, f. 786. Pieejams: http://purl.pt/13845/1/res2094a_PDF/res2094a_PDF_01
BR0150/res2094a_0011_734814_t01BR0150.pdf (skatīts 23.08.2012.). 

92 Johann Renner’s Livländische Historien, S. 7–9.
93 Russow B. Chronica Der Prouintz Lyfflandt. Bart: A. Seitner, 1584, S. 1–1a. 
94 Russow B. Nye Lyfflendische Chronica vam anfanck des Christendoems in Lyfflandt beth vp disses Jar Christi 

1578. Rostock: Augustin Ferber, 1578, S. 1.
95 Kopš S. Minstera “Kosmogrāfijas” 1550. gada izdevuma ziņu autors par Livonijas apstākļiem bija apkārt

ceļojošs literāts Johans Hāzentēters, kurš ap 1547. gadu uzturējās Rīgā.
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jau bija ietekmējusi tālaika jaunā politiskā realitāte – Kurzemes un Zemgales hercogis
tes izveidošanās, līdz ar to vairāk akcentēta Kurzeme un kuršu valoda, bet Zemgale 
pieminēta pakārtoti Kurzemei. No Rusova apraksta it kā varētu secināt, ka arī Zemgalē 
runāts kursiski, tomēr tas nepavisam neatbilst valodniecības datiem, tādēļ liekas, ka 
viņa teiktajā drīzāk atspoguļojusies mehāniska jēdzienu ķēde: Kurzemes hercogiste → 
Kurzeme → kurši → kuršu valoda.

Visinteresantākais tomēr ir Rennera skatījums. Viņš nav nodalījis atsevišķi taga
dējo Vidzemi un Latgali, uzlūkojot tās par vienu zemi,96 toties nosaucis visus pārējos 
Latvijas vēsturiskos apgabalus, pieminot gan tolaik dažādos aprakstos faktiski jau aiz
mirsto Sēliju, gan lībiešu apdzīvoto zemi. Norāde, ka Litlandē ietilpst arī Sēlija, Zem
gale un Līvzeme, visdrīzāk varētu liecināt par to, ka šajās teritorijās runāta līdzīga, 
resp., viena, valoda, un tas būtu attiecināms arī uz lībiešu novadiem, kur norisinājās 
latviešu ieplūšana un lībiešu asimilācija. Tiesa, varam turēt Renneru aizdomās, ka, pie
skaitot Zemgali pie Litlandes, viņš nav īsti pārzinājis reālo situāciju, jo turpat tālāk, 
rakstot par Kurzemi (Curlandt), norādījis, ka tā kļuvusi par atsevišķu hercogisti 
(koning krike), un tās piļu uzskaitījumā pieminējis vienīgi īstenās Kurzemes pilis, lai 
gan Zemgale ietilpa hercogistē un bija pat pieminēta hercogistes pilnajā nosaukumā. 
Iespējams, nav gluži nejaušība vai pārpratums, ka Renners pie Litlandes pieskaitījis 
Karksi un Helmi Igaunijā, jo šajā virzienā Livonijas laikā notika latviešu apdzīvotās 
telpas paplašināšanās, kolonizējot Rūjienas un Ērģemes apvidu. 

No Livonijā izzudušajām baltu valodām visilgāk saglabājās kuršu valoda. A. Brei
daks oponēja dažu valodnieku (G. Ģeruļa, V. Kiparska, J. Plāķa) viedoklim, ka kuršu 
valoda bijusi tikai latviešu valodas izloksne, norādot, ka visvairāk kopīgu īpatnību 
kuršu valodai bija ar senprūšu valodu, taču kontakti ar zemgaļiem un žemaišiem to 
ietek mējuši un tuvinājuši austrumbaltu valodām.97 1431. gada izmeklēšanas protokolā, 
kurā izskatītas domstarpības starp Kurzemes bīskapu un Rīgas domkapitulu Dundagas 
un Tārgales novada sakarā, Puzes baznīckungs Zigfrīds liecināja, ka Kurzeme, Sāmsala 
un Livonija atšķiras valodas ziņā un ka cilvēki cits citu ārpus savas zemes nesaprot, 
proti, nedz kursis livonieti vai sāmsalieti, nedz otrādi.98 Nav gan skaidrs, ko īsti Zigfrīds 
domājis ar livoniešiem – latviešus, kas ir ticamāk, vai lībiešus (galu galā livonieši bija 
arī vācieši un igauņi). Vācu hronists Morics Brandiss ap 1600. gadu par Kurzemes her
cogisti rakstīja: “Starp zemniekiem bija īpatnēja valoda, kas tomēr dažā ziņā bija līdzīga 
latviešu valodai”99 (pēc A. Breidaka domām, tā bijusi kuršu valoda), taču, pēc citu 
17. gadsimta autoru ziņām, Kurzemē jau runāts latviski.100 Savukārt Renners norādīja, 

96 Domājams, ka bez dialektālām atšķirībām, kuras pastāvēja arī senāk, jau Livonijas laikā starp latgaļu areāla 
Vid zemes un Latgales daļu veidojās arī atšķirīgi saimnieciskās attīstības tempi.

97 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa. – Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas 
insti tūts, 2007, 582. lpp.

98 “Se nichil aliud scire quam [quod] iste terre, videlicet, Curonia, Osilia et Livonia, sint distincte in ydeomatibus, 
ita quod unus alium extra suam terram habitantem non intelligit, videlicet Curo unum Livoniensem nec 
Osilien sem nec converso.” (LUB, 8: 440, Art. 10)

99 “Es hat unter den Bauern eine eigene Sprache, die doch etlichermassen der Lettischen sich vergleichet.” 
(Brandis M. Lieffländische Geschichte. Riga, Leipzig: VerlagsExpedition der Monumenta Livoniae antiquae, 
1842, S. 13–14 (Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 3))

100 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa, 582. lpp. 
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ka kuršiem bijis aizliegts runāt savā valodā, jo, kā viņam stāstīts, tā bijusi prasta, tādēļ 
kurši runājot latviski.101 Tā kā Renners ir vienīgais, kas piemin šādu faktu, grūti ko
mentēt, kā valodas aizliegums, ja tāds tiešām bijis, tika īstenots praksē.

Senās Kurzemes dienviddaļā – Palangas apkaimē – kurši (Kowern) dokumentos 
pēdējoreiz minēti 1455. gadā, kad viņi kopā ar žemaišiem jūras krastā uzbūvējuši nocie
tinājumu, taču livonieši viņiem uzbrukuši un piespieduši bēgt.102 Vēl 1544. gadā Prūsi
jas hercogs Albrehts meklējis Rusnes baznīcai mācītāju, kurš prastu kuršu valodu,103 
tomēr šie kurši Kuršu jomas apvidū varēja būt ieceļojuši no Livonijas jau pēc tās izvei
došanās.104 Vēlāk tie kurši, kuru zemes iekļāvās Lietuvas valstī, saplūda ar žemaišiem, 
un viņu valoda ievērojami ietekmēja mūsdienu žemaišu dialekta veido šanos.105 

Dažādu avotu ziņas par zemēm un tautām Livonijā izmantojamas ļoti piesardzīgi. 
Kaut arī daļa autoru dzīvojuši Livonijas teritorijā, viņu viedoklis ir skats no malas, 
nevis vietējo etnosu pašnovērtējums. Nav zināms, pēc kādām pazīmēm noteikta et
nosu un valodu tuvība vai atšķirība, tāpat grūti noskaidrot, cik precīza bijusi autoru 
informētība un cik lielā mērā dažādu Livonijas apgabalu un to iedzīvotāju pieminē
jums saistāms ar etnisko, cik – ar ģeogrāfisko aspektu. Neapstrīdams ir viens – līdzīgi 
kā lībiešu apdzīvotās zemes nosaukums laika gaitā kļuva par visas Livonijas nosau
kumu, tāpat arī latgaļu/latviešu etnonīmu dažādi autori sāka izmantot par kopnosau
kumu tiem baltu etnosiem, kas apdzīvoja Livoniju. 

Etniskā konsolidācija

Latgaļu/latviešu nosaukuma pakāpeniska attiecināšana uz pārējiem Livonijas baltu 
etnosiem liecina par latviešu atrašanos “notikumu centrā”. Pati baltu integrācijas gaita 
ir visai neskaidra. Katrā ziņā to ietekmēja Livonijas ietvars, kaut arī ne Livonijas 
valstiņu vienotības, ne robežu aspekts nebūtu jāpārspīlē. Livonijas baltu tautu konsoli
dēšanos acīmredzot veicināja gan valodas tuvība, kas izrietēja no šo tautu (tostarp 
zemgaļu) lielā mērā kopējās izcelsmes, gan integrācijas procesi, kas jau pirms Livonijas 
izveidošanās norisēja latgaļu kultūras areālā; savrupāka etniskā vēsture bija kuršiem.

Kādas valodas izmantošanu kopējā saziņā noteica vairāki apstākļi: ciešāka sa
skarsme saimnieciskā sfērā (tirgi), militāra kopdarbība (karagājieni, zemes aizsar
dzība), laicīgās un garīgās varas izmantotie līdzekļi saziņai ar vietējām tautām. Loģiski 
būtu, ja par kopvalodu kļūtu valoda (dialekts), kuras runātāji veido iedzīvotāju relatīvu 
vairākumu un apdzīvo aktīvāko sabiedrisko norišu zonu. Lielāku uzmanību šai ziņā 
piesaista Rīga un tai piegulošā Vidzemes centrālā daļa – Sigulda, Turaida, Cēsis, Rauna, 
Valmiera, kā arī Daugavas ceļš līdz Koknesei un Krustpilij. Ne pilnībā, tomēr lielā mērā 

101 “.. doch hebben de Curen ohre sprake nicht reden moten uth orsaken, dat se etwas schendich (wo ick berichtet) 
gewesen, davor reden se nu Littisch” (Johann Renner’s Livländische Historien, S. 7). Rennera lietoto apzī
mējumu schendich var tulkot gan kā “prasts”, gan “apkaunojošs, neglīts, nejauks”. 

102 LUB, 11: 478.
103 Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 195–196.
104 Kuršu izceļošana uz Mēmeles (tag. Klaipēda) apvidu minēta, piemēram, 1439. gadā (LUB, 9: 489; 10: 128).
105 Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė, p. 265–266.
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tas ir kādreizējais Vidzemes zemgaļu areāls. Atzīmējami arī Limbaži Vidzemes rietum
daļā. Šajos apgabalos vērojama lielākā Livonijas laika pilsētu, piļu un baznīcu kon
centrācija Latvijas teritorijā – tas liecina gan par lielāku saimniecisko rosību, gan aug
stāku apdzīvotības blīvumu. Tur atradās arī Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapijas 
 administratīvie centri – arhibīskapa galvenās pilis Raunā, Koknesē, Limbažos un fog
tejas centrs Turaidā, domkapitula sēdeklis Rīgā un pils Krimuldā, ordeņa mestra rezi
dences Rīgā un Cēsīs, landmaršala rezidence Siguldā. Ordeņa un arhibīskapa zemju 
amat personas un garīdznieki, domājams, vispirms apguva vietējās valodas iemaņas 
šajos centros un pēc tam tās izmantoja tālākā perifērijā. Tas, ka 1387. gada Dundagas 
novada saimnieciskajā aprakstā pieminēta latviešu valoda,106 jādomā, liecina ne tik 
daudz par varbūtību, ka Dundagas iedzīvotāji jau runājuši latviski, bet gan par inter
dialektu, ko saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem lietoja Rīgas domkapituls. Livonijas pa
stāvēšanas beigu posmā kopvalodas lietošanu varēja pastiprināt reformācijas kustība. 
Lai gan dominē viedoklis, ka latvieši pret to izturējušies indiferenti, reformācijas, pēc 
tam arī kontrreformācijas rezultātā tika pievērsta lielāka uzmanība vietējo tautu (šinī 
gadījumā – latviešu) valodas lietojumam baznīcā, kā arī reliģiskas literatūras izdošanai 
šo tautu valodās.

Nebūtu pārspīlējama Rīgas loma, lai gan tā bija Livonijas saimnieciskā un politiskā 
metropole, kurā ar precēm vai citu vajadzību dēļ bieži ieradās vai pat uz palikšanu ap
metās tuvu un tālu novadu ļaudis. Rīgā (iekšpilsētā) 16. gadsimta vidū varēja būt 
10–15 tūkstoši iedzīvotāju – ņemot vērā E. Dunsdorfa aplēses par kopējo iedzīvotāju 
skaitu Latvijas teritorijā, tas būtu 2,2–4,4% visu iedzīvotāju, taču ap 2/3 iekšpilsētas 
iedzī votāju bija vācieši. Tomēr Rīga bija svarīgs elements vietējo etnosu konsolidācijā.

Iekšējā migrācija Livonijā ir pētīta maz.107 Galvenokārt minēti piemēri par kādu 
personu vai nelielu kopienu nonākšanu etniski atšķirīgā vidē. Šie gadījumi vismaz pa
gaidām neliecina par masveidīgu vai visaptverošu migrāciju Livonijas iekšienē. Vis
ticamāk, nelielās pārceļotāju kopienas (ciemi) kādu laiku uzturēja savrupību, tad pakā
peniski adaptējās vietējā vidē, iespējams, pat to būtiski neietekmējot. Ja neskaita 
iedzīvotāju pārceļošanu, kas notika vai varēja notikt 13. gadsimta krusta karu rezultātā 
(taču zināmie fakti pamatā saistīti ar izceļošanu uz Lietuvu), drošas liecības par liela 
iedzīvotāju skaita pārvietošanos ir tikai kopš 17. gadsimta sākuma, kad sākās Polijas–
Zviedrijas karš un vienlaikus izcēlās liels bads un sērgas. 

Faktiski tās parādības, kas novērojamas Livonijā (nelielu kopienu pārceļošana, et
niski jauktas laulības, karagūstekņu pārvietošana u.tml.), pēc arheoloģiskā materiāla 
tieši vai netieši konstatējamas jau pirms 13. gadsimta; turpinājās arī pakāpeniska baltu 
ieplūšana lībiešu un igauņu apdzīvotajos novados, tajā skaitā Rīgā un citur Daugavas 
lejteces apvidū. 

Vairāki fakti tomēr liek aizdomāties par dažām nozīmīgākām iedzīvotāju sastāva 
pārmaiņām pašā Livonijas baltu masīvā. Viens no tiem ir zemgalisko izlokšņu izplatība 

106 Dokumentā pieminēta t.s. izkapts nauda ar piebildi, ka izkapts latviešu valodā (denominatione Lettonica) 
tiek saukta par yscaxten (LUB, 3: 1248, Sp. 515).

107 Nozīmīgākus apkopojošus pētījumus publicējusi Rita Grāvere: Grāvere R. Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē 
un Dienvidkurzemē pēc krusta kariem. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 153. lpp.; Lībiešu pārlat
viskošanas procesa daži aspekti. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006, 99.–112. lpp.
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dažos Kurzemes dienvidrietumu pagastos, taču nav zināms, kad un kādā veidā zemgaļi 
tur nonāca. Savukārt Rietumzemgalē – Dobenes un Spārnenes novadā – no 40 ciemu 
un ģeogrāfisko objektu nosaukumiem, kas minēti kādā 1272. gada dokumentā,108 
 mūsdienu vietvārdos var atpazīt vien ap 15.109 Tas stipri kontrastē ar citos Latvijas no
vados vērojamo, kur var izsekot gandrīz visu senāko ciemu nosaukumu pēctecībai, un 
varētu liecināt, ka Dobenē un Spārnenē notikusi ievērojamāka iedzīvotāju nomaiņa, 
līdz ar to agrākie ciemu nosaukumi netika pārmantoti. 

Dobeles kapsētā, kas atradās netālu no Spārnenes novada robežas, konstatēts, ka 
14. gadsimta otrajā pusē un 15. gadsimta sākumā apbedīto vīriešu antropoloģiskais 
tips atbilst zemgaļiem, bet sievietes varēja būt ienācējas no Vidzemes latgaļu novadiem 
vai arī no Kurzemes, savukārt no Tērvetes sanatorijas dārza kapsētā 15. gadsimtā apbe
dītajiem apmēram puse varēja būt seno zemgaļu pēcteči, no 16. gadsimtā apbedīta
jiem – apmēram trešdaļa, bet pārējie, iespējams, ienācēji no Dienvidkurzemes.110 Šādā 
aspektā analizētu pieminekļu, ievērojot arī pietiekami detalizētu materiāla hronolo
ģisko gradāciju, tomēr nav tik daudz, lai varētu izdarīt tālejošākus secinājumus. Mūs
dienās, pilnveidojot bioarheoloģisko pētījumu metodes, tiek arī pārskatīti agrāk iegūtie 
rezultāti un to interpretācija.

Cits aspekts, kas bieži izmantots kā liecība par Latvijas teritorijā dzīvojošo baltu 
tautu saplūšanu vienā etnosā, ir vairāku materiālās un garīgās kultūras iezīmju tuvinā
šanās. No šādu iezīmju loka tomēr jāizslēdz tās, kas saistāmas ar katram laikmetam 
raksturīgiem ārējiem impulsiem – modi, tehnoloģiju izplatīšanos, stingrāku uzrau
dzību pār kristīgās reliģijas rituālu ievērošanu u.tml., kas līdzīgā mērā ietekmēja arī 
kaimiņteritorijas (piemēram, Igauniju) un tikai pastarpināti varēja veidot apjausmu 
par kopīgu etnisko identitāti. Piemēram, mācītājs Kristiāns Kelhs, kurš darbojās Igau
nijā, 17. gadsimta beigās rakstīja, ka igauņiem un latviešiem ir dažāda izcelsme un va
loda, taču tiem ir gandrīz vienādas paražas un vienāda daba un īpašības gan miesā, 
gan garā.111 To ievērojot, kā faktiski vienīgo drošo pazīmi, kas var liecināt par Livonijas 
baltu tautu konsolidēšanos, var nosaukt kopvalodu. Tai pašā laikā uz vispārēju laik
metam raksturīgu jauninājumu fona saglabājās un pat no jauna veidojās gan lokālas 
kultūras īpatnības, gan dialektālas atšķirības. 

Vēlākais, 17. gadsimtā baltiem piederīgie (jeb latviešu valodas dialektos runājošie) 
Latvijas teritorijas iedzīvotāji no ārienes tika uztverti kā viens etnoss – latvieši, taču 
stipri jāšaubās, vai tāds bija latviešu pašnovērtējums. Saskarsme ar citu, arī tālu, no
vadu iedzīvotājiem varēja sniegt apjausmu, ka “arī tur runā līdzīgā valodā”, taču domi
nējošā bija novadnieciskā identitāte. Tas labi redzams pēc latviešu klasiskajās tautas
dziesmās minētajiem Latvijas apgabalu un iedzīvotāju grupu nosaukumiem. 

108 LUB, 1: 432.
109 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, S. 136–140.
110 Grāvere R. Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē un Dienvidkurzemē pēc krusta kariem, 154. lpp.
111 “Ehsten und Letten/ welches Leute von unterschiedenem Ursprunge” seien, “von ungleicher Sprache/ aber 

fast von gleichen Sitten/ und von gleicher Natur/ und Beschaffenheit/ so wohl am Leibe/ als am Gemüthe” 
(Kelch  Ch. Liefländische Historia, Oder Kurtze Beschreibung der Denckwürdigsten Kriegs und Friedens
Geschichte Esth Lief und Lettlandes [..]. Reval: J. Mehner, 1695, S. 12).
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Tautasdziesmās faktiski atpazīstami divi Latvijas apgabali – Vidzeme un Kurzeme. 
Pēdējais nosaukums tika attiecināts arī uz Kurzemes hercogistē (vēlāk guberņā) 
 iekļauto Zemgali un Sēliju. Svarīgs ir folklorista Jāņa Rozenberga atzinums, ka ikkat
ram folkloras teicējam “vienalga, vai viņš dzīvotu īstajā Kurzemē vai tagadējā Zemgalē, 
vai arī Augšzemē [Sēlijā. – M. A.], katram patiesībā bija savs priekšstats par Kurzemi. 
Ikviens no viņiem Kurzemes nosaukumu attiecināja pirmām kārtām uz savu dzimto 
vietu, tās tuvāko vai tālāko apkaimi.”112 

Pētot etnonīmu, iedzīvotāju grupu un zemju apzīmējumu lietojumu latviešu tau
tasdziesmās, J. Rozenbergs nonācis pie secinājuma, ka leksēma “poļi” (arī “poļu zeme”) 
parasti lietota nozīmē “Latgale” un “Latgales latvieši” jeb “latgalieši”, turklāt par poļiem 
dažkārt sevi saukuši latgalieši paši. Tas ir atgādinājums par to, ka pēc Livonijas sabru
kuma Latgale līdz 1772. gadam bija iekļauta Polijas–Lietuvas valstī. Līdzīgi par zvied
riem tautasdziesmās saukti 17. gadsimtā Zviedrijai pakļautie Vidzemes latvieši jeb vid
zemnieki, savukārt par leišiem (“leitis” – viens no lietuviešu apzīmējumiem latviešu 
valodā) vidzemnieki bieži dēvējuši Daugavas pretējā krastā dzīvojošos augšzemniekus 
(sēļus) un zemgaliešus. Pēc J. Rozenberga domām, tas atspoguļo gan lietuviešu ele
menta īpašo nozīmi Sēlijas un Zemgales latviešu kultūrā, gan Sēlijas un Zemgales poli
tisko pakļautību Polijas–Lietuvas valstij.113

Materiālās un garīgās kultūras veidošanos varam iztēloties kā tradicionālās kultū
ras un dažādu laikmeta tendenču savijumu. Dažām parādībām – interdialekta izpla
tībai, kristietībai, tehnoloģiju pārnesei, modei u.c. – bija unificējoša ietekme, taču katrā 
vietā jaunie elementi tika savienoti harmoniskā sistēmā ar tradicionālās kultūras ele
mentiem vienīgi attiecīgajam reģionam vai pat novadam unikālā veidā. 6. attēlā mēģi
nāts atainot šo procesu shematiski. Shēma jāsaprot tā, ka gan interdialekts (centrālajos 
Latvijas apvidos – Zemgalē, Rīgā, daļā Vidzemes – runātā latviešu valoda), gan dažā
das ārējas ietekmes vairāk vai mazāk skāra visu Latvijas teritoriju, veicinot zināmu 
unifikāciju un etnisko konsolidāciju, tomēr dominēja un daļēji uz agrāko  etnokulturālo 

112 Rozenbergs J. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2005, 326. lpp.
113 Turpat, 20., 68.–69., 75., 236. lpp. Sēlija un Zemgale bija Polijas–Lietuvas vasaļvalsts – Kurzemes un Zem

gales hercogistes – sastāvdaļa. 

A

B

latgaļi / latvieši zemgaļi sēļi kurši lībieši

laikmeta impulsi

interdialekts

6. att. Etniskā konsolidācija
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grupu pamata tālāk attīstījās novadnieciskā identitāte. Dažādu apstākļu kopums gan 
bija radījis priekšnoteikumus un iespēju “vienotas” latviešu tautas izveidei, tomēr 
trūka organizējoša spēka (etnocentrētas varas, literātu vai  inteliģences darbības u.tml.), 
kas veicinātu vispārējas kopības apziņas jeb nacionālā mīta veidošanos – tas bija jau 
stipri vēlāka laika, 19. gadsimta nacionālo kustību uzplūdu, jautājums.

Ja 6. attēlā bultu A–B uzlūkojam kā laika vektoru, tad daudzi tradicionālās kultūras 
elementi (piemēram, apģērba un rotu veids vai komplektācija) punktā B varēja būt jau 
izzuduši un aizvietoti ar kaut ko “eiropeisku”, tomēr elementu salikumā veidojot jaunu, 
lokālu tradīciju. Apbedījumu inventārā vēl 14. gadsimtā saskatāma diezgan spēcīga vēlā 
dzelzs laikmeta iezīmju turpināšanās, taču pamazām vai brīžiem lēcienveidīgi ievie sās 
dažādi jauninājumi.114 Viena no jomām, kur savijās senais, tradicionālais mantojums ar 
jauniem, ārējiem impulsiem, bija reliģiskie priekšstati jeb plašāk – pasaules uztvere. 
Pieņemts uzskatīt, ka Livonijas pamatiedzīvotāji līdz 17. gadsimtam vai vēl ilgāk turēju
šies pie tradicionālās reliģijas jeb pagānisma, tomēr drīzāk jārunā par sinkrētismu, kurā 
bieži vien grūti vai pat neiespējami nošķirt tradicionālās reliģijas un kristietības slāni. 
Pauls Einhorns darbā “Historia Lettica” 17. gadsimta vidū latviešus raksturojis šādi: 
“.. daudz starp viņiem ir tādu, kas Dieva vārdu tur mīļu un dārgu [..], tādēļ jānožēlo, ka 
daudzās vietās viņi ir tik maz mācīti un vēl ļoti maz zina par Dievu un viņa bijāšanu. 
Tālab vairums starp viņiem vēl šobaltdien ir īsti puskristieši jeb tautas kristieši – baznī
cās un draudzēs viņi ir kristīgie, klausās Dieva vārdu, lūdz un kalpo patiesajam  Dievam, 
bet, kad viņi ir mājās, viņi piekopj savu pagānisko elkdievību un māņticību ..”115 Pagā
niskās tradīcijas arī mūsdienās veido svarīgu latviskās identitātes daļu.116

Reģionālo un lokālo atšķirību uzturēšanā svarīga nozīme bija pārnovadu kontak
tiem, kas ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ Kurzemei bija ciešāki ar Prūsiju, lībiešu nova
diem – ar Igauniju, citur – ar Krieviju, Baltkrieviju vai Lietuvu. Citi faktori, kas varēja 
ietekmēt atsevišķu apgabalu un novadu savdabību un savrupību, bija ģeogrāfiskie 
šķēršļi (lielākās upes, purvu un mežu masīvi), kā arī zemnieku mobilitātes ierobežo

114 Šīs tendences detalizēti analizējis Vitolds Muižnieks (Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski 
pētīto 14.–18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015 
(Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, 21)).

115 “.. viel unter ihnen sind, die Gottes Wort lieb und werth halten [..], daher es denn zu beklagen, daß an vielen 
Orten sie so übel unterrichtet seyn, und noch gar wenig von Gott und desselben Furcht wissen. Denn die 
meisten sind unter ihnen noch diesen heutigen Tag rechte SemiChristiani, oder EthnicoChristiani, in der 
Kirchen oder Gemeine Gottes, sind sie Christen, hören Gottes Wort, beten und dienen dem wahren Gott, wenn 
sie aber zu Hause sind, gebrauchen sie sich ihrer Heydnischen Abgötterey, und Aberglaubens ..” (Ueber die 
religiösen Vorstellungen der alten Völker in Liv und Ehstland. Drei Schriften von Paul Einhorn und eine von 
Johann Wolfgang Böckler, aufs neue wieder abgedruckt mit einer seltenen Nachricht Friedrich Engelken`s über 
den großen Hunger 1602. Riga: N. Kymmels Buchhandlung, 1857, S. 29).

116 Bagātīgs baltu un indoeiropiešu mitoloģijas avots ir klasiskās latviešu tautasdziesmas. No reliģiju pēt
niecības viedokļa visplašāk tās analizējis Haralds Biezais: Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. 
Uppsala:  Almqvist & Wiksells,  1955; Biezais H. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Upp
sala:  [Almqvist & Wiksells],  1972; Biezais H. Lichtgott der alten Letten. Stockholm:  Almqvist & Wiksell 
International, 1976 u.c. Var diskutēt par dažiem atzinumiem, ko H. Biezais saista ar kristietības vai Rietum
eiropas kristīgā sinkrētisma ietekmi, piemēram, vasaras saulgriežu mītiskā Jāņa vārda atvasināšanu no Jāņa 
Kristītāja, tomēr citādi latviešu vasaras saulgriežus H. Biezais raksturojis kā Saules un auglības kulta svētkus, 
kuros saglabājušās vairākas tradīcijas, kas jau sen izzudušas citām Eiropas tautām. Vasaras saulgriežu jeb 
Jāņu tradīcija joprojām saglabā savu īpašo nozīmi latviešu kultūrā. 
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šana dzimtbūšanas apstākļos. Dažādu Latvijas novadu kultūras iezīmes viduslaikos un 
agrajos jaunajos laikos no kopīgā un it īpaši atšķirīgā viedokļa pagaidām pētītas maz, 
tomēr vēlākā periodā (18.–19. gadsimtā) konstatējamā kultūras izpausmju daudz
veidība vedina domāt par līdzīgu situāciju arī senāk.

Lībieši

Gadsimtu gaitā tika asimilēti un par latviešu tautas daļu kļuva lībieši.117 Šis process 
viduslaikos un agrajos jaunajos laikos ir vāji dokumentēts, tādēļ zināms tikai vispārīgos 
vilcienos.118 Lībiešu asimilācija dažādos apvidos noritēja nevienmērīgi un Livonijas 
laikā skāra pietiekami plašu, tomēr tikai daļu lībiešu apdzīvotās teritorijas. 

Livonijas laika dokumentos šad tad pieminēti Vidzemes un Rīgas lībieši, taču nav 
tiešu ziņu par Kurzemes lībiešiem jeb vendiem. Bez Indriķa hronikā pieminētās vendu 
izceļošanas uz Rīgu un Cēsīm tieša informācija (kaut arī ļoti nepilnīga) par Kurzemes 
lībiešiem sastopama 17. un 18. gadsimta darbos. Neliela piezīme atrodama Kurzemes 
superintendenta Paula Einorna darbā “Historia Lettica”: lībieši dzīvo Engures jūr
malā,119 sauc sevi par lībiešiem (Liwen), prot gan lībiski, gan latviski, taču dievkalpo
jumi viņiem notiek latviešu valodā.120 Nedaudz plašāku informāciju sniedz Engures 
draudzes mācītāja Johana Heinriha Teireka un Irbes–Ģipkas draudzes mācītāja Ulriha 
Johana Cimmermana ziņojumi 1767. gadā.121 Pēc viņu ziņām, lībieši dzīvojuši jūrmalas 
ciemos starp Rojas grīvu un Ventspils apgabala robežu (tag. Lūžņas apvidus). J. H. Tei
reka informanti bija latvieši, kas braukuši zvejā uz lībiešu krastu un liecināja, ka lībieši 
ģērbjoties tāpat kā latvieši, runājot latviski, dievkalpojumi viņiem notiekot latviešu va
lodā, taču mājās viņi runājot “īpašu”, resp., lībiešu, valodu (mehs runnajam Liebeeʃʃchu 
wallodu) un saucot sevi Liebeeʃʃchi. Līdzīgi rakstīja arī U. J. Cimmermans, kurš darbo
jās lībiešu vidū: paražu ziņā lībieši maz atšķiras no latviešiem, viņu apģērbs ir līdzīgs 
holandiešu matrožu apģērbam; savā starpā viņi runā tikai lībiski, taču tad, kad viņiem 
jāapgūst reliģijas pamati, mācās latviešu valodu. 

Pastāv priekšstats, ka lielākā daļa Kurzemē dzīvojošo Baltijas somu, resp., vendu, 
12.–13. gadsimtā asimilējušies un pieņēmuši kuršu kultūru, taču – atšķirībā no kur
šiem, kas mirušos sadedzināja, – saglabājuši mirušo inhumāciju. Pēc Vitolda Muiž
nieka atzinuma, 13.–14. gadsimta atšķirīgās apbedīšanas tradīcijas un kapa inventārs 

117 Lībieši nav izzuduši pavisam – 2011. gada tautas skaitīšanā sevi par lībieti nosaukušas 250 personas. 
Mūsdienu valodas un kultūras situāciju sk.: Blumberga R. Lībieši 19.–21. gadsimtā. Lībieši. Vēsture, valoda 
un kultūra, 193.–204. lpp.

118 Starp pēdējā laika nozīmīgākām publikācijām minams R. Grāveres raksts “Lībiešu pārlatviskošanas procesa 
daži aspekti” (Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 99.–112. lpp.). Daži aspekti atrodami izdevumā: Lībieši. 
Vēsture, valoda un kultūra. Rīga: Līvõ Kultūr sidām, 2013 (paralēlizdevums arī igauņu valodā: Liivlased. 
Ajalugu, keel ja kultuur. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011). 

119 Ja var ticēt J. H. Teireka ziņām, tad apmēram 120 gadus vēlāk Engurē jau dzīvojuši tikai latvieši.
120 Einhorn P. Historia Lettica, Das ist Beschreibung der Lettischen Nation .. Dorpt: Johann Vogel, 1649, Cap. 1, S. 2.
121 Schlözer A. L. Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven in Livland und Kurland. M. Johann 

Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten Rußland, 2. Riga–Leipzig: Verlegts Johann Friedrich Hart
knoch, 1770, S. 351–360.
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senkapos gan liecina par dažādiem materiālās kultūras nesējiem, tomēr neļauj droši 
spriest par etnisko piederību, tajā skaitā vendu kultūras pēctecību, jo vairākas iezīmes 
vendu areālā varētu būt radušās, piemēram, zemgaļu kultūras ietekmē vai arī zemgaļu 
migrācijas rezultātā.122 Līdz ar to jautājums par vendu turpmāko vēsturi Livonijas laikā 
ir joprojām atklāts. 

Saistībā ar Kurzemi pieminami P. Johansena pētījumi. Pēc personvārdiem, kas 
 minēti Kuldīgas komturijas 1355.–1362. gada lauksargu nodokļa maksātāju sarakstā, 
viņš secinājis, ka vairākos Kurzemes vidienes apvidos – Cīravas, Kuldīgas, Valtaiķu ap
kārtnē, kas nekad nav asociējusies ar lībiešu tradicionālo izplatības areālu, – iedzīvotāju 
vidū varēja būt 20–30% lībiešu, turklāt bijuši arī 18 ciemi (galvenokārt Cīravas un Kul
dīgas, kā arī Aizputes apkārtnē), kuros dzīvojuši tikai lībieši.123 Šie novērojumi labi sa
saucas ar Žilbēra de Lanuā ceļojuma maršrutu un viņa pieminētajiem Kurzemes lībie
šiem. Tomēr aizvien nav zināms, kad un kādu iemeslu dēļ 14. gadsimtā Kurzemes 
vidienē nonākuši lībieši, – vai tam bija kāda tieša saistība ar Baltijas krusta kariem vai 
Jurģu nakts sacelšanos, vai arī kādiem citiem notikumiem, jeb varbūt viņi bija autohtono 
vendu pēcteči? P.  Johansens centās sameklēt somiskās paralēles daudziem Kursas 
vietvārdiem, tomēr Valentīns Kiparskis Kurzemes toponīmikā vairāk saskatīja baltisko, 
nevis somisko  slāni.124 P. Johansena novērojumi diemžēl nav iniciējuši tālākus pētījumus, 
kas ar jauniem argumentiem apstiprinātu vai noliegtu viņa secinājumu pama totību. 

Vidzemē lībiešu asimilācija saistāma galvenokārt ar latgaļu/latviešu, dažviet arī 
zemgaļu vai citu baltu ienākšanu un vairākuma veidošanos lībiešu novados. Gar 
 Daugavu un Burtnieku ezera virzienā tas vērojams jau vēlajā dzelzs laikmetā, kad vei
dojās etniski jaukti apvidi, piemēram, Idumejas novadā. Lielākā daļa orientieru nosau
kumu, kas minēti Umurgas draudzes Katvaru muižas (uz austrumiem no Limbažiem) 
1357.  gada lēņa grāmatas robežaprakstā, ir latviskas izcelsmes vai satur latviskus 
formantus,125 un tas liecina, ka jau 14. gadsimta vidū Umurgas apvidū pastāvēja samērā 
liela latviešu kopiena. Krimuldas apkārtnē vismaz kopš 13. gadsimta pirmās puses pa
stāvēja Kuršu ciems (Cursiculle), turpat netālu arī Aizgales ciems (Asigalle < latviešu 
val. aiz? + gals). 

Lībiešu novadu viduslaiku vietvārdu korpusa izveidošana un tā analīze hronolo
ģiskā griezumā zināmā mērā varētu raksturot latviešu ieplūšanu lībiskajā vidē, tomēr 
tas ir nākotnes uzdevums.

Unikāls dokuments ir ap 1550. gadu sastādītā Rīgas arhibīskapijas vaku grāmata ar 
vaku, sētu un to saimnieku uzskaitījumu.126 Līdztekus lībiskas izcelsmes vietvārdiem 

122 Muižnieks V. Bēru tradīcijas Latvijā, 186.–188. lpp.
123 Johansen P. Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit. Baltische Lande, Bd. 1. Ostbaltische 

Frühzeit. Leipzig: S. Hirzel, 1939, S. 280–282, Abb. 168–169.
124 Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Finnische Literaturgesellschaft, 1939.
125 LGU, 1: 82: Osolltetz (ozols + tece), Apsetetz (apse + tece), Stropeuppe (strops? + upe), Margellsall (sala), 

Peschenpurwe (purvs), Kaysterkalln (kalns), Tellemuggur (teļš + mugura) u.c. 
126 Oriģināls glabājas Šverīnes Zemes arhīvā Vācijā, fotokopija – Latvijas Valsts vēstures arhīvā (4060. f., 

2. apr., 483. l.). Tuvāk dokuments analizēts: Auns M. The Livs in Livonia in the Middle of the 16th century. – 
Alenius K., Honkala A., Wunsch S. (eds.). On the Eastern Edge of the Baltic Sea. Borders and Integration in 
the History of the FennoBaltic Region. Rovaniemi: PohjoisSuomen historiallinen yhdistys, 2009, pp. 29–37 
(Studia Historica Septentrionalia, 58).
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dokumentā skaidri nodalāms arī lat
viešu valodas slānis. Uzmanība pievēr
šama vārdu grupai, kas gan latviešu, 
gan lībiešu valodā apzīmē sētas saim
nieka sociālo statusu, nodarbošanos vai 
radniecību. Vaku grāmatā mājvārdu 
pozīcijā bieži minēti vārdi Jaunswirs/
Vsmes, Vsemes (jaunsvīrs), dels/poy, 
poye (dēls), dažos gadījumos arī brall, 
brale (brālis), tawe/isat (tēvs). Doku
menta saturs ar diezgan augstu var
būtību liecina, ka latviskās vai lībiskās 
formas lietojums nav nejaušs un var 
rak sturot tā laika etnisko situāciju, to
mēr ne visi  ieraksti pakļaujas šādai in
terpretācijai, tādēļ kategoriskus secinā
jumus izdarīt nav iespējams.

Turaidas pilsnovada Imkull un 
 Joegel vakā starp vārdiem, kas apzīmē 
saimnieka sociālo statusu vai radnie
cību, dominē latviskās formas (30–40% 
no visu sētu skaita, Juglas vakā pat 
70%), bet lībisko formu lietojums ir 
krietni mazāks. Cerbkul un Imkull vakā 
var konstatēt arī aptuveni 20 vārdus ar 
latviskas izcelsmes formantiem (nieks, 
vieta u.c.). Tas acīmredzot liecina par 
latviešu saimnieku ievērojamu īpat
svaru un pat dominēšanu. 

Turpretī Adiemunde vakā var kon
statēt visai lielu lībiešu īpatsvaru – 
saimnieki, kam piešķirts lībiskais apzī
mējums Vsmes, Vsemes vai poy, poye, 
veido 48% no saimnieku skaita, bez tam 
šajā vakā minētas trīs Ratstep, resp., ratnieku, mājas (kaut gan var diskutēt, vai tas bija 
saimnieku amata vai ciema nosaukums lībiešu valodā). Citi Adiemunde vakas mājvārdi 
ir gan “neitrāli” (piemēram, Jurjen Schmidt, Bartolomeus Sturman), gan lībiskas vai 
latviskas izcelsmes, taču nav izmantojami etniskās piederības noteikšanai. Tā kā daļa 
“nezināmo” saimnieku acīmredzot piederēja arī pie lībiešiem, jāsecina, ka Adiemunde 
vakā bija vismaz neliels lībiešu pārsvars pār latviešiem. 

Krimuldas pilsnovada vaku mājvārdu lielāko daļu var iedalīt divās grupās: latvis
kas izcelsmes un “neitrālos”. Vārdi, kas saistīti ar latviešu valodas slāni, raksturo saim
nieku eventuālo nodarbošanos (Burtnix, Ratnick, Kubbelnick, Schweinix u.c.) vai arī 
apzīmē dažādus objektus, dzīvniekus un īpašības (Sabacke, Sirul, Sahrin, Vppit); 

1 - Pasobens
2 - Hannis
3 - Kaulen

4 - Assigal
5 - Terckull
6 - Thotis

7 - Cubbents
8 - Artzim
9 - Cromonn

Dominē lībieši
Dominē latvieši
Viduslaiku ciemi

Salymunde

Lepyaminde

Leppia

Vttel
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Velts

Adiemunde
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Imkull
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Obennorgenn

Corbenn

Sickenayse

7. att. Rīgas arhibīskapijas Lībiešu gala vakas 16. gadsimta vidū 
(pēc: Auns M. Turaidas un Krimuldas novada apdzīvotība 
un  iedzīvotāju etniskā piederība Livonijas laikā. Pa somugru 
pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, Turaida. Rīga: 
Zinātne, 2009, 57. lpp., 2. att.)
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 daudzi mājvārdi satur formantus vecs, jauns, liels, mazs, dēls, vīrs. Šādu vārdu īpatsvars 
Krimuldas pilsnovada vakās ir vismaz 25%, savukārt lībiskas izcelsmes mājvārdu slānis 
šķiet samērā neliels, tomēr precīzākam novērtējumam nepieciešama dziļāka lingvis
tiska analīze.

Ar lielu piesardzību etnisko situāciju Rīgas arhibīskapijas Lībiešu gala novados 
16.  gadsimta vidū var novērtēt tā, ka Krimuldas pilsnovadā un Turaidas pilsnovada 
austrumdaļā, kā arī Uteles vakā Limbažos un Korbes vakā Umurgā vairākums lībiešu 
jau bija asimilēti un iedzīvotāju lielāko daļu veidoja ienākušie latvieši un asimilētie 
 lībieši, savukārt Adiemunde, Salymunde un Lepyaminde vakā joprojām dominēja  lībieši. 
Pārējās vakās lībieši aizvien veidoja lielu iedzīvotāju daļu, taču nav iespējams noteikt, 
vai viņi tur joprojām bija vairākumā. 

Līdzīgi kā Turaidas un Krimuldas tuvākajā apkārtnē, samērā strauji lībiešu asimi
lācija norisa arī Daugavas lejteces apvidū. Rīgas 13.–14. gadsimta kapsētās atsegti ap
bedījumi, kuri tiek skaidroti kā Daugavas lībiešu, Kurzemes lībiešu (vendu), Ziemeļ
kurzemes kuršu un zemgaļu apbedījumi,127 un tas, ievērojot arī Rīgas vācu kopienas 
pastāvēšanu, liecina par Rīgas iedzīvotāju etnisko daudzveidību. Mazāk pārliecinoša 
Rīgā ir latgaļu klātbūtne, tomēr jau 12. gadsimtā Daugavas lībiešu novados konstatē
jama izteikta latgaļu kultūras ietekme.128 Gan etniskā neviendabība (ir pazīmes, kas 
liecina arī par skandināvu klātbūtni Daugavas lībiešu etnoģenēzē), gan Daugavas lej
teces kā tirdzniecības centrālās vietas pievilcība, jo tur apmetās arvien jauni ienācēji 
un tādējādi mazināja lībiešu īpatsvaru, varēja būt starp faktoriem, kas rezultējās Dau
gavas lībiešu asimilācijā.

Pieminami arī daži 14. gadsimta vidus dokumenti,129 ar kuriem tika noregulētas 
bišu koku īpašuma tiesības Rīgas patrimoniālajā apgabalā un kuros runāts par lībie
šiem un senajām lībiešu īpašuma tiesībām. 

Lai gan vēsturnieki, arheologi, bioarheologi un valodnieki saistībā ar lībiešu asimi
lāciju ir konstatējuši daudzus vērā ņemamus faktus, šis jautājums aizvien uzskatāms 
par maz izzinātu. Galvenais iemesls lībiešu asimilācijai acīmredzot bija baltu etnosu 
ekspansija ziemeļu virzienā, tā gan Kurzemē, gan vēlākajā Vidzemē bija aizsākusies jau 
pirms vācu agresijas. Daugavas lejteces apvidū iedzīvotāju sastāvu mainīja arī Rīgas kā 
Livonijas metropoles un multietniska centra attīstība. Zināma ietekme varēja būt bada 
un sērgu izraisītām krīzēm ar sekojošu depopulāciju, ko kompensēja ienācēji no citiem 
apvidiem. Tomēr izšķirošas pārmaiņas demogrāfiskajā un etniskajā situācijā  acīm redzot 

127 Denisova R., Gerhards G., Zariņa G. 12.–14. gadsimta Rīgas iedzīvotāju antropoloģiskais sastāvs un etniskā 
piederība. Senā Rīga: pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 
144.–157. lpp.; Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē. Pētījumi kuršu senatnē. Rakstu krājums. 
Rīga: NIMS, 2008, 46.–49. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14); Celmiņš A. Iekšrīgas 
13.–18. gad simta apbedīšanas vietu arheoloģiskā izpēte. Senā Rīga: pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 7. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 109.–116. lpp.

128 Vilcāne A. Latgaļu senlietu atradumi Daugavas lejtecē un Rīgā (10.–13. gs.). Senā Rīga: pētījumi pilsētas 
arheo loģijā un vēsturē, 159.–170. lpp. Par Daugavas lībiešu apgabala etnisko neviendabību sk. arī: Zemītis G. 
Izmaiņas lībiešu dzīvesvietu izvietojumā Ikšķiles apkārtnē 13.–15. gadsimtā. Ikšķiles almanahs, 4. Ikšķile: 
Ikšķiles novada pašvaldība, 2012, 89.–100. lpp.

129 LGU, 1: 71; Caune A. Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga: Jumava, 1998; Napiersky J. G. L. Die Libri 
re dituum der Stadt Riga. Leipzig: Duncker & Humblot, 1881, S. 58–61.
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notika pēc Livonijas sabrukuma. Spriežot pēc Vidzemes 17. gadsimta pirmās puses 
arklu revīziju datiem, lielāka negatīva ietekme bija ne tik daudz Livonijas karam, cik 
postošajam badam un sērgām, kas izcēlās Polijas–Lietuvas un Zviedrijas kara (1600–
1629) pašā sākumā. 

Nav iespējams konstatēt, kurā brīdī lībiešu novados sāka dominēt latviešu valoda, 
kļūstot arī par vienīgo saziņas valodu baznīcas rituālos, – tas nepārprotami bija vēl 
viens faktors, kas ietekmēja lībiešu asimilēšanos. 

Nobeigums

Krustnešu ekspansija Baltijā radīja jaunu ģeopolitisko situāciju. Uz Livoniju tika 
pārnesta Rietumeiropas politiskā, tiesību un sociālā sistēma, kurā privileģēto kārtu 
pārstāvēja galvenokārt skaitliski nelielā vācu kopiena. Tomēr zemes varas sistēmā tika 
iekļauta arī vietējo iedzīvotāju elite, zināmā mērā tika saglabātas iedzīvotāju agrākās 
tiesības, pašpārvalde un tradicionālā dzīvesveida brīvība. 

Veidojās jauni tirdzniecības un amatniecības centri, taču kopumā Livonija palika 
agrāra zeme. Zemnieki diezgan ilgi saglabāja brīvu ļaužu statusu; kaut gan tika izman
toti kara algotņi, arī zemnieki veidoja svarīgu Livonijas karaspēka daļu. 15. gadsimtā 
sāka straujāk attīstīties uz tirgu orientēta muižu saimniecība un zemnieki pakāpeniski 
tika pakļauti dzimtbūšanai. Tā kā Livonijā neieplūda vācu zemnieki (tam bija svarīga 
nozīme no zemes turpmākās etniskās attīstības viedokļa), sociālā polarizācija sakrita 
ar etnisko polarizāciju. Etniskā polarizācija izpaudās arī vasaļu kārtā – sākotnēji dau
dziem Livonijas zemju vasaļiem bija autohtona izcelsme, taču kopš 15. gadsimta vācu 
lēņi jau bija absolūtā vairākumā. Augstāka sociālā statusa sasniegšanai daļa autohtono 
iedzīvotāju pārvācojās, tomēr tas notika nenozīmīgos apmēros.

16. gadsimta vidū tagadējās Latvijas teritorijā varēja būt ap 400  000 iedzīvotāju 
(6,3 cilv./km²), un tas ļauj to pieskaitīt ne sevišķi blīvi apdzīvotām zemēm, tomēr ap
dzīvotības blīvums ir samērojams ar ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem. 

Lai gan nav iespējams droši spriest par to, kā citos apstākļos būtu noritējusi etniskā 
attīstība, 13. gadsimta iekarojumi to būtiski ietekmēja. Livonijas izveidošanās radīja 
visumā vienotu politisko, saimniecisko un kultūras telpu, kurā agrākajām etnisko 
grupu robežām vairs nebija tik svarīgas nozīmes, un šās telpas robežās apjausma par 
kopīgo vismaz dažos aspektos, iespējams, sāka prevalēt pār atšķirīgo. Lai gan būtu pār
droši teikt, ka Livonijas ietvars determinēja latviešu tautas izveidošanos mūsdienu vei
dolā, tas pilnīgi noteikti ietekmēja Latvijas teritorijā dzīvojošo etnosu konsolidāciju. 

Atzīstot Livonijas ietvaru par būtiskāko faktoru Latvijas teritorijā dzīvojošo baltu 
etnosu konsolidācijā, kā nākamais faktors jāizceļ latviešu (latgaļu) valodas kļūšana par 
vietējo etnosu (laika gaitā – arī lībiešu) kopvalodu jeb interdialektu. Šis process acīm
redzot mazāk skāra nomaļāk esošo Austrumlatviju (Latgali), bet pēc Livonijas sabru
kuma interdialekta izplatīšanos tur kavēja arī politiskā un konfesionālā nošķirtība.

16. gadsimtā nevaram runāt par visos aspektos vienotu, konsolidētu latviešu tautu. 
Patiesībā “vienotās” tautas aspektam arī nav izšķirošas nozīmes – daudz būtiskāk ir tas, 
ka mūsdienu latviešu etniskajā apziņā pastāv cieša saikne ar komponentiem, no  kuriem 
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latvieši veidojušies. Dažādas turpmākās politiskās pārmaiņas, to skaitā latviešu apdzī
votās teritorijas politiskā sašķeltība, radīja etniskās dalīšanās iespējamību pēc konfe
sionālā principa, kā arī pārvācošanās vai pārslāvošanās draudus. Tomēr no visām vēs
tures piedāvātajām varbūtībām gan jaušu, gan nejaušu apstākļu sakritības dēļ 
ilgtermiņā īstenojās tā, kuras rezultāts ir mūsdienu latviešu nācija.

Par autoru

Muntis Auns (dz. 1955) – Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures insti
tūta pētnieks. Zinātniskās intereses saistītas galvenokārt ar Latvijas 13.–18. gad
simta vēsturisko ģeogrāfiju un vēsturisko demogrāfiju. Pētījis arī dažādus Livoni
jas vēstures aspektus, piedalījies J. K. Broces “Monumente” materiālu izdevuma 
sagatavošanā (1.–4. sēj., 1992–2007). Izdevuma “Latvijas vēstures atlants” (Jāņa 
sēta, 1998, 2005, 2011) galvenais zinātniskais redaktors, “Latvijas enciklopēdija” 
(SIA “Valērija Belokoņa izdevniecība”, 1.–5. sēj., 2002–2009) vēstures nozares re
daktors. Publicējis ap 40 zinātnisku rakstu Latvijas, Polijas, Somijas un Zviedrijas 
izdevumos.
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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 ār
politiskajā kontekstā. Tiek sniegta informācija par hercogistes politiskās un administratīvās sistēmas 
pamatiem, svarīgākajiem notikumiem un atsevišķu hercogu darbību. 

Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, Pakļaušanās līgums, “Valdības formula”, muižnie
cība, Ketleru dinastija, kolonijas, Bīronu dinastija, Krievijas protektorāts.    

Līdz pat padomju perioda beigām Kurzemes hercogistes historiogrāfijas1 stāvokli 
ietekmēja gan katram laikmetam atbilstošs pētniecības līmenis, gan arī sava laika ideo
loģiskās prasības. Tā rezultātā radās diezgan jūtams disbalanss atsevišķu tēmu un vēs
tures posmu izpētē. Kopumā jāsecina, ka pētījumu tematikā dominē politiskā vēsture, 
kamēr sociālās, ekonomiskās un ikdienas vēstures jautājumiem veltītu publikāciju 
skaits ir salīdzinoši mazs. Jāievēro, ka 20. gadsimta vēstures kolīzijas izraisīja vairāku 
ideoloģiski atšķirīgu historiogrāfijas tendenču parādīšanos, proti, vācu un latviešu fak
tora pretnostatīšanu, kas jūtami ietekmēja arī Kurzemes hercogistes historiogrāfiju. 
Pēc neatkarīgas Latvijas valsts (1918–1940) izveidošanās attiecībā uz Kurzemes herco
gistes pētniecību, no vienas puses, norisinājās jaunā latviešu nacionālā valstiskuma 
sakņu meklēšana vēsturē, no otras – turpinājās vācbaltiešu historiogrāfijas tradīcija. 
Pēc Otrā pasaules kara abi šie historiogrāfijas strāvojumi turpināja pastāvēt ārpus Lat
vijas teritorijas. Savukārt Padomju Latvijā notika agrāko vācbaltiešu un latviešu vēs
turnieku pirmskara pētījumu rezultātu adaptācija marksistiskajām nostādnēm, bet 
jauni pētījumi Kurzemes hercogistes vēsturē notika visai šaurā apjomā. Taču līdz ar 
Kurzemes zemes arhīva atgūšanu no Vācijas 20. gs. 70.–80. gadu mijā pavērās jaunas 

1 Tuvāk sk.: Zeids T. Kurzemes hercogiste historiogrāfijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1994, 
16.–26. lpp. 
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pētniecības iespējas.2 Pēc PSRS sabrukuma (1991) Latvijā un Vācijā aizsākās jauns 
Kurzemes hercogistes pētniecības vilnis, kam pievienojās arī Polijas, Francijas u.c. val
stu pētnieki. Pēdējos gadu desmitos tapusi virkne darbu, kas balstīti vēstures avotu iz
pētē un kuros hercogistes vēsture tiek aplūkota Eiropas vēstures kontekstā. Tomēr da
rāmā vēl ir ļoti daudz, un par daudziem jautājumiem pētījumu vēl joprojām trūkst.    

Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošanās un pirmais 
pastāvēšanas posms

16. gadsimts Latvijas vēsturē ir lielu satricinājumu laiks. Jau kopš 15.  gs. otrās 
puses viduslaiku Livonijā, kuru veidoja klerikālu feodālu zemeskundzību kon fe
derācija,3 arvien spēcīgāk izpaudās dažādie faktori, kas drīzumā noveda pie tās sabru
kuma. Politiskā ziņā Livonijas kungu – Vācu ordeņa Livonijas mestra, Rīgas arhibīs
kapa, bīskapu – starpā valdīja nevienprātība un norisinājās savstarpēja cīņa par varu. 
Jau tas apstāklis, ka šeit kā varas nesēji darbojās atšķirīgu tipu garīgie zemes kungi, 
proti, baznīcas prelāti un kristīgo bruņinieku ordenis, radīja nesamierināmas pret
runas, ko vēl pastiprināja neskaidri definētā varas hierarhija. Nomināli politiskā 
virsvara pienācās Rīgas arhibīskapam, savukārt Vācu ordenis un tā Livonijas atzars 
bija tieši pakļauti pāvestam, kas konfliktu gadījumos ļāva vērsties pēc atbalsta tieši 
kūrijā. Abi konkurējošie politiskie spēki centās apliecināt savu virsvadību Livonijā, 
tāpat arī Tērbatas un SāmsalasVīkas bīskapi periodiski mēģināja paplašināt savas 
ietek mes sfēras uz kaimiņu rēķina.4 

Pieaugot lauksaimniecības preču pieprasījumam Rietumeiropas tirgos, Livonijā 
vasaļu kārta arvien vairāk pievērsās saimnieciskām lietām, atstājot novārtā militāro 
kalpošanu senjoram. Gan vasaļiem, gan arī ordenim un prelātiem piederošās muižas 
(domēnes jeb amti) pakāpeniski tika pārvērstas par lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošanas centriem, ierīkojot un paplašinot aramzemes laukus, kurus klaušu kārtā 
apstrādāja zemnieki. 15. gs. beigās un 16. gs. sākumā strauji norisinājās jaunu muižu 
dibināšana. Piemēram, līdz 1500. gadam latviešu apdzīvotajās zemēs uz ziemeļiem no 
Daugavas dokumentos fiksētas 123 muižas, kam nākamajos 60 gados pievienojās vēl 
210 jaunas muižas. Jaunu muižu veidošana notika cita starpā arī uz domēņu zemes 
fonda rēķina, pieaugot zemes izlēņošanai un pārdošanai, kas sevišķi izvērsās Livonijas 
ordeņvalstī un Rīgas arhibīskapijā. Līdztekus tam arvien vairāk tika sašaurinātas 

2 Par Kurzemes hercogistes dokumentu krājuma vēsturi sk.: Krajevska B., Zeids T. Zwei kurländische Archive 
und ihre Schicksale. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. Hrsg. von 
E. Oberländer, I. Misāns. Lüneburg: Nordostdeutsches Kulturwerk, 1993, S. 13–28.

3 Viduslaiku Livoniju, kas aptvēra mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijas, veidoja Vācu ordeņa Livonijas 
atzaram piederošās zemes, kā arī Rīgas arhibīskapija, Kurzemes bīskapija, Tērbatas (Dorpat) bīskapija un 
SāmsalasVīkas (ÖselWiek) bīskapija. 

4 Tuvāk sk., piem.: Jähnig B. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. 
Berlin: LIT Verlag, 2011; Eihmane E. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. Par problēmas historiografiju sk.: Eihmane E. Livonijas zemes kungu 
savstarpējās attiecības: historiogrāfijas stāvoklis un perspektīvas. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju 
meklējumos: Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 195.–222. lpp. 
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zemnieku tiesības. Lai nodrošinātu darbaspēku, zemniekiem visādos veidos ierobe
žoja pārvietošanās brīvību, bet 1494. gadā noslēgtā Rīgas arhibīskapa Mihaela Hil
debranda un vasaļu līgumā zemnieki pirmo reizi tika apzīmēti par “mantojamiem 
pavalstniekiem”. Tāpat arī vasaļi un citi muižu turētāji pakāpeniski ieguva arvien lie
lākas jurisdikcijas tiesības pār zemniekiem – līdz pat tiesībām sodīt ar nāvi.5 

Vēl vairāk pastāvošo politisko un sociālo sistēmu Livonijā satricināja straujā refor
mācijas izplatīšanās 16. gs. pirmajā trešdaļā. Vispirms tā skāra lielākās Livonijas pilsē
tas. Piemēram, Rīgā 1522. gadā izveidojās neliela luterāņu draudze un jau 1525. gadā 
pilsēta ieguva ticības brīvību.6 Pakāpeniski luterticība izplatījās ne vien vasaļu, bet arī 
ordeņbrāļu vidū un skāra arī bīskapiju amatpersonas.7 Kaut arī sākotnēji Livonijas val
došās aprindas vēl cerēja, ka spēs savienot jauno ticību ar veco politisko iekārtu, turp
mākie notikumi parādīja šo cerību nerealitāti.8 

Livonijas iekšpolitisko nestabilitāti steidzās izmantot apkārtējās valstis, kur šai 
laikā notika Livonijai pretēji procesi – proti, varas centralizācija un tieksme pēc hege
monijas reģionā. Rezultātā, izraisoties Livonijas karam (1558–1582), vecā Livonija ne
bija spējīga izrādīt nopietnu pretestību Maskavijas cara Ivana IV karapulkiem. Tāpēc 
jau 1559. gadā livonieši lūdza Polijas karaļa un Lietuvas lielkņaza Sigismunda II 
 Augusta protekciju. Vēl pēc diviem gadiem Sigismunda Augusta virskundzībai pakļā
vās gandrīz visa Livonija, izņemot Zviedrijas varā nonākušo Igaunijas ziemeļdaļu ar 
Rēveli (Tallinu).9 

Viens no galvenajiem pakļaušanās Sigismundam Augustam iniciatoriem bija Livo
nijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers.10 Sarunu laikā, kas norisinājās 1561. gada rudenī 
Viļņā, viņam neizdevās panākt karaļa piekrišanu jaunam valstiskam veidojumam, kas 
aptvertu visu bijušo Livoniju. Pēc vairāku nedēļu sarunām 1561. gada 28. novembrī 

5 Dorošenko V. Latviešu zemes XVI gadsimtā. Latvijas PSR vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
3. pārstr. un papildin. izd. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1986, 54.–55. lpp.; sk. arī M. Auna rakstu šajā sējumā. 
Salīdzinājumam sk. arī: Melton E. Gutsherrschaft in East Elbian Germany and in Livonia 1500–1800: A Cri
tique of the Model. Central European History, Vol. 21, No. 4, 1988, pp. 315–349; Schmidt Chr. Leibeigen
schaft in Ostseeraum: Versuch einer Typologie. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1997.        

6 Tuvāk sk.: Pabst M. Die Typologisierbarkeit von Städtereformation und die Stadt Riga als Beispiel. Frankfurt 
am Main: Peter Lang GmbH, 2015.

7 Par reformācijas gaitu Livonijā joprojām viens no būtiskākajiem darbiem: Arbusow L. Die Einführung der 
Reformation in Liv, Est und Kurland. Vol. 1, 2. Leipzig; Riga: G. Löffler, 1919, 1921. Sk. arī: Kreem J. Der 
Deutschen Orden und die Reformation in Livland. The Military Orders and the Reformation. Choices, State 
Building and the Weight of Tradition. Ed. by J. A. Mol, K. Militzer, H. J. Nicholson. Hilversum: Verloren, 
2006, pp. 43–57.    

8 Lai arī par reformācijas tēmu Latvijas historiogrāfijā eksistē plašs darbu klāsts, tomēr trūkst pētījumu ar laik
metam atbilstošu problēmu uzstādījumu. Sk.: Kļava V. Reformācija Livonijā: pētniecības tradīcijas un per
spektīvas. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos: Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli, 
214.–222. lpp.  

9 Sk., piem.: Hirscheid M. von. Die Säkularisationen der Geistlichen Staaten Livlands 1558–1561. Typologie 
und Vergleich. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 3/4/5,  2013,  90.–107. lpp. 

10 Kā norāda vācu pētnieks Udo Arnolds, Gothardam atšķirībā no Vācu ordeņa mestra Prūsijā nebija nekādas 
alternatīvas izvēles, kā vien mēģināt izveidot kādu jaunu valstisku veidojumu Livonijā. Sk.: Arnold  U. 
Hoch meister Albrecht von BrandenburgAnsbach und Landmeister Gotthard Kettler. Ordensritter und Ter
ritorial herren am Scheideweg in Preussen und Livland. The Military Orders and The Reformation. Choices, 
State Building and the Weight of Tradition, pp. 11–29.    
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Livonijas ordenis ar Sigismundu II Augustu noslēdza t.s. Pakļaušanās  līgumu jeb Pacta 
Subiectionis.11 Saskaņā ar to kādreizējie ordeņa īpašumi Kurzemē un Zemgalē12 kļuva 
par mantojamu hercogisti, bet Gothards Ketlers – par Sigismunda Augusta vasali. Pā
rējie ordeņa īpašumi uz ziemeļiem no Daugavas, kā arī daļa no Rīgas arhibīskapijas un 
Tērbatas bīskapijas nonāca tiešā karaļa pārvaldībā.13 Pakļaušanās  līguma noslēgšana 
nozīmēja vecās Livonijas pilnīgu sabrukumu un bija viens no notikumiem, kas poli
tiski iezīmēja agro jauno laiku iestāšanos Latvijas teritorijā.14 Vienlaikus 1561. gada 
28. novembris uzskatāms par Kurzemes un Zemgales hercogistes (Ducatus Curlandiae 
et Semigalliae)15 de iure dibināšanas dienu. 1569. gadā, kad Ļubļinas seimā tika izvei
dota vienota PolijasLietuvas valsts jeb “Abu Nāciju Republika” (Žečpospolita), notika 
arī t.s. Kurzemes hercogistes inkorporācija PolijasLietuvas valstī, kas nozīmēja, ka tā 
kļuva par kopēju PolijasLietuvas lēni.16

Pakļaušanās līgums stājās spēkā 1562. gada 5. martā, kad Rīgas pilī svinīgā cere
monijā tika sekularizēts Livonijas ordenis.17 Tam sekoja Gotharda Ketlera jau kā laicīga 
hercoga uzticības zvērests Sigismundam II Augustam. Savukārt bijušie ordeņa brāļi un 
vasaļi, kas izveidoja hercogistes muižniecības kārtu (Ritterschaft und Landschaft), zvē
rēja uzticību jaunajam hercogam kā viņa pavalstnieki. Pakļaušanās līgums nodrošināja 
tiem: 1) ticības brīvību saskaņā ar Augsburgas konfesiju; 2) līdzšinējo tiesību un 

11 Pakļaušanās līgums, kas Kurzemes hercogistē biežāk tika dēvēts par Provisio Ducalis (burtiski: “hercoga 
iztika”), bija noslēgts ar līdzīgiem noteikumiem, kā 1525. gadā pārveidojot par hercogisti Vācu ordeņa valsti 
Prūsijā. Pakļaušanās līguma teksts publicēts:  Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum zur rus
sischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795. Hrsg. von E. Oberländer, V. Keller. Pa
derborn: Ferdinand Schöningh, 2008, S. 54–71. Par rakstā aplūkoto problemātiku sk. arī Latvijas Nacionālā 
arhīva mājaslapā virtuālo izstādi No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam. Pieejams: www.archiv.org.
lv/hercogiste/ (skatīts 30.03.2017.)

12 Viduslaiku beigās Vācu ordeņa Livonijas atzara īpašumā atradās divas trešdaļas Kurzemes un visa Zemgale. 
Ārpus ordeņa pārvaldes atradās nelielā Kurzemes bīskapija, kuru pēc sekularizācijas sāka dēvēt par Piltenes 
apgabalu. 17. gs. sākumā tas nonāca tiešā PolijasLietuvas karaļa pakļautībā.

13 Sākotnēji arī šo zemju pārvaldīšanu karalis uzticēja Ketleram. Taču, kad 1566. gadā izveidoja t.s. 
Pārdaugavas hercogisti (Ducatus Transdunensis), karalis iecēla citu administratoru, bet Ketlers savu posteni 
zaudēja. Rīgas pilsēta vēl 20 gadus cīnījās par īpaša statusa iegūšanu un tikai 1581. gadā oficiāli pakļāvās 
Polijas karalim. 

14 Par “agro jauno laiku” koncepta problemātiku un Baltijas reģiona īpatnībām sk.: Oberländer E. Das Konzept 
der Frühen Neuzeit und die Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands 1561–1795. Die Baltischen Länder 
und Europa in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von N. Angermann, K. Brüggemann, I. PöltsamJürjo. Köln; Wei
mar; Wien: Böhlau, 2015, S. 11–36 (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, Bd. 26). Sk. arī: Kļava V. 
Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošanās un jauno laiku sākums Latvijas vēsturē. Ventspils muzeja 
raksti, 1. sēj., 2001, 27.–35. lpp.; Kļava V. Ceļa sākums uz moderno sabiedrību Latvijas vēsturē. Latvijas 
Arhīvi, Nr. 4, 2008, 39.–56. lpp.   

15 Runājot par hercogisti, literatūrā īsuma labad pieņemts lietot terminus “Kurzemes hercogiste” vai “Kurzeme”.  
Ja nosaukumi “Kurzeme”, “Zemgale” tiek lietoti ģeogrāfiskā nozīmē, tas saprotams no konteksta.

16 Kad 1561.  gadā notika sarunas par Livonijas pakļaušanos, Polijas seims, gribēdams izvairīties no kara 
ar Krieviju, to neatbalstīja. Tādēļ Sigismunds II Augusts solījās līdz seima piekrišanai sniegt militāru 
palīdzību ar lietuviešu spēkiem un Livonijas pakļaušanos pieņēma Lietuvas lielkņazistes vārdā. Tolaik 
Poliju un Lie tuvu vienoja valdnieka persona (personālūnija), kas 1569. gadā Ļubļinā tika pārveidota par 
reālūniju. Kurzemes hercogistes inkorporācijas dokuments. Ļubļinā, 1569. gada 3. augustā. LVVA, 554. f., 
1. apr., 25. l.

17 Tādējādi 1562. gada 5. martā notika Kurzemes hercogistes dibināšana de facto.
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 privilēģiju saglabāšanu, kā arī muižu mantošanas tiesības abu dzimumu ģimenes 
 locekļiem; 3) priekšrocības amatu piešķiršanā vietējiem vācu iedzīvotājiem (indige
nāts). Gothardam Ketleram tika piešķirts tāds pats tituls, regālijas un gods kā Prūsijas 
hercogam 1525. gadā.18 Oficiāli hercoga tituls skanēja – no dieva žēlastības Kurzemes 
un Zemgales hercogs Livonijā (Von Gottes Gnaden in Liefland zu Curland und Sem
gallen Herzog). 

Sākot valdīt, hercogam nācās saskarties ar grūtiem uzdevumiem. Livonijas kara 
apstākļos bija jāizveido hercoga varas pamati, jānodrošina jaunās valsts teritorija un 
jāizveido administratīvais aparāts, kā arī jāparūpējas par dinastijas turpināšanu. Pēdējo 
Gothards panāca, 1566. gadā apprecoties ar Mēklenburgas hercoga Johana Albrehta I 
māsu Annu, tādējādi nodibinot Ketleru dinastiju.19 Kā būtisks instruments hercoga 
varas stiprināšanai kalpoja luterticība, kas kļuva par vienojošo saiti starp muižniecību 
un hercogu. Gotharda vadībā notika hercogistes evaņģēliski luteriskās baznīcas orga
nizācijas izveide, un hercogs bija šīs organizācijas galva. Masveidā jaunu baznīcu būve 
un veco atjaunošana hercogistē tika uzsākta saskaņā ar 1567. gada landtāga lēmumu. 
1570. gadā pēc Gotharda rīkojuma baznīcas organizācijas un kristīgās morāles ievieša
nas svarīgākie uzdevumi tika apkopoti atsevišķā tekstā ar virsrakstu “Baznīcas refor
mācija” (KirchenReformation), kā arī izstrādāti “Baznīcas likumi” (KirchenOrdnung).20 
Likumi noteica mācītāju iecelšanas un baznīcu revīziju kārtību, dievkalpojumu saturu, 
baznīcas ceremonijas utt. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbam nevācu (latviešu) 
draudzēs. Tā kā viena no reformācijas prasībām bija dievkalpojumu un sprediķu notu
rēšana iedzīvotājiem saprotamā valodā, hercogs Gothards uzdeva veikt baznīcas grā
matu un dziesmu tulkošanu un iespiešanu latviešu valodā.21

Hercogistes administratīvā sistēma sakņojās vecajā ordeņlaiku pārvaldē, vien Livo
nijas laika pilsnovadu pavēlniekus – komturus un fogtus – nomainīja pilskungi jeb 
hauptmaņi (Hauptmann) un virspilskungi jeb oberhauptmaņi (Oberhauptmann). Bū
tiskākos politiskos, ekonomiskos un tiesu jautājumus izskatīja hercoga un muižnieku 
kopīgās sanāksmēs – landtāgos.22 Landtāga lēmumiem jeb recesiem bija likuma spēks. 
Apmēram viena trešdaļa no Kurzemes hercogistes zemēm bija domēnes jeb hercoga 
muižu iecirkņi (Amt), bet atlikušās divas trešdaļas atradās bijušo ordeņa vasaļu rokās, 
kas tagad veidoja hercogistes muižnieku kārtu. Par svarīgāko politisko, administratīvo 
un kultūras centru kļuva hercoga galms, kurā koncentrējās galvenās ar valsts varu un 

18 Sk. arī:  Wörster P. Die Pacta Subiectionis als Gründungsurkunde des Herzogtums Kurland. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, Nr. 3/4/5, 2013, 108.–118. lpp. 

19 Doma par precībām ar Mēklenburgas princesi hercogam Gothardam bija radusies jau 1563. gadā, taču Livo
nijas kara dēļ tās notika tikai 1566. gada martā Kēnigsbergā. Pēc divu nedēļu svinībām jaunais pāris devās uz 
Kurzemi, kur svētki turpinājās Kuldīgas pilī. Laulībā piedzima pieci dēli un divas meitas, taču trīs no dēliem 
nomira agrā bērnībā.

20 Manuskripts. LVVA, 4038. f., 2. apr., 930. l. 
21 Par latviešu dievticības problēmu sk.: Boetticher M. von. “Deutsche” und “Undeutsche” in der Kurländi

schen Kirchengesetzgebung von 1570 und die damalige Volksfrömmigkeit der Letten. Kurland. Hrsg. von 
Vereinigte Kurländische Stiftungen im Auftrag der Kurländischen Ritterschaft, Nr. 23, 2016, S. 17–39.   

22 Atšķirībā no Livonijas laikiem Kurzemes hercogistē landtāgos vairs nepieaicināja garīdzniecības un pilsētu 
pārstāvjus. Tos landtāgā pārstāvēja hercogs. Hercogi arī apstiprināja pilsētu tiesības un kārtības jeb policijas 
no teikumus (PolizeyOrdnung).   
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pārvaldi saistītās amatpersonas un institūcijas: hercoga 
padomnieki, kanceleja un  augstākās ekonomiskās pārval
des iestāde – renteja jeb kamera (RentCammer, fürstliche 
Cammer). Hercoga galma kalpotāju vidū bija sastopami 
gan vācieši, gan latvieši.23

1570. gadā Gothards pēc muižniecības lūguma arī no 
savas puses apstiprinot karaļa dotos solījumus, izdeva t.s. 
Gotharda privilēģiju (Privilegium Gotthardinum). Tajā 
hercogs garantēja muižniecībai ticības brīvību saskaņā ar 
Augsburgas konfesiju, kā arī ordeņlaiku lēņu muižu man
tošanas un brīvas rīcības tiesības kā vīriešu, tā sieviešu 
 līnijā. Līdz ar to minētie lēņi faktiski tika pārvērsti par 
privātīpašumu, lai gan juridiski saglabāja lēņa statusu, jo 
to valdītājiem joprojām bija jāpilda vasaļu jeb t.s. jātnieku 
dienests (Rossdienst), kas nozīmēja, ka no katriem 20 ar
kliem zemes bija jādod 1 bruņots jātnieks. Savukārt ar 
tiem lēņiem, kurus piešķīra hercogs, drīkstēja rīkoties 
tikai hercoga akceptēto noteikumu ietvaros. Bez tam Got
hards privilēģijā apstiprināja muižniecībai augstāko un 
zemāko tiesas varu pār zemniekiem.24 

Tikmēr muižnieki uzskatīja, ka hercogs ir tikai “pirmais 
starp līdzīgiem”, tādēļ pretojās jebkādam hercoga varas 
pieaugumam. Tāpat jau kopš paša sākuma hercogam nācās 

aizstāvēt valsts teritoriju pret kaimiņu tīkojumiem. Sevišķi lielas problēmas pastāvēja 
uz robežas ar Lietuvas lielkņazisti, jo lietuvieši centās iedzīvoties uz hercogistes rēķina, 
nereti vardarbīgi ieņemot hercoga pavalstniekiem piederošās zemes. Kurzemes herco
gistes un Lietuvas lielkņazistes robežas regulēšanu uzsāka 16. gs. 80. gados, tomēr tā ne
tika pabeigta, un savstarpēji robežkonflikti nebeidzās līdz pat hercogistes likvi dācijai .25 

Saskaņā ar Pakļaušanās līgumu hercogiste bija mantojama tikai tiešā vīriešu līnijā, 
kas stipri sašaurināja eventuālo mantotāju loku. Tādēļ, apzinoties pastāvošos draudus 
no ārpuses un nestabilo iekšpolitisko situāciju, hercogs Gothards jau laicīgi vēlējās no

23 Piemēram, no 1576. gadā pieminētajiem 113 Jelgavas galminiekiem 42 bija nevāci – dārznieks, pavāri, 
brūveri, kalēji, zāģeri u.c. kalpotāji. Sk.: Hercoga Gotharda Ketlera ļaužu saraksts Jelgavas pilij 1576. gada 
20. janvārī. Senatne un Māksla, Nr. 3, 1937, 20. lpp.

24 Privilēģijas teksts aptver 12 punktus, ko 1570. gada jūnijā Jelgavā notikušā landtāga laikā kopīgi izstrādāja 
hercoga padomnieki un muižnieku pārstāvji. Dokumenta oriģināls nav saglabājies, taču tā pilns teksts 
 ietverts privilēģijas apstiprinājumā, ko 1581. gada 28. novembrī kara nometnē pie Pleskavas izsniedza Po
lijasLietuvas karalis Stefans Batorijs. Teksts publicēts:  Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum 
zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795,  S. 98–103.

25 Jakovļeva M. Robežas un administratīvais iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Latvi
jas zemju robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 91.–130. lpp.; 
Jakovļeva M. Territorium und Grenzen des Herzogtums Kurland und Semgallen im 16. und 17. Jahrhundert. 
Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd.  2. Hrsg. von E. Oberländer. 
Lüneburg: Verlag Nordostdt. Kulturwerk, 2001, S. 69–104; Jakovleva M. Granice Księstwa Kurlandzkiego w 
epoce nowoźytnej. Wybrane zagadnienia. Klio, Vol. 11, No. 2, 2008, s. 29–40.  

1. att. Hercoga Gotharda testamenta 
sākumlapa. 1587. gada pergaments 
(LVVA, 554. f., 1. apr., 39. l.) 
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drošināt jaunās valsts pastāvēšanu arī savas nāves gadījumā. Jau Gotharda 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 noteikumu saturēja arī 
pēdējais testaments, kuru Gothards26 parakstīja 1587. gada 23. februārī, t.i., dažus mē
nešus pirms savas nāves.27 Vecākajam dēlam Frīdriham viņš novēlēja Zemgali, bet 
otram dēlam Vilhelmam – Kurzemi, taču ar noteikumu, ka hercogisti nedrīkst sadalīt 
divās atsevišķās daļās un lēņa saņemšanai jeb investitūrai PolijasLietuvas galmā jāno
tiek kopīgi.28

Draudi Kurzemes hercogistes pastāvēšanai Gotharda dēlu  
valdīšanas laikā

Hercogu Vilhelma un Frīdriha konflikts ar muižniecību un poļu-zviedru karš 
(1600–1629)
Pēc hercoga Gotharda nāves 1587. gada 17. maijā varu pārņēma nepilnus 18 gadus 

vecais Frīdrihs kopā ar testamentā nozīmētajiem padomniekiem un māti hercogieni 
atraitni Annu. Jūlijā Frīdrihs savā un brāļa Vilhelma vārdā apsolīja ievērot visas her
coga Gotharda apstiprinātās muižniecības tiesības un privilēģijas, saņemot pretī muiž
niecības uzticības zvērestu. 1589. gada aprīlī Varšavā PolijasLietuvas karalis Sigis
munds III apstiprināja brāļiem kopīgu valdīšanu hercogistē. Investitūras diplomu 
Frīdrihs saņēma personīgi, bet nepilngadīgo Vilhelmu pārstāvēja padomnieki. Vienlai
kus PolijasLietuvas seims pieņēma likumu, kas pieļāva, ka, Ketleru dinastijai pār
trūkstot, KurzemesZemgales lēni varētu nepiešķirt jaunam hercogam, bet gan sadalīt 
vaivadijās un pievienot Lietuvas lielkņazistei. Šis lēmums jau drīz vien izraisīja drau
dus hercogistes eksistencei.  

Sasniedzis testamentā noteikto pilngadību – 20 gadu vecumu – Vilhelms 
1594. gadā atgriezās Kurzemē no studijām Vācijā. 1595. gada 23. maijā Jelgavā brāļi 
noslēdza vienošanos par varas sadali saskaņā ar tēva testamenta noteikumiem.29 Vil
helms saņēma pārvaldē hercogistes Kurzemes daļu ar rezidenci Kuldīgā, bet Frīdriham 

26 Historiogrāfijā hercoga Gotharda darbība tiek vērtēta neviennozīmīgi. Lielākais vairums autoru negatīvi 
izsakās par viņa lomu vecās Livonijas sadalīšanā, bet pozitīvi izsakās par viņu kā hercogu. Sk.: Plüer S. 
Gotthard Kettler, letzter Ordensmeister in Livland und erster Herzog von Kurland – eine umstrittene 
Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Ge
sellschaft, Bd. 2, S. 11–53.

27 Testamenta oriģināls atrodas LVVA, 554. f., 1. apr., 39. l.; publicēts: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehns
herzogtum zur russischen Provinz, S. 104–116.  

28 Jāatzīmē, ka vēstures literatūrā varas novēlēšana diviem dēliem, nevis tikai vecākajam, nereti tiek traktēta 
kā Gotharda kļūda. Tomēr teritoriju sadale starp vairākiem pēcnācējiem tolaik bija pieņemta arī citos vald
nieku, īpaši vācu firstu, galmos. Sk. arī: Bues A. Die kurländische Thronfolge im 16. und 17. Jahrhundert. Der 
frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa. Hrsg. von W. E. J. Weber. Augsburg: WißnerVerlag, 2000, S. 53–72.

29 Oriģināls uz pergamenta. LVVA, 5561. f., 4. apr., 719. l.; publicēts: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehns
herzogtum zur russischen Provinz, S. 117–120. Sk. arī: Keller V. “... certis legibus convenisse ...“. Zum Ver
tragswerk der Herzöge Friedrich und Wilhelm von 1595. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, S. 55–68.    
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palika Zemgale ar rezidenci Jelgavā. Katram herco
gam bija savs galms, saimnieciskā pārvalde un ze
mākā tiesvedība, taču nedalīta palika augstākā tiesu 
iestāde – galma tiesa. Tāpat arī landtāgos kopā bija 
jāsanāk abu hercogistes daļu muižniecībai.

Vilhelms savā hercogistes daļā izvērsa aktīvu 
saimniecisko darbību, vienlaikus cenšoties ierobe
žot muižniecības tiesības. Piemēram, viņš aizliedza 
muižniekiem nodarboties ar koku tirdzniecību, no
sakot, ka tā ir hercoga privilēģija. Vilhelms pieņēma 
svarīgos amatos ārzemniekus un bez īpaša iemesla 
izsludināja muižnieku karaspēka skates. Taču vis
vairāk muižniekiem nepatika Vilhelma izsludinātā 
muižu revīzija, kuras dēļ hercogs vairākiem muiž
niekiem neatzina tiesības uz valdījumiem. Pret her
cogu izveidojās spēcīga opozīcija, kuras priekšgalā 
nostājās brāļi Magnuss un Gothards Noldes, kam ar 
Vilhelmu bija senas personiska rakstura nesaskaņas. 
Hercogs Frīdrihs mēģināja abas puses samierināt, 
taču neveiksmīgi.30    

Konflikts kulmināciju sasniedza 1615. gadā, kad 
Jelgavā, kur norisinājās kārtējais landtāgs, naktī uz 
10. augustu Vilhelms lika apcietināt brāļus Noldes, 
apsūdzot viņus muižnieku dumpja organizēšanā. 
Aresta laikā Noldes pretojās un tika nogalināti. Par 
atbildi muižniecība iesniedza sūdzību PolijasLietu
vas karalim. Slepkavības un muižnieku sūdzību iz

meklēšanai uz Kurzemi tika nosūtīta īpaša karaļa komisija, bet abiem hercogiem nācās 
stāties karaļa tiesas priekšā. PolijasLietuvas karalis atstādināja hercogus no troņa. Re
zultātā Vilhelms zaudēja hercoga tiesības, bet Frīdriham ar pūlēm izdevās attaisnoties 
un saglabāt Kurzemes un Zemgales hercogisti kā vienotu valsti. 

Noturēties tronī Frīdriham izdevās, tikai piekāpjoties vairākām muižniecības poli
tiskām prasībām. Tās tika formulētas hercogistes satversmē jeb “Valdības formulā“ 
(Formula Regiminis; Regimentsformel), kuru 1617. gadā izstrādāja karaļa komisāru va
dībā. “Valdības formula” noteica valsts iekārtu, ierobežojot hercoga varu par labu 
muižniecībai, un palika spēkā līdz pat hercogistes likvidācijai 1795. gadā.31 Turklāt 
muižniecībai bija ļauts izveidot noslēgtu “īsteni dižciltīgo” (vera Nobiles) korporāciju, 

30 Par muižniecības attiecībām ar hercogiem sk.: Hübner M. Herzog und Landschaft. Die Verfassung im Her
zogtum Kurland bis 1617. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 1, 
S. 29–55; Keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs, Nachfolge und Neutralitätspolitik. Marburg: 
Verlag HerderInstitut, 2005, S. 11–105.  

31 Formula Regiminis saglabājusies daudzskaitlīgos norakstos. Iespiesta: Kurland. Vom polnischlitauischen 
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz, S. 122–145.

2. att. Kurzemes hercogistes ģerbonis. 1615. gads 
(foto no Rundāles pils muzeja krājuma).
Hercogistes ģerbonī lauva personificēja 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 Batorija ģerboņa – vilka 
žoklis     
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kurai piederīgos ierakstīja īpašā sarakstā jeb bruņnie
cības matrikulā.32 

Saskaņā ar “Valdības formulu” hercoga padom
nieku institūcija tika reducēta un izveidota jauna her
cogistes valdība. To veidoja virspadomnieku (Ober
räte) kolēģija, kurā ietilpa landhofmeistars, kanclers, 
oberburggrāfs un landmaršals, kam bija jānāk no 
bruņniecības vidus, un divi mācīti tiesību doktori.33 
Administratīvi hercogisti iedalīja četrās virspilskungu 
tiesās jeb iecirkņos (Oberhauptmannschaft), kas sīkāk 
iedalījās t.s. politiskajās draudzēs (politisches Kirch
spiel),34 un astoņos pilskungu iecirkņos (Hauptmann
schaft). Arī virspilskungu un pilskungu amatus drīk
stēja ieņemt tikai vietējie dižciltīgie. Savos apgabalos 
viņi pildīja augstāko pārvaldes ierēdņu un militāro 
pavēlnieku funkcijas, veica dažādus diplomātiska rak
stura uzdevumus un, pieaicinot piesēdētājus jeb aseso
rus, sprieda tiesu.35 Landtāgiem turpmāk bija jāsanāk 
ne retāk kā reizi divos gados. Ja iepriekš tajos varēja 
piedalīties jebkurš muižnieks, tad tagad tikai vēlēti de
putāti no privileģētās bruņniecības vidus. Agrākie 
landtāgu lēmumi zaudēja likuma spēku. “Valdības for
mula” arī noteica Gregora kalendāra jeb jaunā stila ieviešanu hercogistē ar 1618. gada 
1. janvāri.

Vienlaikus ar “Valdības formulu” izsludināja arī Kurzemes hercogistes likumkrā
jumu jeb “Kurzemes statūtus”. Par likumkrājuma izstrādāšanu hercogistē domāja jau 

32 1620.–1634. gadā muižnieku iesniegtos dižciltības pierādījumus izskatīja t.s. bruņniecības sols jeb tiesa, 
vēlāk par uzņemšanu korporācijā lēma landtāgs. Līdz 1642. gadam Kurzemes dižciltīgās muižniecības 
sarakstā (matrikulā) uzņēma 119 dzimtas, apmēram 100 palika ārpus – galvenokārt hercoga Vilhelma 
atbalstītāji un sīkmuižnieki. Turpmāk tikai matrikulēto muižnieku dzimtu pārstāvjiem bija tiesības ieņemt 
augstākos posteņus valsts pārvaldē un piedalīties landtāgā. Pirmā bruņniecības sola protokoli atrodami: 
LVVA, 640. f., 4. apr., 228., 229. u.c. l.

33 Virspadomnieks bija mūža amats. Pirmos vispadomniekus hercogs Frīdrihs iecēla no esošo padomnieku 
vidus, kurus saskaņā ar satversmi turpmāk varēja nomainīt tikai kāds no virspilskungiem. Tiesību doktoram 
arī būtu jānāk no muižniecības, taču, tā kā mācītu muižnieku tolaik nebija pārāk daudz, šo amatu drīkstēja 
ieņemt no pilsoniskajām aprindām nākušais kandidāts. Ar laiku tiesību doktori arvien vairāk tika atstumti 
no virspadomnieku kolēģijas darba, un nereti tādu valdībā vispār nebija vai bija tikai viens. 

34 Politiskās draudzes Kurzemes hercogistē nebija identiskas baznīcas draudzēm, kuru skaits bija daudz lielāks. 
Šajā ziņā hercogiste atšķīrās no zviedru Vidzemes, kur kopš 17. gs. beigām par galveno administratīvo vie
nību uzskatīja tieši baznīcas draudzi.

35 Virspilskunga tiesa bija pirmās instances tiesa visiem personiski brīvajiem hercogistes iedzīvotājiem. Tās 
spriedumus varēja pārsūdzēt galma tiesā, kuru veidoja virspadomnieki un virspilskungi, bet tālāk – Polijas 
karaļa relāciju tiesā. Pilskungu jurisdikcijai bija pakļauti hercoga muižās dzīvojošie brīvie ļaudis, kā arī zem
nieki krimināllietās. Hercoga zemnieku civillietas izsprieda attiecīgās muižas pārvaldnieki. Privātajās muižās 
tiesu vara pār zemniekiem piederēja muižas īpašniekam. Taču smagākos kriminālpārkāpumus muižnieks 
nedrīkstēja izspriest vienpersoniski, bet gan tikai pieaicinot zemnieku pārstāvjus un piesēdētājus no kaimiņu 
vidus.   

3 att. Kurzemes hercogistes “Valdības 
formula”. Pasludināta Jelgavā 1617. gada 
18. martā. 17. gs. noraksta fragments (LVVA, 
640. f., 3. apr., 630. l.)
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kopš 16. gs. 70. gadiem, taču praksē to realizēja tikai 1617. gadā.36  Statūtu pirmā daļa 
bija veltīta tiesu darbībai, otrajā daļā apkopotas civiltiesības, trešajā – krimināltiesības. 
Cita starpā “Kurzemes statūti” noteica, ka muižnieku vara pār dzimtzemniekiem pie
der pie privāttiesībām. Turklāt pie dzimtļaudīm pieskaitīja arī tādus bērnus, kuru tēvs 
bija dzimtzemnieks, bet māte – personiski brīva. Aizbēgušos dzimtļaudis bija jāizdod 
viņu kungiem bez kāda noilguma, ieskaitot tos bērnus, kas bija dzimuši jau pēc aizbēg
šanas. Muižnieks, kurš bija atklājis savu aizbēgušo dzimtzemnieku cita kunga zemē, 
bija tiesīgs pieprasīt atpakaļ savu “īpašumu”, taču nedrīkstēja to patvarīgi vest prom. 
Līdz ar to praksē zemnieku izdošanas lietas visbiežāk gadiem ilgi tika risinātas tiesā. 
Muižniekiem atļāva pašiem izdot likumus saviem dzimtzemniekiem, bet tie nedrīk
stēja būt pretrunā ar statūtiem.37    

Situāciju hercogistē vēl vairāk sarežģīja poļuzviedru karš, kas bija sācies 
1600. gadā. Pildot savus vasaļa pienākumus, kara pirmajā posmā karadarbībā piedalī
jās arī abi hercogi. Tā, piemēram, hercogs Frīdrihs personiski vadīja kurzemnieku vie
nību, palīdzot lietuviešiem uzvarēt slavenajā Salaspils kaujā 1605. gada septembrī. Taču 
tas neglāba hercogistes teritoriju no postījumiem, ko nodarīja ne vien zviedru, bet arī 
poļulietuviešu karaspēks. No pilnīgas izpostīšanas hercogisti glāba tikai PolijasLietu
vas un Zviedrijas iesaistīšanās Krievijas iekšējās varas krīzes (t.s. Smuta) militārā risi
nāšanā un dāņu uzbrukums Zviedrijai 1611. gadā. Taču pēc tam, kad 1617. gada feb
ruārī Zviedrija un Krievija noslēdza Stolbovas miera līgumu, Zviedrijas karalis 
Gus tavs II Ādolfs atkal pievērsās Baltijai. 1621. gada septembrī viņš ieņēma Rīgu, bet 
pēc tam devās uz Kurzemi un Lietuvu. 1621. un 1625. gadā zviedri ieņēma daļu no 
Zemgales, ieskaitot arī hercoga svarīgāko rezidenci Jelgavu.38 Ieilgušais karš piespieda 
hercogu Frīdrihu meklēt risinājumus hercogistes pasargāšanai. Viņš ne vien centās or
ganizēt zviedru un poļu pamiera sarunas, bet arī vismaz no 1625. gada mēģināja pa
nākt hercogistei neitralitātes statusu.39       

 Sarunas par hercogistes neitralitātes atzīšanu risinājās vairākus gadus, un perio
diski abas puses deva solījumus nekarot hercogistes teritorijā, taču reti kad tos pildīja. 
Hercogistē joprojām notika militāras sadursmes, un pat pamieru laikā karavīri nereti 
nodarbojās ar vietējo iedzīvotāju aplaupīšanu un citām vardarbībām. Kā jau minēts, 

36 Lai gan jau 1622. gadā Kurzemes muižniecība rosināja statūtus pārstrādāt, jauni likumkrājumu projekti tā 
arī netika apstiprināti, un 1617. gada variants palika spēkā līdz 19. gadsimtam.

37 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 – 16–17. gs. gaitā nostiprinājās dzimtkungu vara pār zemniekiem. Aizbēgušos zem
niekus vajadzēja izdot īpašniekam bez kāda noilguma, taču īpašniekam bija jārūpējas par saviem zem
niekiem un tos nedrīkstēja sodīt ar nāvi bez tiesas sprieduma. Turklāt hercoga muižu zemniekiem bija 
tiesības sūdzēties par muižu pārvaldniekiem, ko viņi arī izmantoja. Tas ļauj secināt, ka 17. gs. faktiskais 
zemnieku stāvoklis bija labāks nekā juridiskais. Taču 18. gs. kara, mēra un politisko juku dēļ situācija 
jūtami pasliktinājās.   

38 Jakovļeva M. Jelgava kā militārs nocietinājums poļuzviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–1661). Pētījumi 
un avoti par Livonijas ordeņpilīm. Sast. I. Ose. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 323.–353. lpp. 
(Latvijas viduslaiku pilis, VII).

39 Vairāk par karadarbību un hercoga Frīdriha darbību šajā karā sk.: Balcerek M. Księstwo Kurlandii i Semigalii 
w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 16001629. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012. 
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bez centieniem panākt neitralitātes atzīšanu kurzem
nieki arī aktīvi darbojās, lai panāktu PolijasLietuvas un 
Zviedrijas samierināšanu. Lielā mērā pateicoties Kur
zemes diplomātiskajiem pūliņiem, 1628. gada Ziemas
svētkos tika noslēgts pamiers, kas pēc vairākkārtējas 
pa garināšanas 1629. gada septembrī vainagojās ar 
Altmarkas pamieru uz 6 gadiem.40         

Zviedri palika Kurzemē vēl arī pēc Altmarkas 
 līguma noslēgšanas, jo tika nolemts, ka Kurzemes her
cogam ar zviedriem jāvienojas atsevišķi. Saskaņā ar 
1630.  gada jūnijā sarunās Rīgā panākto vienošanos 
zviedri atdeva hercogam Jelgavu, taču paturēja vairākus 
hercogistes apgabalus, kas atradās Daugavas kreisajā 
krastā, pārsvarā iepretim Rīgai, kā arī Doles salu. Šīs te
ritorijas zviedriem pienācās tikai uz pamiera laiku, taču 
tā arī vairs nekad netika atdotas. Lai gan vēl pirms poļu
zviedru sarunām Štumsdorfā 1635. gadā, kur pamiers 
tika pagarināts vēl uz 26 gadiem, hercogs Frīdrihs un 
hercogiene Elizabete Magdalēna izvērsa aktīvu diplo
mātisko darbību, lai atgūtu zviedru ieņemtās hercogis
tes daļas, viņu pūliņi palika bez panākumiem.41   

Cīņa par hercoga Jēkaba troņa mantošanas  
tiesībām
Līdz ar “Valdības formulas” pieņemšanu Kurzemes hercogistē tika akceptēta aris

tokrātiska augstākās pārvaldes sistēma. Tomēr smagais kompromiss, ko hercogam 
Frīdriham nācās noslēgt ar muižniecību, pasargāja 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. Hercogs Frīdrihs 1600. gadā bija apprecējis 
PomerānijasVolgastes princesi Elizabeti Magdalēnu, taču viņu laulībā bērnu nebija. 
Vienīgais troņmantnieks bija Jēkabs, kurš bija dzimis hercoga Vilhelma laulībā ar Prū
sijas hercoga Albrehta Frīdriha meitu Sofiju.42 Taču pēc tēva atstādināšanas no troņa 
arī Jēkabs bija zaudējis tiesības uz varu. Līdz ar to  hercogistes eksistencei vitāli svarīgs 

40 Par hercoga Frīdriha neitralitātes politiku tuvāk sk.: Keller V. Herzog Friedrich von Kurland. Verfassungs, 
Nachfolge und Neutralitätspolitik, S. 146–198.

41 Jakovļeva M. Territorium und Grenzen des Herzogtums Kurland und Semgallen im 16. und 17. Jahrhun
dert, S. 74–89; Jakovļeva M. The Duchy of Courland: the Struggle for Survival during the Rule of the Kettler 
Dynasty 1561–1737. Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans and Northern 
Italy. Ed. by A. Bues. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005, pp. 81–82. 

42 Hercogs Vilhelms 1605.–1607. gadā atradās ceļojumā ārzemēs un pēc atgriešanās Kurzemē piedalījās cīņās 
pret zviedru desantu pie Rīgas. Vilhelma un Sofijas kāzas notika Kēnigsbergā 1609.  gada sākumā, taču 
uz Kurzemi Vilhelms sievu pārveda tikai pēc vairākiem mēnešiem. Abu laime nebija ilga. Sofija nomira  
1610. gada 24. novembrī, t.i., nepilnu mēnesi pēc prinča Jēkaba piedzimšanas. Pēc Sofijas nāves Vilhelms 
jaunu sievu nemeklēja. 1612. gadā viņš nosūtīja dēlu pie mātes radiem uz Vāciju.

4. att. “Kurzemes jaunava”. Ap 1600. gadu. 
Zīmējums Johana Hieronima Rēršeida 
piemiņas albumā (LVVA, 5759. f., 2. apr., 
1403. l.) 
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kļuva troņmantnieka jautājums. Tādēļ jau kopš 1618.  gada par vienu no hercoga 
 Frīdriha diplomātijas galvenajiem uzdevumiem kļuva trimdā dzīvojošā Vilhelma43 re
stitūcija vai vismaz prinča Jēkaba mantošanas tiesību atzīšana no PolijasLietuvas 
puses. 

Pūliņi panākt hercoga Jēkaba tiesību restitūciju turpinājās vairāk nekā divus gadu 
desmitus. Lai ievadītu Jēkabu hercogistes lietās, Frīdrihs 1624. gadā ataicināja līdz tam 
pie mātes radiem Vācijā dzīvojošo princi atpakaļ uz Kurzemi. Aktīvi par Jēkaba tiesī
bām iestājās arī hercogistes bruņniecība, jo pēc gūtās politiskās uzvaras pār hercogiem 
tā bija ieinteresēta saglabāt esošo stāvokli, nepieļaujot Kurzemes hercogistes inkorpo
rāciju PolijasLietuvas valstī pēc Frīdriha nāves. Kurzemnieku aktivitātes dinastijas 
pēctecības nodrošināšanai atbalstīja arī vairāki Ketleriem radniecīgie un draudzīgie 
Eiropas galmi – BrandenburgasPrūsijas, Pomerānijas, Mēklenburgas, Saksijas, Angli
jas un pat Francijas, kā arī PolijāLietuvā ietekmīgais Radzivillu klans. 

Panākumus izdevās gūt tikai pēc tam, kad no dzīves šķīrās pret Vilhelmu nelabvē
līgi noskaņotais karalis Sigismunds III. Uz jauna karaļa vēlēšanām sanākušie Polijas
Lietuvas senatori 1632. gada 16. jūlijā apžēloja hercogu Vilhelmu.44 To apstiprināja arī 
jaunievēlētais PolijasLietuvas karalis Vladislavs IV, taču ar noteikumu, ka Vilhelms 
nedrīkst atgriezties Kurzemē. Tomēr svarīgākais bija tas, ka līdz ar tēva tiesību restitū
ciju Jēkabs kļuva par likumīgu troņmantnieku. Kad 1633.  gada jūlijā Viļņā hercogs 
Frīdrihs saņēma lēni no karaļa Vladislava rokām, ceremonijā piedalījās arī hercogs 
 Jēkabs. Tādējādi simboliski tika apliecinātas Jēkaba troņa mantošanas tiesības. Tā paša 
gada beigās Frīdrihs nodeva Jēkabam virkni muižu, kas atradās kādreizējā hercoga 
Vilhelma daļā. Uzskatot divu galmu uzturēšanu par neracionālu, Jēkabs nolēma doties 
ārzemju ceļojumā, kuru uzsāka 1634. gada septembrī, kopumā pavadot ārpus Kur
zemes divarpus gadus.45 

Kamēr Jēkabs apceļoja Eiropu, viņa troņa mantošanas tiesības un arī valsts pastā
vēšana vēlreiz tika apdraudēta. 1635. gadā Polijas karalis Vladislavs IV pieprasīja sev 
vairākas teritorijas, to vidū arī Kurzemes hercogisti, kā kompensāciju par karaļnama 
ciestajiem zaudējumiem poļuzviedru karā. Kurzemniekiem par laimi, PolijasLietuvas 
seims, nevēloties karaļa varas pieaugumu, šo prasību noraidīja. Pēc pāris gadiem pre
tenzijas uz Kurzemes troni izvirzīja Vladislava IV brālis Jans Kazimirs, kuru atbalstīja 

43 Pēc atcelšanas no troņa Vilhelms bija devies uz ārzemēm, cerot, ka citu valdnieku atbalsts ļaus viņam 
pārliecināt 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.

44 PolijasLietuvas seima delegātu un senatoru paziņojums, Varšavā, 1632. gada 16. jūlijā. Kopija. LVVA, 554. f., 
3. apr., 27. l., 8. lp. Par hercoga Frīdriha pūliņiem Jēkaba tiesību restitūcijā sk. arī: Keller V. Herzog Friedrich 
von Kurland. Verfassungs, Nachfolge und Neutralitätspolitik, S. 105–145.

45 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.
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arī karalis.46 Taču arī šoreiz kurzemniekiem paveicās, jo 1638. gada pavasarī Janu Kazi
miru Francijā politisku iemeslu dēļ apcietināja.

Vēloties nodrošināties pret jebkādām esošajām un eventuālajām pretenzijām uz 
hercogistes troni, 1638. gada vasarā Frīdrihs it kā slimības dēļ atteicās no varas Jēkaba 
labā. Realitātē hercogs Frīdrihs, Jēkabs un muižniecība 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 Frīdrihs spēs, viņš 
realizēs pārvaldi pats.47 Vienošanos apstiprināja arī Vladislavs IV, kurš 1639. gada feb
ruārī Viļņas pilī izsniedza Jēkabam investitūras diplomu. 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 noraidī
ja.48 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, 
reāla pretdarbība bija vāja.

Hercoga Jēkaba valdīšanas laiks (1642–1681)

Kad 1642. gada 16. augustā hercogs Frīdrihs šķīrās no šīs pasaules, hercogam 
 Jēkabam, lai kļūtu par pilntiesīgu valdnieku, saskaņā ar 1639. gada investitūras no
teikumiem bija jāsagaida īpašas Polijas karaļa sūtītas komisijas ierašanās. Tai bija jā
uzklausa muižnieku sūdzības, kā arī jāpārbauda, vai tiek ievērota “Valdības formula” 
un vai notiek solīto katoļu baznīcu būve.49 Lai arī sākotnēji hercogs Jēkabs atteicās 
sasaukt landtāgu, pirms hercogistes iedzīvotāji nebūs viņam zvērējuši uzticību, 
muižniecības spiediena ietekmē, kam pievienojās arī Polijas karaļa komisāri, viņš 
piekrita par nesaskaņu regulēšanas forumu izmantot ārkārtas landtāgu. 1642. gada 
novembrī dažu dienu laikā muižniecības pārstāvji izstrādāja sarakstu ar sūdzībām, 
ko  iesniedza hercogam un par kurām izraisījās asas diskusijas starp hercoga virs
padomniekiem un muižniekiem. Sūdzību skaits sasniedza 59 punktus, kas saturēja 
muižniecības pretenzijas baznīcas, valsts pārvaldes, tiesu un ekonomikas jomās un 
kas bija vērstas uz muižniecības privileģētā stāvokļa saglabāšanu. Muižniecības spie
diena ietekmē hercogistes pilsētu pārstāvju iesniegto sūdzību izskatīšanu atlika uz 
vēlāku laiku.

46 1638. gada janvārī Jans Kazimirs vērsās pie Kurzemes hercogistes muižniecības ar ierosinājumu, lai tā iesn
iegtu karalim lūgumu apstiprināt viņu kā Frīdriha troņmantnieku. Saprotams, ka Kurzemes muižniecība šo 
ideju neatbalstīja. 

47 Vienošanās jeb “Cesijas instruments” (Instrumentum Cessionis) parakstīta landtāgā Jelgavā 1638.  gada 
20.  jūlijā. LVVA, 554. f., 3. apr., 27. l., 15., 16. lp. Jēkabam piešķīra tiesības pēc savas vēlmes piedalīties 
galma tiesas sēdēs un vajadzības gadījumā arī aizstāt tēvoci sesijās, tomēr visus spriedumus bija jāpasludina 
Frīdriha vārdā. 

48 Tāpat viņi prasīja, lai hercogistē tiktu uzbūvētas 4 katoļu baznīcas. Kurzemnieku pārstāvjiem pārsvarā 
izdevās nosargāt savas pozīcijas, taču nācās piekrist 2 katoļu baznīcu būvei – Kuldīgā un Jelgavā. Ziņojums 
par sarunām Viļņā 1639. gada 2.–16. februārī. LVVA,  554. f., 3. apr., 27. l., 24.–28. lp. 

49 Kuldīgā būvdarbi noritēja jau kopš 1641. gada jūnija, bet Jelgavā katoļu baznīcu sāka būvēt 1643. gadā.
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Ar Pērnavas vaivada Jana Zavadska vadītās komisi
jas starpniecību landtāgā izdevās panākt izlīgumu – t.s. 
komisijas lēmumu jeb kompozīcijas aktu (Composition
sakte), kuru Jēkabs un muižniecības deputāti parakstīja 
1642. gada 29. novembrī.50 Šis dokuments cita starpā 
saturēja virkni noteikumu, kas attiecās uz valsts 
 pārvaldes lietām, piemēram, Jelgava tagad tika atzīta 
par vienīgo hercoga rezidenci, respektīvi, galvas pilsētu. 
Līdz ar to Kuldīga zaudēja hercogistes otras galvaspilsē
tas statusu. Tajā pašā dienā Polijas karaļa komisāri Jel
gavas pilī svinīgā ceremonijā nodeva hercogisti  Jēkaba 
pārvaldīšanā, bet viņš deva rakstisku solījumu (Reversa
les) ievērot visas līdzšinējās muižniecības privilēģijas, 
tikko noslēgto vienošanos un hercogistes sa tversmi jeb 
“Valdības formulu”.51 

Uzsākot valdīt, Jēkabs nevēlējās atklāti konfliktēt ar 
muižniecību, bet mēģināja nostiprināt hercoga varu, iz
mantojot ekonomiskos līdzekļus. Tā kā muižniecība sa
skaņā ar privilēģijām bija atbrīvota no nodokļu mak
sāšanas, izņemot ārkārtējus nodokļus, par kuriem 
vienojās landtāgos, hercogam pašam bija jānodrošina 
valsts aparāta uzturēšana. Kurzemes hercogistes ekono

mikas galvenais balsts bija hercoga muižas,52 kas aptvēra apmēram trešdaļu no herco
gistes teritorijas. Cenšoties palielināt ienākumus, Jēkabs mērķtiecīgi iesaistījās starp
tautiskajā tirdzniecības tīklā, attīstot tirdzniecību ar ražojumiem no hercoga muižām 
un mēģinot lielā mērā novirzīt uz Kurzemi tranzīttirdzniecību, kas gāja no Smoļen
skas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas apgabaliem un kas līdz tam bija zviedru pār
valdē esošās Rīgas prerogatīva.

Ūdensceļi tolaik bija svarīgākās preču transportēšanas artērijas. Kurzemes tirdz
niecībā būtiska nozīme bija kuģniecībai. Jau 16. gadsimta otrajā pusē par galvenajām 
ostām Kurzemes piekrastē izvirzījās Ventspils un Liepāja.53 Diemžēl par pirmajiem 
Kurzemes hercogiem piederošiem kuģiem ziņas ir ārkārtīgi trūcīgas. Zināms, ka gan 
Frīdriham, gan Vilhelmam piederēja atsevišķi kuģi, taču lielāko daļu preču izveda ar 

50 Kompozīcijas akts iespiests: Curländische Landtags und Conferential Schlüsse von 1618 bis 1759. Hrsg. von 
C. Rummel. Dorpat, 1851, S. 73–85 (Sammlung der Rechtsquellen Liv, Esth und Curlands, Bd. 2). 

51 Jelgavas pilstiesas sekretāra Godfrīda Fabriciusa apraksts par 1642. gada notikumiem. LVVA, 554. f., 3. apr., 
436. l.

52 Kurzemes hercogistē nepastāvēja strikts nodalījums starp valsts un hercoga muižām. Visi ienākumi no tām 
ieplūda hercoga rentejā.

53 Pretēji Ventspilij, kas bija otrā vecākā Kurzemes pilsēta aiz Kuldīgas, Liepājas straujāka attīstība aizsākās 
tikai 16. gadsimtā. Liepāja kopā ar Grobiņas pilsnovadu 1560. gadā  tika ieķīlāta Prūsijas hercogam. Šo teri
toriju hercogistes sastāvā izdevās atgriezt tikai 1609. gadā, kad hercogs Vilhelms to saņēma kā savas sievas 
Prūsijas princeses Sofijas pūra daļu. Savukārt hercogs Frīdrihs 1625. gadā piešķīra Liepājai pilsētas tiesības.

5. att. Hercogs Jēkabs. Nezināms 
mākslinieks. 17. gs. 70. gadi. 18. gs. kopija 
Gripsholmas pilī Zviedrijā (foto no Bauskas 
pils muzeja krājuma)       
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ārvalstniekiem – holandiešiem, zvied
riem, vāciešiem u.c. – piederošiem 
transport līdzekļiem. Taču hercogs 
 Jēkabs, sekojot holandiešu paraugam, 
izvērsa pats savu kuģu būvēšanu. Viņa 
flotes pamati tika likti 1639. gadā Lie
pājā, kur šajā gadā uzbūvēja pirmo 
kuģi  – trīsmastu pinasi “Fortuna”, 
kam sekoja divmastu burinieks “St.  Ja
cob”. Bet jau 1640. gada beigās kuģu bū
vētavu pārcēla uz Ventspili, kur tam bija 
labvēlīgāki apstākļi. Kuģu būves meista
rus Jēkabs vervēja Lībekā, Amsterdamā 
un Kolbergā (tag. Kolob žega Polijā), 
bez tam būvētavā strādāja liels skaits 
vietējo, gal venokārt latviešu, namdaru, 
kalēju un palīgstrādnieku. Savukārt 
1677. gadā hercoga Jēkaba vecākais dēls 
Frīdrihs Kazimirs atjaunoja kuģu būvē
tavu  Liepājā. Kopumā abās kuģu būvē
tavās hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 
uzbūvēja ap 90 kuģu – flītas, fregates, 
galiotes,  pinases, jahtas u.tml., jo Balti
jas jūras seklums noteica to, ka šeit va
rēja kursēt tikai kuģi ar nelielu iegrimi. 
Tomēr hercoga kuģi sekmīgi veica arī 
tālus pārbraucienus līdz Āfrikas un 
Amerikas krastiem. 17. gadsimta vidū, 
ko var uzskatīt par hercoga Jēkaba flotes 
darbības maksimuma punktu, vienlai
kus tika izmantoti 15–30 kuģi. Lielākā 
daļa no tiem bija bruņoti ar lielgaba
liem, taču kaujās nepiedalījās, jo Jēkabs 
stingri pieturējās pie sava priekšgājēja 
piekoptās neitralitātes politikas.54 Eiro
pas nozīmīgākajās ostās hercogam bija 
arī savi tirdznieciskie aģenti jeb faktori, 
kas ne vien nodarbojās ar preču pārdo
šanu un iepirkšanu, bet arī ziņoja 

54 Jakovļeva M. Mythos und Realität: Zur Flotte und zum Schiffbau im Herzogtum Kurland. Forschungen zur 
baltischen Geschichte,  Bd. 8. Hrsg. von M. Laur, K. Brüggemann. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2013, 
S. 81–102. 

6. att. Kuģa būves process. Johana Štreka zīmējums hercoga 
Jēkaba kolekcijā. 17. gs. pirmā puse (LVVA, 554. f., 1. apr., 
850.d. l., 6. lp.)

7. att. Hercoga Jēkaba tirdzniecības un kuģniecības līgums ar 
lordu protektoru Oliveru Kromvelu. Vestminsterā 1657. gada 
17. jūlijā [v. st.]. Pergaments (LVVA, 5561. f., 2. apr., 158. l.)
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 hercogam par politiskajiem jau
numiem. 

Jēkabs sekoja tēva – hercoga 
Vilhelma piemēram un ierīkoja 
Kurzemes hercogistē dažādu no
zaru manufaktūras un amatnieku 
darbnīcas, to vidū arī dzelzs manu
faktūras vietējās purva un ezeru 
rūdas pārstrādei. Baldones, Vec
muižas (tag. Vecumnieku), Lutriņu 
un Engures muižu teritorijās tika 
uzbūvētas domnas čuguna ieguvei, 
no kura lēja lielgabalus, lodes, kat
lus, kastroļus, krāšņu plātnes un 
dažādas ierīces un detaļas. Piemi
nētajās vietās, kā arī Turlavā, Biržos 
un Kliņģos darbojās dažāda veida 
mehāniskās kalves, kuras darbināja 
ar ūdens spēku un kur ražoja stieņu 

dzelzi, zobenus, nažus, naglas, drāti u.tml. produkciju. Skrundā atradās šauteņu darb
nīca, bet Jelgavā – tēraudkalve.55 Jēkabs arī izvērsa stikla, dažādu veidu audumu, ta
pešu, buru, virvju (tauvu) utt. ražošanu. Kā meistarus darbam uzņēmumos hercogs 
aicināja speciālistus no Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Holandes, PolijasLietuvas, 
tomēr ne mazums bija arī vietējo meistaru, bet izejvielu piegāde pilnībā bija atkarīga 
no latviešu zemnieku darba. Taču viss saražotais hercoga rūpnieciskajos uzņēmumos 
primāri bija domāts hercoga ideju realizēšanai un galma nodrošināšanai, nevis pār
došanai. Hercogistes eksportā – gan hercoga, gan arī privāto tirgotāju – dominēja 
lauksaimniecības produkcija un  koksne. 

Būtiska nozīme hercoga ekonomiski politiskajos plānos bija koloniju iegūšanai 
tālajos kontinentos. Šie plāni visumā pārsniedza hercogistes reālās iespējas, tomēr 
1651. gada oktobrī Jēkaba pārstāvjiem no vietējiem cilšu vadoņiem izdevās iegūt vai
rākus atbalsta punktus Gambijas upes grīvā – Sv. Andreja salu (tag. Kunta Kinteha 
sala, ap 30 km no upes ietekas Atlantijas okeānā), Džilifrī ciemu upes labajā krastā 
iepretim Andreja salai (tag. Džufureha) un Bajonu (tag. Gambijas galvaspilsēta Ban
džula). Šajās vietās hercoga sūtītie ļaudis uzbūvēja nelielus fortus un ierīkoja tirdz
niecības faktorijas. Tāpat viņi ievāca informāciju par zelta ieguves iespējām, cita 
starpā veicot ekspedīcijas braucienus pa Gambijas upi. Laika gaitā hercogs Jēkabs 
plānoja ierīkot Bajonā plantāciju un uzbūvēt fortu vienā no lielākajām Gambijas upes 
salām – Ziloņu salā, kas atrodas apmēram 60 km no grīvas, kā arī pārbūvēt Andreja 

55 Jakovļeva M. Industry in Early Modern Times. Iron Production in the Duchy of Courland. Industrial Heri
tage Around the Baltic Sea. Ed. by M. Nisser, M. Isacson, A. Lundgren, A. Cinis. Uppsala: Uppsala Univer
sitet, 2012, pp. 31–43. 

8. att. Kurzemes hercoga forts Sv. Andreja salā Gambijas upes 
grīvā. 1651. gads (LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l.) 
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salas fortu, to paplašinot. Plantāciju 
 ierīkošanai hercogs vēlējās nosūtīt uz 
Gambiju latviešu zemniekus, no ku
riem vietējiem iedzīvotājiem un gar
nizonu zaldātiem būtu jāmācās darba 
tikums un paklausība augstākstāvo
šajiem.56 Taču šos plānus realizēt ne
izdevās, jo poļuzviedru kara laikā 
1658. gada  rudenī zviedru armija oku
pēja Kur zemes hercogisti un saņēma 
gūstā hercogu. Jau nākamajā gadā ho
landieši,  izmantojot to, ka kurzemnieki 
bija pa likuši bez atbalsta, ieņēma her
coga  īpašumus Gambijā. Pēc Olivas 
miera noslēgšanas 1660.  gada jūnijā 
kurzemnieki uz brīdi atguva faktorijas, 
taču 1661.  gada martā bija spiesti tās 
nodot angļiem.57

Hercoga Jēkaba sapņi par koloniā
lajiem īpašumiem iesniedzās visās 
 debespusēs, taču reāli nodibināt vēl 
vienu atbalsta punktu kurzemniekiem 
izdevās Vestindijā – nelielajā Karību 
jūras salā Tobāgo. 1654. gada 20. maijā 
Tobāgo sasniedza pirmie Jēkaba sūtītie 
kuģi “Wallfisch” un “Wappen der Herzo
gin von Kurland”, atvedot 120 karavīru 
un ap 80 brīvļaužu ģimeņu.58 Eks
pedīciju vadīja holandiešu izcelsmes 
kapteinis Vilems Mollenss.59 Atbraucēji 
salu nosauca par Jauno Kurzemi (Neew 
Coerlande) un vēlākā Lielā Kurzemes 
līča krastā uzcēla Jēkaba fortu (Jacobo 

56 Hercoga faktora Albreta Šultes (Albert Schulte) ziņojums Brandenburgas kūrfirstam par Kurzemes kolo
nijām, Kēnigsbergā, 1659. gada 22. februārī. Geheimes Saatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GStA PK), 
I Haubtabteilung (HA), Repertorium 11, Nr. 5251, Bl. 3. Autore izsaka pateicību par norādi uz šo lietu balt
krievu pētniekam Oļegam Jevstratjevam (Aleh Yeustratsyeu). 

57 Bijušā hercoga komandanta Gambijā Oto Štīla (Otto Stiel ) ziņojums. Londona, [1661]. LVVA, 554. f., 2. apr., 
2994. l., 5.–8. lp.

58 LVVA, 554. f., 1. apr., 287. l., 128. lp.
59  Par kolonistu etnisko piederību dokumentos tiešas norādes nav sastopamas. Jāpiezīmē, ka hercoga kuģu 

komandas un karavīri dienestam kolonijās tika vervēti galvenokārt Holandē, Vācijā un Dānijā, tāpat ekspe
dīcijās piedalījās  Kurzemes vācieši. Vēlākos gados kolonistus meklēja arī Britu salās un franču hugenotu 
vidū. Par to, ka hercogs Jēkabs būtu sūtījis uz kolonijām latviešus, avotos ziņas nav atrodamas.   

9. att. Tobāgo jeb “Jaunās Kurzemes” karte. 1654. gads (LVVA, 
7363. f., 3. apr., 111. l.) 

10. att. Izkopējums no 1654. gada Tobāgo kartes ar Jēkaba 
fortu un Ventspils ciemu pie tag. Plimutas   
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foort) un Ventspils ciemu (dorch 
Windoo).60 Pirms tam  Tobāgo neveik
smīgi bija mēģinājuši kolonizēt spāņi, 
franči, angļi un holandieši. Dažus mē
nešus pēc kurzemniekiem salā  ieradās 
arī holandiešu tirgotāju brāļu Lamsinsu 
sūtītie kolonisti. Kopš tā brīža aizsākās 
sāncensība starp kurzemniekiem un ho
landiešiem, kurā virsroku guva pēdējie, 
jo hercoga plānus lielā mērā izjauca 
poļuzviedru karš (1655–1660). Līdzīgi 
kā Gambijā, kara un hercoga gūsta dēļ 
Kurzemes kolonija Tobāgo palika bez 
atbalsta no kontinenta un drīz vien pa
nīka.    

Kā valdniekam hercogam Jēkabam 
bija svarīga ne vien sava ekonomiskā 
stāvokļa nostiprināšana, bet arī starp
tautiskais prestižs. Jau kopš pirmajiem 

valdīšanas gadiem viņš dibināja un izvērsa kontaktus ar daudziem Eiropas galmiem. 
Pēc Jēkaba precībām ar Brandenburgas kūrfirsta Frīdriha Vilhelma, saukta arī par 
Lielo kūrfirstu, māsu Luīzi Šarloti 1645. gadā Kurzemes hercoga nams cieši iekļāvās 
BrandenburgasPrūsijas dinastisko saišu lokā, ko vēlāk apliecināja Jēkaba un Luīzes 
Šarlotes bērnu precības ar HesenesKaseles, HesenesHomburgas un Brandenburgas 
prinčiem un princesēm.61 

Savu augstāko punktu hercoga Jēkaba saimnieciskie pasākumi sasniedza 17.  gs. 
50. gadu pirmajā pusē. Diemžēl hercogistes sekmīgo attīstību pārtrauca kārtējā kara
darbība. 1654. gadā karu uzsāka PolijaLietuva un Krievija, nākamajā gadā cīņā pret 
PolijuLietuvu iesaistījās Zviedrija, bet 1656. gadā sākās arī Zviedrijas karš ar Krieviju. 
Lai gan hercogs Jēkabs jau kopš 17. gs. 40. gadiem bija mēģinājis samierināt Poliju
Lietuvu un Zviedriju, viņa pūliņi nevainagojās panākumiem.62 Savukārt hercogistes 

60 Tobāgo salas karte, 1654. gads. LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l. Tā tapusi laikā līdz 1654. gada 11. augustam, kad 
Mollenss rakstīja Jēkabam, ka nosūta nelielu karti. Salas konfigurācija ir visai nosacīta, redzams, ka kurzem
nieki to vēl pilnībā nebija izpētījuši. 20. gs. karte tika uzskatīta par zudušu. Sk.: Mattiesen O. H. Die Kolonial 
und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert. Stuttgart: Verlag von W. Kohl
hammer, 1940, S. 451–457, 471. Pateicoties M. Jakovļevas pētījumiem, karte tagad nonāk zinātniskajā apritē.   

61 Būsa A. Kurzeme – Brandenburga – Hesene. Ventspils muzeja raksti. Sast. M. Jakovļeva un A. Vijups. 1. sēj. 
Rīga, 2001, 63.–73. lpp. Jēkabam un Luīzei Šarlotei piedzima 11 bērni, no kuriem 6 sasniedza 20 gadu ve
cumu. Ketleru hercognamam bija radnieciskas saites arī ar Zviedrijas, Dānijas, PolijasLietuvas un vairākiem 
citiem Eiropas galmiem. Zviedrijas karalis Frederiks (Frīdrihs) I bija hercoga Jēkaba mazdēls mātes līnijā.

62 Vēl 1635. gadā Štumsdorfas pamiera līgumā Brandenburgas kūrfirsts un Kurzemes hercogs tika nozīmēti 
par t.s. miera prokuratoriem, kam bija jānodrošina 26 gadu pamiera pārvēršana miera līgumā. Pēc ilgiem 
Jēkaba diplomātiskiem pūliņiem 1651. gadā Lībekā sanāca miera kongress. Tas ar pārtraukumiem ilga divus 
gadus un beidzās bez rezultāta, galvenokārt dēļ PolijasLietuvas atteikuma  atzīt zviedru ieņemto Vidzemes 
daļu par Zviedrijas īpašumu.

11. att. Jēkaba forts. Zīmējums 1654. gada kartes otrā pusē 
(LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l.)
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pašas aizsardzības spējas bija vājas. Bailēs 
no hercoga varas pieauguma muižniecība 
nevēlējās reformēt seno militāro sistēmu, 
kas balstījās uz vasaļu dienestu, un ļaut her
cogam palielināt algotņu skaitu.63   

Kara pirmajos gados Jēkabam izdevās 
iegūt rakstiskus neitralitātes apstiprināju
mus no Krievijas cara Alekseja Mihailoviča 
un Polijas karaļa Jana Kazimira, kam bija iz
devīgi izmantot hercogistes teritoriju kā 
diplomātisko kanālu, pa kuru abos virzienos 
devās dažādu valstu sūtņi.64 Zviedrijas kara
lis Kārlis X Gustavs deva mutisku solījumu 
saudzēt Kurzemes hercogisti, taču kurzem
niekiem par to nācās maksāt ar naudu un 
pārtikas piegādēm. Turklāt drīz vien zviedri 
šo solījumu pārkāpa, un 1658. gada 10. ok
tobrī (30. septembrī vec. st.) zviedru feldmaršals Roberts Duglass saskaņā ar karaļa 
rīko jumu ieņēma Jelgavas pili un pilsētu, bet Jēkabu saņēma gūstā.65 Pēc mēneša her
cogu ar ģimeni pārveda uz Rīgu un vēlāk ievietoja Ivangorodas cietoksnī pie Narvas.66 
Gūsta laikā Jēkabs vairākkārt vērsās pie Zviedrijas karaļa ar lūgumiem par atbrīvošanu. 
Par hercoga atlaišanu no aresta iestājās arī virkne citu valstu valdnieku, piemēram, 
BrandenburgasPrūsijas, Saksijas, Maincas un Ķelnes kūrfirsti, BraunšveigasLīne
burgas un BraunšveigasKalenbergas hercogi, Hesenes landgrāfi un pat Sv. Romas im
pērijas ķeizars. Tomēr Zviedrijas karalis visus lūgumus ignorēja.  

Līdz 1658. gada beigām zviedri okupēja visu Kurzemes hercogisti, taču jau drīz 
vien viņiem šeit nācās iesaistīties cīņās gan ar vietējām, gan arī ar PolijasLietuvas un 
Brandenburgas armiju vienībām. Kara liesmās tika izpostīta gandrīz visa hercogiste, 
lielākā daļa no hercoga uzņēmumiem bija iznīcināta, pilis un muižas izlaupītas.67 Bez 
tam 1657. gadā reģionu bija smagi skārusi mēra epidēmija, piemēram, laikā no 17. jūlija 
līdz 2. decembrim jeb 22 nedēļās hercogistes galvaspilsētā Jelgavā nomira 901 cilvēks.68

63 Jakovļeva M. The Duchy of Courland: the Struggle for Survival during the Rule of the Kettler Dynasty 
1561–1737, pp. 83–85; Jakovleva M. Organizacja sil wojskowych Kurlandii i próby ich reformowania przez 
księcia Jakuba Kettlera w połowie XVII wieku. Wojny połnocne w XVI–XVII wieku. W czterechsetlecie bitwy 
pod Kircholmem. Red. B. Dybaś. Toruń: UMK, 2007, S. 105.–112.    .

64 Tuvāk par hercoga Jēkaba diplomātiju I Ziemeļu kara laikā sk.: Jakovļeva M. Die Beziehungen zwischen dem 
Herzog Jakob von Kurland und Russland. Forschungen zur baltischen Geschichte, Bd. 2. Tartu: Akadeemiline 
Ajalooselts, 2007, S. 24–56.   

65 Jakovļeva M. Jelgava kā militārs nocietinājums poļuzviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–1661),  339.–
342. lpp.

66 Küng E. Die Gefangenschaft Herzog Jakobs von Kurland in Ivangorod 1659–1660. Forschungen zur 
baltischen Geschichte, Bd. 10. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2015, S. 69–91.

67 Par kara notikumiem sk.: Seraphim A. Die herzogslose Zeit und ihre Vorboten 1655–1660. Aus der kurlän
dischen Vergangenheit. Stuttgart: Gotta, 1893, S. 157–355.  

68 Mirušo un dzīvo Jelgavas birģeru saraksts, 1657. gads. LVVA, 554. f., 3. apr., 2154. l., 1. lp.   

12. att. Plāksnīte ar ielas nosaukumu, kas nes hercoga 
Jēkaba meitas Luīzes Elizabetes  vārdu, bijušās Hesenes
Homburgas landgrāfistes galvaspilsētā Bādhomburgā. 
1999. gads. Mārītes Jakovļevas foto
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Kara iznākumā nevienai no karojošajām pusēm neizdevās sasniegt acīmredzamu 
pārsvaru. Miera sarunu laikā, kas risinājās 1660. gada ziemā un pavasarī, zviedri pie
prasīja Kurzemi sev, un arī poļulietuviešu vidū bija tādi, kas labprāt redzētu hercogisti 
inkorporētu Lietuvā. Hercogistes kancleram Melhioram fon Felkerzāmam tikai ar lie
lām grūtībām izdevās panākt hercoga Jēkaba tiesību atjaunošanu. Turklāt tas nebūtu 
iespējams bez Francijas un BrandenburgasPrūsijas atbalsta. Pēc Olivas miera līguma 
starp PolijuLietuvu un Zviedriju parakstīšanas Jēkabam atļāva pamest Ivangorodu un 
atgriezties Kurzemē.69 1660. gada 8. jūlijā Jēkabs ar  ģimeni un galmu šķērsoja Kur
zemes robežu un devās uz Grobiņas pili, kas līdz 1661. gada novembrim kļuva par gal
veno hercoga rezidenci, jo citas hercoga pilis bija pārāk izpostītas. Uzreiz pēc atgrieša
nās no gūsta hercogs ķērās pie sagrautās saim niecības atjaunošanas. Tas prasīja lielas 
pūles un izdevumus, bet hercoga spēkus bija iedragājis gan pārciestais gūsts, gan arī 
gadu nasta, turklāt kopš 17. gadsimta 60. gadiem lauksaimniecības produktu cenas 
 Eiropā kritās, tādēļ savas valdīšanas pirmajā posmā sasniegtos panākumus Jēkabam 
atkārtot vairs neizdevās. 

Kā jau iepriekš minēts, neveicās hercogam arī koloniju jomā. Kamēr viņš atradās 
apcietinājumā, tās kļuva par vieglu laupījumu spēcīgākām valstīm un pašlabuma 
meklētājiem. Lielākie konkurenti, kas centās iegūt Kurzemes kolonijas, bija angļi un 
holandieši, un tas viņiem arī izdevās – Gambija nonāca angļu, bet Tobāgo – holan
diešu rokās. Viens no pirmajiem diplomātiskajiem soļiem, ko Jēkabs spēra, atgriežo
ties pie varas, bija diplomātisko sarunu uzsākšana, lai atgūtu savus aizjūras īpašu
mus, kā arī saņemtu no Anglijas karaļa rakstisku savu tiesību apstiprinājumu uz 
Tobāgo salu. 

Vienīgais, ko viņam izdevās panākt, bija 1664. gada 17. novembrī (vec. st.) noslēg
tais līgums ar karali Kārli (Čārlzu) II.70 Šajā līgumā hercogs atteicās no saviem Gambijā 
esošajiem fortiem angļu labā, pretī saņemot brīvas tirdzniecības tiesības karaļa domī
nijās Gvinejas piekrastē. Taču, neraugoties uz noslēgto vienošanos, uz Gambiju sūtītie 
hercoga kuģi nemaz netika ielaisti angļu kontrolētajās ostās, kur galvenā noteicēja bija 
karaļa brāļa Jorkas hercoga vadītā Āfrikas tirdzniecības kompānija, kas nevēlējās sev 
lieku konkurenci. Šādā situācijā Jēkabs uzdeva saviem aģentiem Londonā panākt no 
Anglijas karaļa Gambijas faktoriju atdošanu atpakaļ vai vismaz kādu kompensāciju par 
tām. Diemžēl ilggadējās pūles nevainagojās panākumiem.71

Ne mazāk sarežģīta situācija bija arī ar hercoga tiesībām uz Tobāgo. Minētajā 
1664. gada līgumā Anglijas karalis pasludināja, ka apstiprina  Jēkabam tiesības uz To
bāgo salas izmantošanu, ar noteikumu, ka tā tiks kolonizēta tikai ar Kurzemes hercoga 
un Anglijas karaļa pavalstniekiem, bet visai salas tirdzniecībai bija jānotiek caur Kur
zemes un Anglijas ostām vai Dancigu. Lielas praktiskas nozīmes šim līgumam gan ne

69 Pirms atbrīvošanas zviedri pieprasīja, lai Jēkabs paraksta īpašu dokumentu jeb reversu ar solījumu  atturēties 
no jebkādām naidīgām darbībām pret Zviedriju. Hercoga Jēkaba reverss. Ivangorodā, 1660. gada 3. jūnijā 
(j. st.). Kopija. LVVA, 5759. f., 2. apr., 1323. l., 64. lp.  

70 Līgums starp hercogu Jēkabu un Anglijas karali Kārli II, Londonā, 1664. gada 17. maijā (v. st.). Noraksts. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 6. l., 81., 83. lp.  

71 Sk., piem.: Hercoga aģenta Abrahama Marina vēstule hercogam Jēkabam no Londonas 1680. gada 
17. februārī (v. st.). LVVA, 5759. f., 2. apr., 1326. l., 43.–44. lp.



267

bija, jo salas faktiskie kungi joprojām palika holandieši, ar kuriem periodiski konku
rēja arī briti un franči. Vairums no hercoga sūtītām ekspedīcijām uz Tobāgo bija 
neveiksmīgas,72 to pašu var teikt par Holandē uzsāktajām prāvām par īpašuma tiesī
bām uz salu – tas viss hercogam izmaksāja prāvas naudas summas.73 

Tomēr līdz pat pēdējai dzīves dienai hercogs Jēkabs centās iesakņot savu koloniju 
Tobāgo. Vēl 1681. gada 20. septembrī (vec. st.) Jēkaba aģents Londonā Abrahams Ma
rins hercoga vārdā parakstīja līgumu ar angļu kapteini Džonu Poincu. Poincs un viņa 
kompanjoni apņēmās trīs gadu laikā nosūtīt uz Tobāgo 1200 kolonistu, kam bija jākul
tivē sala Kurzemes hercoga paspārnē, kopumā saņemot 120 000 akru zemes.74 Nerau
goties uz to, ka Jēkabs 24. oktobrī ratificēja līgumu, par atsevišķiem jautājumiem pa
stāvēja nesaskaņas, piemēram, līdzās hercoga gubernatoram angļi vēlējās iecelt tādu 
arī no sava vidus. Hercoga Jēkaba nāve 1681. gada 31. decembrī, kā arī Anglijas valdī
bas liktie šķēršļi noveda pie tā, ka līgums palika tikai uz papīra, kaut gan Poincs vēl 
ilgus gadus mēģināja panākt tā realizāciju. 

Par spīti visām grūtībām, hercogs Jēkabs centās ne vien nostiprināties jau nomi
nāli iegūtajās kolonijās, bet arī vēlējās iegūt jaunas. Tā, piemēram, kā kompensāciju 
par 1645. gadā spāņu kaperu pie Dinkerkas sagūstītajiem diviem hercoga kuģiem un 
precēm Jēkabs kopš 50. gadu sākuma lūdza piešķirt kādu no Spānijas valdījumos eso
šām kolonistu neapdzīvotām salām, bet vēlāk jau pieprasīja Trinidadu.75 

Hercogu Jēkabu tiešām var apbrīnot par uzdrīkstēšanos, neatlaidību un darbī
gumu, tomēr, šķiroties no šīs pasaules 1681. gada pēdējā dienā, viņš savam vecākajam 
dēlam un troņmantniekam Frīdriham Kazimiram atstāja nebūt ne to vienkāršāko poli
tisko un ekonomisko mantojumu.

Hercogs Frīdrihs Kazimirs un Ketleru dinastijas beigas

Savu vecāko dēlu Frīdrihu Kazimiru hercogs Jēkabs sāka iesais tīt pārvaldes darbā 
tūlīt pēc viņa atgriešanās no dalības t.s. holandiešu karā (1672–1678), kura pirmajos 
gados kaujās pret frančiem Frīdrihs Kazimirs bija piedalījies ar dažiem Kurzemē ver
vētiem pulkiem.76 Tēva mudināts, Frīdrihs Kazimirs 1676. gadā atstāja holandiešu 

72 Saskaņā ar Edgara Andersona ziņām no 32 ekspedīcijām, kas 1653.–1688. gadā sūtītas uz Tobāgo, tikai 17 
sasniedza salu. Sk.: Andersons E. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija. Stockholm: Daugava, 
1970, 332. lpp. Otru kurzemnieku koloniju Tobāgo izveidoja ap 1679.–1680. gadu un tā pastāvēja aptuveni 
līdz 18. gs. sākumam.

73 Sk.: Mattiesen O. H. Die Kolonial und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert, 
S. 1015.

74 Līguma starp Kurzemes hercogu Jēkabu un kapteini Džonu Poincu noraksts. LVVA, 554. f., 3. apr., 388. l., 
2.–5. lp. Jāsaka gan, ka līgumā ietvertie nosacījumi bija visai fantastiski, jo Tobāgo nemaz nebija tik daudz 
platības.

75 Turklāt Jēkabs solīja nekaitēt Spānijas interesēm un salā ievērot ticības brīvību un neapspiest katoļus. Her
coga Jēkaba instrukcija savam pilnvarotajam Spānijā Destrē baronam Kristoferam Hagedornam, Jelgavā, 
1675. gada 13. augustā. LVVA, 554. f., 3. apr., 724. l., 1.–2. lp.    

76 1672. gadā Francija uzsāka karu ar Holandi jeb Ģenerālštatiem. Drīz pēc kara sākuma hercoga sūtnis Hāgā 
no slēdza līgumu par dažu pulku vervēšanu Kurzemē par holandiešu subsīdijām.
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 dienestu un atgriezās Kurzemē. Bet vēl pirms tam, 1675. gada oktobrī Hāgā, viņš sa
laulājās ar NasavasZīgenes princesi Sofiju Amāliju. 

Pēc hercoga Jēkaba nāves jaunais hercogs Frīdrihs Kazimirs nonāca smagā situ
ācijā, jo saskaņā ar tēva testamentu viņam brāļiem un māsām bija jāizmaksā vairāki 
simti tūkstoši dālderu,77 naudu gūstot no Zviedrijas, Polijas, Anglijas, Brandenburgas, 
Spānijas un Portugāles parādiem. Saprotams, ka lielvalstis, kuras pa daļai neatzina 
 Jēkaba prasības, pa daļai parādu atdošanu vienkārši novilcināja, turpināja to pašu poli
tiku arī attiecībā uz Frīdriha Kazimira pretenzijām. Savukārt brāļi un māsas vēlējās 
 saņemt naudu iespējami ātrāk, tādēļ par mantojuma sadali risinājās ilgi strīdi un saru
nas, sevišķi uzstājīgs bija Ferdinands, kurš vispirms ierosināja prāvu Polijā, bet pēc 
tam vērsās pēc atbalsta pie Brandenburgas kūrfirsta.78 Rezultātā Frīdriham Kazimiram 
nācās ieķīlāt muižas, lai iegūtu naudu izmaksām, tādējādi palielinot jau Jēkaba laikos 
radušos hercogistes parādu nastu. Zināmas pūles jaunajam hercogam prasīja arī attie
cību sakārtošana ar muižniecību, kas hercoga Jēkaba pēdējos valdīšanas gados bija sa
asinājušās.79 Muižniecība atteicās nodot Frīdriham Kazimiram uzticības zvērestu, 
pirms nebūs izskatītas tās iesniegtās sūdzības. Vienošanos abas puses panāca tikai 
1684. gadā, kad Frīdrihs Kazimirs parakstīja solījumu ievērot visas muižniecības tiesī
bas 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 
lite ratūrā. Viņš reorganizēja hercogistes dzelzs rūpniecību, par paraugu ņemot Zvied
riju, kas tolaik bija progresīvākā metalurģijas nozarē. Tāpat hercogs būvēja kuģus – ne 
vien Ventspilī, bet arī Liepājā (no 1677. gada). Frīdrihs Kazimirs centās uzturēt kolo
niju Tobāgo salā, kas bija atjaunota īsi pirms hercoga Jēkaba nāves, taču lielais attālums 
un finansiālās problēmas drīz vien lika hercogam meklēt citus risinājumus.80  

Lai gan 17. gs. pēdējās desmitgades aizritēja bez lielām militārām kolīzijām herco
gistes robežu tuvumā, pilnībā izvairīties no konfliktiem ar kaimiņiem nebija iespējams. 
Vislielākās domstarpības izraisīja Rīgas inspirētā zviedru cīņa ar t.s. neatļautajām sīk

77 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). 

78 Hercoga Jēkaba testaments un liela daļa ar mantojuma sadali saistītu dokumentu, sevišķi attiecībā uz 
HesenesKaseles un HesenesHomburgas prasībām, publicēti: Eine schwierige Erbschaft. Die Verhandlungen 
nach dem Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/83. Hrsg. von A. Bues. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 
1995 (Deutsches Historisches Institut Warschau: Quellen und Studien, Bd. 1).

79 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. 

80 Piem., viņš mēģināja ieinteresēt Tobāgo salas kopīgā apsaimniekošanā Brandenburgas kūrfirstu. 1691. gadā 
pat tika parakstīts attiecīgs līgums, tomēr beigās kūrfirsts pārdomāja, sk.: GStA PK, I HA, Rep. 9 (Polen), 
Nr. 7 e 1.   
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ostām Kurzemes piekrastē, jo jebkuras jaunas ostas ierīkošanu ārpus Liepājas un 
Ventspils Rīga uzskatīja par savu privilēģiju pārkāpumu.81

Frīdrihs Kazimirs nomira pēc nedēļu ilgas slimības 1698. gada 22. janvārī, kā troņ
mantnieku atstājot nepilnus sešus gadus veco dēlu Frīdrihu Vilhelmu. Saskaņā ar “Val
dības formulu” līdz prinča pilngadībai hercogistes pārvaldei bija jāatrodas virspadom
nieku rokās, taču hercoga atraitne Elizabete Sofija, ar kuru Frīdrihs Kazimirs apprecējās 
1691. gadā, sava pusbrāļa Brandenburgas kūrfirsta Frīdriha III, vēlākā Prūsijas karaļa 
Frīdriha I (no 1701), atbalstīta, uzskatīja, ka reģentes statuss pienākas viņai. Vēl vairāk 
pēc varas tiecās mirušā hercoga brālis Ferdinands, kurš bija izveidojis militāru karjeru 
Polijā un kuram bija labi sakari karaļa galmā. Jau 1698. gada februārī PolijasLietuvas 
karalis un Saksijas kūrfirsts Augusts II iecēla viņu par Frīdriha Vilhelma aizbildni un 
administratoru Kurzemē. Taču jau pēc dažiem mēnešiem Brandenburgas diplomātija 
panāca no Augusta II mandātu, ar kuru par Frīdriha Vilhelma aizbildni apstiprināja 
arī Elizabeti Sofiju. Abiem reģentiem bija savi piekritēji Kurzemes muižniecības vidū, 
un, lai gan lielāku varu bija ieguvis Ferdinands, politiskā krīze hercogistē tikai padziļi
nājās.82 

Sākoties Lielajam Ziemeļu karam (1700–1721), Ferdinands bija spiests atteikties 
no priekšteču iedibinātās Kurzemes neitralitātes politikas, jo Augusts II izmantoja her
cogistes teritoriju kā placdarmu uzbrukumam zviedriem. Hercogs nebūt neatbalstīja 
karaļa nodomus, tomēr, lai nodrošinātu Augusta atbalstu iekšpolitiskajās cīņās un lai 
pēc iespējas pasargātu savus pavalstniekus no karavīru patvaļas, viņš iestājās sakšu ar
mijā.83 Taču karaļa Augusta svārstīgums kara operācijās pie Rīgas kļuva liktenīgs Kur
zemes hercogistei. Pēc zviedru uzvaras Spilves kaujā 1701. gada jūlijā Ferdinands aiz
brauca no Kurzemes un turpmāk mēģināja panākt savu tiesību restitūciju un 
hercogistes deokupāciju diplomātiskā ceļā.84 Īsā laikā zviedri ieņēma visu hercogistes 
teritoriju. Ar dažu mēnešu pārtraukumu, kad Kurzemē 1705.–1706. gada mijā uzturē
jās krievu karaspēks, zviedru okupācija ilga līdz 1709. gada vidum. Uzvara kaujā pie 
Poltavas ļāva Krievijas caram Pēterim I koncentrēt spēkus Baltijas iekarošanai, un līdz 
ar Vidzemes nonākšanu Krievijas sastāvā 1710. gadā aizsākās arī Krievijas ietekmes 
pieaugums Kurzemē. 

Tā kā Pēterim I bija jārēķinās ar sabiedroto, kuri vienlaikus bija viņa konkurenti, 
viedokli, tolaik cars vēl neuzdrošinājās veikt tiešu Kurzemes hercogistes aneksiju. Taču 

81 Zviedrijas–Kurzemes konferences protokolu grāmata. LVVA, 673. f., 1. apr., 421. l. 17. gs. 80. gadu beigās 
zviedri uzsāka Kurzemes piekrastes patrulēšanu ar karakuģiem un arestēja vairākus hercoga kuģus, kas 
bija izmantojuši Engures un Kauguru ostas. 1694.–1696. gadā Rīgā notika divpusējas sarunas starp zviedru 
Vidzemi un Kurzemes hercogisti pastāvošu problēmu risināšanai, taču puses pie vienota kopsaucēja tā arī 
nenonāca.   

82 Jakovļeva M. Das Herzogtum Kurland nach Herzog Friedrich Kasimir. Kurland, Nr. 13, 2005, S. 20–44.    
83 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. 
84 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 
her cogisti 1701. gada augusta beigās vai septembrī.  
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hercogam Frīdriham Vilhelmam, kurš 1710. gada maijā atgriezās Kurzemē, pateicībā 
par hercogistes atgūšanu nācās precēt Pētera brāļameitu Annu Joanovnu. Diemžēl jau
nais vīrs nomira jau 1711. gada janvārī atceļā no Pēterburgas, kur notika laulības, taču 
tas neatturēja caru no Annas nosūtīšanas uz Kurzemi.85 Kontribūciju, karadarbības un 
mēra epidēmijas izpostītā hercogiste bija spiesta maksāt krieviem dažādas nodevas, kā 
arī laulību kontraktā paredzēto atraitnes naudu Annai Joanovnai. Varas jomā savstar
pēji konkurēja ne vien Dancigā (tag. Gdaņskā) dzīvojošais hercogs Ferdinands un her
cogiene Anna Joanovna, bet arī hercogistes valdību veidojošā virspadomnieku kolēģija, 
kas centās realizēt pati savu politiku, un muižniecība, kas bija sašķēlusies dažādās par
tijās. Savukārt apkārtējo valstu cerības saistījās ar Ketleru dinastijas drīzo izbeigšanos, 
jo Ferdinandam bērnu nebija.86 Jau drīz pēc ziņas par hercoga Frīdriha Vilhelma nāvi 
sākās nākamā hercoga meklējumi. Kandidātus aktīvi virzīja Saksija, Brandenburga
Prūsija, HeseneKasele un virkne citu valstu. Taču noteikumus diktēja Krievija, izvirzot 
prasību, ka pretendentam uz Kurzemes troni noteikti jāprec Anna Joanovna.87 
1726. gadā hercogistes muižnieku atbalstu ieguva Saksijas princis Morics, tomēr krievu 
un poļulietuviešu intrigu rezultātā 1727. gadā PolijasLietuvas seims atcēla Kurzemes 
landtāga lēmumu, bet Moricam nācās glābties no krievu aresta, bēgot no Kurzemes uz 
ārzemēm. 

1730. gada februārī Annu Joanovnu kronēja par Krievijas imperatori, un viņa pār
cēlās uz Maskavu. Viņas īpašumus Kurzemē joprojām pārvaldīja Krievijas rezidenti 
Jelgavā. Savukārt Dancigā ieinteresēto valstu aģenti gaidīja Ferdinanda nāvi. Gaidīt 
nācās vēl gan diezgan ilgi – pēdējais Ketleru dinastijas hercogs nomira 1737.  gada 
4. maijā.   

Bīronu dinastija un Kurzemes hercogistes pievienošana Krievijai 

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 hercogistes troni imperatores 
Annas Joanovnas favorītam Ernstam Johanam Bīronam. Lai gan tolaik viņš šo piedā
vājumu nepieņēma, tomēr pēc Ferdinanda nāves piekrita savas kandidatūras izvirzīša
nai hercoga vēlēšanās, kas notika t.s. brālīgajā konferencē88 1737. gada jūnijā. Pateico

85 Rīkojumu par Annas Joanovnas pārcelšanos uz Kurzemi cars izdeva jau 1712. gadā, taču uz pastāvīgu dzīvi 
Jel gavā viņa ieradās tikai 1716. gada oktobrī. Uzturam viņai tika ierādīta virkne hercoga muižu. 

86 Hercogs Ferdinands apprecējās 75 gadu vecumā ar 22 gadus veco SaksijasVeisenfelsas princesi Johannu 
Magdalēnu. Taču par to, ka Ferdinandam nevar būt bērnu jaunībā izslimoto cūciņu dēļ, runāja jau sen.   

87 Čerpinska A. Kurzemes un Zemgales hercoga troņa mantošanas jautājums 1711.–1718. gadā. Latvijas Ar
hīvi, Nr. 3/4, 2011, 210.–234. lpp.

88 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.  
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ties Krievijas ietekmei, pārējiem kandidātiem89 nebija 
nekādu izredžu. Savukārt, lai Annai Joanovnai nebūtu jā
zaudē savs favorīts, Polijas karalis ļāva Bīronam pārvaldīt 
hercogisti, nepārceļoties no Pēterburgas uz Jelgavu.

Uzsākot valdīt, Ernsts Johans parakstīja vienošanos ar 
Kurzemes bruņniecību par tās privilēģiju ievērošanu.90 Iz
mantojot visus iespējamos resursus, t.sk. arī Krievijas, 
viņam izdevās panākt izlīgumus ar Ketleru nama manti
niekiem par finansiālo pretenziju apmierināšanu. Ernsts 
Johans centās racionalizēt muižu saimniecību, apvienojot 
tās t.s. ekonomijās (Oeconomie), kuras pārvaldīja hercoga 
iecelti ierēdņi.91 Tāpat Ernsts Johans ar savu aģentu palī
dzību izvērsa tirdzniecību ar muižu ražojumiem caur Lie
pājas un Ventspils ostām. Jelgavā 1738. gadā sāka jaunās 
rezidences izbūvi, nojaucot veco ordeņlaiku pili, un Run
dālē turpinājās jau divus gadus iepriekš uzsāktie pils būv
darbi. Taču līdz ar imperatores Annas Joanovnas nāvi 
1740. gadā beidzās arī Ernsta Johana varenība. 

Kārtējā Krievijas varas apvērsuma rezultātā 
1740. ga da novembrī Ernstu Johanu kopā ar ģimeni ap
cietināja un 1741. gada vidū izsūtīja uz Sibīriju. Kad 
1741.  gada beigās tronī kāpa Pētera I meita imperatore 
Elizabete, viņa mīkstināja Bīrona apcietinājuma noteiku
mus un atļāva pārbraukt uz Jaroslavļu. Oficiāli Ernsts Johans no Kurzemes troņa gan 
nebija atstādināts. Krievija izmantoja šo apstākli, uzliekot sekvestru visiem hercoga 
īpašumiem Kurzemē.92 Sekvestra laikā ekonomijas tika sadalītas, muižas iznomātas, 
bet lielākā daļa ienākumu nonāca Krievijas valsts kasē.93 Tikmēr hercogistes iekšpoli
tiskajā dzīvē atkal valdīja nevienprātība. 1744.–1756. gadā virspadomnieki konfliktēja 
ar daļu bruņniecības, kas, nevēloties Ernsta  Johana atgriešanos tronī, protestēja pret 
to, ka virspadomnieki un viņus atbalstošie muižnieki vērsās pie Polijas karaļa ar 

89 Bez Bīrona vēl kandidēja HesenesHomburgas un BraunšveigasBevernas firstu ģimeņu pārstāvji, pretenzi
jas uz troni bija izteicis arī Saksijas Morics. 

90 Dokumenti saistībā ar Ernsta Johana nākšanu pie varas publicēti: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehns
herzogtum zur russischen Provinz, S. 183–223. Sk. arī: Aschkewitz M. Die Wirksamkeit Hermann Karl Key
serlings bei der Erhebung Ernst Johann Birons zum Herzog von Kurland. Tartu: K. Mattiesens Buchdruckerei, 
1934, S. 104.

91 Par hercogu muižu saimniecību 18. gs. sk., piem.: Barzdeviča M. Gutswirtschaft im Wandel: Die herzogliche 
Domäne Grendsen im 18. Jahrhundert. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesell
schaft, Bd. 1, S. 129–152.

92 Tuvāk sk.: Skilters S. “Zwangsverwaltung” oder inofizielle Landesherrschaft? Die Tätigkeit der russischen 
Sequestrationskommission in der sog. herzogslosen Zeit (1740–1758). Kurland, Nr. 10, 2002, S. 5–19.

93 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. 

13. att. Hercogs Ernsts Johans Bīrons. 
Nezināms mākslinieks pēc Luī Karavaka 
gleznas. 18. gs. 30. gadi (foto no Rundāles 
pils muzeja krājuma)  

Mārīte Jakovļeva    VALSTISKUMS LATVIJAS TERITORIJĀ AGRAJOS JAUNAJOS LAIKOS



272 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

 ierosinājumiem panākt hercoga atbrī
vošanu.94 Bez tam periodiski uz hercoga 
troni pieteicās jauni kandidāti. Beidzot 
1758. gadā imperatore Elizabete pie
krita piešķirt hercogisti Polijas karaļa 
 Augusta  III dēlam Saksijas princim 
Kārlim, jo Saksija bija viena no Krievi
jas sabiedrotajām Septiņgadu karā 
(1756–1763) pret Prūsiju. 

1758. gada novembrī Polijas karalis 
pasludināja hercogistes troni par va
kantu, un decembrī brālīgajā konfe
rencē Kārli formāli ievēlēja par her
cogu. 1759.  gada marta beigās viņu 
svinīgi sagaidīja Jelgavā. Kurzemē Kār
lis 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 Bī
ronu, taču tikai tādēļ, lai panāktu no viņa atteikšanos no hercoga troņa par labu 
savam tēvocim HolšteinasGotorfas princim Georgam Ludvigam. Dažas dienas pēc 
atteikuma raksta parakstīšanas varu Krievijā pārņēma Pētera III sieva Katrīna II, kura 
1762.  gada augustā atjaunoja Ernsta Johana tiesības uz troni,95 taču sākumā viņam 
nācās uzturēties Rīgā, jo Jelgavā joprojām dzīvoja Kārlis, kurš arī vēlējās saglabāt savu 
statusu. Kurzemes muižniecība sašķēlās abu hercogu atbalstītājos. 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.96 Par vienīgo noteicēju reģionā bija kļuvusi Krievija, un herco
giste, lai arī juridiski saglabāja PolijasLietuvas lēņa statusu, faktiski nonāca Krievijas 
protek torātā.

Pēc pārciestās trimdas Ernsts Johans nespēja atgūt agrāko varenību un respektu 
nedz Krievijā, nedz arī Kurzemē, un viņa mēģinājumi apspiest muižnieku vidū jopro
jām pastāvošo opozīciju bija ne visai sekmīgi. Klāt nāca arī veselības problēmas, kuru 

94 Tā kā virspadomniekus atbalstīja mazākā bruņniecības daļa, viņus dēvēja par minoristiem, bet pretēja uzs
kata pārstāvjus – par majoristiem. Par 18. gs. vidus politiskajiem notikumiem Kurzemē sk., piem.: Strohm K. 
Die kurländische Frage (1700–1763): eine Studie zur Mächtepolitik in Ançien Régime. Berlin: Verlag Disserta
tion.de, 1999. 

95 Katrīnas II un Ernsta Johana vienošanās iespiesta: Kurland. Vom polnischlitauischen 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.

96 Носов Б. В. Курляндское герцогство и российскопольские отношения в 60e годы XVIII века: 
K пред истории разделов Речи Посполитой. Славяноведение, No5, 1993, с. 54–66.

14. att. Bīronu vasaras rezidence – Rundāles pils. 2012. gads. 
Mārītes Jakovļevas foto
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dēļ 1769. gada novembrī Ernsts Johans atteicās no 
varas sava vecākā dēla Pētera labā.97 Arī Pētera  Bīrona 
valdīšanas posmu raksturoja konflikti ar muižnie
kiem, kas ilgajos politisko juku laikos bija pieraduši 
pie lielas brīvības.98 Politiskajām nesaskaņām pievie
nojās vēl citas – muižu īpašuma99 un admi nistratīvās 
pārvaldes jautājumos, ko inspirēja atsevišķu personu 
vērptās intrigas. Mieru neatnesa arī 1776.  gada 
8.   augustā noslēgtais kompozīcijas akts.100 Savukārt 
Katrīna II 1783.  gadā atgādināja Kurzemei par tās 
stāvokļa nedrošību, uzspiežot Tirdzniecības un ro
bežu konvencijas noslēgšanu.101 Redzot savu pūliņu 
bezcerīgumu, hercogs Pēteris ar hercogieni Annu 
Šarloti Doroteju, dzimušu fon Mēdemu,102 un vecāko 
meitu 1784. gadā devās ceļojumā uz ārzemēm.103 Pē
teris Kurzemē atgriezās tikai 1787. gada maijā, uzreiz 
nonākot konfliktā ar virspadomniekiem, kuri her
coga prombūtnes laikā bija rīkojušies pretēji viņa pa
vēlēm. Bet, lai arī kādas būtu hercoga un muižniecī
bas attiecības, pēc Polijas otrās dalīšanas 1793. gadā104 
hercogistes kā atsevišķas valsts dienas bija skaitītas.

Pēdējie hercogistes pastāvēšanas gadi pagāja da
žādu nemieru zīmē. Franču revolūcijas ietekmē hercogistē plaši izvērsās pilsētnieku 
cīņa par politiskajām tiesībām, kas kulmināciju sasniedza pēc Namnieku ūnijas 
(Bürger liche Union) nodibināšanas 1790. gadā. Vēl lielākas raizes gan hercogam un 
muižniecībai, gan arī Krievijai  sagādāja 1794. gadā Polijā sākusies Tadeuša Kostjuško 

97 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”.

98 Par Kurzemes bruņniecības dzīves veidu sk., piem.: Mösenholler M. Ständische Modernisierung: Der kurlän
dische Ritterschaftsadel 1760–1830. Berlin: Akademie Verlag, 2009.

99 Arī hercogs Pēteris apvienoja domēnes ekonomijās, tādējādi mazinot muižniekiem iznomājamo valsts 
muižu skaitu.

100 Kompozīcijas akts. Kopija. 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. 

101  Jakovļeva M. Eine einfache Annexion? Die Handels und Grenzkonvention zwischen dem Herzogtum Kur
land und Russland vom 10–21 Mai 1783. Forschungen zur Baltischen Geschichte, Bd. 5. Tartu: Akadeemiline 
Ajalooselts, 2010, S. 95–108.    

102 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.

103 Tuvāk sk.: Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules. Zin. red. V. Kvaskova. Rīga: Latvijas Valsts vēstures ar
hīvs, 1999 (Vēstures avoti, I).

104  Polijas pirmās dalīšanas laikā Krievija bija ieguvusi sev poļu Vidzemi (Latgali), otrās – zemes Baltkrievijā un 
Ukrainā, kamēr Prūsijai tika t.s. Lielpolija ar Poznaņu un Toruņu. Vienlaikus Prūsija atzina, ka Krievijai ir 
priekšroka attiecībā uz Kurzemes hercogisti.

15. att. Ledustrauks no “Kurzemes servīzes”. 
Berlīnes Karaliskā porcelāna manufaktūra. 
18. gs. 90. gadi (foto no Rundāles pils muzeja 
krājuma). Traukus ar t.s. Kurzemes ornamentu 
Berlīnē ražo vēl mūsdienās                 
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vadītā sacelšanās, kas drīz vien skāra arī Kurzemi.105 Šie notikumi skaidri parādīja, ka 
pastāvošās kārtības saglabāšanai nepieciešama spēcīga vara. Ja sākotnēji lielākā daļa 
Kurzemes bruņniecības vēl cerēja uz to, ka viens lēņa kungs (PolijaLietuva) tiks no
mainīts pret citu – Krieviju, tad drīz vien kļuva skaidrs, ka tagad Katrīna II vēlas pil
nīgu hercogistes aneksiju. 1795. gada 18. martā Kurzemes landtāgs pieņēma deklarā
ciju par pakļaušanos Krievijas imperatorei.106 Hercoga Pētera, kurš tobrīd atradās 
Pēterburgā, protestos neviens neklausījās, un 28. martā viņš parakstīja atteikšanos no 
troņa. 1795. gada 15.–26. aprīlī Katrīna II pasludināja Kurzemes un Zemgales provinci 
par Krievijas impērijas sastāvdaļu un par tās ģenerālgubernatoru iecēla baronu Pēteri 
fon der Pālenu.107 Līdz ar to Kurzemes un Zemgales hercogiste pārstāja eksistēt.

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. Viduslaicīga pēc burta un gara bija arī herco
gistes vasaļatkarība no PolijasLietuvas, kuras iekšpolitiskā attīstība par “muižnieku 
republiku” lielā mērā noteica to, ka arī Kurzemē hercogiem neizdevās nodibināt spē
cīgu valdnieka varu. Līdzīgi kā PolijāLietuvā, arī Kurzemē hercogiem nācās konkurēt 
cīņā par varu ar t.s. bruņniecību jeb muižniecības aristokrātisko daļu, kurā virsroku 
guva pēdējie. Izveidojot ciešu korporāciju, šiem ordeņa brāļu un vasaļu pēctečiem iz
devās ne vien saglabāt savas senās privilēģijas, bet arī atstumt no politiskās varas pilsē
tas un garīdzniecību. Savukārt latviešiem, kas veidoja iedzīvotāju vairākumu un no
drošināja hercogistes ekonomisko pamatu, nebija nekādu politisku tiesību.

Vienlaikus jau 16. gs. gaitā sabiedrībā iezīmējās modernizācijas tendences. Tā, pie
mēram, Kurzemes evaņģēliski luteriskās baznīcas organizācija skaidri norādīja uz iz
maiņām tradicionālajā domāšanā. Atšķirībā no viduslaikiem, kad valsts kalpoja reliģi
jai, agrie jaunie laiki nāca ar jaunu pieeju – reliģija kļuva par vienu no valsts 
politiskajiem instrumentiem, bet valdnieks – par baznīcas galvu.108   

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 

105 Stepermanis  M. Lielās liesmas atblāzma. Latvija Franču buržuāziskās revolūcijas laikā 1789–1798. Rīga: 
Zinātne, 1971; Donnert E. Kurland im Ideenbereich der Französischen Revolution. Politische Bewegungen 
und gesellschaftlichen Erneuerungsversuche 1789–1795. Frankfurt am M.: Verlag Peter Lang, 1992; Rubina E. 
Kostjuško sacelšanās Kurzemē. Latvijas Arhīvi,  Nr. 3/4, 2011, 235.–265. lpp.

106 Lai gan Kurzemes bruņniecība traktēja savu pakļaušanos kā “brīvprātīgu”, patiesībā tā notika Polijas trešās 
da līšanas ietvaros. 

107 Dokumenti attiecībā uz pakļaušanos Krievijai publicēti: Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum 
zur russischen Provinz, S. 306–318.

108 Par konkrētām modernizācijas izpausmēm hercogistē pētījumu joprojām trūkst. Tuvāk sk.: Oberlenders E. 
Kurzemes hercogiste Eiropas vēstures kontekstā – pētījumu perspektīvas. Ventspils muzeja raksti, 1. sēj., 
19.–26. lpp.
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radīt problēmas Latvijas valsts izveidei 20.  gadsimtā. Savukārt viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nodrošināja Kurzemes hercogistes pastāvēšanu militārajos konfliktos, 
bija hercogistes kā buferzonas funkcija un hercogu spēja izmantot šo argumentu saru
nās ar apkārtējām lielvalstīm. Kaimiņvalstis bija ieinteresētas bufera saglabāšanā pus
suverēnas valsts veidolā, taču tikai līdz brīdim, kamēr netika izjaukts savstarpējais 
spēku līdzsvars. Īslaicīgais Zviedrijas pārsvars 17. gs. vidū gandrīz noveda pie hercogis
tes pievienošanas tai, taču tolaik PolijaiLietuvai un Krievijai izdevās atjaunot iepriek
šējo status quo. Bet 18. gs. gaitā, kad Krievija izvirzījās par neapstrīdamu līderi reģionā, 
Kurzemes hercogiste nonāca arvien lielākā atkarībā no varenā kaimiņa. Šādā situācijā 
Kurzemes hercogistes iespējas saglabāt savu valstisko patstāvību bija niecīgas, kas 
likum sakarīgi noveda pie tās iekļaušanas Krievijas impērijā Polijas trešās dalīšanas re
zultātā.

Par autori

Mārīte Jakovļeva (dz. 1964) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta un Latvijas 
Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece. Vairāk nekā 100 zinātnisku un populār
zinātnisku publikāciju autore. Zinātniskās intereses saistās ar Latvijas agro jauno 
laiku vēsturi, sevišķi Kurzemes hercogistes vēstures pētniecību.
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Jānis Lazdiņš

DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANA UN PAGASTA 
SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA

Raksts veltīts dzimtbūšanas atcelšanai tagadējā Latvijas teritorijā 19. gadsimtā, ar to saistītajai ag-
rārajai reformai un zemnieku emancipācijas problemātikai. Krievijas impērijas Baltijas guberņās 
dzīvojošie zemnieki brīvas personas statusu ieguva bez agrāk lietotās zemes piešķīruma īpašumā vai 
likumīgām tiesībām paturēt zemi lietojumā līdz tās izpirkšanai (t.s. “putna brīvība”). Viss tika redu-
cēts uz muižnieka un zemnieka brīva līguma pamata. Reforma sākotnēji pazemināja dzīves līmeni. 
Tomēr vienlaikus noslēdzās latvieša kā personas nebrīvības vēsture, dzimtbūšana Baltijas guberņās 
tika atcelta (1816–1819) ievērojami agrāk nekā visā Krievijas impērijā (1861), un zemes reforma 
tika balstīta uz citādiem principiem nekā Iekškrievijā. Tas atviegloja nacionālās apziņas veidošanos 
un iezīmēja robežu starp divām dažādām ekonomiskās domāšanas sistēmām. Autors izvirza tēzi, 
ka, lai arī agrārai reformai Baltijas guberņās bija ievērojami trūkumi, dzimtbūšanas atcelšanai bija 
ievērojama nozīme latviešu tautas liktenī. 

Atslēgvārdi: dzimtbūšana, dzimtbūšanas atcelšana, brīvlaišana, zemnieku likumi, brīvība, personas 
brīvība, pagasts.

Ievads

13. gs. baltu un līvu (lībiešu) zemes kolonizēja katoļticīgie kristieši (galvenokārt no 
Vācijas). Krusta karos jeb tā dēvētajā ekspansijā uz austrumiem – Drang nach Osten – 
ienācēji salauza vietējo iedzīvotāju pretestību un iznīcināja pirmās baltu un līvu valsti-
ņas.1 Valstiņas valstiskās organizācijas ziņā ir grūti salīdzināt ar tālaika Rietumeiropas 
monarhiju valstiskās attīstības pakāpi. Baltu un līvu valstiņu pastāvēšana savos pama-

1 Vēstures avotos daži baltu un līvu vadoņi ar izcilu stāvokli sabiedrībā dēvēti par karaļiem (rex) – piemēram, 
kuršu valdnieks Lamekins (Lammekinus rex), latgaļu valdnieks Visvaldis (Wissewaldus, rex de Gercike), 
zemgaļu valdnieks Namejs (rex nomina Nameyxe) u.c. (Latvijas vēstures avoti. Latvijas vēstures institūta 
izdoti. II sēj. Senās Latvijas vēstures avoti. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1937, Dok. Nr.  162, 
141.–142. lpp.; Švābe A. Jersikas karaļvalsts. Straumes un avoti. III. Sakārtojusi L. Švābe. [Linkolna, 
Nebraska]: Pilskalns, 1965, 8., 15., 33. lpp.; Šterns I. Latvijas vēsture. 1180–1290. Krustakari. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2002, 109.–111. lpp.); Seraphin E. Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von den 
“Aus segelung” des Landes bis zur Einverleibung in das russische Reich. Bd. I: Die Zeit bis zum Untergang liv-
ländischer Selbständigkeit. Reval: Verlag von Franz Kluge, 1895, S. 3–12. 
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tos balstījās uz attiecīgas personas vai dzimtas autoritāti un vadonības tiesību atzīšanu 
no citu kopienas locekļu puses.2 

Aptuveni gadsimtu ilgušās militārās sadursmēs gāja bojā lielākā daļa vietējās 
aristo krātijas. Izdzīvojušie pameta dzimto zemi vai asimilējās vācu kultūrā.3 Iedzīvotāji 
tika kristīti Romas katoļu ticībā, un zeme tika izlēņota ienācējiem (galvenokārt no 
Rietumeiropas). Latviešu tauta gadsimtu gaitā izveidojās uz baltu un līvu zemniecības 
un pilsētu zemāko slāņu pamatiem. 

1435. gadā, lai nodrošinātu bīskapiju, pilsētu un Livonijas ordeņa ciešāku sadar-
bību, tika nodibināta Livonijas savienība.4 Tā izveidojās no viduslaiku Vācijas impēri-
jas atkarīgu bīskapiju un ordeņa valsts komplekss.5 Livonijas savienība nepārtapa par 
vienotu valsti. Livonijas kara (1558–1583) laikā 1561. gada 28. novembrī tā beidza pa-
stāvēt. Visas latviešu apdzīvotās zemes nonāca Polijas-Lietuvas valsts (Rzeczpospolita; 
turpmāk – Polija) sastāvā kā Pārdaugavas hercogiste (Ducatus Transdunensis)6 un 
Kurzemes un Zemgales hercogiste (Ducatus Curlandiae et Semigalliae; turpmāk – Kur-
zemes hercogiste).7

Poļu-zviedru kara laikā (1600–1629) beidza pastāvēt Pārdaugavas hercogiste. Uz 
1629. gada 16. septembra Altmarkas pamiera līguma pamata Zviedrija ieguva Livo-
niju/Vidzemi8 (t.s. zviedru Vidzemi; turpmāk – Vidzeme), bet Polija paturēja tikai 
daļu no agrāk piederējušās Pārdaugavas hercogistes – tā dēvēto poļu Vidzemi/Inflan-
tiju jeb Latgali9 (turpmāk – Latgale). Latgale, Latvijas austrumu daļa, līdz Latvijas Re-
publikas izsludināšanai 1918. gada 18. novembrī10 tika šķirta no pārējām latviešu ap-
dzīvotām zemēm un netika uzskatīta par Baltijai piederīgu teritoriju. 

2 Misāns I. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām. Klio in Latvia: Articles on historiography pro-
blems. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 47.–75. lpp.

3 Izņēmums bija tā sauktie kuršu ķoniņi (bijušo Kursas valdnieku pēcteči) un novadnieki, tomēr viņu skaits 
bija neliels un kā ekonomiski, tā politiski neietekmīgs. Sk.: Lazdiņš J. Krievijas Senāta judikatūras nozīme 
Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–1917) (kuršu ķoniņu lieta). IUS EST ARS BONI 
ET AEQUI [Tiesības ir krietnuma un taisnīguma māksla]. Aktuālās tiesību realizācijas problēmas. LU 
69. konferences rakstu krājums. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 176.–183. lpp.

4 Livonijas savienība teritoriālā ziņā aptvēra aptuveni mūsdienu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas 
zemes.

5 1202. gadā tika nodibināts Zobenbrāļu ordenis. 1236. gadā kaujā pie Saules tas tika sakauts, izdzīvojušie 
1237. gadā iekļāvās Vācu ordenī. Baltijā tika izveidots viens no Vācu ordeņa atzariem – Livonijas ordenis. 
Sk.: Šterns I. Latvijas vēsture. 1180–1290, 168.–173., 261., 415., 416., 419., 420., 638. lpp. 

6 Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sēj. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561–1795). Dr. iur. 
V. Blūzmas redakcijā. Autori: R. Apsītis, V. Blūzma, J. Lazdiņš. Rīga: Juridiskā koledža, 2006, 49. lpp.

7 Ziegenhorn Ch. G. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg: Kanter, 1772, S. 51–
56.

8 Latviešu zinātniskajā literatūrā ir nostiprinājusies tradīcija Krievijas impērijas Livonijas guberņu dēvēt par 
Vidzemes guberņu. Šāda pieeja raisa asociācijas, ka mūsdienu Latvijas Republikas administratīvi teritoriālā 
iedalījuma vienība Vidzeme ir Krievijas impērijas Vidzemes guberņas turpinājums. Tā tas nav, jo Krievijas 
im pērijas Livonijas guberņā bez latviešu apdzīvotām zemēm ietilpa arī lielākā daļa tagadējās Igaunijas Re-
publikas, respektīvi, visa tās dienvidu daļa.

9 Latgales kā poļu Vidzemes/Inflantijas apzīmējums ir kļuvis par Austrumlatvijas apzīmējumu kopš 
1900. gada. (Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600–1710. Uppsala: Daugava, 1962, 70., 127.–131. lpp.)

10 Latvijas Tautas Padomes politiskā platforma. LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 27.–29. lp.; Latvijas pilsoņiem! 
Pagaidu Valdības Vēstnesis, Nr. 1, 1918, 14. (1.) dec., 1. lpp.
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18. gadsimtā latviešu apdzīvotās zemes tika iekļautas Krievijas impērijas sastāvā – 
1721. gadā zviedru Vidzeme11 kā Vidzemes guberņa un 1795. gadā Kurzemes herco-
giste un Piltenes autonomais apgabals12 kā Kurzemes guberņa. Bez Vidzemes guberņas 
un Kurzemes guberņas tā dēvētajā Baltijas novadā ietilpa arī Igaunijas guberņa. Polijas 
pirmās dalīšanas laikā 1772. gadā Krievijas impērijai tika pievienota Latgale. 1802. gadā 
Latgale tika iekļauta Vitebskas guberņas sastāvā.13 Vitebskas guberņas sastāvā latgalieši 
sagaidīja dzimtbūšanas atcelšanu. 

Baltijas guberņās “brīvlaišana” notika im peratora Aleksandra I valdīšanas laikā 
(1801–1825):

1) ar 1816. gada 23. maija likumu Igaunijas guberņā (Учрежденiе для Эст-
ляндскихъ крестьянъ, turpmāk – 1816. gada Igaunijas guberņas zemnieku 
likums);14

11 Vidzeme Krievijas impērijā tika iekļauta kā bijusī Zviedrijas province uz 1721. gada 30. augusta Nīštates 
miera līguma pamata starp Zviedriju un Krievijas impēriju. Sk.: Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv-, Est- und 
Curlands. Jurjew (Dorpat): In Commission bei E. J. Karow, 1895, S. 311.

12 Kurzeme un Zemgale kā bijusī Kurzemes hercogiste un Piltenes autonomais apgabals Krievijas impērijā tika 
iekļauta t.s. Polijas trešās (pēdējās) dalīšanas laikā. Sk.: Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Curlands, 
S. 311; Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 2. sēj., 189. lpp.

13 Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1710–1800, 215.–216., 218., 221.–222. lpp.
14 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года. Санктпетербург: Типографiя II  Отдѣ-

ленiя Cобственной Его Императорскаго Величества Канцелярии, 1815–1816 [первое собрание, 
1649–1825], т. XXXIII, 1830, № 26278. Pieejams: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html (skatīts 
01.04.2016.).

1. att. Krievijas imperators Aleksandrs I un tauta (Senatne 
un Māksla, Nr. 1, 1938)

2. att. Kurzemes zemnieku 
“ brīvlaišanas” likuma fragments 
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2) ar 1817. gada 25. augusta likumu Kurzemes guberņā 
(Учреж денiе o Кур лянд скихъ крестьянaxъ, turpmāk – 
1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums);15

3) ar 1819. gada 26. marta likumu Vidzemes guberņā (По-
ложенiе о Лифляндскихъ крестьянaxъ, turpmāk – 1819. gada 
Vidzemes guberņas zemnieku likums).16

Latgalē, tāpat kā Krievijas impērijas iekšzemes guberņās, 
“brīvlaišana” notika imperatora Aleksandra II valdīšanas laikā 
(1855–1881) uz 1861.  gada 19. februāra Manifesta pamata.17 
Manifests noteica tikai brīvlaišanas vispārīgos principus. Tāpēc 
tam sekoja virkne speciālo likumu u.c. normatīvie akti.18 Spe-
ciālo normatīvo aktu mērķis bija saskaņot reģionālās īpatnības 
ar agrārās reformas vispārējiem mērķiem. 

Dzimtbūšana pastāvēja lielākajā daļā Eiropas valstu. Arī 
“brīvlaišana” bija kopējs Eiropas civilizācijas process dabisko 
tiesību vārdā cilvēka brīvības jautājumā. Dzimtbūšanas atcel-
šana nebija lokāla Krievijas impērijas iekšēja reforma, tā bija 
laika gara prasība. 18.–19. gadsimtā dzimtbūšanas atcelšanas 
nepieciešamību noteica arī jaunas ekonomikas prasības – pār-
eja uz kapitālismam atbilstošām saimniekošanas metodēm. At-
bilstoši jaunajām sociālekonomiskajām attiecībām Krievijas 
impērijai nācās īstenot arī pārvaldes kārtības un tiesu varas re-
formu. Strukturālās reformas stiprināja Krievijas impērijas kā 
jaunlaiku prasībām atbilstošas valsts pamatus un, lai cik para-
doksāli tas būtu, raisīja latviešos nacionāli valstiskas domāšanas 
aizmetņus.

Tā kā latviešu senči kopš 13. gadsimta beigām vairs nebija pilntiesīgi savas zemes 
kungi,19 vēl 19. gadsimta vidū domas par latviešu valsti varēja šķist tikai kā sapnis. Ne 

15 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1817 [первое собрание, 1649–1825], 
т. XXXIV, 1830, № 27024.

16 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1819 [первое собрание, 1649–1825], 
т. XXXVI, 1830, № 27735 (sk. arī dokumentus № 27734 un 27736). 

17 Манифест 19 февраля 1861 года. Божиею милостию Мы, Александр Второй, император и само-
держец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочае, и прочае, и прочае. 
Хрес томатия по истории отечественного государства и права. X век – 1917 год. Составитель: 
доктор юридических наук, профессор В. А. Томсинов. Москва: ЗЕРЦАЛО-М, 2004, с. 241–247; О Все-
милостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об 
устройстве их быта 19 февраля 1861 г. Pieejams: http://doc.histrf.ru/19/manifest-o-vsemilostiveyshem-
darovanii-krepostnym-lyudyam-prav-sostoyaniya-svobodnykh-selskikh-obyva/ (skatīts 17.07.2015.).

18 Положенiе о сельскомъ состоянiи. Сводъ законовъ Россiйской имперiи. Все 16 томовъ со всеми отно -
ся щимися къ нимъ продолжениями въ одной книге. Подъ редакцiей А. Ф. Волкова и Ю. Д. Фили-
пова. Второе стериотипное изданiе. С.-Петербург: Изданiе товарищества “Общественная польза”, 
1899, Т. IX (Особое Приложенiе к тому IX Законовъ о Состоянiй) u.c. normatīvi akti.

19 Lai gan 1884. gadā Krievijas impērijas Valdošais Senāts ķoniņus atzina par bruņinieku kārtas personām, 
viņiem nebija ne politiskas, ne ekonomiskas ietekmes (Lazdiņš J. Krievijas Senāta judikatūras nozīme 
Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–1917) (kuršu ķoniņu lieta), 176.–183. lpp.). 

3. att. Krievijas imperators 
Aleksandrs II (Божеряновъ И. 
Невскiй проспект, 1703–1903: 
Культурно-исторический очеркъ 
жизни С.-Петербурга за два 
века – XVIII и XIX: Юбилейное 
изданiе, поставчика двара его 
императорского величества 
А. И. Вильборга, т. 1, 1901, c. 452)
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velti profesors Karls Širrens tolaik atļāvās rakstīt šādas rindas: “Nav un nekad nav bijis 
un arī šodien nav tautas šajā zemē. Bez tautas. 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.”20

Balti un līvi 13. gadsimtā nebija uzvarētāji. Augstākās varas zaudēšana savā zemē, 
domājams, ievērojami palēnināja latviešu tautas formēšanās procesu. Izbrīnu rada 
fakts, ka latviešu tauta šādos apstākļos spēja izveidot savu valodu, nacionālo apziņu un 
saglabāt vēsturisko atmiņu. 1842. gadā to ar rūgtumu bija spiests atzīt Vidzemes bruņ-
niecības konservatīvās muižniecības ideologs barons Georgs fon Nolkens: “Plaisa starp 
kungiem un zemniekiem ir vēl tikpat liela kā pirms 600 gadiem. Zemnieki joprojām 
uzskata savus kungus par svešiniekiem, kas viņiem atņēmuši zemi un to prettiesīgi 
patur vēl tagad – viņi nekad nav atzinuši mūsu tiesības.”21

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas latviešiem nesākās viegli laiki. Nacionālo atmodu sā-
kotnēji apgrūtināja pārvācošanas draudi, bet vēlāk, 19. gadsimta beigās, – valdības uz-
spiestā, valsts centralizācijas interesēs īstenotā rusifikācijas politika.22 Daudzi latvieši, 
dažādu apsvērumu vadīti, bija spiesti atstāt valsti vai pārcelties uz dzīvi Krievijas impē-
rijas iekšzemē. 

Brīvlaišanu nekādā ziņā nedrīkst asociēt tikai ar t.s. “putna brīvību”, kā tas bieži 
tiek darīts zinātniskā literatūrā, piešķirot brīvlaišanas aktam negatīvu nokrāsu. Ar 
dzimtbūšanas atcelšanu latviešiem beidzās personiskās nebrīves vēsture. “Brīv-
laišana” radīja nacionālo atmodu. Jaunlatvieši sāka izkopt nacionālo kultūru. Viņu 
centienus daudzējādā ziņā pārņēma Jaunās strāvas kustība, izvirzot to starp domu 
par Latvijas auto nomiju Krievijas impērijas sastāvā. Latvijas valsts izsludināšana 
 uzreiz pēc Pirmā pasaules kara kļuva par latviešu tautas gribas un sapņa piepildīju-
mu.23 Savukārt dzimtbūšanas atcelšana bija pirmais solis ceļā uz neatkarīgu Latvijas 
 valsti.24 

20 “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.” (Schirren C. Livländische Charaktere. 1: Walter von 
Plettenberg. Baltische Monatsschrift. Bd. 3. Riga: Verlag von Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, 1861, 
S. 444–445)

21 Citēts no: Švābe A. Latviešu vēstures uzdevumi. Straumes un avoti, II. Rīga: A. Gulbis, 1940, 55. lpp.
22 Par rusifikāciju sk.: Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. ga-

dam. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 45.–70. lpp. 
23 Latvijas Republika tika izsludināta 1918. gada 18. novembrī. Sk.: Latvijas pilsoņiem! Pagaidu Valdības 

Vēstnesis, Nr. 1, 1918, 14. (1.) dec., 1. lpp.; Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, 1919, 
15.  jūl., [Nr.] 1, dok. Nr. 1, 1.–3. lpp.; Latvijas Tautas Padomes politiskā platforma. LVVA, 1307. f., 1. apr., 
327. l., 27.–29. lp.

24 Lazdiņš J. Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli valstiskas domāšanas 
pirm sākumi. Latvieši un Latvija. II sēj. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Rīga: 
Lat vijas Zinātņu akadēmija, 2014, 173.–196. lpp.
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Brīvība kā dabisko tiesību prasība

Diskusijas par tiesību principiem dabisko tiesību garā – brīvību, vienlīdzību, tais-
nīgumu u.c. – aizsākās jau antīkajā filozofijā25 Platona,26 Aristo teļa,27 Cicerona28 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. Mūsdienās tādi jēdzieni kā tie-
siska valsts, demokrātiska valsts, sociāli atbildīga valsts u.c. ir tiesiskās kultūras neat-
ņemami principi. Vēsturiski tā tas nav bijis vienmēr.

Līdz Franču revolūcijai dzimtbūšanas atcelšanai trūka kā ekonomiska pamato-
juma, tā arī politiskas gribas. Diskusijas dabisko tiesību garā parasti aprobežojās ar 
galma aprindām un šauru garīdznieku un/vai akadēmisko vidi. Lai arī 18. gadsimtā 
Eiropa (jo īpaši tās rietumi) bija nobriedusi politiskām, ekonomiskām un strukturālām 
pārmaiņām, bija nepieciešams “grūdiens”, kas neatgriezeniski mainītu viduslaikos iedi-
binātās kopdzīves tradīcijas un – jo sevišķi – ekonomikas likumus. Par šādu “grūdienu” 
kļuva Franču revolūcija.29 Viens no nozīmīgākiem revolūcijas saukļiem bija prasība 
pēc brīvības. Verdzības vai dzimtbūšanas attiecības vai uz šādu varu attiecināmas tiesī-
bas nonāca nenovēršamā pretrunā ar laika garu.

Par signālu reformām Eiropā kļuva 1789. gada 26. augustā Francijas Nacionālajā 
sapulcē pieņemtā Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija.30 Deklarācijas pirmie divi 
panti pasludināja: “Cilvēki piedzimst un paliek brīvi un vienlīdzīgi tiesībās; sociālās 
atšķirības ir pieļaujamas vienīgi uz vispārīgā labuma pamata (1. pants). Katras politis-
kas sabiedrības mērķis ir nodrošināt cilvēka dabiskās un neatņemamās tiesības; šīs tie-
sības ir brīvība, īpašums, drošība un pretošanās apspiešanai (2. pants).”31

Profesors Verners Fročers un profesors Bodo Pīrots norāda, ka Cilvēka un pilsoņa 
tiesību deklarācijā centrālo vietu ieņem tieši cilvēka brīvības jautājums. 1. un 2. pantā 
brīvība tiek minēta kā pirmā tiesība, un tikai pēc tam tiek uzskaitītas citas cilvēka tie-
sības – vienlīdzība, īpašuma tiesības, drošība un tiesības pretoties  apspiešanai.32 

25 Sk., piemēram: Coing H. Grundzüge der Rechtsphilosophie. Vierte Auflage. Berlin, New York: Walter de 
Gruyter, 1985, S. 5–22; Gumplowicz L. Geschichte der Staatstheorien. Innsbruck: Verlag der Wagner’schen 
Universitäts-Buchhandlung, 1905, S. 39–64, 77–80; Rüthers B., Fischer Ch., (unter Mitarbeit von) Birk A. 
Rechts theorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. München: Verlag C. H. Beck, 2010, S. 276–278.

26 Platons. Valsts. Rīga: Zvaigzne, 1982, 47.–53. lpp.; Platons. Dialogi. No sengrieķu valodas tulkojis Ā. Feld-
hūns. Rīga: Zinātne, 2015, 46.–81. lpp. 

27 Aristotelis. Nikomaha ētika. Rīga: Zvaigzne, 1985; Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика. 
Санкт-Петербург: Эксмо; Москва: Мидгард, 2008, ч. III, c. 694, 697.

28 Cicerons M. T. Par valsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
29 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung. Riga: Verlag von Alexander Stieda, 1892, S. 30.
30 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen France, 26 aoūt 1789. Pieejams: http://www.

magnacartaplus.org/french-rights/french1789.htm (skatīts 14.03.2016.).
31 “Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent źtre fondées que sur l’utilité commune. Article 2 – Le but de toute association politique est la con-
servation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté 
et la résistance ą l’oppression.”

32 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte. 11., überarbeitete Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 
2012, S. 31–32.  
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 Tādējādi no brīvības bija jāizriet visām citām cilvēka tiesībām33 un brīvībai bija jā-
kļūst par pilsoniskas sabiedrības satversmes pamatu34 jeb stūrakmeni. Brīvības jē-
dzienu tuvāk skaidroja turpmākie panti. 4. un 5. pantā noteikts, ka brīvība jāsaprot kā 
atļauja darīt visu, kas citiem nekaitē un vienlaikus nav aizliegts ar likumu. Likumam 
bija jāprecizē, kāda rīcība ir uzskatāma par sabiedrībai kaitīgu. Tātad leģitīmi varēja 
pastāvēt brīvības ierobežojumi, bet ierobežojumiem bija jābūt noteiktiem uz likuma 
pamata.35 Citiem vārdiem: brīvība bija īstenojama likuma ietvarā atbilstoši klauzulai – 
kas nav aizliegts, tas ir atļauts (tam ir jābūt atļautam).36 No tā secināms, ka personas 
brīvībai atbilstoši Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijas tvērumam starp citām cil-
vēka tiesībām, pie kurām pieder arī vienlīdzība, ir piešķirama prioritāte.37 Tā, piemē-
ram, 2. pantā pie dabiskām un neatņemamām tiesībām “vienlīdzība” vispār netika 
minēta.

Īpaša nozīme saistībā ar dzimtbūšanas atcelšanu Baltijā, autoraprāt, bija Cilvēka 
un pilsoņa tiesību deklarācijā minētajam īpašuma tiesības formulējumam. 17. pants 
noteica, ka īpašums ir neaizskarama un svēta tiesība. Izņēmuma kārtā īpašuma atsavi-
nāšana sabiedrības vajadzībām gan bija pieļaujama. Tomēr arī šādā gadījumā tas varēja 
notikt uz likuma pamata pret taisnīgu un iepriekšēju atlīdzību. Pirms dzimtbūšanas 
atcelšanas Baltijas guberņās dominēja viedoklis, ka zemnieks ir tikai zemes lietotājs. 
Tas daudzējādā ziņā noteica turpmāko notikumu gaitu zemnieka tiesībās pretendēt uz 
lietotās zemes piešķīrumu īpašumā. 

Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija iedvesmoja visu tālaika civilizēto tautu 
 prātus un sirdis.38 Tās “izstarojums” atspoguļojās tādās pasaulslavenās dabisko tie-
sību  garā izstrādātās kodifikācijās kā, piemēram, 1804. gada Francijas Civilkodeksā 
(Code civil),39 1811. gada Austrijas Civillikumā (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie40 jeb ABGB41) 
u.c. Tā, piemēram, aizliegums vienam cilvēkam būt cita cilvēka vergam vai dzimt-
cilvēkam daiļrunīgi fiksēts ABGB 16. paragrāfā: “Katram cilvēkam piemīt iedzimtas, 
saprāta radītas (izgaismotas) tiesības, un tāpēc [cilvēks] ir uzskatāms par personu. 
Verdzība vai dzimtbūšana un uz šādu stāvokli attiecināma vara [Austrijas] zemēs nav 

33 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 2. verbesserte Auflage. Heidelberg: C. F. Müller Juristischer 
Verlag, 1994, S. 509.

34 Turpat, 508. lpp.
35 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte, S. 29–33. 
36 Sk. arī: Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte, S. 508.
37 Frotscher W., Pieroth B. Verfassungsgeschichte, S. 32.
38 Sk. arī: 1787. gada ASV Konstitūciju un 1791. gada Tiesību bilu (Bill of Rights).
39 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.
40 Allgemaines bürgerliches Gesezbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monar-

chie. Wien: Aus der k.k. Hof- und Staatsdruckerey, 1811. Pieejams: https://books.google.lv/books?id= 
CAwMAAAAYAA J&pg=PA1&lpg=PA1&dq=abgb+allgemeines+b%C3%BCrgerliches+gesetzbuch +1811&so
urce=bl&ots=P8ebfpxhtN&sig=0USuO1nEwlBegwA1MvR946Hqe7A&hl=lv&sa=X&ved=0CEkQ6AEwB
moVChMIiWc7IfqxwIVSWkUCh0Ltgfe#v=onepage&q=abgb%20allgemeines%20b%C3%BCrgerliches%20
gesetzbuch%201811&f=false (skatīts 14.03.2016.).

41 Turpat.
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pieļaujama.”42 Kā atzīmējis profesors Joahims Rikerts, 
šādu normu iekļaušana normatīvos aktos pildīja konstitu-
cionālo tiesību funkciju, ja šos likumus aplūkojam no 
mūsdienu viedokļa.43 Citiem vārdiem  – dabisko tiesību 
doktrīnas atziņas bija kļuvušas par pozitīvām tiesībām. 

Tik cēlas apgaismības laika dabisko tiesību garā rak-
stītas rindas, kādas sastopam ABGB 16. paragrāfā, neva-
ram izlasīt nevienā 18.–19. gadsimtā latviešu apdzīvotās 
zemēs spēkā esošā normatīvā aktā. Tomēr arī Baltijas gu-
berņu un vēlāk arī Latgales 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 
[Vid zemes] zemnieku bērni, kuri pēc šī rīkojuma 
[ likuma] izsludināšanas būs dzimuši, ir ipso iure brīvi; 
bēguļo joši zemnieki, kuri pirms šī likuma izsludināšanas 
ir aizbē guši un labprātīgi atgriezīsies agrākā dzīves vietā, 
netiks sodīti un iekļaujas Livonijas [Vidzemes] zemnieku 
kārtas tiesībās.”44

Pēc Ziemeļu kara (1700–1721), kad Pēteris I bija 
“izcirtis” tā dēvēto logu uz Eiropu, Krievijas impērija 
varēja ar pilnu krūti mesties Eiropas politiskajās intrigās, stiprinot un paplašinot 
savu ietekmi faktiski visās starptautisko attiecību jomās, un tas ilga līdz pat boļše-
viku (lielinieku) apvērsumam 1917. gada 24.–25. oktobrī (pēc vecā stila). Lai kļūtu 
par pilntiesīgu politisko spēlētāju vecās Eiropas lielvaru līgā, Krievijas impērijai 
nācās paātrinātā tempā pārņemt ne tikai kara mākslu vai finanšu un ekonomikas va-
dības jaunākās metodes, bet arī kristīgās Rietumeiropas garīgās vērtības. Viena no 
šādām vērtībām 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā bija cilvēka brīvība.

Franču revolūcijas ideju “eksports” austrumu virzienā Krievijas impērijas robežas 
sasniedza 19. gs. sākumā. Tilzītes miera līgums 1807. gada 7.–9. jūlijā paredzēja jauna 
politiska veidojuma – Varšavas hercogistes (turpmāk – Polija) – izveidi. Francijas im-
peratora Napoleona Bonaparta “dāvātā” Polijas satversme paredzēja dzimtbūšanas at-
celšanu, pasludināja visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā un piešķīra tiesas aizsar-
dzību. “Franču revolūcijas mantinieks Napoleons atsvabināja zemniekus visur, kur 
sniedzās viņa vara.”45 Kā liecina Benno Ābera pētījumi, Polijas zemnieki tika atbrīvoti 

42 “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.”

43 Rückert J. Die Historische Rechtsschule nach 200 Jahren – Mythos, Legende, Botschaft. Juristen Zeitung, 
Jg. 65, Heft 1, 2010, S. 7.

44 “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 zu-
rückkehren, werden nicht bestraft, und treten in die Rechte des Liefländischen Bauernstandes.”

45 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 30. 

4. att. Kabiles sievas tērps (Austrums, 
1894, 2. sēj.)
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bez zemes.46 Pēc Francijas militāro spēku neveiksmēm Krievijas impērija kļuva par 
Francijas “politisko mantinieci” Polijā. Autoram nav tiešu pierādījumu, ka poļu zemes 
būtu bijušas paraugs baltiešu brīvlaišanai, tomēr latviešu (izņemot latgaliešu) un 
igauņu brīvlaišana tika balstīta uz tiem pašiem principiem kā Polijā: muižniekiem – 
zeme, zemniekiem – brīvība, citiem vārdiem sakot, “zeme mana, laiks tavs” (Land 
mein und Zeit dein47). Tādējādi tika radīts precedents, ka brīva pavalstnieka statusa 
iegū šana nav saistāma ar agrāk lietojamās zemes atstāšanu īpašumā.48 

Aleksandra I valdīšanas laikā Krievijas impērijā tika iecerēts uzsākt ievērojamas 
reformas. Tika izstrādāts projekts valsts pārvaldes pārkārtošanai atbilstoši Šarla Luija 
de Monteskjē valsts varas dalīšanas teorijas pamat nostādnēm.49 Gatavojoties refor-
mām, vispirms tika domāts par personas brīvību un īpašuma neaizskaramību ASV 
Konstitūcijas un Francijas Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijas garā.50 Diemžēl iece-
rētā valsts pārvaldes liberalizācija atdūrās pret konservatīvās muižniecības nepārvara-
miem protestiem. Aleksandram I nācās piekāpties. Reformas palika nepabeigtas.51 Brī-
vības došana zemniekiem visas valsts mērogā konservatīvajai muižniecībai, šķiet, likās 
īpaši biedējoša.

Krievijas impērija nesenā pagātnē bija piedzīvojusi Jemeļjana Pugačova vadīto sa-
celšanos (1773–1775). Vai kāds varēja garantēt, ka, reformu rezultātā pasliktinoties 
ekonomiskajai situācijai, neatkārtosies kaut kas līdzīgs? Līdzīgi savai mātei Katrīnai II 
Lielajai Aleksandrs I Baltijas guberņās saskatīja pateicīgu vietu brīvdomīgu ideju īste-
nošanai.52 Tāpēc Baltijas guberņas, kas baudīja zināmu autonomiju tiesību, pašpārval-
des un tiesu varas ziņā, bija gandrīz vai ideāls novads tiesiskiem un ekonomiskiem ek-
sperimentiem (“eksperimentāla laboratorija”53). Arī no politiskā viedokļa tas bija 
izdevīgi. Aleksandrs I turpmāk varēja apgalvot, ka Krievijas impērija nestāv ārpus 
Eiro pas kopējiem apgaismības procesiem, un uzsvēra: “Mēs ejam uz priekšu pamazām, 
bet vienmēr vairāk tuvodamies liberālām idejām.”54 Tāpēc dzimtbūšanas atcelšanu 
Aleksandrs I vispirms izmēģināja rietum nieciskajās Baltijas guberņās. Šāda piesar-

46 Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē. Rīga: A. Gulbis, 1936, 52.–53. lpp.; sk. arī: Transehe-
Roseneck A. von. Die lettische Revolution. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Theodor Schiemann. 
Teil I. Der Schauplatz. Treibende Kräfte. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1906, S. 43.

47 Sivers J. von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland. Riga: Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, 1878, 
S. 68.

48 Hamilkārs barons Felkerzāms izvirza tēzi, ka Vidzemes–Kurzemes zemnieku brīvlaišanā ir saskatāmi 
“radnieciski vaibsti” ar Dānijas un Šlēsvigas-Holšteinas zemnieku brīvlaišanu un tiesībām uz zemi. Tomēr 
arī te trūkst detalizēta zinātniski salīdzinoša pētījuma. Sk.: Foelkersahm (Baron) H. Die Entwicklung der 
Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung der Agrarverhältnisse in der Republik Lettland. 
Greifswald: Verlag Ratsbuchhandlung L. Bamberg, 1923, S. 41.

49 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. 2-е издание, переработанное и дополненное. 
Москва: Норма, 2007, с. 562.

50 Власть и реформы. От самодержавной к советской России. Российская Академия наук. Институт 
Рос сийской истории. Санкт-Петербургский филиал. С-Петербург: ДБ, 1996, c. 207, 209.

51 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства, с. 562.
52 Transehe-Roseneck A. von. Die lettische Revolution, S. 32–33.
53 Rey M.-P. Alexandre I-er. Paris: Flammarion, 2009 / Рей М.-П. Александр І. Москва: РОССПЭН, 2013, 

с. 140.
54 Citēts no: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē, 57. lpp.
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dzība, ļoti iespējams, bija vēsturiska valdības neizlēmības politikas kļūda. “Ar deguna 
galu” (proti, tikai Polijas un Baltijas guberņu robežās) Krievijas impērija bija kļuvusi 
par pilntiesīgu jaunās Eiropas dalībvalsti, bet “ar galvu un rumpi” līdz pat 19. gs. otra-
jai pusei joprojām atradās kārtu un reliģisku pretrunu plosītā viduslaiku valsts attīstī-
bas līmenī. Forsētie valsts centralizācijas mēģinājumi, īpaši pēc Aleksandra II nāves 
(1881), un rusifikācijas politika noveda pie valsts sabrukuma Pirmā pasaules kara iz-
skaņā (1917–1918), bet sekojošais pilsoņu karš ļāva pie varas nākt boļševikiem (lieli-
niekiem).

Robežvalstī Prūsijā, kas daudziem, it īpaši baltiešiem, bieži bija paraugs vairākos 
jautājumos,55 valdības politiskā griba dzimtbūšanas atcelšanas un zemes jautājuma 
risi nāšanā bija ievērojami mērķtiecīgāka nekā Krievijas impērijā. Prūsijā dzimtbūšanas 
atcelšanu noslēdza 1807. gada 9. oktobra edikts.56 Pārejas posms bija pavisam īss. No 
1810. gada Mārtiņiem Prūsijā dzīvoja tikai brīvi ļaudis.57 Edikta 10. paragrāfs turpmāk 
liedza personiskas nebrīvības stāvokļa nodibināšanu: “Pēc likuma izdošanas turpmāk 
vairs nenodibināsies nekāds dzimtbūšanas stāvoklis ne ar dzimšanu, ne ar laulību, ne 
uzņemot kādas dzimtmājas, ne ar līgumu.”58

10. paragrāfa domu noslēdza 11. paragrāfs, ar kuru tika atceltas pastāvošās dzimt-
būtnieciskās attiecības. Ar edikta stāšanos spēkā tika brīvlaisti dzimtļaudis, viņu sievas 
un bērni, kuriem zemnieku mājas atradās mantojamā, dzimtnomas, gruntsnomas vai 
īpašuma tiesiskā valdījumā. 

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 – no puses līdz divām trešdaļām 
agrāk lietotās zemes platības.59 Tātad Prūsijas zemnieki pretēji Polijas un vēlāk arī Bal-
tijas guberņu zemniekiem tika brīvlaisti ar zemi.60 Edikts formāli radīja saimnieciski 
patstāvīgu sīkgruntniecību.61 Prūsijas agrārā reforma bija zināms kompromiss. Par to 
bija “jāmaksā” gan muižniekiem, gan zemniekiem. No vienas puses, tā bija atteikšanās 
no zināmas publiski tiesiskas virskundzības pār dzimtcilvēkiem, no otras puses – 
 samierināšanās ar agrāk lietotās zemes areāla samazināšanu. Jāpiekrīt  profesora 

55 Sk., piemēram: Lazdiņš J. Die Einfluss des Geistes des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für die 
gesamten Deutschen Erbländer der Österreihischen Monarhie auf das baltische zivilrechtliche Denken. 
200  Jahre ABGB – Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechts-
kulturen. Hrsg. von M. Geistlinger, F. Harrer, R. Mosler, J. M. Rainer. Wien: Manzsche Verlags- und Uni-
versitätsbuchhandlung, 2011, S. 211–224.

56 Edikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Ver-
hältnisse der Land-Bewohner betreffend, § 12. Pieejams: http://www.verfassungen.de/de/preussen/gesetze/
grundeigentumsfreiheit07.htm (skatīts 14.03.2016.). 

57 Turpat, § 12.
58 Turpat, § 10. “Nach dem Datum dieser Verordnung entsteht fernerhin kein Unterthänigkeits-Verhältniß, weder 

durch Geburt, noch durch Heirath, noch durch Übernehmung einer unterthänigen Stelle, noch durch Vertrag.”
59 Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē, 48. lpp.
60 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland. Riga, Moskau, Odessa: Verlag 

von J. Deubner, 1880, S. 32, 39.
61 Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. 3., überarbeitete Auflage. München: C. H. Beck’sche Verlags buch-

handlung, S. 307–309. 
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 Ulriha Eizenharta rakstītam, ka tā tika sasniegts refor-
mas mērķis – tika novērsti revolūcijas draudi un savā 
ziņā vienlaikus nodrošināti tās rezul tāti.62

Arī Baltijas guberņu zemnieku brīvlaišana bija 
 zināms kompromiss, tikai starp  citiem tiesību subjek-
tiem. Par to raksta profesors Arveds Švābe, vienlaikus 
norādot uz muižniecības konservatīvismu: “Juristam 
šī redakcija ir skaidra: tas ir līgums starp 2 tiesību sub-
jektiem – starp ķeizaru un bruņniecību. Tās ir divviru 
durvis: viena puse nāk no ķeizara, bet otra ved uz 
bruņniecību. Tā puse, ko aizstāv ķeizars, ir lielās 
franču revolūcijas auglis. Tā puse, ko aizstāv bruņnie-
cība, ir vecās privilēģijas no  Sigismunda Augusta lai-
kiem. Šī publiski-tiesiskā  līguma otra puse, ka muiž-
nieki patur neierobežotas īpašumtiesības uz zemnieku 
zemi, ir viens no svarīgākiem likuma principiem, ko 
atzīst arī likumdevējs. [..] Tā tad [likuma būtību at-
klāj] “ne ierobežotas” personiskās tiesības, “neierobe-
žotas” īpašuma tiesības un pakāpeniska zemnieku 
eman ci pācija.”63

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 
den Mund fliegen64).

Tā nu Baltijas guberņu saimniekiem dzimtbūšanas atcelšana sanāca “tāda brīvība, 
kāda ir meža put niem, ko katrs var padzīt no koka uz koku”,65 jeb t.s. “putna brīvība”. 
Bija īstenojies sensenais teiciens – katram savu (Jedem das Seine), t.i., muižniekam – 
zemi, bet zemniekam – brīvību.66 Daudzējādā ziņā tomēr jāpiekrīt Edgaram Lēnin-
gam, ka “dzimtbūšanas atcelšana bija tikai jaunas kalpības nodibināšana”,67 tikai šoreiz 
uz “brīvprātības” pamatiem. Nav šaubu, ka tas bija netaisnīgi. To atzina arī vācbaltiešu 

62 Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. 3., überarbeitete Auflage, S. 308.
63 Švābe A. Latviešu zemnieku brīvlaišanas polītiskās un tiesiskās idejas. Pagātne un tagadne, II: Latvijas Vēs-

tures skolotāju biedrības rakstu krājums. Prof. Dr. theol. L. Adamoviča un Dr. phil. N. Vīksniņa redakcijā. 
Rīga: Latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 1938, 131.–132. lpp.

64 Sivers J. von. Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland, S. 148.
65 Citēts no: Ābers B. Vidzemes zemnieku “putna brīvība” pēc 1819. g. likuma. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 

Nr. 3, 1936, 463. lpp.
66 Kahk J. Bauer und Baron im Baltikum. Versuch einer historisch-phänomenologischen Studie zum Thema 

“Guts herrschaft in den Ostseeprovinzen”. Tallinn: [Hinning von Wistinghausen, Tallina Raamatutrükikoda], 
1999, S. 129.

67 “Die Aufhebung der Leibeigenschaft war nur die Begründung einer neuen Knechtschaft.” (Loening E. Die 
Be freiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 39)

5. att. Latgalieši 19. gs. pirmajā pusē (Сборник 
антропологических и этнографических 
статей о России и странах ей 
принадлежащих. Книга 2. Москва: 
Типографiя В. Готье, 1873)
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liberāļi. Pat bruņniecība 
dzimtbūšanas atcelšanu 
mēdza apspriest kā “vienu 
labu darījumu” (ein gutes 
Geschäft).68 Tāpēc lielākā 
daļa muižniecības formāli 
varēja gavilēt. Patiesībā gan 
tas bija muižniecības – un 
it īpaši bruņniecības – pri-
vilēģiju un ietekmes beigu 
sākums kā no politiskā, tā 
no saimnieciskā viedokļa. 
To jau 19. gadsimtā bija 
pa manījis, piemēram,  sla-
vo fils Jurijs Samarins 
darbā “Письма изъ Риги и 
исторiя Риги”. Viņš rak-
stīja, ka “labāku vēsturisko 
lik teni viņi [vācbaltieši] 
nav pelnījuši, tomēr atzīt to 
nepietiek dūšas”.69

To, cik nozīmīga bija 
dzimtbūšanas atcelšana arī 
bez zemes piešķīruma, var apjaust tikai tad, ja noskaidro, kādas bija latviešu tiesības 
pirms brīvlai šanas.

1765. gada 26. februāra Vidzemes landtāga skaidrojumā par zemnieku tiesisko 
stāvokli Baltijas guberņās bija rakstīts: “Zemnieki esot savu kungu vergi (servi) pilnā 
romiešu tiesību apmērā, ko kā savu ne apstrīdamo īpašumu va rot [dzimtkungi] atpra-
sīt, cedēt un pārdot. Lai gan karaļi Stefans un Kārlis XI gribējuši atvieglot zemnieku 
verdzību, tomēr bruņniecība pārliecinājusi, ka tas nav iespē jams, jo dzimtbūšana pa-
matojas “šīs nācijas dabiskā raksturā”.”70

Šis skaidrojums nepārsteidz. Juridiski tas ne ar ko neatšķiras no landrāta Oto 
 Fabiāna fon Rozena 1739. gada deklarācijā rakstītā, ka dzimtcilvēks kopā ar savu 
mantu ir dzimtkunga īpašums,71 respektīvi: vergs romiešu tiesību izpratnē.72 Mēģinā-
jums piešķirt faktiski verdzībai cilvēcisku izskatu, aizbildinoties ar kristīgu mērenību 

68 Leonids P.-ais. Likums un eeraschas Baltijā. Nitaurē: P. Weidemans, 1915, 9. lpp.; Zutis J. Cīņa par agrārām 
re formām XIX gadsimteņa pirmā pusē: kapitālisma pirmatnējās uzkrāšanās posms Latvijā. Rīga: Grāmatu ap-
gāds, 1945, 43. lpp.

69 “.. лучшей исторической судьбы они не умели заслужить, но признаться въ томъ не достаетъ духа [..]” 
(Самарин Ю. Ф. Сочиненiя, т. 7: Письма изъ Риги и исторiя Риги. Москва: Д. Самарин, 1889, с. 37)

70 Citēts no: Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. Rīga: Novilkums no Zemkopības 
ministrijas izdevuma “Latvijas agrārā reforma”. [Rīga]: Zemkopības ministrija, 1930, 125. lpp.

71 Vīgrabs J. Landrāta Rōzena 1739. gada deklarācija par Vidzemes dzimtkungu tiesībām uz zemnieku miesu un 
mantu. Rīga: A. Gulbis, 1937, 94. lpp.

72 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 22.

6. att. Latviešu zemnieku ietērps 19. gs. pirmajā pusē (LNVM kolekcija, 
CVVM 104, 106)
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kungu un kalpu attiecībās, neiztur kri-
tiku. Arī zināma krievu muižnieku un 
zemnieku sadzīves modeļa pārņemšana 
nav attaisnojums necilvēcībai.73 Juri-
diski tam arī ir maza nozīme. Tātad 
dzimtzemnieks tika apskatīts nevis kā 
tiesību subjekts, bet kā tiesību objekts 
(lieta). Maz ticams, ka tā bija vienkārša 
atrakstīšanās. Par to liecina, piemēram, 
Augusta Vilhelma Hupela īsi pirms 
dzimtbūšanas atcelšanas izdevuma 
“Topo graphische Nachrichten” 2. sējumā 
rakstītais: “Vaļiniekus (rokpeļņus) un 
viņu bērnus reizēm te pārdod vai arī 
 iemaina pret citām lietām – pret zir-

giem, suņiem, pīpju galviņām u.tml.: cilvēki še nav tik dārgi kā nēģeris Amerikas kolo-
nijās, neprecētu puisi pērk par 30 līdz 50 rubļiem, ja viņš kādu amatu saprot (pie-
prot) – 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.”74

1803. gada 20. februārī Aleksandrs  I parakstīja ukazu par “brīvajiem zemes arā-
jiem”, kas ļāva muižniekiem dot zemniekiem brīvību privātā kārtā. Baltijas guberņās 
šis ukazs dzirdīgas ausis neatrada. Vēl vairāk – kā rakstīja profesors Jānis Zutis, “vācu 
baroni panāca, ka ukazu par brīvajiem zemes arājiem Baltijas guberņās latviešu un 
igauņu valodās aizliedza publicēt”.75 Pat aicinājums ierobežot cilvēku tirdzniecību vie-
nas guberņas robežās palika nesadzirdēts un, pēc autora domām, tika noraidīts ar ne-
iedomājamu cinismu: “Zemnieku pārdošana tikai Rīgas guberņas muižniekiem, šķiet, 
runā pretim ne vien brīvai tirdzniecībai un apgrozībai, bet [..] samazinās arī pircēju 
konkurenci, ar ko nodzīs zemē zemnieku cenu [..].”76 Krievijas impērijas valdībai nekas 
cits neatlika kā sekot liberāļa Karla fon Bruininga ieteikumam, ka tikai pozitīvās tiesī-
bas piespiež nesaprātīgos un netaisnos ievērot dabiskās tiesības,77 pieprasot dzimtbūša-
nas atcelšanu normatīvā kārtā.

73 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 16–17.
74 “Lostreiber und deren Kinder werden zuweilen verkauft, oder gegen andre Sachen, gegen Pferde, Hunde, 

Pfeifenköpfe 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.” (Hupel A. W. Topographische Nachrichten. 
Bd. 2. Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1777, S. 127–128)

75 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).

76 Citēts no: Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 132. lpp. Sk. arī: Baron Foelkersahm H. 
Die Entwicklung der Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung der Agrarverhältnisse in der 
Republik Lettland, S. 28–29.

77 Citēts no: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē, 24. lpp.

7. att. Latvieši un latvietes no Aizkraukles. 1839 (LNVM 
kolekcija, CVVM 660)
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Ne jau visi vācbaltieši bija tik reakcionāri noskaņoti. Diemžēl liberāļi bija mazā-
kumā. Tā, piemēram, Johans Georgs Eizens jau 18. gs. vidū aicināja atcelt dzimtbūšanu 
un izstrādāja pat zināmu konstitucionāla likuma projektu dabisko tiesību garā.78 Arī 
landrāts Karls Frīdrihs Šulcs 1765. gadā, runādams par saviem zemniekiem dāvātām 
tiesībām, norādīja: “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. [..] Un 
tāpēc visās civilizētās valstīs verdzība ir pa daļai atcelta, pa daļai ļoti mīkstināta.”79

Kaut arī dzimtbūšana bija lielākajā daļā Eiropas valstu, dzimtbūtnieciskās atkarī-
bas pakāpes, kā norāda profesors Stefans Mēders, bija dažādas – sākot no atsevišķiem 
brīvības ierobežojumiem līdz absolūtai beztiesībai – verdzībai.80 Analizējot latviešu 
apdzīvoto zemju situāciju, jāsecina, ka dzimtbūšana bija izveidojusies tās smagākajā, 
necilvēciskākajā formā, kas dzimtcilvēku pielīdzināja vergam (lietai) romiešu tiesību 
izpratnē.81 J. Zutis pat lieto jēdzienu dzimtvergi82 un paskaidro: “[..] uzskatīt cilvēku 
pilnīgi par lopu, [..] pēc patikas atņemt viņam un viņa bērniem un piesavināties viņa 
iegūto un sataupīto, viņu darba augļus un sviedrus, atdāvināt un pārdot viņu kā zirgu 
vai medību suni – tas ir necilvēcīgi.”83 

Līdzīgu viedokli pauž arī daudzi vācbaltiešu zinātnieki. Īpaši dzimtcilvēku stāvok-
lis pasliktinājās 18. gadsimtā pēc Ziemeļu kara. Piemēram, barons Hamilkārs fon Fel-
kerzāms raksta, ka šajā laikā Vidzemes zemnieku stāvokli var pielīdzināt pilnīgai 
dzimtbūšanai.84 Līdzīgi domā arī Leonīds Arbuzovs – viņaprāt, zemnieku atkarības 
pakāpe no saviem dzimtkungiem jau robežojās ar verdzību.85 Tāpēc jāpiekrīt E. Lēnin-
gam, ka reti kur Eiropā zemnieki bija tik beztiesiski kā Vidzemē.86 

78 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. Lat viešu 
stāvoklis XVII un XVIII g.s. un apgaismotāju kustība Latvijā. Latviešu literatūras vēsture. II. Virs redaktors 
prof. Dr. phil. H. C. Ludis Bērziņš. Rīga: Literatūra, 1935, 74.–76. lpp.; u. c.

79 “So wie aber das Licht der Vernunft sich nach und nach ausbreitete, und die Barbarei verdrängte, so fingen 
auch die Menschen gleich an, das Recht der Menschheit uz reclamiren. Man fand es der menschlichen 
Natur entgegen, daß ein Mensch gleich einem Vieh oder einer todten Sache, eines anderen Menschen 
unbedingliches Eigenthum wäre. [..] Und so ist denn die Sclaverei in allen civilisirten Staaten theils auf-
gehoben, theils sehr mitigirt worden.” (Samson v. Himmelstiern R. J. L. Historischer Versuch über die Auf-
hebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in besonderer Beziehung auf das Herzogthum Livland. 
[B. v., pieejams Misiņu bibliotēkā], [b.g.], S. 75. Tulkojums latviešu valodā citēts no: Ābers B. Vidzemes zem-
nieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē, 17. lpp.)

80 Meder S. Rechtsgeschichte: Eine Einführung. 2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Köln, Weimar, 
Wien: Böhlau Verlag, 2005, S. 215–218.

81 Stepermanis M. J. G. Eizens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu. Rīgā: Latvijas vēstures skolotāju bied-
rība, 1934, 31.–33. lpp.

82 Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gadsimta 20. gados. Rīgā: Latvijas Valsts izdev nie-
cība, 1956, 8. lpp.

83 Zutis J. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā. Rīgā: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 234. lpp.
84 Foelkersahm (Baron) H. Die Entwicklung der Agrarverfassung Livlands und Kurlands und die Umwälzung 

der Agrarverhältnisse in der Republik Lettland, S. 27–28.
85 Arbusow L. Grundriß der Geschichte, S. 263.
86 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 8.
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Vai tiešām Baltijas muižniecības lielākā daļa bija tik necilvēciska? Protams, zemes 
kungi bija uzpūtīgi, konservatīvi un tiecās saglabāt status quo,87 tomēr zināms attaisno-
jums muižniecības pretdarbībai dzimtbūšanas atcelšanā ir daudzu muižnieku uzskats, 
ka dzimtbūšana ir pierādījums muižniecības rūpēm par zemnieku… Šādus 
 apsvērumus, lai cik dīvaini tas izklausītos, var izlasīt arī Frīdriha Engelsa darbā “Ko-
munisma pamatprincipi”: “Dzimtcilvēka eksistence ir nodrošināta, proletārieša eksis-
tence nav nodrošināta. Dzimtcilvēks atrodas ārpus konkurences, proletārietis pakļauts 
konkurencei.”88

Lai arī sadzīvē zemniekam, visticamāk, bija daudz vairāk tiesību, nekā tas izriet no 
pieejamiem dokumentiem, ja lietu skatīja tiesā vai citādi publiskā kārtā, domājams, 
dzimtcilvēks tika aplūkots kā sava kunga neapstrīdams īpašums. Tāpēc nekādā ziņā 
nedrīkst novērtēt par zemu dzimtbūšanas atcelšanas nozīmi latviešu tautas vēsturē. 
Vismaz kopš Atēnu likumdevēja Solona laikiem, proti, 7.–6. gs. pr. Kr., pilsoņa ver-
dzība/nebrīvība ir uzskatāma par valsts mēroga nelaimi.89 Bez personiskas brīvības nav 
iedomājama taisnīguma, vienlīdzības, tiesiskuma u.c. tiesību principu īstenošanās.90

Krievijas impērija, 1861. gada 19. februārī izsludinot brīvlaišanu valsts mērogā, 
daudzējādā ziņā varēja balstīties uz Baltijas guberņu gadsimta sākuma pieredzi. Zemes 
jautājumā tā bija nepieņemama. Tika meklēts mehānisms, kā sabalansēt muižnieku un 
zemnieku intereses. Ja arī tika akceptēts muižnieku īpašuma tiesību uz zemi princips, 
vienlaikus tika domāts arī par to, kā nodrošināt zemniekiem iztikšanu. Tāpēc priekš-
roka tika dota tādu Eiropas valstu pieredzei, kas pēc brīvlaišanas saglabāja zemniekiem 
zināmas tiesības uz agrāk lietoto zemi.91 1861. gada reforma atšķirībā no Baltijas gu-
berņu gadsimta sākuma pieejas saglabāja zemes lietojuma tiesības bijušajiem dzimt-
ļaudīm ar fiksētiem pienākumiem pret muižu līdz zemes izpirkšanai. Tomēr arī krievu 
un citu tautību zemniekiem neviens zemi nedāvināja. Valdība uzņēmās iniciatīvu 
zemes izpirkšanā, samaksājot muižniekiem 80% zemes izpirkuma maksas zemnieku 
vietā 6% ķīlas zīmēs. Zemnieks līdz ar to kļuva par valdības parādnieku. Atlikušie 20% 
zemniekam bija tieši jānomaksā muižniekam. Sākotnēji bija paredzēts, ka kredīts jāno-
maksā 49 gadu laikā. 

87 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.

88 Markss K., Engelss F. Darbu izlase, trīs sējumos. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1979, 86. lpp.
89 Böckenförde E.-W. Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter. 2., überarbeitete und 

erweiterte Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 36–39; Bojārs J. Politiskās stratēģijas māksla un demokrā-
tija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 124.–133. lpp.; Gumplowicz L. Geschichte der Staatstheorien, S. 24–25; u.c.

90 Šobrīd spēkā esošos likumos tiesību principi iekļauti, piemēram, Latvijas Republikas “Administratīvā pro-
cesa likuma” (25.10.2001.) 4. pantā (privātpersonas tiesību ievērošanas princips, vienlīdzības princips, tie-
siskuma 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 23.03.2016.); Latvijas Republikas likumā “Par tiesu varu” (15.12.1992.) 17.–28.1 pantā (patiesība, 
atklātums, koleģialitāte, tiesvedības valoda, nevainīguma prezumpcija, pušu līdztiesība, sacīkstes, objektīvās 
izmeklēšanas princips, tiešums un mutiskums, procesuālā ekonomija, lietu sadale u.c.). Pieejams: http://
www.likumi.lv/doc.php?id=62847 (skatīts 23.03.2016.) u. c.

91 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. Москва: РОССПЭН, 2011, c. 325–326.
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Viena no Krievijas impērijas zemes reformas īpatnībām bija kolektīvās atbildības 
saglabāšana zemniekiem. Termiņa maksājumus piedzina nevis no katra saimnieka, 
“bet no visas sādžas kopīgi. [..] Arī sākoties dvēseļu zemes izpirkšanai par dzimtu, to 
izdarīja kolektīvi uz komūnas vārda. Tās locekļi gan varēja prasīt, lai viņu daļu tiem 
 izdala privātā īpašumā, bet tikai ar divu trešdaļu balsstiesīgo zemnieku piekrišanu.”92

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. Latgaliešu kļūšanu par zemes īpašniekiem “atvieg-
loja” poļu-lietuviešu sacelšanās pret krievu valdību (1863–1864). Lai mazinātu atbalstu 
poļu un lietuviešu patriotiem, nemieros iesaistīto guberņu zemniekiem (tostarp latga-
liešiem) ar 1863. gada 1. marta valdības ukazu tika noteikta atvieglota zemes saņem-
šana īpašumā.93 Pēc kredīta piešķiršanas Latgales saimnieks kļuva par zemes īpašnieku 
ar vairākiem ierobežojumiem brīvi rīkoties ar zemes īpašumu līdz kredīta dzēšanai.94 
Tādējādi valdības marta ukazs pārrāva muižnieku un zemnieku saimnieciskās attiecī-
bas Latgalē. Tā, piemēram, jau 1. maijā Latgales zemnieki tika ieskaitīti zemes īpaš-
nieku kategorijā, lai arī zemi vēl nebija izpirkuši.95 Boļeslavs Brežgo šajā sakarā raksta: 
“Saskaņā ar 1861. gada 19. februāra likumu zemniekiem zemes izpirkšana nebija obli-
gāta, bet labprātīga, un tā notika ar muižnieku piekrišanu. Tagad šīs muižnieka piekri-
šanas vairs nevajadzēja, zemnieku zemes izpirkšana bija obligāta.”96 

No tā var secināt, ka dzimtbūšanas atcelšanas un tai sekojošās agrārās reformas 
mērķu īstenošanā bez sociāli ekonomisku jautājumu risināšanas Latgalē ir saskatāmi 
arī politiski motīvi.

Brīvs darbaspēks kā priekšnoteikums 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. Tirgus ekonomikas pirmsākumi Baltijas guberņās un Latgalē 
lielākā vai mazākā mērā sadzīvoja ar iepriekšējo kārtu struktūru un ģimenes mo deli. 

92 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 290.–291. lpp. Sk. arī: Ключевский В. О. 
Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Чacть 5, лекция LXXXVI. Москва: Мысль, 1989, 
с. 276–277.

93 Правила о прекращенiи обязательныхъ отношенiй крестьянъ къ ихъ помещикамъ въ девяти за-
падныхъ губернiяхъ. Сводъ законовъ Россiйской имперiи. Все 16 томовъ со всеми относящимися 
къ нимъ продолжениями въ одной книге. Подъ редакцiей А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова. Второе 
стерио типное издание. С.-Петербург: Изданiе товарищества “Общественная польза”, 1899, т. IX 
(Особое Приложенiе къ тому IX Законовъ о Состоянiяxъ).

94 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1941, 293.–297. lpp.
95 Правила о прекращенiи обязательныхъ отношенiй крестьянъ къ ихъ помещикам въ девяти за-

падных губернiяхъ, § 2–3.
96 Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 1861–1914. Rīgā: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954, 

31. lpp.

Jānis Lazdiņš    DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANA UN PAGASTA SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA



292 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

Profesores Urzulas Flosmanas pētījumi liecina, ka jaunās saim nieciskās attiecības, pie-
mēram, Austrijas impērijā, turpināja sadzīvot ar agrāko  sociālpolitisko kārtību un 
ģime nes patriarhālo attiecību paliekām.97 Tas nozīmēja, ka Krievijas impērijas reformu 
politika Eiropā nebija izņēmums. 

Tā humānisma un apgaismības idejas gāja roku rokā ar prasību pēc jaunām valsts 
ekonomikas attiecībām. Brīvlaišana bija tikai šā procesa neatņemama sastāvdaļa.98 Bez 
prasības par personas brīvību apmierināšanu tika radīts arī brīvs darbaspēks. Pirms 
tam jau bija notikusi muižnieku zemes atbrīvošana no viduslaiku lēņu tiesību žņau-
giem, kas paredzēja virkni ierobežojumu nekustamā īpašuma apritei.99 Kurzemes her-
cogistē (1570/1776)100 un Latgalē (1768)101 lēņu tiesības zaudēja spēku jau pirms šo te-
ritoriju pievienošanas Krievijas impērijai. Visbeidzot Katrīna II Lielā ar 1783. gada 
3. maija Alodifikācijas aktu atteicās no savām virsīpašnieces tiesībām uz lēņu zemi par 
labu Vidzemes guberņas muižniecībai.102 Tādējādi lielgruntnieku nekustamā īpašuma 
apgrozības ierobežojumi pamatvilcienos bija atcelti jau pirms zemnieku brīvlaišanas.

Jauno laiku sākumā Eiropas valstīs atzinību baudīja Ādama Smita ekonomikas 
libe rālisma teorija. Ā. Smita ievērojamākajā darbā “Pētījums par tautas bagātības dabu 
un tās iemesliem” (1776)103 aprakstītais bija zināms arī Krievijas impērijā.104 Īpaši po-
pulāri bija tādi jēdzieni kā “darba dalīšana”, “tautas bagātība”, “brīva konkurence” u.c. 
Ā. Smita mācība, ka brīvība nodrošina labklājību, tika dedzīgi sludināta Vācijas 
augstskolās,105 kur studēja arī ievērojams skaits baltiešu. Tāpēc ne mazāko izbrīnu ne-
drīkst izraisīt baltiešu īpašā pieķeršanās tādiem jēdzieniem kā brīvība un brīva konku-
rence. Abos jēdzienos tika saskatīts visu problēmu risinājums.106 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, jā-

97 Floβmann U. Österreichische Privatrechtsgeschichte. Sechste, aktualisierte Auflage. Wien, New York: Springer, 
2008, S. 15.

98 Loening E. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland, S. 28–30.
99 Lēņa tiesības pazīst t.  s. dalītā īpašuma konstrukciju virsīpašuma (dominium derectum) un apakšīpašuma 

(domi nium utile) formā. Apakšīpašnieku jeb faktisko valdītāju (lietotāju) apgrūtināja virsīpašnieka pirm-
pirkuma 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 Verlags-
buchhandlung, 1985, S. 353–361; Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte, S. 18–23; Mitteis H., Lieberich H. 
Deutsche Rechts geschichte. 19., ergänzte Auflage. München: C. H. Beck’sche Verlags buch handlung, 1992, 
S. 178–188; Osi pova S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 107.–127. lpp.; u.c.

100 Des Hercogs Gotthardt Privilegium für curländischen Adel vom 20.ten Juni 1570. (Ziegenhorn Ch.  G. 
Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg: Kanter, 1772, S. 85–88, Nr. 76); 1776. gada 
Alodifikācijas diploms (Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 2. sēj., 196.–206. lpp.).

101 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1972, 118. lpp.
102 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.
103 Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In two volumes. London: Printed 

for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776.
104 Krievu valodā darbs tika pārtulkots Aleksandra I valdīšanas laikā: Власть и реформы. От самодержавной 

к советской России, c. 211.
105 Mueller O. Die Livländische Agrargesetzgebung, S. 30.
106 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd. I: Die Bauerverordnung von 1804 und 

1809. Berlin: Puttkammer & Mühlbrecht, 1899, S. 340.
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pastāv “pilnīgai brīvībai, kur katrs pilnīgi brīvi var izvēlēties gan nodarbošanos, 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.”107

Ekonomiskā liberālisma garā rakstītas rindas var atrast arī Baltijas guberņās. Par 
to liecina, piemēram, 1817. gadā Reinholda Johana Ludviga Samsona fon Himmel-
štīrna rakstītais: “Muižnieka kapitāls ir zeme, zemniekiem – viņa rokas un centība. 
Pirmais mēģinās izdot savu kapitālu par augstu, varbūt visaugstāko renti, otrais centī-
sies dabūt vislētāko kapitālu un izmantot to līdz pēdējai iespējai, t.i., konkurence atdzī-
vinās ražošanu un centību; savstarpējs labums noteiks īsto mēru prasībās un 
izpildījumos.”108 Līdzīgās domās bija daudzi vidzemnieki. Īpaši tika akcentēta brīva 
konkurence. Tā Heinrihs Augusts fon Boks secina: “Brīva konkurence vienmēr palī-
dzēs. Privilēģijas un monopoli parasti apslāpē jebkuru centību pēc peļņas un reti nes 
labus augļus.”109 

19. gadsimta sākumā tas bija nepamatots optimisms. Situācijā, kur vienam (muiž-
niekam) piederēja ekskluzīvas tiesības uz ražošanas līdzekli (zemi), bet citam (zemnie-
kam) tikai darba rokas, vienlīdzība nebija iespējama. Tāpēc sākotnēji dzīves līmenis 
pēc dzimtbūšanas atcelšanas pat kritās.110 Krievijas impērijā pretēji Rietumeiropai ne-
bija arī ievērojamu rūpniecības centru, un industriālā proletariāta “radīšanu” nācās at-
likt uz gadsimta otro pusi – tāpat kā dzīves līmeņa paaugstināšanu, īpaši saimniekiem 
(nomniekiem).111 Tomēr arī dzīves līmeņa pazemināšanās apstākļos bija noticis neat-
griezenisks pagrieziens. Pirms dzimtbūšanas atcelšanas spēkā bija klauzula: “to, ko 
dzimtcilvēks iegūst, viņš iegūst kungam”,112 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;113

107 “[..] there was perfect liberty, and where every man was perfectly free both to chuse [choose?] what oc-
cupation 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.” (Smith A. An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In two volumes. Vol. I. The second edition. London: 
Printed for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776, p. 121)

108 Citēts no: Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g.s. pirmā pusē, 34. lpp.
109 “Die freie Konkurrenz wird überall aushelfen; Privilegien und Monopole ersticken in der Regel allen 

Er werbfleiss und tragen selten gute Früchte.” Citēts no: Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 
19. Jahrhundert. Bd. I, S. 340.

110 Creutzburg H. Die Entwicklung der kurländischen Agrarverhältnisse seit Aufhebung der Leibeigenschaft, unter 
be sonderer Berücksichtigung der Privatbauern. Königsberg i. Pr.: Ostpreussische Druckerei und Verlagsanstalt 
Aktiengesellschaft, 1910, S. 36.

111 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: Zi-
nātne, 1968; Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū: Sociālekonomisks ap-
cerējums. Rīga: Zinātne, 1971; u.c.

112 “[..] was der Leibeigene erwirbt, erwirbt er dem Herrn” (Meder S. Rechtsgeschichte, S. 216).
113 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.
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2) kalpošanas līgumi tika definēti kā 
brīvi kalpošanas līgumi.114

Uzreiz pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
ārēji gan maz kas mainījās. Zemnieks pa-
lika zemnieks, un muižnieks palika muiž-
nieks. Saimniekiem nācās joprojām tiesības 
uz zemes lietojumu (nomu) parasti at-
strādāt klaušās un/vai atlīdzināt naturālās 
nodevās. Naudas zemes nomas līgumi bija 
retums, bet naudas kredīti faktiski nepie-
ejami.

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.115 Zemes ienesīguma 
ap rēķināšanai 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 no-
devu apjoms bija fiksēts, un no tā nevarēja atkāpties. Arī saimnieku izlikšana no 
mājām bija apgrūtināta.116

1809. gada 28. februārī Vidzemes zemnieku likumā tika izdarīti papildinājumi, kas 
bija vēsturiski nozīmīgi ar tajos iekļautajiem kalpu darba aizsardzības noteikumiem.117 
Tie fiksēja kalpa darba (kalpošanas) algu un ieskicēja darba laika ierobežojumus.118 
Aleksandrs fon Tobīns pamatoti norāda, ka minētie normatīvie akti daudzējādā ziņā 
sakņojās vēl zviedru laiku tiesībās. Tāpēc likums saturēja zemniekiem ievērojami lielā-
kas tiesības nekā, piemēram, daļai Austrumprūsijas privāto muižu zemniekiem līdz 
viņu brīvlaišanai.119 Astafs fon Tranzē-Rozeneks 1804. gada Vidzemes zemnieka 

114 Pirms brīvlaišanas ar kalpošanas jēdzienu parasti saprata nebrīva darbaspēka piesaisti, tādēļ pēc dzimt-
būšanas atcelšanas bija būtiski norādīt uz kalpošanas līguma brīvo dabu.

115 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1804–1805 [первое собрание, 1649–1825], 
т. XXVIII, 1830, № 21162.

116 Arbusow L. Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Vierte, verbesserte und ergänzte Auflage. 
Riga: Verlag von Jonck und Poliewsky, 1918, S. 290; Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 
88.–96. lpp.

117 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1808–1809 [первое собрание, 1649–1825], 
т. XXX, 1830, № 23505.

118 Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 96.–101. lpp; Lazdiņš J. Darba tiesību pirmsākumi 
Lat vijā. 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 
evo lution of employment law in Latvia (XIX–XXI centuries). Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
XX–XXI gs. mijā / Harmonization 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 XIX gadsimta sākumā (1804–1819), 70.–88. lpp.; u. c.

119 Tobien A. Die Bauernbefreiung in Livland. Tübingen: Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, 1905, 
S. 15–16.

8. att. 1804. gada Vidzemes zemnieku likums
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 likuma nozīmi vērtē vēl augstāk. Pēc viņa domām, 
likums atcēla dzimtbūšanu tās verdziskajā formā 
(Leibeigenschaft), aizstājot to ar maigu dzimtzem-
nieku klausību muižai (milde Gutsunter thänig-
keit).120 

Kurzemes guberņas un Latgales zemniekiem 
pirms dzimtbūšanas atcelšanas īpaši zemnieku 
 likumi nebija izstrādāti. 

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemes gu-
berņā muižnieki un zemnieki īsu brīdi vadījās pēc 
nu jau spēkā neesošām 1804. gada Vidzemes zem-
nieku likuma “spaidu” normām. Ar laiku daudzi 
muižnieki sāka nekontrolēti paaugstināt klaušu 
un/vai nodevu apmērus. Tāpēc latviešu tautas at-
miņā laiks līdz 19. gadsimta 40. gadu reformām 
saglabājies kā smagie klaušu laiki. Arī māju pirk-
šana par dzimtu līdz 19. gadsimta 60. gadiem lie-
lākajai daļai zemnieku palika neaizsniedzams sap-
nis. Austras Mieriņas pētījumi liecina, ka sociālo 
spriedzi vēl palielināja arī t.s. māju spridzināšana 
jeb zemnieku nodzīšana no zemes, paplašinot 
muižu laukus.121

Pirms dzimtbūšanas atcelšanas zemniekiem 
lielākoties nebija uzvārdu. Parasti viņus sauca 
kādā kristīgā vārdā un par dzimtas apzīmējumu 
izmantoja māju nosaukumu. Mainot dzīvesvietu, 
mainījās arī dzimtas vārds. Pēc dzimtbūšanas at-
celšanas dotais uzvārds kļuva par personas identi-
fikācijas pazīmi un, mainot dzīvesvietu, vairs ne-
mainījās. Vienlaikus ar uzvārda došanu radās 
pieraksta jēdziens. Visi brīvlaistie zemnieki tika pie kāda pagasta. Atbilstoši pieraksta 
vietai bija jāmaksā publiskie nodokļi un jāpilda citi pienākumi.122

Tā, piemēram, 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likuma 5. un 11. para-
grāfā tika noteikts, ka ikviens zemnieks izvēlas sev uzvārdu un reģistrē to likumā pa-
redzētā kārtībā. Tomēr nereti uzvārdus deva vai to došanu uzraudzīja arī muižnieki, 
muižas ierēdņi vai pagasta tiesas. Tā radās vai uzraudzības trūkuma dēļ netika izskausti 
daudzi neglīti vai pat neķītri uzvārdi, piemēram, Kuce (Kuzze), Lops (Lope), Neratnis 
u.c.123 Vidzemes guberņā uzvārdu došana notika no 1822. līdz 1826. gadam. Kurzemes 

120 Transehe-Roseneck A. von. Gutsherr und Bauer in Livland. Im 17. und 18. Jahrhundert. Strassburg: Verlag 
von Karl J. Trübner, 1890, S. 224–225.

121 Mieriņa A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē, 14.–49. lpp.
122 Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 72. lpp.
123 Vairāk sk.: Upelnieks K. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 

Nr. 2, 1936, 284.–292. lpp.

9. att. 1819. gada Vidzemes zemnieku likums 
(Журнал законодательства на 1819 годъ, 
издаваемый по Высочайшему Повеленiю. 
Коммисiею составленiя законовъ. Книга. 
Отделенiе 2. Месяцъ мартъ. Санктпетербург: 
Въ типографiи коммисiи составленiя законовъ, 
1820 года) 
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guberņas landtāgs 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likumā noteikumus 
par  uzvārdu došanu bijušajiem dzimtļaudīm nebija iestrādājis, tāpēc to noteica ar 
 gubernatora patenti. Kurzemē uzvārdu došana tika pabeigta laikposmā no 1834. gada 
oktobra līdz 1835. gada 1. jūlijam.124

Tātad pirmās vērā ņemamās reformas pēc dzimtbūšanas atcelšanas Baltijas guber-
ņās aizsāka 1842. gada 30. martā un 1845. gada 23. janvārī izdarītie papildinājumi 
1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likumā. Zinātniskā literatūrā tie pazīstami kā 
“22 papildu pantu” (1842) un “77 papildu pantu” (1845) likumi (turpmāk – Papildinā-
jumi). Papildinājumi atjaunoja vaku grāmatu “spaidu” normas, t.i., klaušu un/vai no-
devu apjoms atkal kļuva normēts. Tostarp tika pieprasīta arī rakstveida forma zemes 
nomas līgumiem. Turpmāk līgums stājās spēkā tikai pēc tam, kad draudzes tiesnesis 
bija pārbaudījis zemes nomas līguma atbilstību likumam. Tāpat tiesnesim bija jāiz-
vērtē, vai šis līgums nesatur pretrunīgi interpretējamus nosacījumus, kas varētu tikt 
iztul koti par sliktu saimniekam (nomniekam). Lai mazinātu saimniecisko nestabilitāti, 
zemes nomas līgumiem tika noteikts sešu gadu minimālais termiņš un klaušu dienas 
maksimālais garums tika ierobežots ar 12 stundām.125

Jau pēc četriem gadiem Vidzemes guberņu satricināja jaunas reformas. 1849. gada 
9.  jūlijā Aleksandrs II pēc liberāļa Hamilkāra fon Felkerzāma ierosinājuma parakstīja 
Vidzemes zemnieku (pagaidu) likumu126 (Лифляндское крестьянское поземельное 
уложенiе, turpmāk – Pagaidu likums), bet vēl pēc 11 gadiem, 1860. gada 13. novembrī – 
Vidzemes zemnieku likumu127 (Положенiе о крестьянахъ Лифляндской гу бер нiи, 
turpmāk – 1860. gada Vidzemes zemnieku likums). Abu likumu mērķis bija radīt dzīvot-
spējīgu sīkgruntniecību un ieviest “jaunas” nianses Vidzemes agrārajā sa tversmē.128 

Turpmāk muižnieks pagasta zemi vairs nevarēja izmantot tieši, bet tikai iznomāt, 
pārdot vai atstāt neapstrādātu.129 Izņēmums bija tikai t.s. kvotes zeme, kuru muiža va-
rēja izmantot kalpu atalgošanai.130 Tādējādi tika ierobežotas muižnieku īpašuma tiesī-
bas uz pagasta zemi par labu pagasta sabiedrībai. Tas liecina, ka brīvlaišanas likumos 
iestrādātās liberālās domas par “brīvajiem” zemes nomas līgumiem bija cietušas ne-
veiksmi un pēc būtības bija notikusi atgriešanās pie 1804. gada Vidzemes zemnieku 
 likuma “spaidu” normām. Atšķirībā no gadsimta sākuma likuma gadsimta vidus refor-
mas vairs neaizsargāja saimnieku kā zemes lietotāju. Viss tika reducēts uz pagasta 

124 Upelnieks K. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem, 225., 239., 242.–245., 252. lpp.
125 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.

126 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1849 [второе собрание, 1825–1881], т. XXIV, 
1850, № 23385. Sk. arī: Livländische Agrar- und Bauern-Verordnung. In Uebereinstimmung mit der vom 
dirigirenden Senat im Jahre 1849 erlassenen Original-Druckschrift in russischer Sprache. Riga: Gedruckt bei 
Wilhelm Ferdinant Häcker, 1850.

127 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1860 [второе собрание, 1825–1881], 
т. XXXV, 1862, № 36312. Sk. arī: Livländische Bauer-Verordnung am 13. November 1860 allerhöchst bestätigt. 
Riga: Gedruckt in der Livländischen Gouvernements-Tipographie, 1861.

128 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd. II, S. 195, 237–240.
129 Sk. 1860. gada Vidzemes zemnieku likuma 3. un 101. paragrāfu.
130 Kahk J. Bauer und Baron im Baltikum, S. 166; Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 183. lpp.
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zemes fonda saglabāšanu: muižniekam bija tiesības 
mainīt zemnieku māju nomniekus pēc civil tiesiska 
nomas līguma termiņa notecējuma, bet nebija tiesī-
bas samazināt pagasta zemes apmērus.131 

Lai arī klaušu sistēma netika aizliegta, tika iezī-
mēta pāreja no “klaušu zemes nomas satversmes” uz 
“naudas zemes nomas satversmi”. Naudas zemes 
nomas attiecībās pamatoti tika saskatīta iespēja radīt 
patiesi dzīvotspējīgu un saimnieciski neatkarīgu 
zemniecību. Līdz ar to personiska brīvība tiktu sa-
vienota ar ekonomisku neatkarību.132 Muižas un pa-
gasta zeme gan vēl nekļūtu vienlīdzīgas, jo muižas 
zemi neapgrūtināja valsts nodokļi.

Kurzemes muižnieki un zemnieki parasti visu 
centās darīt labā ticībā atbilstoši klauzulai – “dzīvot 
un ļaut dzīvot” (leben un leben lassen).133 Vai laba 
 ticība tiešām vienmēr bija laba, tas ir cits jautājums, 
tomēr normatīvi priekšraksti reti kur bija tik nepie-
ciešami kā Vidzemes guberņā. Tas, vai vidzemnieki 
cits citam neuzticējās vai arī tiesību pozitīvisma dok-
trīna šeit bija “laidusi ievērojami dziļākas saknes” 
nekā Kurzemē, līdz šim nav izpētīts. Ļoti iespējams, 
kurzemnieku mentalitātes īpatnības var skaidrot ar 
to, ka, pirmkārt, Vidzemi ievērojami agrāk iekļāva 
Krievijas impērijas sastāvā (1721) nekā Kurzemi 
(1795) un, otrkārt, Vidzemes muižniecība vairāk nekā Kurzemes muižniecība karjeras 
iespējas (laimi) meklēja Krievijā un tās valsts dienestā. Kurzemnieki pretēji vidzem-
niekiem vēsturiski vairāk bija orientēti uz sadarbību ar Prūsiju.134 

Ne laba ticība, ne arī kurzemnieku mentalitāte tomēr nespēja pilnībā iztikt 
bez normatīvas iejaukšanās zemes reformas veicināšanā. Lielāku stabilitāti un pāreju 
uz ilgtermiņa zemes nomas līgumiem Kurzemes guberņā iezīmēja 1863. gada 6. sep-
tembra papildinājumi pie 1817. gada Kurzemes zemnieku likuma – “Visaugstāk 
 apstiprinātais noteikumu projekts, uz kura pamata zemnieki var iegādāties muiž-
nieku  zemi (Gesinde) īpašumā un noslēdzami nomas līgumi Kurzemes guberņā” 
(Высочайше ут вержденный проекъ Правилъ, на основанiи которыхъ могутъ 
быть прi об ретаемы крестьянами въ собственность участки помещичьей 
земли (Gesinde) и заключаемы арендные договоры в Курляндской губернiи,135 

131 Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 166. lpp.
132 Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd. II, S. 195.
133 Turpat, I sēj., 319. lpp.
134 Turpat, 319.–320. lpp.
135 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года, 1863 [второе собрание, 1825–1881], 

т. XXXVIII, 1866, № 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.

10. att. 1860. gada Vidzemes zemnieku 
likums (Livländische Bauer-verordnung am 
13. November 1860. Allerhöchst bestätigt. Riga: 
Gedruckt in der Livländischen Gouvernements-
Tipographie, 1861)
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 turpmāk – 1863. gada 6. septembra papildinājumi pie 1817. gada Kurzemes guberņas 
zemnieku likuma).

Arī pēc tam, kad stājās spēkā 1860. gada Vidzemes zemnieku likums un 1863. gada 
6. septembra papildinājumi pie 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likuma, 
māju pirkšanai par dzimtu bija gan psiholoģiski, gan finansiāli šķēršļi. Psiholoģiski 
muižnieki nebija gatavi pārdot zemi un zemnieki nebija gatavi to pirkt. Turklāt abas 
puses bieži apmierināja saimniekošana pa vecam. Situācija mainījās, kad 19. gadsimta 
60. gados zemniekiem sāka piešķir kredītus zemes izpirkšanai un 1867. gadā Kur zemes 
guberņā un 1868. gadā Vidzemes guberņā tika aizliegti klaušu nomas līgumi. Tas nozī-
mēja, ka muižnieki zaudēja tiesības uz “bezmaksas” darbaspēku, t.i., klaušu strādnie-
kus. Šādu apstākļu sakritību 19. gadsimta 60. gados veicināja māju masveida pirkšana 
par dzimtu. 

Lielos vilcienos agrārā reforma noslēdzās jau pirms Pirmā pasaules kara. Tiesa, ne 
visas saimniecības bija atmaksājušas ņemtos kredītus,136 taču latvietis atkal bija kļuvis 
par zemes īpašnieku. Daudziem saimniekiem bija piepildījies senais sapnis par “savu 
kaktiņu, savu stūrīti zemes”,137 tomēr līdz Latvijas Republikas izsludināšanai lielākajai 
daļai kalpu un citu lauku proletāriešu tiesības uz zemes īpašumu tā arī palika tikai tie-
sību līmenī. 

Latvietis pēc savas būtības ir saimnieks. Varētu pat teikt – saimnieks individuālists. 
Lai arī lielai daļai latviešu tautas līdz Pirmā pasaules kara beigām (1918) nebija izredžu 
kļūt par savas zemes saimnieku, tieši Baltijas guberņu zemes reforma ar visām tās kļū-
dām un nepilnībām atbilda latviešu tautas raksturam. Baltijas guberņu zemes reformas 
nozīmi saimnieciskā aspektā precīzi atklāj A. Švābe: “[..] uz austrumiem no tās [Balti-
jas guberņām] palika krievu sādžas kopiena ar periodiski pārdalāmu “dvēseļu” zemi, 
uz rietumiem – individuālās saimniecības privātā īpašumā.”138 Citētais jāpapildina, ka 
Baltija kļuva ne tikai par divu dažādu ekonomisko sistēmu robežu, bet arī par divu da-
žādu domāšanas veidu robežu. Austrumos no Baltijas palika zemes, kur uzsvars tiek 
likts uz kolektīvo apziņu un atbildību, rietumos – zemes, kur akcentēja cilvēka indivi-
dualitāti.

Krievijas impērijas premjerministrs Pjotrs Stolipins neilgi pirms Pirmā pasaules 
kara mēģināja veikt reformas pēc Baltijas guberņu parauga, sadalot sādžas kopienu 
viensētās. Ja šis darbs tiktu pabeigts, ļoti iespējams, jaunāko laiku Eiropas vēsture un 
politiskā karte būtu citāda. Tomēr, par laimi latviešu tautai, runājot Borisa Noldes vār-
diem, “cars gribēja, lai krievu zemnieks būtu komunists [!]”.139

136 Švābe A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 313.–329. lpp. 
137 Lazdiņš J. Zemes nacionalizācijas un denacionalizācijas pieredze Latvijā (19.–21. gadsimts). Likums un Tie-

sības, 7. sēj., Nr. 6, 2005, 171. lpp.
138 Švābe A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 226. lpp.
139 Citēts no: Lazdiņš J. Profesors Arveds Švābe: politiķis, vēsturnieks, jurists un… (1888–1959). Latvijas Vēs-

ture, Nr. 2/3, 2009, 89. lpp.
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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. Likumam bija liela līdzība ar zviedru laiku 
valsts muižu zemnieku tiesībām. Pēc Hansa Pruca domām, 1804. gada Vidzemes zem-
nieku likums zviedru laiku valsts muižu zemnieku tiesības vienkārši attiecināja uz 
 visiem zemniekiem.140 Zemnieku emancipācijas procesā īpaša nozīme bija piešķirama 
zemnieku kārtas tiesu sistēmas izveidošanai. Akcentējot zemnieku tiesu nozīmi, Alek-
sandrs I īsi pirms likuma pieņemšanas (1802) ar rakstisku vēstījumu vērsās pie 
landrāta Frīdriha fon Zīversa: “Mērķis attiecībā uz zemnieku justīciju netiks sasniegts, 
ja kungs [muižnieks] viens pats kā viņu [zemnieku] tiesnesis tiks atzīts. Šī tiesība būtu 
pamatoti uzticama pašu zemnieku izvēlētiem tiesnešiem.”141 

Ar to “labo zviedru laiku” tiesību nozīme nebeidzās. “1804. g. likums noderēja par 
paraugu turpmāk izdodamiem zemnieku brīvlaišanas likumiem, kas noteica arī pa-
gasta pārvaldību.”142 Tas nozīmē, ka 1804. gada Vidzemes zemnieku likuma uzsākto 
zemnieku “pilngadības sasniegšanas” procesu turpināja brīvlaišanas likumi, tikai šo-
reiz jau visu Baltijas guberņu mērogā. Pakāpeniska zemnieka “audzināšana” par piln-
tiesīgu, brīvu sabiedrības locekli bija pašsaprotams valsts mērķis. Tieši tāds pats nolūks 
dzimtbūšanas atcelšanai bija arī citviet Eiropā.143 Arī Krievijas impērija, atceļot dzimt-
būšanu visas valsts mērogā, ievēroja šo uzdevumu. Par emancipācijas virzītājspēku 
kļuva zemniekiem dotās tiesības turpmāk pašiem lemt par savu likteni. Visuzskatāmāk 
tas izpaudās zemnieka tiesībās pašam vēlēt un tikt ievēlētam pagasta pašpārvaldē un 
kļūt par tiesnesi. 

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.
Pagasta sapulces sasauca pēc pagasta amatpersonu ierosinājuma ar muižas polici-

jas atļauju vai arī pēc muižas policijas iniciatīvas. Arī zemnieku pieņemtie lēmumi bija 
jāapstiprina muižas policijai. Uz pagasta sapulcēm parasti tika aicināta viena  zemnieku 
kategorija (разряд).144 Vidzemes guberņā tie parasti bija saimnieki.145 Kur zemes 

140 Prutz H. Der Kampf um die Leibeigenschaft in Livland. München: Verlag der Königlich Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, 1916, S. 49.

141 “Der Zweck in Betreff der Rechtspflege für den Bauern kann nicht erreicht werden, wenn der Herr allein 
als sein Richter anerkannt wird. Dieses Recht könnte füglich Richtern, welche der Bauer selbst erwählt, 
übertragen werden.” Citēts no: Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd. I, 
S. 163.

142 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. Rīgā: L.U. Studentu padomes grāmatnīcas izdevums, 1938, 120. lpp. 
143 Sk., piemēram: Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte, S. 307–309.
144 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 72. paragrāfs. 
145 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 264. lpp.
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 guberņā, ja tika aicināti arī kalpi, saimnieki un kalpi balsoja atsevišķi. Balsīm daloties, 
visu izšķīra muižas policija.146 Profesora Voldemāra Kalniņa pētījumi liecina, ka līdz 
19. gadsimta 60. gadu reformām pagasta sapulču pamata uzdevums bija vienīgi amat-
personu vēlēšanas.147 Arī pēc dzimtbūšanas atcelšanas muižai tika saglabāta ievērojama 
vara pār zemniekiem. Tādējādi bijušo dzimtļaužu brīvlaišana nevis uzsāka vai noslē-
dza, bet drīzāk tikai turpināja zemnieku emancipācijas procesu.148

Kurzemes guberņā un Vidzemes guberņā zemnieku pašpārvaldes darbība un tiesu 
iekārta bija līdzīga, tomēr pastāvēja arī vēsturiski izveidojušās atšķirības.

Kurzemes guberņā pagasta pārvalde nebija nodalīta no tiesu varas. Tas bija bijušās 
Kurzemes hercogistes “mantojums”. Pagasta vecākais vadīja pagasta tiesas sēdes, pa-
gasta sapulci un citus ar pagasta darbības nodrošināšanu saistītus pienākumus. Bez 
pagasta vecākā pagasta sapulce ievēlēja vēl (vismaz) trīs vecajos, kas līdzās pagasta ve-
cākajam pārstāvēja pagasta korporāciju.149

Vidzemes guberņā pagasta pārvalde bija nodalīta no tiesu varas. Tas bija zviedru 
apgaismības jaunievedums. Viens no nozīmīgākajiem zviedru reformu devumiem 
juri diskās domas attīstībā bija pārvaldes (izpildu varas) nodalīšana no tiesu varas. Pa-
gasta pārvaldi reprezentēja viens vai divi vecākie.150 Vidzemes guberņā pagasta vecākie 
bija, no vienas puses, pagasta kopības pārstāvji (iedīglis vēlākajam pagasta vietnieku 
institūtam), no otras puses, pagasta pārvaldes funkciju veicēji (iedīglis vēlākajam pa-
gasta vecāko institūtam).151

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 triju–septiņu cilvēku sastāvā. Par pagasta tiesas priekšsēdētāju bija ieteicams 
ievēlēt saimnieka (nomnieka) kategorijas personu, bet piesēdētājus līdzīgās daļās atse-
višķi ievēlēja saimnieki un kalpi no sava vidus. Par amata kandidātiem – tāpat kā Vid-
zemes guberņā – tika ievēlētas trīs personas, no kurām vienu amatā apstiprināja mui-
žas policija.152

Atšķirībā no Kurzemes guberņas Vidzemes guberņā pagasta tiesai bija savs uz trim 
gadiem amatā ievēlēts priekšsēdētājs no saimnieku (nomnieku) vidus ar piesēdētā-
jiem.153 Par piesēdētāju varēja ievēlēt jebkuru pagasta iedzīvotāju. Parasti ievēlēja divus 
piesēdētājus. 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 

146 1817. gada Kurzemes zemnieku likums, 28., 46., 47. paragrāfs.
147 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 264. lpp.
148 Prutz H. Der Kampf um die Leibeigenschaft in Livland, S. 51.
149 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 31., 32. paragrāfs.
150 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 88., 91. paragrāfs.
151 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 265. lpp.
152 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 29.–31., 33. paragrāfs. Sk. arī turpmākos paragrāfus – 

34.–56. paragrāfs.
153 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 98. paragrāfs.
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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 vai-
nīgās personas sodīja ar ieslēgšanu klucī jeb siekstā. Tā bija gadsimtiem sena kurzem-
nieku paraža.154

Pagasta tiesām tika uzticēta arī mantošanas lietu kārtošana. Kurzemes guberņā 
pagasta tiesa uzraudzīja arī aizbildņa pienākuma pildīšanu. Vidzemes guberņā šo 
funk ciju veica draudzes tiesas.

Viens no nepatīkamākajiem un grūtākajiem pagasta tiesu pienākumiem bija 
“neveiksmīgu” saimnieku izlikšana no mājām (ja lieta nonāca tiesā). Neveiksmīgas 
saimniekošanas iemesli bija dažādi, piemēram, neadekvāti augsta zemes nomas 
maksa (klaušu un/vai nodevu apjoms); īsi zemes nomas līguma termiņi; nenomak-
sātu parādu slogs u.tml.155 Citādi latviešu saimnieki, domājams, lielākoties nelabprāt 
pameta dzimtās mājas. Melita Svarāne, analizējot arhīvu materiālus, min vairākus 
gadījumus, kas liecina par zemnieku pieķeršanos “savam zemes pleķītim”. Tā, pie-
mēram, Dauguļu pagasta Zīlēnu māju saimnieku Mārci Dravnieku izdevās izdzīt no 
mājām tikai pēc tam, kad viņš vairākkārt tika sodīts ar miesas sodu, kopumā sa-
ņemdams ap 100 sitienu. “Tā paša pagasta “Penču” saimnieks Jānis Grīviņš 1863. g. 
paziņoja, ka tad, ja viņu izlikšot no mājām ar varu, viņš nākšot uz šīm mājām 
atpakaļ.”156

Saimnieku izlikšana no mājām reti bija muižas vai pagasta tiesas interesēs. Tā, pie-
mēram, 1823. gadā Matkules pagasta tiesa ziņo par panīkušām Pūru mājām un secina, 
ka “saimnieku Krišu neesot vērts izlikt, – neviens cits tāpat nespēšot savest mājas kār-
tībā, jo tajās trūkstot inventāra, ēkas esot pussabrukušas, pļavas nepļautas, turklāt esot 
lieli magazīnas parādi”.157 Vēl vairāk – ir bijuši gadījumi, kad muiža samaksāja zem-
nieka mājas parādus un/vai piešķīra kredītu mājlopu un lauksaimniecības inventāra 
formā, lai mājas varētu savest kārtībā.158

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 zem-
nieki. Pie apriņķa tiesām darbojās arī miertiesnesis, kura galvenais uzdevums bija sa-
mierināt 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 apriņķa 
tiesai izskatīšanai pēc būtības. Draudzes tiesas priekšsēdētājs bija muižnieku kārtas 

154 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 266. lpp.
155 Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū, 71.–88. lpp.
156 Turpat, 85. lpp.
157 Turpat, 141. lpp.
158 Turpat, 72.–73. lpp.
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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.159

Draudzes tiesas spriedumu varēja pārsūdzēt apriņķa tiesā. Zemnieku un muiž-
nieku strīdos apriņķa tiesa pildīja pirmās instances tiesas funkcijas. 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.160

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 Valdošajā Senātā vai guberņas valdībā, kas varēja 
pieprasīt atkārtotu lietas caurskatīšanu vai arī ierosināt pašam caram atcelt spriedumu, 
ja tiesas darbībā tika konstatēta nelikumība.161

Latgaliešiem, līdzīgi kā citiem Krievijas impērijas zemniekiem, pēc brīvlaišanas 
tika “dāvāta” sava pašpārvalde. Atšķirībā no Baltijas guberņās pastāvošās, tā bija vei-
dota ievērojami komplicētāk. Domājams, tāpēc tā nekļuva par paraugu vēlākām Latvi-
jas pašvaldībām, lai arī tai bija zināma līdzība ar Baltijas guberņu zemnieku pašpārval-
des modeli. Par pašpārvaldes zemāko vienību tika noteikta ciema sapulce (сельский 
сход). Tā sastāvēja no ciema māju saimniekiem (nomniekiem), kas vēlēja vecāko, citas 
amatpersonas un pārstāvjus uz pagasta sapulci. Pagasta sapulcē (волостной сход) pie-
dalījās 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. Šī sapulce 
ievēlēja pagasta valdi uz trim gadiem un pagasta tiesu uz vienu gadu. Pagasta valde sa-
stāvēja no pagasta vecākā, ciemu vecākajiem, nodokļa piedzinēja un rakstveža.162 Pa-
gasta tiesa bija šķirta no pagasta pārvaldes, respektīvi, tika šķirta tiesu vara un admi-
nistratīvā vara.163

Pagasta pārvalde zemniekiem deva ne tikai tiesības, bet uzlika arī pienākumus. 
Zemnieku vēlētām pašpārvaldes institūcijām, amatpersonām un “tiesas vīriem” bija 
jālemj par ciema un/vai pagasta lietām, kā arī jārūpējas par mazgadīgiem bāreņiem, 
trūcīgiem kopienas locekļiem, slimiem cilvēkiem, kara klausības jautājumiem u.tml. 
Pirmajos gados pēc dzimtbūšanas atcelšanas gan tika vēl saglabāta muižas uzraudzība 
pār zemniekiem. Tā galvenokārt izpaudās zemnieku pārvaldes orgānu lēmumu revidē-

159 Sk.: 1819. gada Vidzemes guberņas zemnieku likums, 157.–182. paragrāfs.
160 Turpat, 183.–196. paragrāfs.
161 1817. gada Kurzemes guberņas zemnieku likums, 395., 402.–403. paragrāfs; 1819. gada Vidzemes guberņas 

zemnieku likums, 247. paragrāfs.
162 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914, 298. lpp.; Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах, часть V, 

лекция LXXXVI, с. 271.
163 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России, c. 234.
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šanā ar tiesībām aizkavēt to izpildi un pārvietošanās brīvības ierobežošanā. Par vienu 
no zemnieku pienākumiem kļuva arī nodokļu nomaksa.164 

19. gadsimta 60. gadi Krievijas impērijā ir pazīstami kā lielo reformu desmitgade. 
Tas pilnā mērā attiecās arī uz Baltijas guberņām. Jaunām reformām tika pakļauta pa-
gastu pārvalde un tiesu iekārta. Gadsimta otrās puses reformas mainīja attiecības starp 
valsti, muižu un pagastu. 

1866. gada 19. februārī tika pieņemts likums “Par pagasta sabiedrisko pārvaldi 
Baltijas guberņās” (Положенiе о волостномъ общественномъ управленiи въ губер-
нiяхъ Остзейскихъ / Прибалтiйскихъ,165 turpmāk – 1866. gada 19. februāra  likums). 
1866. gada 19. februāra likuma mērķis bija atsvabināt pagasta sabiedrību no muižas 
aizbildnības.166 Teju 50 brīvības gadi bija pierādījuši latviešu zemnieku patstāvību rīcī-
bas un spriestspējā. Bija izveidojusies “zemnieku aristokrātija”, kas arvien uzstājīgāk 
prasīja līdzlemšanas tiesības ne tikai pagastā vai apriņķī, bet arī visā guberņā. Līdz ar 
to muižas aizbildnība bija kļuvusi lieka.

Līdzīgi zviedru laika tiesībām, arī 1866. gada 19. februāra likumam ir paliekoša 
nozīme Latvijas tiesību vēsturē. Likums zināmā mērā ir kalpojis par paraugu Latvijas 
Republikas pagastu pašvaldību tiesiskam regulējumam. Par to liecina 1918. gada 4. no-
vembrī Tautas padomes pieņemtais “Latwijas Pagaztu Satwersmes pagaidu likums”.167 
Salīdzinājis abus likumus, Pēteris Mucinieks rakstīja: “1918. g. likumā galīgi atmesti 
kārtu pašvaldības principi. [..] 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 paspīd vēl arī 1866. g. likuma iespaids.”168

Nav šaubu, ka likums “Par pagastu sabiedrisko pārvaldi Baltijas guberņās” neva-
rēja pilnībā atbilst Latvijas Republikas tiesību garam. Normatīvais akts savulaik stājās 
spēkā kārtu sabiedrības apstākļos, bet cilvēku iedalījums kārtās Latvijas valstī jau kopš 
tās pirmsākumiem bija nepieņemams.169 

Saskaņā ar 1866. gada 19. februāra likumu pie pagasta sabiedrības piederēja visi 
pagastā pierakstītie zemnieki – saimnieki (nomnieki), kalpi, kā arī personas, kuras ne-
bija zemnieku kārtas, bet kuras īpašumā vai nomā bija ieguvušas zemnieku zemes ga-
balus (mājas).170 Ārpus pagasta palika muiža. 

Pagasta sabiedrību pārvaldi veidoja:
1) vispārējā pagasta sapulce (turpmāk – sapulce) un vietnieku pulks;

164 Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 1861–1914, 14.–16. lpp. 
165 Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи. съ 1649 года, 1866 [второе собрание, 1825–1881], т. 41, 

1868, № 43034. Piezīme: vēlākos likuma izdevumos jēdziena “Остзейскихъ губернiяхъ” vietā tiek lietots 
jēdziens “губернiяхъ Прибалтiйскихъ”.

166 Schmidt O. Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Curlands, S. 265.
167 Latwijas Pagaidu Waldibas Likumu un Rihkojumu Krahjums, Nr. 1, 1919 (15. jūl.), 7. dokuments, 4.–8. lpp.
168 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129.–130. lpp.
169 Latwijas Tautas Padomes politiską platforma. II sadaļas “Walzts forma un atteezibas pret zitąm tautam” 

2. pkt. (tajā Latvija definēta kā “Republika uz demokratiskeem pamateem” (LVVA, 1307. f., 1. apr., 327.  l., 
27.–29. lp. vai Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918, 14. (1.) dec.)).

170 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 124. lpp. 
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2) pagasta vecākais un palīgi.171

Uz sapulci bija jāierodas visiem 
saimniekiem (nomniekiem) un katram 
desmitajam ievēlētajam pārstāvim no 
kalpu vidus. Sapulci sasauca pagasta ve-
cākais ar muižas policijas, vēlāk – zem-
nieku lietu komisāra atļauju (1889), un 
tās kompetencē bija ievēlēt pagasta 
amatpersonas – vecāko, palīgus, viet-
nieku pulku un pagasta tiesu. Sapulce 
bija tiesīga izlemt arī citus nozīmīgākos 
pagasta dzīves jautājumus, piemēram, 
par personas uzņemšanu vai izslēgšanu 
no pagasta.

Vietnieku pulks atbilstoši pagasta 
cilvēku skaitam tika ievēlēts 4–24 personu sastāvā. 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. 
desmitnieki, kas palīdzēja nodrošināt kārtību un risināt citus pagastam svarīgus jautā-
jumus). Pagasta vecākais reprezentēja arī pagastu un pildīja pagasta policijas priekš-
nieka pienākumus.

1886. gadā Krievijas impērijas valsts varas centralizācijas nolūkos nodibināja zem-
nieku lietu komisāra amatu, “atsvabinot pagastus pa daļai no muižas aizgādnības, bet 
pakļaujot krievu ierēdņu patvaļai”.172 Zemnieku komisāra uzdevums bija uzraudzīt, vai 
pagasta sabiedrība pareizi piemēro likumus, un atcelt nelikumīgos lēmumus.173 Muižas 
nozīmes mazināšanos un valsts varas pieaugumu zīmīgi komentējis P. Mucinieks: 
“Pārraudzības orgānam piekrita visu amatpersonu apstiprināšana. Lai gan likums no-
teica, ka apstiprinājumu var liegt vienīgi tādos gadījumos, kad nav ievērota vēlēšanu 
kārtība vai ievēlētas personas, kas nav pielaistas pagasta amatos, tomēr bieži neapstip-
rināja pilnīgi likumīgi izdarītas vēlēšanas. Tas pats sakāms par lēmumu atcelšanu aiz 
lietderības motīviem.”174

Rusifikācijas un valsts centralizācijas politikas nolūkā Aleksandra III Romanova 
valdīšanas laikā (1881–1894) 1889. gada 9. jū lijā uz Baltijas guberņām attiecināja Krievi-

171 1866. gada 19. februāra likuma redakcijā kā trešā institūcija tika minēta vēl arī pagasta tiesa. 20. gs. likuma 
izdevumā pagasta tiesas vairs netiek minētas. Sk.: Положенiе о волостномъ общественномъ управленiи въ 
губернiяхъ Прибалтiйскихъ. Полный сводъ законовъ Россiйской имперiи. Все 16 томовъ со всеми отно-
сящимися къ нимъ Продолженiями и съ дополнительными узаконенмiями по 1 сентября 1910 года. 
Под редакцiей А. А. Добровольскаго, Оберъ-Прокурора Судебнаго Департамента Правительствующаго 
Сената. Составилъ А. Л. Саатчiанъ. Книга первая. Томы I–VIII. С.-Петербургъ: Изданiе книжного 
магазина “Законоведенiе”. Коммиссiонеръ государственной типографiи, 1911, т. 2, с. 679–686.

172 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 128.–129. lpp.
173 Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture, 1. daļa, 295.–296. lpp.
174 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta, 129. lpp.

11. att. Lībieši Mazirbē (LNVM krājums, CVVM 119)
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jas impērijas 1864. gada 
20.  novembra Tiesu noli-
kumu jeb ustavu (“Par 
1864.  gada 20. novembra 
Tiesu ustava piemē rošanu 
Livonijas/Vid zemes, Igauni-
jas un Kur zemes guberņās 
un par  zemnieku iestā žu 
pār veidošanu).175 Tiesu re-
formas ietvarā tika unificēta 
arī Baltijas zemnieku tiesu 
 iekārta. 

1889. gada 9. jūlijā tika 
pieņemts “Baltijas guberņu 
pagasta tiesu nolikums 
( ustavs)” (Волостной су деб-
ный уставъ Прибал тiйс-
кихъ губернiй,176 turpmāk – 
Pagasta tiesu nolikums), kas 
izveidoja divpakāpju pagasta 
tiesu sistēmu:

1) pagasta tiesa;
2) pagasta virstiesa.
Pagasta tiesas iecirknis 

nebija saistīts ar konkrēta 
pagasta teritoriju, tajā varēja  ietilpt arī vairāk nekā viena pagasta zeme. Pagasta tiesa 
bija paredzēta uz 1000–2000 vīriešu kārtas dvēselēm, un tā nedrīkstēja atrasties tālāk 
par 12 verstīm no attālākās attiecīgās pagasta tiesas jurisdikcijai pakļautās apdzīvotās 
vietas.177 

175 О примененiи къ губернiямъ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской Судебныхъ уставовъ 
20 ноября 1864 года и о преобразованiи местныхъ кретьянскихъ учрежденiй; I. О преобразованiи 
судебной части въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ и II. О преобразованiи крестьянскихъ при-
сутсвенныхъ местъ Прибалтiйскихъ губернiй. Sk.: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 
1649 года, 1889 [cобрание 1881–1913], т. IX, 1891, № 6187, 6188; Lazdiņš J. Die Justizreform vom Jahr 
1889 und ihre Bedeutung für die Baltischen Provinzen Russlands und (später) Lettland. – Schäfer Frank L., 
Schubert W. (Hrsg.). Justiz und Justizverfassung. Judiciary and Judicial System. Siebter Rechtshistorikertag 
im Ostseeraum, 3.–5. Mai 2012 Schleswig-Holstein. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, PL Academic 
Research, 2013, S. 91–106.

176 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга первая. Учрежденiе волостныхъ и 
верхнихъ крестьянскихъ судовъ. Полный сводъ законовъ Россiйской имперiи. Все 16 томовъ со всеми 
относящимися къ нимъ Продолженiями и съ дополнительными узаконенiями по 1 ноября 1910 
года. Въ 2-хъ книгахъ. Подъ редакцiей А. А. Добровольскаго, Оберь-Прокурора Судебного       Де-
партамента Правительствующаго Сената. Составилъ А. Л. Саатчiан. Книга 2. Томы IX–XVI. 
 С.-Петербург: Изданiе юридического книжного магазина И. И. Зубкого под фирмою “Законоведенiе”. 
Коммиссiонеръ государственной типографiи, 1911, т. XVI, ч. 1, кн. 1, c. 4403–4412.

177 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга первая. Учрежденiе волостныхъ и 
верхнихъ крестьянскихъ судовъ, §§ 1–2.

12. att. Vīrietis no Nīcas. 1820 
(LNVM kolekcija, CVVM 118)

13. att. Pliķu ciema kuršu ķoniņiene 
(LNVM kolekcija, CVVM 128)
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Pagasta/pagastu sapulce ievēlēja pagasta tiesnešus un tiesneša amata kandidātus 
uz trim gadiem aizklātās vēlēšanās. Tika noteikts, ka pagasta tiesā jāievēlē vismaz četri 
tiesneši. Pagasta tiesa no sava vidus savukārt ievēlēja tiesas priekšsēdētāju.178 Pagasta 
tiesas priekšsēdētājs, tiesneša un tiesneša amata kandidāta amati bija goda amati, un 
no tiem varēja atteikties tikai likumā noteiktos gadījumos.179 

Ievēlētos pagastu tiesu priekšsēdētājus, tiesnešus un tiesnešu amata kandidātus 
amatā apstiprināja miertiesnešu sapulce. Tiesneša amata kandidāts aizstāja tiesnesi, ja 
tiesnesim tika izteikts noraidījums vai citi tiesiski iemesli liedza tiesneša klātbūtni tie-
sas sēdē. Līdz ar to muiža zaudēja ietekmi uz pagasta tiesu. Pagasta tiesas tagad tika 
pakļautas valsts uzraudzībai. Miertiesnešu īstenotā uzraudzība pār pagasta tiesām sim-
bolizēja administratīvās un tiesu varas šķirtību. 

Piekritības ziņā pagasta tiesa izskatīja nenozīmīgas civillietas līdz 100 rubļu vērtī-
bai. Ārpus pagastu tiesu kompetences palika prasījumi par īpašuma tiesībām uz ne-
kustamo īpašumu, ķīlas tiesības, servitūtu tiesības u.c. prasījumi, kas izrietēja no tiesī-
bām uz nekustamo īpašumu.180 Bez civiltiesiska rakstura lietām pagasta tiesām piekrita 
arī sodāmu pārkāpumu lietu izskatīšana.181 Līdz 1904. gadam vainīgās personas varēja 
tikt sodītas arī ar miesas sodiem.182

Pagasta tiesas nolēmumu varēja pārsūdzēt pagasta virstiesā. Pagasta virstiesa sa-
stāvēja no tieslietu ministra iecelta tiesas priekšsēdētāja un pieaicinātiem pagasta tiesu 
priekšsēdētājiem. Izskatot lietu, tiesas sastāvā bija jābūt vismaz trim tiesnešiem.183

Uzraudzība un sūdzību izskatīšana par pagasta tiesu un pagasta virstiesu darbību 
piekrita miertiesnešu sapulcei.184 Lietu revīziju uz miertiesnešu sapulces lēmuma pa-
mata atbilstoši lietas kategorijai izskatīja pagasta virstiesas priekšsēdētāji vai mier-
tiesneši.

Brīvlaisto zemnieku emancipācijas procesa neatņemama sastāvdaļa tādējādi bija 
tiesības pašiem zemniekiem organizēt un vadīt pagasta pārvaldi un spriest tiesu. Īpaši 
nozīmīgi tas bija latviešiem, kuriem kopš 13. gadsimta nebija ne ekonomiskas, ne poli-
tiskas ietekmes valstī. Tāpēc pagasta pārvaldes un tiesas spriešanas tiesības kļuva par 
latviešu zemnieku “valstiskuma skolu”. Zemniekam turpmāk nācās domāt ne tikai 
savas saimniecības, bet arī savas “valsts”, t.i., pagasta, mērogā. Brīvlaišana bija devusi 
ne tikai tiesības, bet arī uzlikusi pienākumus, kas lieti noderēja vēlāk, dibinot neatka-
rīgu Latvijas valsti.

178 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга первая. Учрежденiе волостныхъ и 
верх нихъ крестьянскихъ судовъ, §§ 7–10.

179 Turpat, § 12.
180 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга вторая. Правила о производстве граж-

данскихъ делъ, §§ 7–9.
181 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга третiя. Правила о производстве делъ о 

про ступкахъ, § 9. 
182 Kalniņš V., Apsītis R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II. Rīga: Zvaigzne, 1980, 46. lpp.
183 Волостной судебный уставъ Πрибалтiйскихъ губернiй. Книга первая. Учрежденiе волостныхъ и 

верх нихъ крестьянскихъ судовъ, §§ 29, 30, 34.
184 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 59. lpp.
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Nobeigums

Dzimtbūšanas atcelšana bija kopējs Eiropas civilizācijas process. Brīvlaišana iemie-
soja ne tikai apgaismības laika dabisko tiesību prasību pēc cilvēka brīvības, bet arī 
 iespēju pāriet uz jaunām tirgus ekonomikas attiecībām – kapitālismu. Līdz ar to dzimt-
būšanas pastāvēšana Krievijas impērijā bija nonākusi nenovēršamā pretrunā ar laika 
garu.

Dzimtbūšanas atcelšana Baltijas guberņās pretēji Latgalei un lielākajai daļai Krie-
vijas impērijas tika īstenota bez zemniekiem agrāk lietotās zemes atstāšanas lietojumā 
ar tiesībām to izpirkt īpašumā. Tāpēc zemnieku brīvlaišana bez zemes Baltijas guber-
ņās zinātniskajā literatūrā bieži nicīgi tiek dēvēta par “putna brīvību”. Šādam viedoklim 
viennozīmīgi nedrīkst pievienoties.

 Pirmkārt, “putna brīvība”, respektīvi, personas brīvība, sarāva ar dzimtbūšanu pa-
matotās attiecības starp muižu un pagastu un mainīja brīvlaisto zemnieku ekonomisko 
domāšanu. Ja pirms dzimtbūšanas atcelšanas visu, ko dzimtcilvēks ieguva, viņš ieguva 
kungam, tad pēc brīvlaišanas – visu, ko zemnieks ieguva, viņš ieguva sev. 

Otrkārt, zemes reforma Baltijas guberņās tika īstenota bez valsts jūtama atbalsta. 
Formāli Baltijas guberņu zemes reforma bija ievērojami nesaudzīgāka par Krievijas 
impērijas laika ziņā vēlāk uzsākto zemes reformu visas valsts mērogā. Faktiski tieši šī 
bargā izdzīvošanas skola Baltijas guberņu zemniekus audzināja par saimniekiem, kas 
bez citu kārtu vai valsts atbalsta spēj iekļauties tirgus ekonomikas attiecībās. Tas iemā-
cīja domāt un rīkoties patstāvīgi.

Treškārt, Baltijas guberņu zemes reforma novilka ekonomisko robežu starp aus-
trumiem un rietumiem. Uz austrumiem no Baltijas guberņām palika krievu sādžas 
kopiena ar periodiski pārdalāmu “dvēseļu” zemi, uz rietumiem – individuālās saimnie-
cības privātā īpašumā.

Ceturtkārt, dzimtbūšanas atcelšana paredzēja zemnieku pašpārvaldes un tiesas 
iekār tas izveidi. Par zemnieka pienākumu turpmāk kļuva domāšana ne tikai savas 
saimniecības, bet visa pagasta kontekstā. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam pagasta paš-
pārvaldē un tiesā sāka veidot izpratni par demokrātisku valsti.

Piektkārt, dzimtbūšanas atcelšana nodrošināja kustības brīvību. Kustības brīvība 
deva latviešiem komunikācijas iespējas visu etnogrāfiski apdzīvoto zemju robežās, at-
vieglojot nacionālās apziņas veidošanās procesu.

Dzimtbūšanas atcelšana pat “putna brīvības” formā tādējādi bija kļuvusi par pirmo 
soli ceļā uz neatkarīgu Latvijas Republiku. 

Jānis Lazdiņš    DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANA UN PAGASTA SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA
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Jānis Lazdiņš (dz. 1966) – Dr. iur. un Mg. hist. Latvijas Universitātē (LU) stu-
dējis vēsturi un tiesību zinātnes. Kopš 1995. gada strādā LU Juridiskajā fakul-
tātē. Profesors (2008). Galvenās zinātniskās intereses – tiesību filozofija, tiesību 
vēsture un nodokļu tiesības. Deviņu monogrāfiju vai kolektīvo monogrāfiju, kā 
arī vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autors. Latvijas Universitātes žurnāla 
“Juridiskā zinātne” galvenais redaktors. Latvijas Zinātnes padomes eksperts. As-
toņu starptautisku zinātnisku konferenču organizācijas komisiju priekšsēdētājs 
vai loceklis. Piedalījies vairāk nekā 40 starptautiskās zinātniskās konferencēs ar 
referātu.



Vita Zelče

JAUNLATVIEŠI

Rakstā aplūkots būtisks Latvijas 19. gadsimta vēstures fenomens – jaunlatvieši un viņu loma mo-
dernā laikmeta tapšanas procesos. Secināts, ka jaunlatviešiem bija ievērojama nozīme latviešu nacio-
nālās identitātes radīšanā. Tās tapšana risināja sociālo krīzi, ko radīja sociālo un saimniecisko pār-
maiņu izraisītā anomija, un ļāva latviešiem iemantot modernajam laikmetam atbilstīgas kolektīvās 
un individuālās identitātes. Rakstā iztirzāta jaunlatviešu radītā latviešu nācijas teorētiskā koncepcija, 
nacionālie simboli un rituāli, kā arī latviešu nacionālās dzīves norises 19. gadsimta 50.–80. gados.

Atslēgvārdi: jaunlatvieši, latvieši, nacionālā identitāte, anomija, nacionālie simboli, nacionālie 
 rituāli.

Jēdziens “jaunlatvieši” ir viens no galvenajiem Latvijas modernās vēstures atslēg-
vārdiem. To parasti izmanto, lai apzīmētu latviešu pirmās nacionālās kustības aktīvā-
kos dalībniekus. Plašākā nozīmē kā laikmeta raksturlielumu šo jēdzienu lieto, runājot 
par Latvijas vēsturi 19. gadsimta 50.–80. gados. Šīs desmitgades tiek dēvētas par jaun-
latviešu laiku, nereti par jaunlatviešu laikmetu. 

Ne vienmēr jēdziens “jaunlatvieši” izmantots vienādā nozīmē – šis apzīmējums 
ticis piešķirts dažādiem cilvēkiem un grupām, arī tā konotācijas ir atšķīrušās. Publis-
kajā apritē jaunlatviešu jēdziens nonāca 1856. gadā, pateicoties Nīcas un Bārtas mācī-
tāja Gustava Brašes recenzijai par Tērbatas Universitātes studenta Jura Alunāna dzejoļu 
krājumu “Dziesmiņas”. Tās nobeigumā, paužot neizpratni par autora uzrunu latviešiem 
kā šīs grāmatas auditorijai, Braše ironizēja: “.. ja ir ļaudis, kam jaunā Latvija (ein junges 
Lettland) “kā skaista jaunava brīnišķi sēž tur augšā”, tad mums sirsnīgi jābrīdina no 
Lorelejas”.1 Viņaprāt, latvieši nevarēja būt “Dziesmiņu” lasītāji, jo viņi ir tik mazkultu-
rāli, ka to interešu sfērā neiekļaujas mākslas dzeja. Mācītājs salīdzināja Alunāna literāro 
darbību ar 19. gadsimta 30.–50. gadu opozicionāro vācu politisko un literāro strāvo-
jumu “Jaunā Vācija” (Junge Deutschland), kas balstījās uz Lielās franču revolūcijas ide-
jisko mantojumu, iestājās par sociālo emancipāciju, kritizēja absolūtismu un obsku-
rantismu. Pie šī strāvojuma piederēja arī spilgtie literāti Karls Guckovs, Heinrihs 
Laube, Teodors Munts, Ludolfs Vīnbargs, Heinrihs Heine, kuru darbus caurauda alkas 
pēc pārmaiņām un to gaidu noskaņas. “Jaunā Vācija” kopā ar “Jauno Itāliju” (Giovine 
Italia) un citām kustībām kādu laiku bija slepenās organizācijas “Jaunā Eiropa” 

1 [Brasche G.] Literärisches. Das Inland, No. 39, 1856, 24 September, S. 637.
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(La Giovine Europa) locekle. Šīs kustības iestājās arī par Eiropas tautu tiesībām veidot 
nacionālas valstis. “Katrai nācijai – valsti,” uzsvēra “Jaunās Eiropas” un “Jaunās Itālijas” 
līderis Džuzepe Madzīni. Nacionālās atbrīvošanās idejas bija arī 1848. gada Eiropas 
“tautu pavasara” revolūciju prasību pamatā.2 Lai gan “Jaunās Vācijas”, “Jaunās Itālijas” 
u.c. kustībām sava laika politikā nebija lielas tiešās ietekmes, tomēr būtiska bija to sim-
boliskā nozīme, ko apliecina līdzīgu apzīmējumu (piemēram, jaunčehi, jaunpoļi, jaun-
turki, jaunsomi) pārņemšana arī Eiropas tautu vēlāko nacionālo kustību identitātē, uz-
sver vēsturnieks Ēriks Hobsbaums.3

G. Brašes lietotais apzīmējums “Jaunā Latvija”, raugoties no tālākās vēstures gaitas 
perspektīvas, bija trāpīgs un tieši laikā. 1856. gadā Alunāna “Dziesmiņas” pieteica tikai 
latviešu kultūras emancipācijas prasību – tautas tiesības dzimtajā valodā lasīt augst-
vērtīgu mākslas dzeju un intelektuāļu tiesības tajā radīt gan tulkojumus, gan oriģināl-
darbus. Savukārt Baltijas sabiedrības augstākie slāņi šīs tiesības uzskatīja par utopiskām 
un neatbilstīgām saviem priekšstatiem par Kurzemes un Vidzemes sociālo kārtību. Jā-
atgādina, ka Baltijā starp augstākajām un zemākajām kārtām pastāvēja strikta socio-
lingvistiska šķirtne. Latviešu valoda tika lietota tikai zemāko kārtu vidū. Dalījums 
vācos un nevācos jeb latviešos bija ne tikai etnisks, bet arī sociāls. Izkļūšana no zem-
nieku kārtas nozīmēja arī pāriešanu vācos. Turklāt lokālajā tradīcijā un publiskajā 
domā piederībai vāciem tika piešķirta īpaša vērtība. Baltijas sabiedrības grupu komu-
nikatīvie kontakti bija niecīgi, katra no tām dzīvoja it kā savu dzīvi, un katrai bija arī 
sava informatīvā telpa. 

Apzīmējumi “Jaunā Latvija” un “jaunlatvieši” sākotnēji tika lietoti, lai raksturotu 
latviešus, kas bija opozicionāri noskaņoti pret vietējo eliti un sociālo kārtību, kritiski 
domājoši, aktīvi sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Viens no jaunlatviešiem, Krišjānis 
Barons, 1919. gadā rakstītajās atmiņās atzina: “Šis nosaukums toreiz nebij tik nevai-
nīgs, kā viņš mums tagad liekas, – tas nozīmēja vecās iekārtas apgāzējus un vēl ilgus 
laikus noderēja par aizrādījumu policijai.”4 Eiropas 1848. gada revolūcijas idejas Krie-
vijas impērijai un tās patvaldnieciskajai varai šķita draudīgas, tika īstenoti daudzi poli-
tiski un represīvi pasākumi, lai tās nenonāktu Krievijā un “nesaindētu” šās zemes pa-
valstniekus.5 Tik tiešām, 60. gadu sākumā Krievijas impērijas slepenpolicija un Baltijas 
guberņu administratīvās iestādes nodarbojās ar slepenas biedrības “Jaunā Latvija” 
meklēšanu, sastādīja tās iespējamo biedru sarakstus un novēroja viņus.6 Realitātē šāda 
organizācija nekad nebija pastāvējusi. Daudziem latviešiem nokļūšana tās iedomāto 
biedru sarakstos nozīmēja policijas uzraudzību, pat izsūtīšanu no dzīvesvietas, darba 

2 Alter P. Nationalism. London: Edward Arnold, 1989, pp. 32–33; Hobsbawm E. Nations and Nationalism 
Since 1780: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 101–102; 
Nipperdey T. Germany from Napoleon to Bismarck. 1800–1866. Princeton: Princeton University Press, 1996, 
pp. 330–331, 511–512.

3 Hobsbawm E. The Age of Revolution. 1789–1848. New York: Vintage Books, 1996, p. 132.
4 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas. – Arājs K. (sakārt.). Atmiņas: Stāsta Krišjānis Barons un laikabiedri. 

Rīga: Liesma, 1985, 27.–28. lpp.
5 Vairāk sk.: Воронкова С., Цимбаев Н. История России. 1801–1917. Москва: Аспект Пресс, 2007, 

с. 87–88.
6 Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā: Baltijas muižniecības politika 19. gs. 50.–70. gados un tās 

apoloģētiskās historiogrāfijas kritika. Rīga: Zinātne, 1986, 216.–224. lpp.
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un iebraukšanas liegumu Baltijas guberņās uz vairākiem gadiem, konfliktus ar admi-
nistratīvajām iestādēm un Krievijas impērijai nelojāla pavalstnieka statusu. 

Jaunlatvieši nekad neiestājās ne par vardarbīgām cīņas metodēm, ne arī par poli-
tiskās iekārtas un valdnieku maiņu, bet tikai par sociālo un nacionālo emancipāciju, 
kas liekama labklājīgas, ekonomiski plaukstošas, izglītotas un kulturālas sabiedrības 
pamatā. Viņi bija nepieciešami un neatņemami sava laika sociālie aktori. Jaunlatviešu 
pamatuzdevums modernizācijas procesā, kad no agrākajiem dzimtzemniekiem tapa 
sociāli, profesionāli un ģeogrāfiski diferencēta sabiedrība, bija radīt tās identitātes poli-
tiskos un kultūras pamatus. Pirms tam dzimtzemnieki, kas dzīvoja lauku muižās, kuras 
paaudžu paaudzēs bija piederējušas dižciltīgajiem, nebija daudz domājuši par identi-
tāti, valodu, politiku un sabiedrības kopējiem mērķiem, bet gan apzinājušies sevi gal-
venokārt kā sava muižnieka zemniekus, lauksaimniekus, saimniekus vai kalpus. Pēc 
brīvlaišanas visi jautājumi saistībā ar indivīda identitāti ienāca arī viņu ikdienā.7 Uz 
tiem bija jārod atbildes, lai varētu dzīvot modernajā sabiedrībā, definēt un atkal no 
jauna pārdefinēt savu individuālo un kolektīvo esību, piederību pie valsts, tautas un 
kopienas. Gan sociālā un individuālā identitāte, gan nacionālā identitāte sociālā kon-
strukcionisma perspektīvā tiek aplūkota kā diskursīva sociāla konstrukcija, proti, kā 
process, kurā diskursīvi tiek veidots priekšstats par sevi, savu piederību pie sociālajām 
grupām, kā arī par citiem. Identitātes vienmēr tiek (pār)radītas specifiskā kontekstā un 
mijiedarbīgās attiecībās. To konstrukcija nozīmē iekļaušanas un izslēgšanas procesus, 
proti, “mēs” un “viņi” definīciju tapšanu.8

Nacionālā identitāte ir plūstoša un dinamiska rakstura moderns fenomens, kas 
nācijas tapšanas periodā samērā ilgu laiku gan var būt konstants, atzīst politoloģe 
Montserrata Giberno. Viņasprāt, nacionālo identitāti veido nācijai piederīgo kopīgie 
atribūti, kā kopienas veidošanas apziņa, kopīga kultūra, teritorija, kopīga pagātne un 
kopīgas nākotnes projekts. Nacionālo identitāti raksturo vairākas dimensijas: 1) psiho-
loģiskā dimensija (emocionālās piederības saites, kurām nav nepieciešams racionāls 
skaidrojums), 2) kultūra (vērtības, pārliecības, tradīcijas, paradumi, valoda, prakses), 
3) teritoriālās piederības dimensija, kas arī nozīmē priekšstatu par mājām, dabu un tās 
resursiem, 4) vēstures dimensija, kurai jāveido lepnums un sakņu sajūta, 5) politiskā 
dimensija, kas ietver pienākumus, tiesības, vērtības un lojalitāti.9 Veidot latviešu nacio-
nālās identitātes pamatu, kas ietvertu šīs dimensijas, – tā bija jaunlatviešu vēsturiskā 
misija latviešu apdzīvotajās teritorijās Krievijas impērijas Baltijas guberņās 19. gad-
simta otrajā pusē.

Nacionālās identitātes tapšanas procesi Baltijā bija līdzīgi procesiem daudzviet 
 Eiropā. 19. gadsimtā nacionālisms bija viens no visvarenākajiem un veiksmīgākajiem 
politiskajiem spēkiem un tautu kultūru veidotājiem.10 Tomēr šo gadsimtu pilnā mērā 
nevar dēvēt tikai par “nacionālo valstu” gadsimtu, lielā mērā tas bija arī impēriju gadu 

7 Davies N. Europe. A History. New York: Harper Perennial, 1998, p. 777.
8 Hall S. Introduction: Who Needs Identity? – Hall S., Du Gay P. (eds). Questions of Cultural Identity. London: 

Sage Publications, 1996, pp. 1–17; Hall S. Introduction. – Hall S. (ed.). Representation: Cultural Re pre-
sentations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 2003, pp. 1–12; Wodak R. The Politics of Fear. 
Los Angeles: Sage, 2015, p. 71.

9 Guibernau M. The Identity of Nations. Cambridge: Polity Press, 2007, pp. 11–25.
10 Salmi H. Nineteenth-Century Europe. A Cultural History. Cambridge: Polity Press, 2008, Ch. 4.
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simtenis. Daudzas etniskas grupas, kas mājoja impēriju robežās un nebija to titulnāci-
jas, kļuva par nacionālajām minoritātēm. To nacionālo identitāti veidoja nevis vara ar 
tās politiskajiem un kultūras resursiem, bet gan pretošanās impēriju hegemoniskajai 
nacionālajai unifikācijai un iestāšanās par nacionālās kultūras un sabiedriskās dzīves 
autonomiju.11 Lai salīdzinātu Austrumeiropas mazo tautu nacionālās kustības, plaši 
tiek lietots čehu marksistiskā vēsturnieka Miroslava Hroha modelis.12 Saskaņā ar to 
nacionālo kustību attīstībā iespējams nodalīt trīs periodus: A – zinātniskās intereses 
periods, B – patriotiskās aģitācijas periods un C – masu nacionālās kustības rašanās 
periods. Hrohs latviešu nacionālajai kustībai (atšķirībā no igauņu un lietuviešu kustī-
bām) savā grāmatā nevelta atsevišķu nodaļu, bet piedāvā uz sekundārajiem avotiem 
balstītu vispārīgu pārskatu.13 Hroha modelis mudina veidot arī latviešu nacionālās 
kustības periodizāciju, tomēr tajā nav iespējams novilkt tik striktas līnijas, kā to pie-
dāvā Hrohs, jo latviešu nacionālajā kustībā visu triju fāžu darbības nereti norisinās 
nevis secīgi, bet gan paralēli un mijiedarbīgi. 

Šajā rakstā jaunlatviešu laiku iedalu divos lielos periodos: latviešu nacionālās iden-
titātes teorētisko koncepciju, simbolu un rituālu radīšanas posms (19. gs. 50.–60. gadu 
beigas) un latviešu nacionālās identitātes masveida akceptēšanas, nacionālās publiskās 
un kultūras telpas radīšanas un plašais nacionālo simbolu un rituālu kultivēšanas laiks 
šajā telpā (19. gs. 60. gadu beigas – 80. gadi). Tomēr ar jaunlatviešu laiku latviešu mo-
dernās nācijas tapšanas procesi vēl nebeidzās, tas bija tikai to ievads.

Sākotne

Latviešu nacionālās identitātes formēšanās aizsākās jau dažus gadu desmitus pirms 
jaunlatviešu kustības rašanās – ir vairākas nacionālās identitātes dimensijas, kuras viņi 
neveidoja ne teorētiski, ne praktiski. 18. gadsimta vidū nedaudzi vācu valodā rakstošie 
un debatējošie intelektuāļi, galvenokārt apgaismotāji, savās publikācijās sāka skart lat-
viešu zemnieku sociālās problēmas, vispirms jau dzimtbūšanas radītās saimnieciskās 
grūtības, zemo dzīves līmeni un beztiesiskumu, kas liedza attīstību, labklājību un indi-
viduālo brīvību. Šie Baltijā dzīvojošie vai tur iebraukušie intelektuāļi lielā mērā sev 
“ atklāja” latviešus – līdzās eksistējošu cilvēku grupu ar savu valodu un kultūru, kurai 
faktiski nebija rakstīta un profesionāla formāta un par kuru bija maz zinā šanu. Tādē-
jādi šī kultūra savā statusā līdzinājās daudzām eiropiešu koloniālo zemju kultūrām 
citos kontinentos, lai gan latvieši ģeogrāfiski atradās Eiropā. Intelek tuāļos latvieši 

11 Osterhammel J. The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century. Princeton; 
Oxford: Princeton University Press, 2014, Ch. 8.

12 Hroch M. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegungen bei den kleinen Völkern Europas. Prague: University 
Karlova, 1968. 1985. gadā šī grāmata tika izdota angļu valodā, un tādējādi Hroha modelis ieguva vēl plašāku 
lie tojumu mazo nāciju vēstures pētījumos. Sk.: Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

13 Hroha redzējumu par latviešu nacionālo kustību un viņa modeļa lietošanas analīzi sk.: Raun T., Plakans A. 
The Estonian and Latvian national movements: An assessment of Miroslav Hroch’s model. Journal of Baltic 
Studies, No. 2, 1990, pp. 137–141.
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 raisīja etnogrāfisku un misionārisku interesi. Debatējot par agrāro un sociālo reformu, 
apgaismotāji (it īpaši Heinrihs fon Jannaus, Vilhelms Frībe, Karls Snells un Garlībs 
 Merķelis) latviešu dzimtcilvēku stāvokli salīdzināja ar vergu stāvokli un norādīja, ka 
tas ir deformējis latviešu nacionālo raksturu un ka viņi ir uzskatāmi par vācu agresijas, 
apspiešanas un ekspluatācijas upuriem.14 Šajās radikālā virziena apgaismotāju debatēs 
latvieši 18. gadsimta nogalē aizvien izteiktāk tika raksturoti kā nacionāla grupa ar savu 
valodu, vēsturi, kultūru un tradīcijām.15 Vācbaltiešu intelektuāļu skatījumā etno-
lingvistiskās atšķirības un latviskās kopienas esība (nevis vietējā sociālpolitiskā hierar-
hiskā kārtība un zemnieku sociālā pozīcija) arvien izteiktāk tika definēta kā nacionālo 
statusu determinējošs faktors.

Tomēr kopumā šajā laikā vēl nepastāvēja jēdziens “latvieši” modernā laikmeta un 
nacionālajā izpratnē. Tas bija viens no “vienkāršās tautas”, “zemnieku” un “zemnieku 
kārtas” apzīmējumiem, ko izmantoja neprivileģēto sociālo kārtu nosaukšanai. Jēdziens 
“latvieši” bija sinonīms jēdzienam “zemnieki”. No latviešu diskursa tika izslēgti pilsētu 
latvieši un vāciski runājošie latvieši. Līdz pat 19.  gadsimta otrajai pusei latviešus ar 
 zemniekiem vienādoja arī apgaismotāji, kas savā praktiskajā darbībā bija orientēti uz 
zemniekiem, galvenokārt luterāņu mācītāji un literāti, kuri ar grāmatām un periodis-
kajiem izdevumiem latviešu valodā veica izglītošanas darbu nolūkā apgaismot latviešu 
dzimtzemnieku prātu un izkopt morāli.16 Šīs ideoloģijas kvintesence lasāma četrrindē, 
kas publicēta 1822. gadā laikrakstā “Latviešu Avīzes”: “To baudi, ko Dievs tevim devis, / 
Nekārodams, kas tevim nav.– / Ikkatrai kārtai savas bēdas. / Ikkatrai kārtai ar savs gods.”17

Lai gan 19. gadsimta otrās desmitgades brīvlaišanas un agrāro reformu reālpraksē 
tika iemiesota pastāvošā sociālpolitiskā hierarhiskā kārtība, kas ietvēra muižniecības 
privilēģiju saglabāšanu un kontroli pār lielām zemes platībām, kā arī latviešu kā zem-
nieku zemo sociālo pozīciju, tomēr reformu sākums iezīmēja Kurzemes un Vidzemes 
guberņas attīstības modernizācijas perspektīvu. Vienlaikus tas nozīmēja, ka visi iedzī-
votāji ieguva jaunu identitāti, veidojās jaunas sociālās grupas, liela daļa cilvēku arī iedi-
bināja jaunas attiecības ar valsti, guberņu, savu novadu, muižu un mājām. Identitātes 
meklējumu rezultātā jau 18. gadsimta otrajā pusē sāka veidoties vairākas sabiedriskās 
apvienības – brīvmūrnieku ložas, klubi, biedrības un domubiedru grupas. Par Baltijas 
jauno dzīveskārtību aktīvi tika spriests dažādās tālaika publiskās telpas nozīmīgākajās 
institūcijās, piemēram, muižniecības landtāgos un sapulcēs un luterāņu mācītāju sino-
dēs. Par patiesām domnīcām kļuva 1803. gadā izveidotā Rīgas Literāri praktiskā pil-
soņu savienība (Die Literärisch-praktische Bürgerverbindung), 1815. gadā dibinātā 
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība (Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst) un 1824. gadā darbību sākusī Latviešu literāriskā biedrība (Lettische-literarische 
Gesellschaft) jeb Latviešu draugu biedrība, kas nodarbojās gan ar zinātnisku darbību, 
gan arī centās iesaistīties reformu politikas veidošanā. Tā diskusijas Kurzemes 

14 Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
māk slas institūts, 2013, 32.–37. lpp.

15 Blumbergs A. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom. The Baltic German Literary Con-
tribution in the 1790s and 1790s. Amherst, NY: Cambria Press, 2008, Ch. 4, Concl.

16 Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana, 58.–60. lpp.
17 [Vatsons K.] No Kurzemes, septītā izteikšana. Latviešu Avīzes, Nr. 39, 1822, 28. sept., 3. lpp.
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 Literatūras un mākslas biedrībā 1819. gadā liecināja, ka vācbaltieši sevi Baltijā apzinā-
jās kā nacionālo grupu, kurai ir augsta kultūra, kultūras tradīcijas un likumīgas tiesības 
uz savu statusu. Būtiska viņu identitātes daļa bija pretnostatījums latviešiem – kā 
“ viņiem”, kas ir sociāli un nacionāli zemāk vērtējami.18 Arī Latviešu literāriskās biedrī-
bas darbības pamatnostādnes veidoja subordināras vācu un latviešu attiecības patriar-
hālās saskarsmes formā – mācītāji uzņēmās autoritāra “tēva” un audzinātāja lomu, bet 
latviešiem tika atvēlēta bērnu loma. Pildot šo lomu, vācbaltiešu mācītāji un literāti sāka 
veidot latviešu modernās kultūras infrastruktūras pamatelementus – izdeva presi un 
grāmatas latviešu valodā, rīkoja publiskus pasākumus. Protams, lielai daļai no tiem 
piemita kristīga ievirze, kas nonāca pretrunā ar modernā laikmeta sekularizācijas ten-
denci, un tālab ilgtermiņā šīm iniciatīvām trūka perspektīvas.19

Kaut arī brīvlaišanas reformas tika ieviestas pakāpeniski un lēnā gaitā, jau visai 
drīz pēc tām bija vērojams, ka latviešu zemnieki kā liela sociāla grupa sāk sairt un no-
risinās sociālās un mantiskās diferenciācijas procesi. No zemnieku vidus nāca cilvēki 
jau ar citu sociālo stāvokli – amatnieki, tirgotāji, pagastu rakstveži, krodzinieki, dzir-
navnieki, baznīcu kalpotāji, mediķi un farmaceiti, mežziņi, muižu pārvaldnieki un 
nomnieki. Viņi vairs nebija tik tieši atkarīgi no muižniekiem, kā arī nepiederēja pie 
zemniekiem.20 Pētot latviešu izcelsmes inteliģences lomu 19. gadsimta 30.–50. gadu sa-
biedrībā, tās lasīšanas kultūru un publiski paustos uzskatus, literatūrvēsturnieks Alek-
sejs Apīnis norāda, ka tā atradās izvēles priekšā – palikt latviešiem vai kļūt par vācie-
šiem. Līdzšinējā sociālās mobilitātes pamatprakse bija – atstājot zemnieku amatu, 
notika atteikšanās no savas latvieša etniskās izcelsmes un “kļūšana” par vāciešiem. 
 Izvēli par labu latvietībai noteica latviešu augošā saimnieciskā un kultūras spēka apzi-
nāšanās, kā arī grāmatās smeltās un dzīves pieredzē sakņotās atziņas par jaunlaiku cil-
vēku un latviešu identitāti.21 Latviešu sabiedrībā jau 19. gadsimta 30.–40. gados iezī-
mējās pirmās jaunas biedrošanās un publiskās sfēras veidošanas norises. Latviešu 
sabiedriskā dzīve izvērsās lielā daļā Kurzemes un Vidzemes pagastvalžu un tiesu, sko-
lās, skolotāju darbā, kā arī draudžu dzīvē. Dažviet sabiedriskā kārtībā darbojās “rekrūšu 
lādes” un pirmie kooperatīvi. Tapa jauns sabiedrisko sakaru tīkls un solidaritātes for-
mas. Zemniekiem pašiem bija jārisina vietējās pārvaldes lietas, tālab pagastu vadītā-
jiem nācās apgūt jaunas dzīves organizācijas iemaņas. Vietējās pārvaldes jomā funk-
cionēja latviešu valoda, kas tās lietotājiem vairs nebija vienīgi “zemnieku valoda”.22

Par sabiedrisko kontaktu intensifikāciju liecina arī šaurāku vai plašāku domu-
biedru grupu un garīgās dzīves centru veidošanās. Tā Vidzemē joprojām aktīva bija 

18 Šķiņķe I. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība un latviešu valodas attīstības jautājums 19. gadsimta 
1.  pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 1996, 85.–90. lpp. Par šīs biedrības darbību, tostarp būtisko ieguldījumu 
zināt nes attīstībā, sk.: Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīgā: Latvijas vēstures institūta ap-
gāds, 2009, 371.–390. lpp.

19 Zelče V. Auf dem Wege zu einer lettischen Nation. Deutschbaltische Pastoren in den sozialen und nationalen 
Prozessen von der ersten Hälfte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Nordost-Archiv, Nr. 2, 1998, S. 425–439.

20 Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. Rīga: Liesma, 1991, 137. lpp.
21 Apīnis A. Agrienā: Inteliģences loma latviešu sabiedrības lasīšanas vēsturē 19. gadsimta 30.–50. gados.  – 

Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 2000, 136.–163. lpp.
22 Plakans A. The Latvians. – Thaden E. C. (ed.). Russification in the Baltic Provinces and Finland. 1855–1914. 

Princeton: Princeton University Press, 1981, p. 207; Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gad-
simta vidum, 137.–138. lpp.
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 hernhūtiešu kustība, darbojās saieta nami, tapa rokrakstu literatūra.23 30. gados Mazsa-
lacas apkaimē, Kristapa Kaktiņa rosināta, vērienīgi aizsākās “sātības biedrību” dibinā-
šanas kustība.24 40. gados Rīgas un tās apkaimes latviešu sabiedrības aktivitātes koncen-
trējās Sv. Jāņa baznīcas skolā un draudzē, kurā kalpoja latviešu mācītājs Indriķis Pēšs.25 
Savukārt 1848. gadā Ēdoles pagasta rakstvedis Krišjānis Valdemārs, Volfganga Gētes tra-
ģēdijas “Fausts” galvenā varoņa pasaules pārveides projektu iedvesmots, izveidoja ideju 
un mērķu ziņā vienlaikus gan jauneklīgi drastisko, gan Baltijas sabiedrisko attiecību 
modelim tik kritisko Baltijas jūras izsmelšanas biedrību, kā arī publisko bibliotēku.26 

19. gadsimta vidū veidojās neapmierinātība ar tradicionālo (pirmsmoderno) iden-
titāti, arī Baltijas sociālās elites propagandēto zemnieka un latvieša vienādības identitāti 
un latviešu nacionālo izredžu noliegumu. To radīja neatbilstība starp esošās sociālās 
kārtības definīciju un latviešu kā sociālo aktoru pieredzi, esību un nākotnes iecerēm. Šī 
situācija, lietojot sociologa Emila Dirkema konceptu, dēvējama par anomiju – denota-
tīvu strukturālu pretrunu, it īpaši publiski proponēto dominējošo vērtību un normu 
neatbilstību reāli funkcionējošiem sociālās struktūras elementiem. Šī nesaskaņa lielā 
daļā sabiedrības rada atsvešinātību no valdošās sociālās kārtības un piešķir tās eksis-
tencei bezmērķīgumu. Anomija ir modernā laikmeta fundamentāla strukturāla pret-
runa, tā nereti izveidojas kardinālu un strauju sociālekonomisko pārmaiņu laikmetos. 
Anomija parasti ir kultūras pārmaiņu un jaunu identitāšu tapšanas cēlonis. Risinot tās 
radīto sociālo krīzi, liela daļa sabiedrības tiecas iemantot vērtību sistēmu un normas, 
kas atbilstu sociālajai realitātei un piešķirtu dzīvei jēgu. 19. gadsimta Eiropā kā atbilde 
uz anomiju tapa daudzas nacionālās identitātes,27 tostarp latviešu nacionālā identitāte. 

Jaunlatvieši un nacionālās kustības sākums 

19. gadsimta 50. gados nacionālisms kā lielu sociālo grupu identitātes avots vairs 
nebija nekāds jaunums. Eiropā tas sāka izplatīties 18. gadsimtā. Anglija ir uzskatāma 
par modernās nācijas veidošanās idejas šūpuli, un tās dominante Eiropā un arī visā 
Rietumu pasaulē nāciju tapšanu darīja par kanonisku sociālo parādību. Nācijas 

23 Straube G. Reliģiskās institūcijas. – Bērziņš J. (red.). Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Rīga: Latvijas vēs-
tures institūta apgāds, 2000, 382.–384. lpp.

24 Apīnis A. “Tas latvietis Kristaps Kaktiņš Vidzemē”. – Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kul-
tūras takās, 164.–185. lpp.

25 Apīnis A. Indriķis Pēšs – pārejas laikmeta cilvēks, teologs, domātājs. – Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmat-
niecības un kultūras takās, 186.–200. lpp.

26 Tuvāk sk.: Birkerts A. Krišjānis Valdemārs un viņa centieni: Biogrāfiski–kritiska studija. Rīga: A. Raņķa grā-
matu tirgotava, 1925, 48.–52. lpp. K. Valdemārs kopā ar citiem latviešu jaunekļiem nodibināja Baltijas jūras 
izsmelšanas biedrību, kuras formālais uzdevums bija nosusināt Baltijas jūru un padarīt auglīgu Sahāras 
tuks nesi. Biedrības biedri pulcējās sapulcēs, rakstīja protokolus un jokojoties raka jūras krastā bedres, kur 
it kā plānoja ieplūdināt jūras ūdeni. Īstais sapulču saturs bija izglītošanās, priekšlasījumi un apmaiņa ar grā-
matām. Varas iestādes slēdza Baltijas jūras izsmelšanas biedrību un aizliedza tās aktivitātes.

27 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge; London: Harvard University Press, 1992, 
pp. 15–17; Greenfeld L. Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture. Oxford: Oneworld Publications, 
2006, pp. 72–73, 212–213. Paldies kolēģei Agitai Misānei par anomijas jēdzienam un teorētiskajām pieejām 
veltītajām prezentācijām valsts pētījumu programmas “SUSTINNO” semināros un konferencēs!
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 radīšanas koncepcija tika pārnesta no vienas kultūras uz nākamo, 
tomēr katras zemes nacionālismam bija vietējais sakņojums un 
attīstība, uzsver socioloģe Lia Grīnfelde.28

Latviešu modernā nacionālisma dzimšanu vēstures literatūrā 
tradicionāli datē ar 19. gadsimta 50. gadiem, jo šajā desmitgadē 
blīvi koncentrējās vairākas pirmreizējas nozīmīgas norises. 
1856. gadā iznāca jau minētā pirmā latviešu nacionālās dzejas grā-
mata – J. Alunāna “Dziesmiņas”. Alunāns tulkojumiem un lokali-
zējumiem bija izvēlējies Horācija, Ovidija, Gētes, Heines, Ūlanda, 
Rikerta, Ļermontova u.c. dzeju, kā arī vācu un itāliešu tautasdzies-
mas. “Dziesmiņās” ievietoto dzejoļu tematika bija dažāda. Krā-
jumā bija gan sociāla satura darbi, gan filozofiska pārdomu dzeja, 
gan arī dabas un mīlas lirika. Alunāna galvenais izaicinājums bija 
viņa kā tulkotāja tehniskais varējums – pārbaudīt latviešu valodas 
iespējas kvalitatīvas antīkās un modernās dzejas laukā un arī tās 
attīstīt, darinot jaunus vārdus, vārdu un teikumu formas.29 “Dzies-
miņu” iznākšana ir apliecinājums tam, ka latviešu nacionālā dzeja 
ir līdzvērtīga ar pasaules literatūras sasniegumiem. “Nu dzeja ir 
poētiska parādība tai nozīmē, kādā to saprot mūsdienās,” 20. gad-
simta beigās vērtēja latviešu literatūras kritiķis Guntis Berelis.30

1856. gadā ar laikraksta “Mājas Viesis” iznākšanu Rīgā aizsākās latviešu nacionālā 
avīžniecība. Par laikraksta redaktoru kļuva sava laika populārākais literāts Ansis 
 Leitāns. Viņš iztiku pelnīja, strādādams par pagasta tiesas rakstvedi, brīvajā laikā loka-
lizēja sentimentālus vācu stāstus un kļuva par īstu slavenību latviski lasošajā publikā. 
Leitāns arī bija pirmais zemnieku izcelsmes un latviešu tautības redaktors latviešu me-
diju vēsturē. “Mājas Viesa” attieksme pret nacionālo ideju tika pausta pirmajos numu-
ros publicētajā dzejolī: “Mēs, latvieši! Un pie šī vārda / Mēs mūžam, draugi, paliksim. / 
Kas tautas godu kājām spārda, / To vārguli nožēlosim.”31 Vietējās vācbaltiešu muižnie-
cības un garīdzniecības aprindās laikraksta “Mājas Viesis” izveide radīja kaut ko līdzīgu 
sociālam satricinājumam, pat katastrofas izjūtai, kas izraisīja apjukumu un arī pret-
darbību. Tādas avīzes pastāvēšanas fakts, kuras satura noteicējs ir latvietis, tika vērtēts 
kā pretdabisks, nenormāls, pastāvošajā sociālajā kārtībā neiespējams. Vācbaltiešu mā-
cītāji, kuri līdz šim bija vienīgie latviešu preses veidotāji, avīžniecību uzskatīja par ne-
apstrīdamu un nemainīgu savas darbības monopolu. Viņi arī traucēja “Mājas Viesa” 
izplatīšanu, izsludināja boikotu luterāņu mācītāju līdzdarbībai ar šo laikrakstu. Tomēr 

28 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, p. 14.
29 Grudule M. Jura Alunāna “Dziesmiņas” (1856) kā literatūra, “kurā prāta pūliņi atronami”. – Cimdiņa  A. 

(red.). Latvijas Universitātes Raksti, 731. sēj.: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Krājumam “Tā 
Neredzīgā Indriķa dziesmas” (1806) – 200 gadi. Jura Alunāna “Dziesmiņas” (1956) – 150 gadi. Rīga: Latvijas 
Uni versitāte, 2008, 50.–57. lpp. 1867. gadā Rīgā jau pēc Jura Alunāna nāves tika izdota “Dziesmiņu” otrā 
daļa. Tajā tika turpināta pirmās daļas tradīcija – latviešu valodā bija lasāma pasaules labākā klasiskā un mo-
dernā dzeja, dažādu tautu tautasdziesmas, kā arī oriģināldzeja.

30 Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. No pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 
22. lpp.

31 [Bez aut.] Latviešu biedrība. Mājas Viesis, Nr. 2, 1856, 9. jūl., 16. lpp.

1. att. Jura Alunāna “Dziesmiņas”. 
1856
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laikraksts turpināja iznākt, ar katru numuru tā saturs pilnveidojās, pieauga ko-
respondentu un lasītāju skaits. “Mājas Viesa” izveide arī aktivizēja latviešu intelek-
tuāļus. “Mājas Viesī” publicējās ne tikai Rīgā, t.i., redakcijas tuvumā, dzīvojošie autori, 
bet arī Tērbatas Universitātes latviešu studenti, dažādu novadu skolotāji, ķesteri un 
skrīveri. Izglītoto latviešu spējā iesaistīšanās “Mājas Viesa” – pirmā patstāvīgā latviešu 
masu medija – veidošanā bija viens no priekšnoteikumiem, kas raksturoja apzinātas 
nacionālās kustības aizsākumu. Laikraksta līdzstrādnieku un redaktora piederība lat-
viešu tautai un viņu nacionālā apziņa noteica laikraksta kopējo nacionālo ievirzi un tā 
tematikā skarto problēmu loku. Laikraksta prioritāte bija latviešu tā brīža vajadzības – 
latviešu nacionālās identitātes radīšana. Tālab “Mājas Viesa” lappusēs bez informatī-
viem materiāliem bija arī citi vērtīgi izglītojoši raksti, kas veicināja nacionālo, sabied-
risko un saimniecisko attīstību. Tautas emancipācijas pamatā tika likta izglītība, 
nacionālais lepnums un piederība latviešiem, pilnvērtīgas latviešu valodas un literatū-
ras radīšana, kā arī rosīga saimnieciskā dzīve un turības vairošana.32 “Mājas Viesis” bija 

32 Zelče V. The establishment and early activities of the weekly “Mājas Viesis” in the second half of the 1850s: 
A declaration of Latvian nationalism. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2007, 139.–161. lpp.

3. att. Laikraksta “Mājas Viesis” 
pirmais numurs. 1856 (no LNB 
krājuma)

2. att. Laikraksta “Mājas Viesis” 
redaktors Ansis Leitāns (no RMM 
krājuma)
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 komunikācijas kanāls idejai, ka latviešu nacionālā identitāte ir sociāla vērtība. Laik-
raksts kļuva par pirmo latviešu nacionālo publisko sfēru, ar kuras starpniecību latviešu 
nācijas koncepcija nonāca ģeogrāfiski un sociāli plašā apritē. Skolotājs Juris Dauge 
“Mājas Viesī” publicētajā dzejolī par laikraksta esības faktu uzgavilēja: “Latviets viņu 
dāvā man, / Latviets būdams lasu.”33

50. gados izveidojās arī sabiedriski aktīvas latviešu domubiedru grupas, kuras vie-
noja nacionālā piederība un savas nacionālās identitātes atzīšana un manifestēšana. Ap 
1853. gadu Pierīgā Georga Ādolfa Tilo fabrikā izveidojās sabiedriski rosīga latviešu 
kopiena. Darbojās tautskola, svētdienas skola, sporta klubs (bumbotava), bibliotēka, 
notika dziedāšanas vakari. Latviešu sabiedriskās dzīves organizators bija skolotājs Juris 
Caunītis, dziedāšanu vakaros un citos pasākumos regulāri kopā sanāca ap 17 latviešu. 
Šī pulciņa dalībniekiem bija tieši sakari ar “Mājas Viesa” redakciju, un viņi regulāri 
publicējās laikraksta lappusēs. Rakstnieks Augusts Deglavs, portretējot Pierīgas lat-
viešu pirmos nacionālos centienus un identitātei raksturīgās solidaritātes jūtas, raksta: 
“Ļoti nozīmīgi šinī lietā ir [Zasulauka Jāņa skolas skolotāja] Johanna Rātmindera vārdi 
[..]. “Cik priecīgs es esmu,” izsacījies reiz šis tautietis [..], “ja es satieku kādu latvieti un 
lai viņš būtu arī diezin cik noplīsis, diezin cik nabags – kaut jele mūs, latviešus, visus 
varētu dabūt zem vienas cepures!””34 

Otra sabiedriski aktīva latviešu domubiedru grupa darbojās Tērbatas Universitātē. 
Par leģendu kļuvusi Krišjāņa Valdemāra rīcība studiju sākumā, piestiprinot pie sava 
dzīvokļa durvīm karti “C. Woldemar. Stud. cam. Latweetis”. Viņa draugs Krišjānis 
 Barons to vērtēja: “Ar to viņš apliecināja, ka, arī augstskolas izglītību baudījis, viņš 
tomēr paliek latvietis. Viņā biju atradis meklēto apzinīgo, ne kaunīgo izglītoto lat-
vieti.”35 Akcentējot latvisko nacionālo piederību, Valdemārs izteica protestu sava laika 
sociālajiem stereotipiem. Valdemāra nostāju un savas latviskās etniskās izcelsmes pub-
lisku atzīšanu atbalstīja arī citi Tērbatas Universitātē studējošie latvieši. Apmēram 
15–25 latviešu jaunekļi sāka pulcēties pusviesīgos, pusliterāros vakaros, kuru kodolu 
veidoja Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns un Krišjānis Barons. Vakaros tika pār-
spriestas Baltijas problēmas un latviešu pašreizējie apstākļi, vajadzības un nākotnes 
izre dzes. Jaunieši bija ideālisma un protesta pilni. Viņi gribēja strādāt savas tautas labā. 
K. Barons rakstīja: “Es vēlējos, lai latvju tauta kā tāda nostātos līdzās vācu un citām 
tautām.”36 Studenti arī uzsāka latviešu izglītošanas darbu, viņi publicēja savus sacerēju-
mus “Mājas Viesī”, izdeva atsevišķas grāmatas. 

Laikraksta “Mājas Viesis” darbība sekmēja nacionāli domājošo latviešu intelek-
tuāļu organizatoriskās konsolidācijas mēģinājumus. 1860. un 1861. gadā tika lolota un 
praktiski plānota jaunas latviešu literārās biedrības dibināšana, ko ievadīja Valdemāra 
tikšanās ar Rīgas nacionāli noskaņotajiem latviešiem.37 1861. gada 7. septembrī Baltijas 
ģenerālgubernatoram Aleksandram  Suvorovam tika iesniegts 21 latvieša parakstīts 
Latviešu valodas un literatūras biedrības dibināšanas lūgums un statuss. Parakstītāji 

33 -e [Dauge J.] Vidzemnieka prieks par “Mājas Viesi”. Mājas Viesis, Nr. 21, 1856, 19. nov., 168. lpp.
34 Deglavs A. Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g. Rīga: M. Jakobsons, 1893, 40.–41. lpp.
35 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas, 24. lpp.
36 Turpat, 27. lpp.
37 Deglavs A. Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g., 50. lpp.
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arī norādīja savas profesionālās darbības jomas: ierēdnis, tirgotājs, agronoms, dārz-
nieks, grāmatvedis, skolotājs, ērģelnieks, grāmatu iespiedējs, students, avīzes redaktors, 
katoļu garīdznieks, pareizticīgo semināra lektors. Lūgumrakstā tika minēts, ka, patei-
coties ķeizaram, Baltijas guberņu latvieši sasnieguši tādu materiālo stāvokli, kas tautas 
intelektuālās attīstības un izglītības vēršanos plašumā dara neizbēgamu, un šim latviešu 
kultūras un apgaismes darbam ir nepieciešami darbinieki no pašas tautas vidus.38 
1861. gada 1. decembrī jaunieceltais Baltijas ģenerālgubernators Vilhelms fon Līvens, 
uzklausījis Vidzemes un Kurzemes gubernatoru negatīvās atsauksmes, kuras savukārt 
balstījās uz vietējo privileģēto kārtu elites viedokli, atzina, ka šādas latviešu biedrības 
nodibināšana nav iespējama.39

Nākamais notikums nacionālās kustības attīstībā bija jauna laikraksta dibināšana. 
Šoreiz par tā izdošanas vietu tika izraudzīta Sanktpēterburga, kur tolaik dzīvoja daļa 
publicistikas jomā spējīgākās nacionāli noskaņotās latviešu inteliģences un kur bija arī 
labvēlīgāki apstākļi avīzes izdošanai un cenzūrai. Jaunā laikraksta “Pēterburgas Avīzes” 
faktiskais izveides iniciators un idejas realizētājs bija K. Valdemārs, finansiālu atbalstu 
tam sniedza pie turības tikušie latvieši. Viens no jaunā izdevuma veidotājiem, K. Ba-
rons, atceroties šo laiku, rakstīja: “Vienīgais ierocis, ar kuru toreiz varēja pie darba 
ķerties un latviešus uz priekšu vadīt un viņu izglītošanu veicināt, bija kodolīgi pamā-
coši raksti un it īpaši brīvprātīgas avīzes.”40 Avīzes uzdevums bija arī veidot latviešu la-
sītājos jaunlaiku sabiedrības izpratni un palīdzēt atbrīvoties no daudziem dzimtbūša-
nas laika sociālajiem priekšstatiem, kas vēl bija palikuši viņu apziņā. Tieši laikraksti, 
kuri ir sabiedriskās saziņas līdzekļi un daudzpusīgu komunikatīvo saišu veidotāji, sek-
mēja latviešu kā tautas un kā indivīdu pašdefinēšanos un vienlaikus arī iekļaušanos 
pasaules saimnieciskajos un sabiedriski politiskajos procesos. “Avīzes lasīt tāpēc cits 
nekas nav, kā par tās sabiedriskošanās būšanu, voi tā nu ir valstība, voi tauta, voi cilts, 
pie kuras tas pieder, ziņas dabūt, kopā ar viņu sajust un domāt, un runāt, tas ir: pie šās 
sabiedriskošanās un pie visas cilvēcības dzīvības daļu ņemt,” skaidroja “Pēterburgas 
Avīzes”.41 Laikraksts nāca klajā 1862. gada 14. jūlijā, tomēr tā darbības gaita izveidojās 
ļoti smaga. “Pēterburgas Avīžu” pirmo piecpadsmit numuru lappuses bija piesātinātas 
ar sabiedriski vērtīgām publikācijām. Situācija mainījās, kad laikraksta pirmo cenzoru 
Valdemāru amatā nomainīja Baltijas ģenerālgubernatora kancelejas ierēdņi. “Pēterbur-
gas Avīzes” radīja plašu rezonansi sabiedrībā un izraisīja neapmierinātību Baltijas aug-
stāko kārtu pārstāvjos. Viņi arī panāca laikraksta aizliegumu 1863. gadā uz četriem 
mēnešiem. Pēc darbības atjaunošanas “Pēterburgas Avīžu” redakcija atteicās no eman-
cipācijas idejas propagandas, un laikraksta saturu aizvien vairāk veidoja populārzināt-
niski un izglītojoši raksti. 1865. gada 17. jūnijā laikraksta izdošana tika pārtraukta.42 

38 Altements A. (sast.). Latvijas vēstures avoti, 5. sēj.: Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1939, 138.–144. lpp.

39 Turpat, 151.–156. lpp.
40 Barons K. Druskas priekš V[aldemāra] biogrāfijas. – Arājs K. (sast.). Krišjānis Barons. Rīga: Zinātne, 1984, 

35. lpp.
41 [Bez aut.] Valstību un tautu ziņas. Pēterburgas Avīzes, Nr. 2, 1862, 11. lpp.
42 Zelče V. Latviešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822–1865. Rīga: Zinātne, 2009, 347.–

375. lpp.
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Atšķirībā no “Mājas Viesa”, 
kura uzmanības lokā bija latviešu 
kultūras un valodas jautājumi, 
“Pēterburgas Avīzes” īpašu vērību 
pievērsa sociālās un nacionālās 
emancipācijas tēmai. Tās uzstājīgi 
vēstīja – cilvēka izcelšanās un no 
viduslaikiem mantotā kārtas pie-
derība nav noteicošais faktors, kas 
raksturo viņa vērtību un vietu sa-
biedrībā. Ikviens vispirms ir sau-
cams par cilvēku, nevis par kādai 
kārtai piederīgo. “Pēterburgas Avī-
zes” iestājās par ikviena latvieša 
personisko emancipāciju, kritizēja 
vēl dzimtbūšanas laikos sakņoto 
stereotipu, ka latvieši vienādojami 
ar zemnieku kārtu un ka vāciešiem 
piemīt fatāls pārākums pār latvie-
šiem, kurš arī nosaka kungu un 
kalpu attiecību modeli šo tautu 
piederīgo starpā.

19. gadsimta 50. un 60. gados 
ikvienam latviešu nacionāli domā-
jošās inteliģences plānotajam un 
veiktajam pasākumam bija jāsa-
stop pretdarbība. Latviešu pietei-
kumu uz savas tautas pilnvērtību 

vācbaltiešu privileģētās kārtas – muižnieki un mācītāji, kā arī vācbaltiešu izcelsmes 
 ierēdņi un literāti – uzņēma kā savu sociālo un kultūras pozīciju apdraudējumu. Balti-
jas privileģēto kārtu un pamatiedzīvotāju stāvokļa un interešu radikālais pretstats un 
pārliecība par Baltijas vācu un  nevācu nevienlīdzības dabiskumu noteica muižnieku 
un mācītāju attieksmi pret latviešiem un arī viņu politiku izglītības, kultūras un zināt-
nes laukā. Turklāt 19. gadsimta pirmajā pusē vācbaltiešu muižniecība bija ieguvusi 
kontroli pār lielāko daļu Kurzemes un Vidzemes zemju un nostiprinājusi savas privilē-
ģiju tiesības likumdošanā.43 Privileģēto kārtu ideologi kategoriski noliedza latviešu na-
cionālās un kultūras autonomijas iespējamību, nemaz nerunājot par valstiskumu. Mā-
cītājs Augusts Bīlenšteins apgalvoja, ka latvieši ir tauta šī vārda etnogrāfiskajā, bet ne 
politiskajā nozīmē. Viņiem nekad neesot bijis nacionālās enerģijas, kas nepieciešama, 

43 Whelan H. W. Adapting to Modernity. Family, Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility. Köln; 
Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1999, p. 83.

4. att. Laikraksta “Pēterburgas Avīzes” pirmais numurs. 1862
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lai radītu patstāvīgu valsts orga nismu.44 Luterāņu mācītāji Latviešu draugu biedrības 
sapulcēs sprieda: “Vai latvieši tagad vēl ir tauta? [..] Latvietis ir zemnieks; latviešu va-
loda ir zemnieku valoda. Latvietis apzinās sevi tikai par zemnieku. [..] šodien viņi nav 
nekas vairāk kā kārta, vietēja zemnieku kārta.”45 

Vācbaltiešu muižnieku un mācītāju pārstāvji par jaunlatviešu centieniem un akti-
vitātēm sūdzējās visa līmeņa Krievijas impērijas varas iestādēs, cīņā pret iedomāto or-
ganizāciju “Jaunā Latvija” tika iesaistīta Iekšlietu ministrija un Ķeizara personiskās 
kancelejas III nodaļa jeb politiskā policija. Šī cīņa rezultējās ar liegumu Valdemāram 
kontaktēties ar Baltijas iedzīvotājiem, policijas uzraudzībā nonāca vairāki viņa līdz-
gaitnieki.46 Savukārt 1863. gadā skolotājs Kaspars Biezbārdis tika izsūtīts no Rīgas uz 
Kalugas guberņu,47 cits skolotājs Ernests Dinsbergs – no Dundagas uz Jaunjelgavu, 
viņam arī tika atņemtas skolotāja tiesības.48 Kurzemes žandarmērijas apakšpulkveža 
Georga fon Kocebū 1863. gada beigās sastādītajā jaunlatviešu sarakstā minēti 73 cil-
vēku vārdi. Viņi bija dažādu profesiju un izglītības līmeņu pārstāvji, dzīvoja gan Kur-
zemē, gan Vidzemē, gan arī ārpus to robežām.49 Cilvēkiem, kuri bija ieguvuši jaunlat-
vieša apzīmējumu, muižnieku un mācītāju pretdarbības dēļ faktiski Baltijā nebija 
iespējams atrast labi atalgotu darbu un īstenot savu profesionālo karjeru.50 

Latviešu nacionālās kustības līderu uzskati par latviešu nākotni veidojās dažādu 
sociālo procesu, notikumu, personiskās pieredzes un iegūtās izglītības ietekmē. Pirmā 
latviešu paaudze, kas bija saņēmusi akadēmisko izglītību, nāca no zemnieku slāņa vai 
no ģimenēm, kurās vecāki bija pametuši zemkopja arodu. Izglītības ieguve nozīmēja 
izkļūšanu no zemnieku kārtas un augstāka sociālā statusa iemantošanu. Ceļā uz to 
 viņiem nācās sastapties ar sociālajiem un nacionālajiem aizspriedumiem, faktiski nereti 
viņu karjera līdzinājās cīņai pret apstākļiem, tā bija nemitīga sevis pierādīšana un aplie-
cināšana. Parasti latviešu ceļš uz izglītību un stāvokli sabiedrībā bija grūtāks nekā vāc-
baltiešu vienaudžiem. Pastiprināti ātrā tempā nācās apgūt ne tikai zināšanas un svešva-
lodas, bet arī piesavināties jaunu dzīvesveidu un uzvedību. Latviešu nacionālās kustības 
līderi pilnā mērā izjuta anomijas situāciju, un tas bija viens no iemesliem, kālab viņus 
vienoja pārliecība par nepieciešamību veidot taisnīgāku sabiedrības modeli, kas ļautu 
gan visām tautām, gan indivīdiem brīvi attīstīties. Jaunlatviešu publikācijas liecina, ka 
viņu politiskie ideāli vairāk saistījās ar Rietumeiropas attīstītāko valstu iekārtām, īpaši 
parlamentārismu. Jaunlatvieši par pareizu atzina nācijas apdzīvotās teritorijas principa 
ievērošanu, veidojot valstu robežas. Viņiem simpatizēja Vācijas un Itālijas nacionālo 

44 [Bielenstein A.] Die lettisch-nationale Bewegung und die kurländische Geistlichkeit. Eine unparteiische Stimme 
aus den Ostseeprovinzen. Leipzig: Böhme, 1886, S. 25.

45 Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā, 190. lpp.
46 Turpat, 216.–224. lpp.
47 Sočņevs M., Jansons-Saiva A. Kaspars Biezbārdis sabiedriskās domas un kultūras vēsturē. Rīga: Zinātne, 1986, 

32.–33. lpp.
48 Līgotņu Jēkabs. Ernests Dīnsberģis. Rīga: Latvijas Kultūras Veicināšanas b-ba, 1928, 32. lpp.
49 Altements A. (sast.). Latvijas vēstures avoti, 5. sēj.: Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g., 

176.–180. lpp.
50 Kaudzīte M. Atmiņas no “tautiskā laikmeta” un viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem, 1. sēj. Cēsis; Rīga: 

O. Jēpe, 1924, 93. lpp.
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valstu tapšanas process.51 Taču, tā kā latviešu apdzīvotā teritorija atradās monarhistis-
kās Krievijas impērijas sastāvā, šīs simpātijas nebija sakņojamas realitātē. Nacionālās 
kustības līderi atbalstīja valsts reformu politiku pārliecībā, ka īstenotie pasākumi veici-
nās latviešu saimniecisko attīstību un līdztiesiskas sabiedriskās iespējas. Jāteic, ka viņus 
aizrāva un iedvesmoja reformas Krievijas impērijā, it īpaši dzimtbūšanas atcelšana visā 
valstī 1861. gadā. Jaunlatvieši uzskatīja, ka latviešu galvenais balsts tagad un arī nākotnē 
ir Krievijas pavalstnieka juridiskais statuss, kas viņiem piešķir vienādas tiesības ar im-
pērijas pārējo nacionalitāšu pārstāvjiem.

Jaunlatviešu nacionālās identitātes koncepta pamatkodolu veidoja valoda un et-
niskā izcelsme. Tas tika izklāstīts publikācijās laikrakstos “Mājas Viesis” un “Pēterbur-
gas Avīzes”. Nacionālās identitātes teorētiskā pamata veidošanā it īpaši būtisks bija šā 
laika spožākā latviešu dzejnieka, valodnieka un publicista Jura Alunāna devums. Viņš, 
izmantojot vācu romantiskā nacionālisma idejas,52 kā arī zināšanas pasaules kultūrā, 
mitoloģijā un folklorā, darināja latviešu nacionālisma pastāvēšanai akūti nepiecieša-
mos resursus – dzimtās valodas apoloģētiku, nacionālā lepnuma avotus, nacionālās 
teri torijas apzīmējumu, vēstures stāstu un mītus. Tie bija vienlaikus gan mīti, gan zinā-
šanas, kas individuālā un kolektīvā līmenī radīja emocionālus un racionālus argumen-
tus par labu latvieša nacionālajai identitātei un savas citādības pozitīvai atskārsmei. 
Nacionālās kustības līderi pauda pārliecību, ka galvenais latviešu vienotības pamats ir 
valoda. Tādēļ pašu latviešu uzdevums ir godāt un cienīt savu dzimto valodu, lietot to 
ikdienā, nevis šaubīties par tās pilnvērtību un atsacīties no tās, sasniedzot augstāku so-
ciālo statusu. Valodai piemīt sakrāla nozīme, un tā ir Dieva dota. “Tāda svēta lieta va-
loda būdama arī arvien no tautas, kas to runā, godā un cieņā turēta. Gan ļaudīm visu 
var paņemt, ko paši iekrājuši, bet no Dieva dotu valodu neviens nespēj tiem atraut,” 
atgādināja Alunāns.53 Viņš ironizēja par vācbaltiešu muižnieku un intelektuāļu attiek-
smi pret latviešu valodu: “Ļaudis gudrojuši un izgudrojuši, ka latviešu valoda esot arāju 
valoda. No šīs lietas viņi tālāk sprieduši, ka latviešu valodai esot jāizmirst.”54 Vēsture 
rāda, ka tikpat lielas iespējas izmirt ir gan latviešiem, skaidroja Alunāns, gan arī vācu, 
krievu, franču un angļu tautai un to valodai, jo neviens nekad nevar būt pārliecināts 
par savu mūžīgumu. 

Jaunlatvieši uzskatīja, ka indivīdu socializēšanās forma ir etniskā kopība. Tādēļ 
 ikvienam jādod savs ieguldījums tautas labā. Viņi bija pārliecināti, ka ar nacionālās 
kopības starpniecību var realizēties tai piederīgo kopējās intereses. Proti, nacionālā 
identitāte ir arī individuālās identitātes resurss. Alunāns rakstīja, ka latviešu sociālā 
vērtība augs līdz ar viņu pašapziņu. Taču tā ir pilnībā atkarīga tikai no pašiem. Viņš 
atzina, ka tagad daudzi izglītotie latvieši ir novērsušies no savas tautas un valodas un 
“jau tagad dažs latviešu tēvs savam luteklim no mazām dienām galvā iekala, ka latvieši 
esot muļķi, resgaļi un pēdīgie ļaudis, ar kuriem apieties jākaunas. [..] mūsu padoms ir 

51 Apals G. “Pēterburgas Avīzes”. Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2011, 105.–106. lpp.

52 Sk.: Ijabs I. Another Baltic Postcolonialism: Young Latvians, Baltic Germans, and the emergence of Latvian 
Na tional Movement. Nationalities Papers, No. 1, 2014, pp. 88–107.

53 A-n [Alunāns J.] Latviešu valoda. Mājas Viesis, Nr. 19, 1858, 12. maijs, 150. lpp.
54 Turpat.
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šāds: turiet savu tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klā-
sies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”55 
Alunāns arī uzsvēra solidaritātes, vienotības, nacionālās brālī-
bas un gribas nepieciešamību. Nacionālās nākotnes izvēle ir 
kolektīvs lēmums, tas ir kopīgi un solidāri ejams ceļš. Viņš no-
rādīja, ka par “īstu latviešu” esību varēs runāt, kad “latvietis 
savu tautas brāli, kas pie gaismas nācis, vairs ar greizām acīm 
neuzlūkos, bet ar to leposies, ka no viņu starpas arī mācīti, sla-
vējami vīri ceļas, tad mācīti latvieši vairs savas tautas brāļus 
nesmādēs, bet tos lūkos arī pie gaismas vest, tad gaisma lat-
viešu starpā ātri pieņemsies”.56 Jaunlaiku sabiedrības struktūras 
tapšana Alunāna skatījumā bija iespējama līdz ar nacionālās 
apziņas un nacionālās identitātes veidošanos.

Alunāns arī radīja stāstu par latviešu esības sākotni, tā uz-
devums bija topošās nacionālās identitātes pamatā iekļaut lep-
numu par savu vēsturi un saknēm. Viņa vēstures versijā latvieši 
ienāca savā pašreizējā zemē, kad tur “bija bezgalīgs posts. No 
tīrumiem un sējām nebija ne dukas”. Un tieši latvieši bija tie, 
kas “sāka mežus izcirst, līdumus līst, grāvjus rakt, ūdeni no 
ezeriem un purviem nolaist, upēm tekas ierādīt, tīrumus un pļavas kopt, mājas un cie-
mus iegrozīt un lopus audzināt”.57 Latvieši šajā stāstā ir šīs zemes īstie saimnieki un tās 
kopēji. Citā rakstā Alunāns norādīja, ka latvieši “pēc grieķiem un romniekiem bijuši 
pirmā tauta Eiropā, kas, ar lauku darbiem pūlēdamās, līdumus līduse”.58 Savās publikā-
cijās viņš īpaši akcentēja, ka latvieši nepieder pie bezvēstures tautām, kā to sludina 
daudzi vācbaltiešu rakstītie vēstures sacerējumi. Latvieši, kā nemitīgi atgādināja 
 Alunāns, ir sena zemkopju tauta, un ar to ir jālepojas! Viņš turpināja attīstīt 18. gad-
simta beigās un 19. gadsimta sākumā Merķeļa sacerējumos radīto romantizēto priekš-
statu par senlatviešu laimīgo dzīvi, kuru sagrāva krustnešu iekarojumi. Jaunlatviešu 
paaudzes uzdevums – šīs laimes zemes atgūšana. Senatnei viņu skatījumā bija jākļūst 
par latviešu nacionālās identitātes spēka un lepnuma avotu.

Jau 50. gados jaunlatvieši izstrādāja pirmos latviešu nācijas simbolus, kas bija tautai 
piederīgo pašidentifikatori. Vispirms tapa latviešu etniskās teritorijas kopējs apzīmē-
jums. 1857. gadā J. Alunāns darināja latviešu zemes apzīmējumu “Lātava” jeb “Latva”.59 
1862. gadā “Pēterburgas Avīzēs” parādījās arī apzīmējums “Latvija”,60 kas apritē iesak-
ņojās dažus gadus vēlāk. Vārds “Latvija” bija jauns politisks jēdziens, jo apzīmēja terito-
riju, kuru neparedzēja toreizējais administratīvais dalījums. Nacionālie simboli tiek lie-
toti, lai izteiktu nacionālas kopienas vērtības, kalpo tās identifikācijai un  reprezentācijai, 

55 A-n [Alunāns J.] Latviešu valoda. Mājas Viesis, Nr. 19, 1858, 12. maijs, 150. lpp.
56 Turpat.
57 A-n [Alunāns J.] Kāds vecu latviešu stāsts. Mājas Viesis, Nr. 22, 1856, 26. nov., 174. lpp.
58 A-n [Alunāns J.] Ko tas vārds “latvietis” apzīmē. Mājas Viesis, Nr. 40, 1857, 7. okt., 322. lpp.
59 Turpat.
60 [Zvaigznīte J.] Par skolām. II. Pēterburgas Avīzes, Nr. 6, 1862, 52. lpp.
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kā arī zīmē piederības robežas.61 Jaunlatvieši piedāvāja arī latviešu nacionālā rakstura 
skaidrojumu. Alunāns rakstīja, ka latvieši ir tauta, kas “saderīgi dzīvo”.62 “Pēterburgas 
Avīzēs” ne reizi vien tika uzsvērts, ka “latviešu tauta ir mierīga tauta”.63

Jaunlatviešu darbība 50. un 60. gados būtiski ietekmēja latviešu nācijas veidošanos. 
Viņu veiktā nacionālā aģitācija, iedibinot noteiktus priekšstatus par nacionālajām vēr-
tībām un radot nacionālās identitātes pirmo arhitektūru, lika pamatus latviešu sociāla-
jai mobilizācijai ceļā uz pilnvērtīgu nāciju. 1860. gadā Alunāns rakstīja: “Latvieši tagad 
mostas no ilga miega, viņi kārīgi pēc gaismas un atzīšanas ..”64 Metafora “tautas atmo-
šanās no dziļa miega” kļuva par latviešu nacionālās dzīves raksturojumu. Tieši “Mājas 
Viesa” un “Pēterburgas Avīžu” līdzstrādnieki veidoja pirmo latviešu “atmodinātāju” 
komandu. Nacionālisma pētnieks Pēters Alters akcentē, ka Eiropas tautu nacionālās 
atmodas procesā “atmodinātājiem” bija izšķirošā loma.65 Viņu sacerējumi, presē aplū-
kotās tēmas, izteiksmes formas, valodas lietojuma prasme apliecina Benedikta Ander-
sona tēzi, ka nacionālo kustību laiks vienlaikus bija arī filoloģiski leksikogrāfiskās 
revo lūcijas un profesiju, kas strādā ar vārdu, laiks.66 Laikrakstu un grāmatu veiktā na-
cionālā aģitācija radīja priekšnoteikumus jaunās idejas (par nacionālo identitāti un 
pašvērtību) difūzijas procesam.

Liela nozīme 19. gadsimta 50.–60. gadu nacionālās kustības izveidē un aktivizācijā 
bija tās līderiem. Šajā laikā kustības pamatā bija nacionālpatriotiski noskaņoto latviešu 
intelektuāļu drosme manifestēt savu nacionālo piederību, tā uzsākot konfrontāciju ar 
Baltijā valdošajām sabiedriskajām normām un uzskatiem. Bez šaubām, šā laika izcilākā 
ietekmīgākā personība bija Krišjānis Valdemārs, kurš 50. gadu otrajā pusē un 60. gadu 
pirmajā pusē faktiski atradās visu notikumu un procesu centrā. Valdemārs dzimis 
Kurzemē zemnieku ģimenē. Kad Krišjānim bija 10 gadi, viņa vecāki atstāja saimnie-
cību un zemnieka amatu un pārcēlās uz Sasmakas miestu. Pirmo izglītību Valdemārs 
ieguva apkaimes latviešu skolās, vēlāk mēģināja iestāties Jelgavas ģimnāzijā, taču tajā 
netika uzņemts, visdrīzāk savas sociālās izcelsmes dēļ. Piecpadsmit gadu vecumā Val-
demārs Sasmakā izveidoja privātskolu, strādāja arī par rakstvedi. Visu šo laiku viņš 
neatteicās no sava mērķa – iestāties ģimnāzijā – un turpināja pašizglītoties. Valdemāra 
domubiedri bija citi latviešu jaunieši, kuri pēc nodarbošanās vairs nebija zemnieki un 
arī alka rast dzīves jēgu un tai atbilstīgu identitāti. Strādājot par rakstvedi, Valdemārs 
labi iepazina zemnieku saimniecisko un tiesisko situāciju un viņu joprojām lielo atka-
rību no muižniekiem, kā arī zemnieka un latvieša vienādības praksi. Zemkopību atstā-
jušo latviešu centieni iegūt tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi bija pretrunā ar Baltijas so-
ciālo kārtību. Sekmīga cīņa par šīm tiesībām viņiem 40. gados šķita tāda pati utopija 
kā jau minētais projekts par Baltijas jūras izsmelšanu un pārvēršanu ziedošā zemē. 

61 Elgenius G. Symbols of Nations and Nationalism. Celebrating Nationhood. New York: Palgrave Macmillan, 
2011, pp. 2–5.

62 A-n [Alunāns J.] Ko tas vārds “latvietis” apzīmē, 322. lpp.
63 [Bez aut.] Ziņas par Pēterburgas jaunām latviešu avīzēm. Pēterburga: R. Golike, 1862, 3. lpp.
64 Alunāns J. Cienījami lasītāji. – Alunāns J. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956, 162. lpp.
65 Alter P. Nationalism, pp. 57–58.
66 Anderson B. Imagines Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 2nd ed. London; 

New York: Verso, 1991, pp. 77–78.
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1848. gadā Valdemārs uzrakstīja vēstuli jaunieceltajam Balti-
jas ģenerālgubernatoram kņazam Aleksandram Suvorovam un 
lūdza protekciju mācībām ģimnāzijā. To viņš arī dabūja, un 
1849. gadā tika uzņemts Liepājas ģimnāzijā. Diplomu Valdemārs 
ieguva 1854. gadā un 29 gadu vecumā sāka valsts un tautsaimnie-
cības zinātņu studijas Tērbatas Universitātē. Valdemāra jaunības 
dzīves pieredze bija skaudra, to veidoja viņa identitātes pretruna 
ar Baltijā valdošo vērtību un normu sistēmu. Pēc universitātes 
beigšanas viņš sāka strādāt par ierēdni Sanktpēterburgā Krievijas 
Finanšu ministrijā un Izglītības ministrijā. Ar savām publikācijām 
un jūrniecības attīstības idejām Valdemārs kļuva pazīstams Krie-
vijas reformatoru aprindās un iemantoja vairāku augstu amatper-
sonu ievērību. Valdemāram labvēlīgs bija lielkņazs Konstantīns 
Nikolajevičs, ko pamatoti uzskatīja par ķeizara Aleksandra II uz-
sākto reformu “smadzeņu centru”. Taču Valdemāra loma latviešu 
nacionālās kustības veicināšanā radīja viņa konfrontāciju ar Balti-
jas valdošajām vācbaltiešu aprindām un tuvināja krievu nacionā-
listiem. 1867. gadā pēc daudzajām muižniecības un garīdzniecības 
insinuāciju radītajām netaisnīgajām neveiksmēm gan profesio-
nālajā, gan materiālajā jomā K. Valdemārs pārcēlās uz Maskavu 
un sāka līdzdarboties Mihaila Katkova konservatīvajā laikrakstā “Mосковские 
ведомости”. Tajā viņš iestājās par Baltijas guberņu īpašā stāvokļa likvidēšanu Krievijas 
impērijā un stingrāku valsts iekšpolitiku šajā novadā. Nākamajos gadu desmitos Val-
demārs vairs aktīvi neiekļāvās latviešu nacionālajā dzīvē, lai gan ar lielu interesi sekoja 
visam notiekošajam, palīdzēja ar padomiem un ieteikumiem. Visu mūžu Valdemārs 
bija autoritāte latviešu vidū. Viņš arī vairākkārt, izmantojot savus kontaktus Krievijas 
augstākajās administratīvajās aprindās, ietekmēja varas iestāžu politiku Baltijā, viņa-
prāt, latviešiem labvēlīgākā virzienā. Taču galvenais Valdemāra darbības lauks šajā 
laikā bija Krievijas impērijas tirdzniecības flotes attīstības veicināšana un kvalificētu 
jūrnieku apmācības sistēmas organizēšana. Valdemārs uzskatīja, ka latviešu nākotnes 
un labklājības pamats ir ikviena indivīda pašrealizācijas iespēju, izvēļu un tiesību brī-
vība. Viņš iestājās par dažādu nacionalitāšu un kārtu piederīgo sociālo iespēju izlīdzi-
nāšanu un saimniecisko emancipāciju. Savu mērķu realizācijai Valdemārs lielā mērā 
pakārtoja personisko profesionālo karjeru. 

Valdemāra tuvāko domubiedru Jura Alunāna un Krišjāņa Barona dzīves gājums 
nav tik skarbs. Juris Alunāns nācis no turīgas latviešu krodzinieku ģimenes, kas centās 
skolot visus savus bērnus, mudinot viņus apgūt vācu valodu un kļūt par vāciešiem. Tas 
gan nenotika, arī Jura brāļi bija latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves veidotāji. Jura 
Alunāna mūžs pāragri noslēdzās 32 gadu vecumā, tomēr viņš paveica ļoti daudz lat-
viešu nacionālās literatūras veidošanā, valodas attīstībā, publicistikā un latviešu kultu-
rālajā emancipācijā.67 

67 Goba A. Juŗa Allunāna dzīve. – Goba A. (red.). Juŗa Allunāna kopoti raksti, 1. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 
1929, 19.–74. lpp.
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Gados visjaunākais Tērbatas Universitātes latviešu va-
karu aktīvists Krišjānis Barons dzimis muižas vagara ģimenē, 
agri zaudējis tēvu. Viņš izauga vecākās māsas – muižas kal-
potāju – ģimenē. Mācoties Ventspils apriņķa skolā, Barons 
savos skolotājos radīja apbrīnu un cieņu par savām zinā-
šanām un uzcītību. Tas viņam ļāva iegūt Baltijas ģenerāl-
gubernatora A. Suvorova protekciju izglītības turpināšanai. 
Jelgavas ģimnāziju Barons ar izcilību absolvēja 1855. gadā. 
Nākamajā gadā Barons uzsāka matemātikas studijas Tēr-
batā.68 Atmiņās viņš savu jaunības pieredzi rezumēja: “.. vācu 
skola mani nevarēja atsvešināt no manas tautas. Sava latviešu 
dzimuma kaunēties man arī nebija nekāda iemesla, jo skolā 
es nemaz nestāvēju vācu skolēniem pakaļā, bet drīzāk 
priekšā un nobrīnējos par daža vācieša trulumu mācībās.”69 
Barons kļuva par Valdemāra sabiedroto un daudzu ideju 
realizētāju. Viņa mūža lieldarbs – latviešu tautasdziesmu 
vākšana, kārtošana un izdošana – sākās 19. gadsimta 
80. gados. 

Studijas Tērbatas Universitātē, akadēmiskā izglītība, iespēja iepazīties ar pasaules 
kultūras mantojumu, kā arī ar sava laika aktuālajām sociālajām teorijām Valdemāram, 
Alunānam un Baronam ļāva kļūt par latviešu nacionālās kustības intelektuālajiem līde-
riem. Izpratne par modernizācijas procesiem Eiropā, prieks par Krievijas impērijas 
virzīšanos reformu ceļā veidoja pārliecību, ka arī Baltijas guberņās sociālā kārtība un 
vērtību sistēma mainīsies. Jaunlatvieši nacionālisma un nacionālās identitātes ideju 
importēja no Rietumeiropas, vispirmām kārtām no Vācijas. Turklāt latviešu nacionā-
lisma, tāpat kā vācu nacionālisma radītāji bija buržuāzija – tai piederīgie intelektuāļi.70 
Tomēr izejas punkts bija atšķirīgs. Latviešu buržuāzija tapa reizē, soli solī ar latviešu 
nacionālo identitāti. Kopš 60. gadiem jaunlatviešu kustības līderus ietekmēja arī krievu 
slavofilu uzskati – viņi bija opozīcijā impēriskajam nacionālismam un atzina tautu et-
nisko unikalitāti.71

19. gadsimta 60. gadu otrajā pusē – pēc tam, kad bija pārtraukta “Pēterburgas 
Avīžu” izdošana – latviešu nacionālajā kustībā iestājās pieklusums. Tomēr arī šajā 
laikā dažādos Latvijas novados risinājās vairāki notikumi, kas veicināja latviešu kop-
darbību, uzskatu sasaukšanos un vienotas nacionālās domas veidošanos. Pastāvēja 
nelieli domubiedru pulciņi, dibinājās jaunas organizācijas, it īpaši dažādas zemko pī-
bas un lopkopības biedrības. Attīstījās koru un lokālo dziesmu svētku kustība. Jau 
1864. gadā Dikļos notika latviešu mācītāja Jura Neikena organizētie pirmie Vidzemes 
novada dziesmu svētki, kuros piedalījās ap 120 vīru. 1865. gadā norisinājās dziesmu 
svētki Bauņu muižā ar septiņu koru līdzdalību. 1866. gadā šāds pasākums tika 

68 Viese S. Krišjānis Barons, the man and his work. Moscow: Raduga Publishers, 1985.
69 [Barons K.] Krišjāņa Barona atmiņas, 27. lpp.
70 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, p. 293.
71 Zake I. Inventing culture and nation: Intellectuals and early Latvian nationalism. National Identities, No. 4, 

2007, pp. 322–323.
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 organizēts Matīšos un Rūjienā, bet 1868. gadā – Valkā.72 Par latviešu nacionālās ideo-
loģijas paudēju kļuva laikraksts “Draugs un Biedris”, kurš iznāca Rīgā, bet kura lasītāju 
auditorija gan bija visai šaura. “Draugā un Biedrā” savas publicista gaitas uzsāka Atis 
Kronvalds, kura rakstos paustā nostādne iezīmēja jaunu posmu nācijas koncepta 
 izstrādē. Tādēļ kopumā laikā no 1865. gada otrās puses līdz 1868. gadam tika uzkrātas 
idejas un norisinājās dažādas aktivitātes, kas bija būtiskas jau drīzajam nacionālās at-
modas kustības pacēlumam un nacionālās identitātes masveida akceptēšanai latviešu 
sabiedrībā. 

Modernās nacionālās dzīves tapšana

Jau gadsimta vidū pilsētas sāka veidoties par latviešu sabiedriskās dzīves centru, 
vispirms Baltijas metropole – Rīga. Modernizācija, kas nozīmēja arī efektīvākas saim-
niekošanas attīstību visās ražošanas sfērās gan laukos, gan pilsētās, neizbēgami ietvēra 
darbaspēka aizplūšanu no laukiem uz pilsētām, kur tas bija nepieciešams rūpniecībā, 
celtniecībā, transporta un pakalpojumu jomā. Rīgā 1867. gadā aptuveni 24% visu 
iedzī votāju bija latvieši, viņi arī veidojās par pilsētas lielāko etnisko grupu vāciešu 
 vietā.73 Sākās latviešu migrācija uz citiem Krievijas reģioniem nolūkā iegūt zemi, kā arī 
uz lielajām Krievijas pilsētām, lai tur dabūtu darbu, veidotu profesionālo karjeru vai 
mācītos. Tomēr kopumā Baltijas guberņu sociālā kārtība stagnēja, un tās elite, cenzda-
mās saglabāt tradicionālās privilēģijas, nebija ieinteresēta vērtību un normu sistēmas 
pārmaiņās, tālab minētā anomijas situācija turpināja pastāvēt. Reakcija uz to bija tāda, 
ka strauji pieauga pieprasījums pēc latviskās nacionālās dzīves un identitātes, jo tā sek-
mēja iekļaušanos modernā laikmeta realitātē, darīja dzīvi jēgpilnāku un indivīdiem 
ļāva rast patības definējumus.

Izšķirīgais notikums bija jaunlatviešu iniciētas latviešu nacionālās kustības organi-
zatoriskās un reprezentatīvās institūcijas – Rīgas Latviešu biedrības (RLB) – dibinā-
šana. 1868. gada oktobrī Iekšlietu ministrija deva atļauju tās izveidei.74 Biedrības dibi-
nāšanas priekšvēsture bija Latviskās palīdzības biedrības priekš trūkumu ciezdamiem 
igauņiem izveide 1868. gada 6. martā. Tās mērķis bija palīdzēt neražas skartās Igauni-
jas guberņas iedzīvotājiem. Tika vākti ziedojumi, rīkoti pirmie latviešu publiskie sarī-
kojumi Rīgā – labdarības koncerti, priekšlasījumi un loterijas. Īpaši nozīmīga bija 
 teātra izrāde “Žūpu Bērtulis”, kas pulcēja plašu skatītāju loku. Šīs aktivitātes ļāva izbau-
dīt latviešu nacionālās dzīves norises pilsētā.75

72 Grauzdiņa I., Grāvītis O. Dziesmu svētki Latvijā: Norise, skaitļi, fakti. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1990, 
6. lpp.

73 Oberlenders E. Rīgas izaugsme par daudznacionālu ekonomisko metropoli. – Volfarte K., Oberlenders E. 
(red.). Katram bija sava Rīga. Daudznacionālās pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam. Rīga: AGB, 2004, 
27.–28. lpp.

74 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam. Rīga: LU Akadē-
miskais apgāds, 2009, 91.–93. lpp.

75 Hausmanis V. Teātra pirmsākumi Latvijā. Ādolfs Alunāns un Rīgas Latviešu teātris. – Dzene L. (red.). 
Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010, 
24.–25. lpp.
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RLB ātri kļuva ļoti popu-
lāra gan Rīgas latviešu, gan 
citu novadu latviešu vidū. 
 Vēstot par Rīgas Latviešu bied-
rības sākumiem, rakstnieks 
A.  Deglavs uzsvēra: “Nāca un 
pieteicās par latviešiem ļau dis, 
par kuriem nevienam ne bija 
ne prātā nācis, ka tie varētu būt 
latvieši. Izrādījās, ka ir tik 
daudz latviešu, kas tikpat 
kungi kas kungi. Bet arī visi no 
likteņa norātie un smagi pie-
meklētie nāca prasīt no jaunās 
biedrības kādu padomu vai 
palīdzību.”76 RLB biedru skaits 
jau pirmajā gadā pārsniedza 
1000, nākamajā gadā tās rindās 
bija 2070 biedri. Savas biedrī-
bas esamība saviļņoja daudzus 
latviešus, kļuva par nacionālo 
sasniegumu mēru un vienlai-

kus arī pavēra ceļu to attīstībai nākotnē. RLB biedru sociā lās struktūras analīze 
70. gados rāda, ka tie pārsvarā bija amatnieki (35,8%) un tirgotāji (26,29%). Sākotnēji 
intelektuāļu biedrībā nebija daudz, 1880. gadā viņi veidoja 13% no visiem biedriem.77 

Darbošanās RLB latviešiem ļāva apgūt modernās sabiedrības pastāvēšanai tik ne-
pieciešamās prasmes – sadarbības, politisko aktivitāšu, organizatoriskās, kā arī kopie-
nas mērķu definēšanas, stratēģijas veidošanas un taktiskās prasmes. Par to, ka šīs iema-
ņas neveidojās viegli, liecina konflikti un šķelšanās RLB līderu aprindās, kā arī biežā 
priekšsēdētāju maiņa darbības sākotnē. Pirmais šīs organizācijas priekšsēdētājs bija 
Bernhards Dīriķis, visai drīz viņu šajā amatā nomainīja uzņēmējs Rihards Tomsons, 
savukārt viņu pēc nepilna gada – jurists Frīdrihs Veinbergs, bet nākamais biedrības 
priekšsēdētājs bija arhitekts Jānis Baumanis. 1875. gadā par RLB vadītāju kļuva Krišjā-
nis Kalniņš, kurš šajā amatā bija desmit gadus līdz savai pāragrajai nāvei. Ar Kalniņa 
vārdu saistās RLB “zelta laikmets”. Biedrībā darbojās vairākas struktūras – Zinību ko-
misija, Mūzikas komisija, Teātra komisija, Kārtības komisija, bibliotēka, koris, teātris, 
muzejs, svētdienas skola, Palīdzības lāde un citas. Būtiska RLB iekšējās darbības joma 
bija tās budžeta veidošana, ienākumu un izdevumu sabalansēšana, kā arī līdzekļu izlie-
tošana organizācijas vajadzībām un latviešu nacionālās dzīves veidošanai. Biedrības 
pārvaldei, līdzekļu saprātīgai un mērķtiecīgai izmantošanai latviešu interešu pārstāv-
niecībā, kultūras attīstībā, kā arī sociālo un atpūtas aktivitāšu organizēšanā bija būtiska 

76 Deglavs A. Rīga: Romāns, 1. sēj. 5. izd. Rīga: Zvaigzne, 1983 (1. izd. 1912) 329.–330. lpp.
77 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 97. lpp.

8. att. Rīgas Latviešu biedrības 
pirmais priekšsēdētājs un 
laikraksta “Baltijas Vēstnesis” 
redaktors Bernhards Dīriķis 
(no RMM krājuma)

9. att. Rīgas Latviešu biedrības 
ilggadējais priekšsēdētājs 
Krišjānis Kalniņš (“Baltijas Vēstneša” 
divdesmit piecu gadu jubilejai par 
piemiņu. Rīga: B. Dīriķis un biedri, 
1893)
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loma tās publiskā tēla un sabiedriskā prestiža 
veidošanā. Jau 70. gados RLB iemantoja autori-
tatīvas institūcijas statusu.

RLB un ar to saistītās aktivitātes var aplū-
kot vairākos griezumos – skatot gan publiskās 
reprezentācijas, gan politisko darbību, gan pa-
sākumus, kas veicināja profesionālo un saim-
niecisko jomu attīstību. Īpaši sekmīga biedrības 
darbības joma bija latviešu tautas pastāvēšanas 
reprezentācija un to apliecinošo rituālu veido-
šana. Šo pasākumu uzdevums bija radīt latviešu 
nacionālās dzīves saturu un organizatoriskās 
struktūras, nepakļaujoties priekšstatam, ka lat-
vieši ir vienīgi zemnieki un veido mazvērtīgu 
iedzīvotāju grupu. Liela simboliska nozīme bija RLB nama celtniecībai prestižajā Lielā 
parka ielā (kopš 1885. gada Pauluči iela, tagad – Merķeļa iela) (Grosse Parkstrasse; 
 Pauluccistrasse) – tā demonstrēja latviešu kā nozīmīgas sociālas grupas klātesamību 
Rīgā. 1869. gada jūnijā tika likti pamati jaunajai ēkai un iesvētīts biedrības karogs. Ap-
mēram pēc gada notika Rīgas Latviešu biedrības nama atklāšana. Katrs kaut nedaudz 
nozīmīgs etaps nama būvniecībā tika vērienīgi atzīmēts – tie bija svētki ar dziesmām, 
runām, maltītēm, saviesīgo dzīvi un lūgtiem viesiem, tādējādi tika likti pamati nacio-
nālajiem rituāliem, un šie pasākumi bija pamanāmi Rīgas publiskajā telpā.78 Tālaika 
presē biedrības ēkas uzcelšana tika dēvēta par “goda darbu”.79 Viens no pirmajiem RLB 
simboliem bija jau viņsaulē aizgājušais latviešu tiesību aizstāvis Garlībs Merķelis, viens 
no pirmajiem rituāliem – viņa piemiņas godināšana. 1869. gadā RLB rīkoja Merķeļa 
100. dzimšanas dienas svinības, vēlāk – ikgadējus braucienus uz viņa atdusas vietu 
 Katlakalnā ar piemiņas runu teikšanu.80 Modernā laikmeta raksturīga iezīme – jaunu 
rituālu, svētku un tradīciju iedibināšana, veco paradumu transformēšana un iekļaušana 
laikmeta dzīveskārtībā. “Izgudrota tradīcija” nozīmē daudzas un mijiedarbīgas sociālās 
prakses (lielākoties īpaši organizētas), kā arī ietver stingrus priekšrakstus un noteiku-
mus, rituālus un simbolus. To mērķis – ar tradīcijai piemītošo regulāro atkārtošanos 
iedibināt, ieaudzināt un uzturēt sabiedrībā noteiktas vērtības un uzvedību, kā arī ko-
pienas solidaritāti. Tādējādi šīs tradīcijas kļūst par kolektīvo un individuālo identitāšu 
daļu.81 

Rīgas Latviešu biedrības nodibināšana rosināja nepieredzētu latviešu sabiedriskās 
dzīves uzplaukumu visā Vidzemē un Kurzemē, tā sekmēja nacionālās kopības un 
sociā lās solidaritātes pieaugumu un piešķīra vērtību latviskajai identitātei. Rakstnieks 
Matīss Kaudzīte, atainojot tā laika izjūtas, rakstīja: “Tai laikmetā valdīja par jūtām un 
prātiem kāds sevišķs, neizskaidrojams aizgrābtības spēks, kāda jauka gaidīšana kā 

78 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 117.–119. lpp.
79 [Bez aut.] Rīgas Latviešu biedrība. Mājas Viesis, Nr. 8, 1870, 23. febr., 60. lpp.
80 Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam, 119.–120. lpp.
81 Hobsbawm E. Introduction: Inventing traditions. – Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). The Invention of 

Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 1–14.

10. att. Rīgas Latviešu biedrības nams (no LNB, LBC 
BCB krājuma)
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 bērniem Ziemas svētkos, kāda nenoteikta, salda cerība, aiz kuras bij sadzirdami vai pat 
vienkopīgie tautas sirds pukstieni.”82 Visos latviešu novados vērsās plašumā koru 
kustība, teātra izrāžu rīkošana, tika dibinātas dažādas biedrības, bibliotēkas, organi-
zēta saviesīgā dzīve. Ar savu nacionālās pārliecības spēku īpaši izcēlās dziedāšanas 
biedrības, kuras bija vai ikkatrā pagastā. Visi nozīmīgākie biedrību rīkotie pasākumi 
noslēdzās ar mielastiem (nozīmīgākos dēvēja par goda mielastiem) un ballēm. Bied-
rībām bija arī citi rituāli – labāko koru apbalvošana, skolotāju un citu ievērojamu 
pagasta darbinieku apaļo dzimšanas dienu svinēšana, biedrības namu atklāšanas 
jubi leju atzīmēšana. Neapšaubāmi, populāri latviešu nacionālās dzīves pasākumi bija 
teātra spēlēšana, koru un orķestru koncerti, zaļumballes vasarās un deju vakari zie-
mās, kā arī kapusvētki, kas vasarās tika atzīmēti kapsētās.83 Līdzekļi, kas tika iegūti 
šajos pasākumos, kā arī no biedrību biedru naudu maksājumiem, loterijām un ziedo-
jumiem, tika izmantoti latviešu nacionālās dzīves organizēšanā, nacionālo biedrību 
ēku celtniecībā un uzlabošanā, biedrību un koru karogu, kā arī citu simbolu darinā-
šanā. Līdzekļu vairošanai tika rīkotas īpašas akcijas, piemēram, Garlība Merķeļa 
port reta pārdošana. 

Latviešu solidaritātes un reprezentācijas spilgtākais koprituāls, neapšaubāmi, bija 
I Vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, kas notika Rīgā 1873. gada 8.–11. jūlijā, tajos 
piedalījās 1033 vīri. Koru kustībai un dziedāšanas tradīcijai 19. gadsimtā bija nozīmīga 
loma daudzu Eiropas tautu, arī latviešu, nacionālajās kustībās. Ar lieliem panākumiem 
noritēja arī nākamie svētki: II Vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki ar 69 koriem un 
1624 dziedātājiem 1880. gadā, III – ar 117 koriem un 2618 dziedātājiem 1888. gadā un 
IV Vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki – ar 128 koriem un 3000 dziedātāju 
1895. gadā.84 Dziesmu svētku laikā tapa arī citi nacionālie simboli un rituāli – Dziesmu 
svētku karogs, dziesmu svētku repertuārs, kurā tika iekļautas dziesmas, kas manifestēja 
nacionālo identitāti un lika emocionāli piesātināti skanēt nacionālajai retorikai. To 
tekstos poētiskā izteik smē daudzkārt tika lietoti vārdi “Latvija”, “latvji”, “latvju tauta”, 
“latvieši”, “tēvija” un citi. Īpaši nozīmīgs nacionālajā reprezentācijā bija dziesmu svētku 
svinīgā gājiena  rituāls, kuru krāšņu darīja dziedātāju tautastērpi un koru karogi. Pie-
mēram, rakstnieks Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš par 1880. gada gājiena ietekmi uz na-
cionālo identitāti rakstīja: “Bet mūsu svētku gājiens! Tas bija tik brangs, tik lielisks, ka 
viņa varenais iespaids atrada neatturamu ceļu katra sirdī, kas vien bija tik laimīgs viņa 
dižano greznību redzēt.”85 Par simboliskām figūrām, faktiski nacionālajiem varoņiem, 
kļuva dziesmu svētku kopkora virsdiriģenti un komponisti, kuru skaņdarbi tika izpil-
dīti dziesmu svētkos. 

Rituāli ir svarīga sociālās kārtības daļa. Svētki un rituāli ir ne tikai prakšu sistēma, 
bet arī ideju sistēma, kas atspoguļo pastāvošo pasauli. Rituāli ir līdzeklis, ar kura palī-
dzību sociālās grupas periodiski no jauna apliecina, apstiprina savu esību un stiprina 

82 Kalninieks [Kaudzīte M.] Andrejs Pumpurs. Jauna raža, 6. sēj. Cēsis: Ozols, 1903, 26.–27. lpp.
83 Strods H. Sabiedriskā dzīve. – Strods H. (red.). Latviešu etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 1969, 343. lpp.
84 Grauzdiņa I. (red.). Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga: Musica Baltica, 2004, 34.–37. lpp.; Šmid-

chens G. The Power of Song: Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution. Seattle; London: 
Univer sity of Washington Press; Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2014, pp. 86–92.

85 Lautenbahs-Jūsmiņš J. Latviešu otrie vispārīgie dziedāšanas svētki Rīgā, no 17. līdz 20. jūnijam 1880. Jelgava: 
E. Zieslaks, 1880, 36. lpp.
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sabiedrības solidaritāti.86 Svētki un to svinēšana allaž pārtrauc cilvēku ikdienas sociālo 
rutīnu, tajos cilvēki pulcējas, lai kopā svinētu savas saiknes, savas attiecības, savus ideā-
lus un morālos principus, izjustu un piešķirtu atdzimušu spēku esošajai sociālajai kār-
tībai. Rituāli apzināti un neapzināti rada un izplata realitātes definīcijas, domu un vēr-
tējumu modeļus, ar pozitīvu jūtu un sentimenta starpniecību rada emocionālas saites.87 
Jaunlatviešu svētku un rituālu kultūrā neizbēgami bija daudzi atdarinājumi un aizgu-
vumi no citu tautu veidotajām modernā laikmeta ceremonijām un svētkiem. Tā lat-
viešu svētku svinēšanas tradīciju ietekmēja vācbaltiešu dziedāšanas biedrību rīkotie 
Baltijas vācu dziesmu svētki Rīgā 1861. gadā.88 Sākotnēji starp vācbaltiešu un latviešu 
dziesmu svētkiem bija daudz ārēju analoģiju, tomēr latviešu svētki, saņemot masveida 
atbalstu, ieguva aizvien izteiktāku nacionālo savdabību un saturu. 

Latviešu tāpat kā citu tautu nacionālismā būtiska loma bija resentimentam89 – 
psiho loģiskam stāvoklim, kuru rada apspiesta ienaida sajūta un nespēja šīs jūtas gan-
darīt. Tas ietver arī salīdzinājumu ar t.s. naida objektu, pārliecību par fundamentālu 
vienlīdzību ar to. Resentimentam bija būtiska ietekme uz nacionālās identitātes tap-
šanu un nacionālisma veicināšanu visās Eiropas zemēs.90 Latviešu svētku svinēšanas 
un rituālu kultivēšanas vērienīgo praksi, kā arī augšupejošo sociālo mobilitāti, tiekša-
nos pēc panākumiem biznesā un profesionālajā darbībā sekmēja nepieciešamība sevi 
apliecināt vācbaltiešu elites acīs, jo tieši tā tika vainota daudzās latviešu vēsturiskajās 
nelaimēs. Resentiments arī iniciēja latviešos daudzu sociālo vērtību pārvērtēšanu, to-
starp pakāpenisku atbrīvošanos no fatālās mazvērtības apziņas, latviskā nacionālā lep-
numa tapšanu, kas pamatojās uz sekmīgu latviešu nacionālās dzīves un nacionālās 
identitātes izveidi.

70. gadu latviešu nacionālās kustības galvenais ideologs bija skolotājs Atis Kron-
valds, kura sacerējumos un runās tika padziļināts 50. un 60. gados jaunlatviešu iz-
strādātais latviešu nācijas koncepts. Kronvalds savu nešaubīgo pārliecību par nācijas 
nākotni smēlās Eiropas kopējās nesenās nacionālās attīstības procesos, kuros likum-
sakarīgi bija jāiekļaujas arī latviešiem kā vienai no Eiropas tautām. Raksturojot savu 
laiku, viņš uzsvēra, ka nacionālā apziņa ir svarīga “taisni tagad, kur tautiskie centieni 
Eiropā lielas un mazas tautas pamodinājuši uz aizgūtnīgu sacensību un kur taču agrākā 
pretešķība, kāda pastāvēja sajēgumos “latvieši” un “tauta”, pamazām izzudusi ..”.91 Vei-
dojot savu priekšstatu par latviešu nāciju, A. Kronvalds daudz bija aizguvis no vācu 

86 Durkheim É. The Elementary Forms of Religous Life. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 287.
87 Rothenbuhler E. W. Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. Thousand 

Oaks: Sage Publications, 1998, pp. 41–42.
88 Mieriņa A. Epizode vācbaltu kultūras dzīvē. – Duhanovs M. (red.). Vācu faktors Latvijas vēsturē. Rīga: Lat-

vijas Universitāte, 1992, 78.–86. lpp.
89 Jēdzienu “resentiments” radījis Z. Freids 19. gadsimta 80. gados, un tālāk to attīstījuši daudzi psihologi 

un sociologi. Ar to tiek saprasts naidīgums, ko radījusi identitātes frustrācija un ko uztur kāda vainošana 
par šo frustrāciju. Sk.: Nietzche F. Genealogy of Morals. Mineola, New York: Dover Publications Inc., 2003; 
Scheler M. Ressentiment. Milwaukee: Marquette University Press, 1992.

90 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity, pp. 15–17. Piemēram, franču nacionālismu sekmēja 
resentiments, ko iniciēja attieksme pret Angliju, vācu nacionālismu – naidīgā attieksme pret Franciju.

91 Goba A. (red.). Kronvalda rakstu izlase. Rīga: Militārās literatūras apgādes fonds, 1937, 169. lpp.
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nacionālistiem, it īpaši no Johana Fihtes. Viņš pārņēma mācību par nāciju kā orga-
nismu, kura pastāvēšanu nodrošina nevis valsts, kas ir sekundāra parādība un tikai 
līdzek lis augstākam mērķim, bet gan valoda, kas ir primārais tautību veidojošais 
 faktors.92 Galvenais, pēc Kronvalda domām, ir tēvzemes mīlestība – ikviena cilvēka 
nacionālās piederības apziņas stūrakmens. Viņš akcentēja: “Mums vajag dedzīgas un 
dižanas tēvuzemes mīlestības, kura ir svabada no sevmīlības un netīras kārības pēc 
vienīgā paša labuma.”93 Kronvalds norādīja, ka tēvzemes mīlestības avoti ir tēvzemes 
pazīšana, tēvzemes vēsture, dzimtā valoda, ieražas, ticības mācība, kopības apziņa, 
savas tautas krietnāko dēlu nopelnu godināšana.94 Izsverot latviešu nācijas politiskās 
attīstības iespējas, viņš atzina: realitāte diktē, ka latviešiem jādzīvo kā Krievijas pavalst-
niekiem un savas tautas patriotiem, šos abus statusus saprātīgi apvienojot.95 Kronvalda 
publikācijas ietekmēja tālaika latviešu intelektuāļus, it īpaši skolotājus, studentus, dzej-
niekus un sabiedriskos darbiniekus.

Nacionālisma idejas plašāku auditoriju ieguva, pateicoties literatūrai, it īpaši tau-
tiskā romantisma dzejai. Tās nozīmīgākie radītāji – mērnieks, vēlāk Krievijas armijas 
virsnieks Andrejs Pumpurs un skolotājs Auseklis (īstajā vārdā Miķelis Krogzemis). 

Viņu dzejoļiem bija būtiska loma latviešu nacionālās identitātes veidošanā, tās pamatos 
liekot tikumu, tautas mitoloģiskos priekšstatus, tautasdziesmas, dziesmu svētkus, 
mātes valodu, tautas vēsturi, pašreizējās paaudzes un bijušo latviešu tautas paaudžu 
kopības apziņu, kā arī dzimteni un dabu.96 Ausekļa, Pumpura un citu dzejnieku dzeja 
pārtapa dziesmās, ko izpildīja kori un kas tika dziedātas dziesmu svētkos, tādējādi ap-
liecinot nacionālo identitāti un stiprinot solidāru dzimtenes mīlestību. 1888. gadā klajā 
nāca Pumpura nacionālais eposs “Lāčplēsis”, kas lika no jauna spilgti iezaigoties nacio-
nālajām vērtībām un lepnumam. Dzejnieks, liekot kopā mitoloģijas, folkloras, kristie-
tības un vēstures elementus, kā arī zināšanas par cilvēka dabu un paša fantāziju, radīja 
episku aizrautīgu varoņteiku par latviešu tautas cīņu ne vien pret iebrucējiem, bet arī 
pret universālu ļaunumu. “Lāčplēsis”, kā uzsver literatūrzinātnieks Ojārs Lāms, “dziļi 
un nozīmīgi ietekmējis gan nacionālās literatūras un mākslas attīstību, gan pašas nāci-
jas emancipāciju, [vēlāk] kļūdams par simbolu ar valsts izveidošanu un brīvības izcīņu 
saistītai ideoloģijai”.97 19. gadsimta 70.–80. gados latviešu valodā jau bija pieejams plašs 
grāmatu klāsts. Laikā no 1867. līdz 1885. gadam tika izdots apmēram 2300 dažādu 
grāmatu, 40% no tām veidoja daiļliteratūra un 20% – zinātniskā literatūra. Latviešu 
valodā iznāca arī pasaules klasikas un modernās literatūras tulkojumi, kas bija lasītāju 
ļoti pieprasīti.98 Par paliekošu nacionālās kultūras vērtību kļuva zinātniskie izdevumi, 

92 Lasmane S. J. G. Fihtes “Runas vācu tautai” un to ietekme uz latviešu nacionālās idejas veidošanos. – 
Duhanovs M. (red.). Vācu faktors Latvijas vēsturē, 107.–114. lpp.

93 Kronvalds A. Tagadnei: Izlase. Rīga: Liesma, 1987, 54. lpp.
94 Turpat, 56.–62. lpp.
95 Turpat, 49. lpp.
96 Rudzītis J. Andrejs Pumpurs. Rīga: Liesma, 1991, 215. lpp.
97 Lāms O. Lāčplēša zvaigznājs. Latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa 

tra dīciju kontekstā. Rīga: Zinātne, 2008, 168. lpp.
98 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. Rīga: Liesma, 1977, 240., 

297.–298. lpp.
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it īpaši RLB apgāda publi-
kācijas.99

RLB aktivitātēs, kā arī 
latviešu nacionālās identitā-
tes vērtību un etniskās nāci-
jas dominantes (latviešu na-
cionālajā diskursā) izplatībā 
liela nozīme bija presei, it 
īpaši 1869. gadā dibināta-
jam laikrakstam “Baltijas 
Vēst nesis”.100 Prese arī vei-
doja regu lāru komunikāciju 
gan Rīgā dzīvojošo nacio-
nāli noskaņoto latviešu 
vidū, gan starp rīdziniekiem 
un citu novadu latviešiem. 

Savā politiskajā nostājā 
jaunlatvieši orientējās uz 
Krievijas impērijas intere-
sēm mazināt Baltijas auto-
nomiju un vietējās muižniecības ietekmi. Šo kursu, ko aizsāka Valdemārs un turpi-
nāja RLB, apliecināja arī RLB organizētie pasākumi, kuros tika godināti Krievijas 
impērijas ķeizari un viņu ģimenes locekļi, kā arī cildināta brīvlaišanas reforma. Tā 
1872.  gadā biedrība organizēja ķeizara Pētera  I 200. dzimšanas dienu, 1877. gadā 
Aleksandra I 100. dzimšanas dienu, 1880. gadā Aleksandra II apsveikšanu 25 varas 
gadu jubilejā. 1882. gadā RLB organizēja Aleksandra  III kronēšanas svētku atzīmē-
šanu – krāšņi izgreznoja savu namu, rīkoja lāpu gājienu uz gubernatora pili, nosūtīja 
delegāciju uz Sanktpēterburgu. RLB reprezentēja latviešus kā Krievijas impērijas pa-
valstniekus arī ārpus Vidzemes un Kurzemes, piemēram, 1872. gadā piedalījās Mas-
kavas politehniskajā izstādē un arī tās laikā notiekošajās airētāju sacensībās, pat izcī-
not godalgas.101

Tomēr orientācija uz Krievijas varas atbalstu kopumā nebija sekmīga politika, jo 
jaunlatviešu līderi neatskārta pretrunu starp Krievijas impēriskajiem centieniem un 
latviešu pašnoteikšanās tiesībām.102 Cerot gūt Krievijas cara atbalstu, RLB īstenoja vai-
rākas politiskās akcijas. 1870. gada vasarā ķeizaram Aleksandram II tika sastādīta lat-
viešu adrese, kas ietvēra Baltijas tiesu un landtāga reformu projektu. Adresi parakstīja 
pagasta valžu locekļi. Pēc Valdemāra ziņām, bija savākts ļoti daudz parakstu – ap 
200 000. Taču adreses iesniegšana caram nedeva nekādu rezultātu.103 

99 Zanders V. Rīgas Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga: LU Akadēmiskais 
ap gāds, 2006, 38.–39. lpp.

100 Hanovs D. Pilsonības nācija: “Baltijas Vēstnesis”. 1868–1906. Rīga: Elpa, 2003, 210. lpp.
101 Rīgas Latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitā. Jelgava: Zieslaks, 1893, 39. lpp.
102 Plakans A. The Latvians, p. 221.
103 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 353.–354. lpp.

11. att. Dzejnieks Andrejs Pumpurs 
(no RMM krājuma)

12. att. Andreja Pumpura eposs 
“Lāčplēsis”. 1888 (no RMM krājuma)
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80. gados jaunlatvieši lielas cerības saistīja ar senatora Nikolaja Manaseina revī-
ziju.104 To iniciēja lielais un pretrunīgais sūdzību klāsts, ko Krievijas varas iestādes 
bija saņēmušas no Baltijas, tālab tika veikta speciāla guberņu administrācijas darba 
pārbaude un vākta informācija Iekšlietu ministrijas vajadzībām par sabiedrības no-
skaņojumu. Jaunlatvieši cerēja, ka revīzijas rezultātā tiks vājināta vācbaltiešu autono-
mija un tiks veiktas latviešiem izdevīgas reformas. Manaseinam aktīvi palīdzēja RLB 
un tās vadībā esošie juristi, par vienu no sekretāriem pēc Valdemāra rekomendācijas 
kļuva jurists Andrejs Stērste. RLB izgatavoja petīciju formulārus un izsūtīja pa visu 
guberņu, “lai ļaudis lūdz un prasa visi vienu un to pašu. Sūdz par visu vācisko un lūdz 
pēc visa krieviskā”.105 1882. gada septembra vidū Manaseins ziņoja, ka jau ir saņēmis 
10 200 latviešu petīcijas, bet revīzijas beigās to skaits sasniedza 20 000.106 Šai petīciju 
kampaņai bija nacionāls raksturs, kas atspoguļoja latviešu viedokli par esošo stāvokli 
un viņu intereses. Petīcijās liela vērība bija veltīta Baltijas agrārpolitikai, sevišķi zemes 
īpašuma jautājumiem, lūdzot paplašināt zemnieku iespējas iegādāties vai rentēt zemi. 
Izglī tības jomā tika prasīta latviešu un igauņu valodas lietošana pagasta un draudzes 
skolās un skolotāju semināros, kā arī krievu valodas apmācības paplašināšana, sama-
zinot vācu valodas stundu skaitu. Tika prasīta arī muižnieku varas samazināšana, 
landtāgu nomainīšana ar zemstēm. Latviešu iesniegtajās petīcijās tika aicināts sadalīt 
trīs Baltijas guberņas divās daļās. Administratīvo vienību pamatā būtu latviešu un 
igauņu etniski viendabīgi apdzīvotā teritorija. Petīcijas liecināja, ka latvieši cerēja ar 
Krievijas varas iestāžu palīdzību uzlabot savu ekonomisko stāvokli un darbības iespē-
jas, palielināt savas sociālās un juridiskās tiesības, kā arī izvērst izglītības un kultūras 
autonomiju. 

Manaseina revīzijas pirmās redzamās sekas bija Baltijas guberņu augstāko amat-
personu nomaiņa, tai sekoja sistemātiska Baltijas guberņu pielīdzināšana krievu gu-
berņām.107 Vēlāk tika izdoti vairāki ukazi, kas Baltijā rusifikācijas kursam pakļāva 
izglī tību, valodas lietošanu un baznīcu. Jau 80. gadu beigās latviešiem nācās atzīt krievu 
valodu par savu bērnu izglītības neatņemamu sastāvdaļu un pierast, ka varas iestādēs 
visas lietas aizvien vairāk nākas kārtot krievu valodā. 

Jaunlatviešiem, kuri atbalstīja Krievijas valdību un veicināja tās īstenotos pasāku-
mus, ar laiku nācās atzīt, ka rusifikācija ir pretrunā ar nacionālās kustības pamat-
mērķiem un ideāliem. Varas iestāžu uzsāktā spējā rusifikācija un vēršanās pret latviešu 
nacionālajām interesēm bija nopietns trieciens RLB politiskajam kursam un tās līderu 
prestižam, kā arī iezīmēja jaunlatviešu laikmeta beigas.

104 Drīzulis A. (red.). Manaseina revīzija: Senatora N. Manaseina ziņojums par viņa izdarīto revīziju Vidzemes 
un Kurzemes gub. no 1882. līdz 1883. g.: materiāli Latvijas PSR vēstures pētīšanai. Rīga: Latvijas Valsts izdev-
niecība, 1949; Thaden E. Intepreting History: Collective Essays on Russia’s Relations with Europe. New York: 
Columbia University Press, 1990, pp. 271–286.

105 Deglavs A. Rīga: Romāns, 2. sēj. Rīga: Zvaigzne, 1983, 157. lpp.
106 Drīzulis A. Manaseina revīzija (Priekšvārda vietā). – Drīzulis A. (red.). Manaseina revīzija, 13. lpp.
107 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914, 452.–480. lpp.
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Nobeigums

Jaunlatviešu laikmetā tapa latviešu nacionālā identitāte, kuru raksturo vai it visas 
dimensijas, kuras definējusi raksta sākumā minētā politoloģe Montserrata Giberno. 
Nenoliedzami, dažas no tām – psiholoģiskā, kultūras un vēstures dimensija – bija 
spilgtākas. Teritoriālās piederības dimensiju veidoja Latvijas kā latviešu zemes virtuālā 
konstrukcija, jo realitātē šāda administratīvā vienība nepastāvēja. Nebija arī vēl izšķirts 
jautājums par Vitebskas guberņā dzīvojošo latviešu piederību Latvijai. Savukārt Krie-
vijas impērijas rusifikācijas kurss izvirzīja jaunus jautājumus par latviešu kopienas po-
litiskajām vērtībām, kas ietvēra arī šaubu iedīgļus par lojalitāti Krievijas impērijas varai 
un veidoja kritisku nostāju pret to. 

Nacionālās identitātes tapšana lielā mērā mazināja anomijas situāciju, sekmējot 
latviešu adaptāciju modernajā laikmetā un piedāvājot daudz plašākas dzīvesdarbības 
un sociālpsiholoģiskā komforta, kā arī kolektīvās un individuālās attīstības iespējas. 
Protams, anomijas situācija pilnībā netika atrisināta, jo Krievijas impērijas nacionālā 
politika ierobežoja latviešu nacionālo dzīvi, no tās izslēdzot latviešu valodas lietojumu 
izglītībā, pārvaldē un citās jomās. Turpināja pastāvēt arī vācbaltiešu muižniecības pri-
vilēģiju sistēma, kas bija pretrunā modernā laikmeta kārtībai. Latviešu nacionālās dzī-
ves spēcīgākais elements bija latviešu valodā funkcionējošā kultūras un sabiedriskā 
dzīve un intelektuālā pasaule. 19. gadsimta 80. gados jau pastāvēja spēcīga latviešu lite-
ratūra, prese, grāmatniecība, profesionālais teātris, koru un mūzikas kultūra. Uz jaun-
latviešu laikmetu attiecināms Austrumeiropas 19. gadsimta raksturojums, kura autors 
ir nacionālisma pētnieks Entonijs Smits, proti, “etniskās pašnoteikšanās kustība mobi-
lizēja un sakļāva politizētā vietējā kultūrā daļu vidusslāņa un zemāko šķiru” un tiecās 
veidot autonomu nacionālo kultūru, pārvērst savu pasīvo esību aktīvā etnopolitiskā 
sabiedrībā un vēstures subjektā.108 Pateicoties nacionālajai dzīvei un kultūrai, latviešu 
nacionālā identitāte arī spēja izturēt pret to vērsto rusifikācijas uzbrukumu, pareizticī-
bas uzspiešanu, migrāciju uz Krievijas iekšzemi, krievu valodas lomas pieaugumu. Nā-
kamās latviešu paaudzes no jaunlatviešiem saņēma stabilu nacionālās identitātes un 
kultūras mantojumu, kas tika likts 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts pamatā.

108 Smith A. D. National Identity. London: Penguin Books, 1991, pp. 124–126.
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Līga Lapa

1905. GADS LATVIJĀ 

1905. gada revolūcija ir viens no nozīmīgākajiem politiskajiem notikumiem 20. gadsimta sākumā 
Krievijas impērijā. Raksts sniedz ieskatu revolūcijas cēloņos, parāda nopietnākos politiskos spēkus 
un revolūcijas gaitu. Tās augstākais pacēlums saistīts ar bruņotās cīņas pasākumiem 1905. gada 
nogalē. Pēc tam sekoja revolūcijas atplūdi ar dažāda veida represijām – soda ekspedīciju un politisko 
prāvu periods.

Atslēgvārdi: demonstrācija, streiks, sociāldemokrātija, bruņota cīņa, kaujinieki, mežabrāļi, soda 
ekspedīcija, lauka karatiesa, politiskās prāvas.

Revolūcijas cēloņi

Daudzu Eiropas valstu attīstību 19. gadsimtā būtiski ietekmēja pārmaiņas, kas no
tika pilsonisko, buržuāziski demokrātisko revolūciju un politisko reformu rezultātā. 
Tās bija izveidojušās par modernām industriālām valstīm. Pārmaiņas bija skārušas 
minimāli milzīgo Krievijas impēriju, kur nekontrolēti valdīja cara autokrātija un sva
rīgu lomu turpināja spēlēt zemes īpašnieku muižnieku aristokrātija. Pētnieks An dreass 
Kapelers ir norādījis uz zināmām sociālā un politiskā konflikta spriedzes pazīmēm 
Krievijas impērijā revolūcijas priekšvakarā starp vecā režīma tradicionālo politisko 
sistēmu un jauno spēku izraisīto industrializāciju un modernizāciju, kā arī nacionālo 
spriedzi multietniskās impērijas iekšienē.1 Kopumā 1905. gada revolūcijas historiogrā
fijā dominē viedoklis, kas raksturo Krievijas nacionālās nomales – Baltiju, Poliju, Aiz
kaukāzu kā tās aktīvāko daļu. Detlefs Henings kā revolūcijas priekšnoteikumus uzsvē
ris šīs impērijas Baltijas provinču atšķirīgo modernizācijas pakāpi, ko veidoja agrāk 
veiktā dzimtbūšanas atcelšana, ostas pilsētu attīstība, izglītotas strādnieku šķiras izvei
došanās, tiesību un izglītības sistēmas rašanās, kur niecīga vieta palika analfabētismam, 
modernu rūpniecības uzņēmumu dibināšana, kas visumā bija Rietumeiropas līmenī 
un būtiski atšķīrās no pārējās Krievijas impērijas.2 Berila Viljamsa pievērsusi uzma
nību apstāklim, ka kopumā pārmērīgā Krievijas valsts centralizācija 1905. gada priekš
vakarā bija sevi izsmēlusi un radījusi sabiedrībā jaunu tendenci uz decentralizāciju. 

1 Kappeler A., Clayton A. The Russian Empire: a Multiethnic History. Longman, 2001, p. 328. 
2 Henning D. Revolution in Nordosteuropa und im Baltikum. Revolution in Nordosteuropa. Wiesbaden: Har

rassowitz Verlag, 2011, S. 20 (Veröffentlichungen des Nordost–Instituts). 
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Viņa uzsvērusi, ka milzīgās valsts perifērijas bija krietni vairāk vardarbīgas nekā valsts 
centrs.3 Pētnieks Jans Kusbers, vērtējot revolūcijas cēloņus, minējis vēsturnieku vidū 
dominējošo uzskatu par pretrunām starp autokrātisko valsts formu un tās sociālo un 
sabiedrisko situāciju, kas 20. gadsimta sākumā kļuva aizvien dziļākas. Divu pēdējo 
Krievijas caru Aleksandra III un Nikolaja II attīstītā rusi fikācijas politika, kuras domi
nante bija lielkrievu nacionālisms un pareiz ticība, panāca to, ka pārējās milzīgā re
ģiona nācijas sajutās atstumtas un daudzos gadījumos arī vajātas. Pētnieks izcēlis arī 
citus cara iekārtas anahronismus kā pretstatus starp strauji augošajiem urbānajiem 
centriem un patriarhālo dzīvesveidu uz laukiem, kā arī nerealizēto iespēju piedalīties 
politiskajos procesos un to ietekmēšanā, kas patvaldnieciskajā valsts iekārtā visos slā
ņos faktiski nebija īstenojama.4 Vēsturnieks Jānis Bērziņš atzinis, ka krājušies revolūci
jas cēloņi 20. gadsimta sākumā jau veidoja sarežģītu nedalāmu kompleksu: dominējo
šais muižnieku zemes īpašums laukos, kur zemniekiem piederēja tikai apmēram viena 
trešdaļa zemes, iespaidīgais bezzemnieku skaits, feodālās paliekas muižnieku privilē
ģiju formā, divkāršais nacionālais jūgs, strādniecības cīņa par politiskām un ekono
miskām tiesībām, kas sadūrās ar Krievijas kā patvaldnieciskas valsts ierobežoto likum
došanu. Evolucionārās attīstības iespējas, kādas atļāva cariskās Krievijas režīms, bija 
izsmeltas. Pētnieks uzsvēris, ka jaunlatviešu aizsāktais latviešu tautas atmodas pirmais 
posms noslēdzās tieši ar 1905. gada revolūcijas notikumiem.5 Kā zināms revolucionāro 
notikumu katalizators jāatzīmē neveiksmīgais Krievijas–Japānas karš Tālajos Austru
mos, kas prasīja gan ievē rojamus materiālos resursus, gan karavīrus. Revolūcijas 
priekšvakarā un tās gaitā bija plaši protesti pret dienestu armijā, kur jauniesaucamos 
nosūtīja tieši uz karadarbības fronti. 

Sadursme Rīgā 1905. gada 13. janvārī

1905. gada revolūciju Krievijā ievadīja galvaspilsētas strādnieku miermīlīga gājiena 
apšaušana Pēterburgā 9. janvārī. Pēc dažām dienām – 13. janvārī līdzīga rakstura noti
kumi risinājās Rīgā, Daugavmalā, tikai šeit neviens negāja caram lūgt žēlastību. Rīgas 
streikojošo strādnieku varenā demonstrantu straume varas pārstāvjiem radīja bailes 
un apjukumu, bet demonstrantiem – kopības izjūtu, ilūzijas par spēku, kuram nav 
 līdzīga.

 Sakarā ar minētajiem notikumiem Pēterburgā, kas, neskatoties uz stingro cenzūru, 
kļuva zināmi atklātībā, 12. janvārī Rīgā, tāpat kā citur Krievijā, sākās vispārējs politisks 
streiks, kas pārauga iespaidīgās demonstrācijās. Šīs dienas gaitā pilsētā sadursmes ar 
policiju faktiski nenotika, kaut gan tās klātbūtne bija jūtama. Nākamajā dienā – 13. jan
vārī streiks turpinājās, tajā bez lielajām fabrikām un rūpnīcām iesaistījās arī sīkāki uz
ņēmumi – darbnīcas, tipogrāfijas. 

3 Williams B. 1905. The view from the provinces. The Russian Revolution of 1905. Centenary perspectives. 
Routledge, 2005, p. 34.

4 Kusber J. Die russischen Revolution von 1905 und 1917. Revolution in Nordosteuropa. Wiesbaden: Harras
sowitz, 2011, S. 66. 

5 Bērziņš J. Piektajam gadam – 100. 1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 
2005. gada 11.–12. janvāris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 13.–14. lpp.
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Dienas pirmajā pusē strādnieki no dažādām Rīgas priekšpilsētām plūda uz cen
tru, tad ap dienas vidu devās virzienā uz Maskavas priekšpilsētu, kur vēl strādāja 
M.  Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika, darbs tur tika pārtraukts, pēc plašiem 
mītiņiem visa lielā strādnieku masa pagriezās atpakaļ, lai dotos uz centru vai caur to 
uz mājām dažādos pilsētas rajonos. Rīgas pilsētas policijā tika saņemtas ziņas par 
iespai dīga ļaužu pūļa virzīšanos pilsētas centra virzienā, kura rīcība dažviet bija pos
toša, un tika  pieņemts lēmums – pilsētas citadelē ar bankām un dažādiem tirdzniecī
bas uzņēmumiem to neielaist. Par demonstrantu skaitu ir pretrunīgas versijas. Iz
meklēšanas dokumentos to vērtē ap 8000, dažādās atmiņās to skaits sniedzas līdz 
70 000. 

Uz vietu Daugavas krastā, kur atdūrās no priekšpilsētas nākošā Maskavas iela, tika 
nosūtīta karaspēka daļa. Tā bija militārās mācību iestādes Rīgas apakšvirsnieku mācību 
bataljona 2. rota, kas pilnīgi negaidīti šajās divās dienās bija iesaistīta kārtības uzturē
šanā pilsētā, bez kādas iepriekšējas pieredzes šai jomā. Īsā ziemas diena krēsloja, re
dzamība bija jau apgrūtināta, un visas dienas gaitā šur tur sastaptās karaspēka vienības 
bija pūļa spiediena rezultātā atkāpušās, tādēļ aicinājumi izklīst netika uztverti pietie
kami nopietni, bez tam daudziem demonstrācijas dalībniekiem īsākais mājupceļš veda 
caur centru. Demonstranti tika faktiski ieslēgti nelielā laukumā, tā kreiso pusi norobe
žoja upe, priekšā un labajā pusē bija karaspēks, bet aizmugurē slējās dzelzceļa uzbē
rums. Kareivji nopratināšanas protokolos liecinājuši par pūļa agresivitāti, svilpieniem, 
kliedzieniem, arī šāvieniem, vispārēju troksni. Arī demonstrācijas dalībnieku atmiņas 
liecina, ka ieroči demonstrantiem noteikti bijuši, un ievainojumi kareivju vidū savu
kārt apliecina, ka tie tikuši likti lietā un, iespējams, provocējuši šo sadursmi. Uz de
monstrantu pūli tika atklāta uguns tiešā tēmējumā no neliela attāluma. 2. rotas ko

1. att. Mītiņš Dundagā 
1905. gada 6. martā. 
(LKM, 96736664)
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mandieris kapteinis Nikolajs  Jordanskis mācību bataljona komandierim pulkvedim 
Fjodoram Aleksandrovam nākamajā dienā pēc notikušā ziņojis, ka pavisam izšautas 
290 patronas.6 Savu kārt citi izmeklēšanas materiāli, kā nogalināto medicīniskās sekci
jas, liecināja, ka vairāki no tiem ir miruši no sitieniem un dūrieniem. Pavisam izdevies 
iegūt ziņas par 67 šajā sadursmē bojā gājušajiem un vēlāk no ievainojumiem miruša
jiem, no kuriem viens bija kareivis. Ievainoto skaits, kuri reģistrēti dažādās ārstniecības 
iestādēs, ir 84, no tiem septiņi bija 2. rotas kareivji. Šī 13. janvāra demonstrācijas ap
šaušana Daugavmalā revolucionāro notikumu attīstībai Latvijā iezīmēja zināmu robež
šķirtni un kalpoja kā katalizators nākamo notikumu attīstībai. 

 Vispārējā streikā piedalījās arī Latvijas otras lielākās rūpniecības pilsētas – Liepā
jas strādnieki. Tur 13. janvārī kaujinieku klātbūtne dienas notikumos nav pastarpināta, 
bet gan atklāta, kaujinieku grupa šīs dienas rītā veica uzbrukumu centrālajai telefona 
stacijai. Tika atbruņota sardze, sabojāts telefons un telegrāfs, atstāta vesela tikai viena 
līnija, lai streikotāji varētu sazināties ar biedriem Rīgā, sadursmē Liepājas ostā tika no
galināts žandarmērijas apakšvirsnieks. Citās Latvijas pilsētās un apriņķu centros strei
koja daļēji un citas protesta akcijas netika veiktas. 

Notikumi 1905. gada pavasarī, streiku kustība

Pēc demonstrācijas apšaušanas turpinājās vispārējais politiskais streiks un Rīgā 
gandrīz katru dienu ar demonstrācijām tika apglabāti kritušie strādnieki. Beidzoties 
Viskrievijas politiskajam streikam, atsevišķi streiki notika daudzos uzņēmumos gan 
Rīgā, gan Liepājā un Jelgavā. 

Streiku kustībā pamazām, sākot ar agru pavasari, iekļāvās arī laukstrādnieki, kas 
visā 1905. gada revolūcijas laikā Baltijas guberņās kļuva vieni no aktīvākajiem. Šī 
slāņa aktivizēšanos lielā mērā sekmēja Latviešu sociāldemo krātiskās strādnieku par
tijas izveido tais lauku organizāciju tīkls, kas revolūcijas priekšvakarā jau bija pārklājis 
Vidzemes un Kurzemes guberņu laukus. 1905. gada martā Kurzemes guberņā sākās 
pirmie laukstrādnieku streiki, kas aptvēra Kuldīgas, Dobeles, Ventspils, Aizputes un 
Grobiņas apriņķus, pavisam ap 40 pagastu teritorijas un ap 60 muižu un pusmuižu.7 

Streikus ievadīja laukstrādnieku sapulces uz vietām muižās vai citās sabiedriskās 
vietās, kas bieži pārvērtās par mītiņiem, kuros uzstājās sociāldemokrātu aģitatori, aici
not neaprobežoties ar šaurām ekonomiskām prasībām un norādot, ka pilnīgi izmainīt 
laukstrādnieku ekonomisko stāvokli varēs, tikai iznīcinot pastāvošo patvaldniecisko 
valsts iekārtu. Ir ziņas, ka laukstrādnieku pavasara streiku prasības ir tikušas daļēji ap
mierinātas, kaut speciālu pētījumu par to nav. Toties daudzi varas iestāžu dokumenti 
liecina par milzīgo represiju vilni pret streiku dalībniekiem. Valdības vienīgā atbilde uz 
daudzajām protesta akcijām gan pilsētās, gan laukos bija pastiprinātas apsardzības 

6 Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljona 2. rotas komandiera kapteiņa Jordanska ziņojums mācību bataljona 
ko mandierim Aleksandrovam 1905. gada 14. janvārī. LVVA, 117. f., 1. apr., 546. l., 25. lp. 

7 Puļķis A., Ronis I. Revolucionārā kustība Latvijas laukos 1905. gadā. Latvijas strādnieki un zemnieki 1905.–
1907. gada revolūcijā. Rīga: Zinātne, 1989, 98. lpp.
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 stāvokļa ieviešana Vidzemes un  Kurzemes guberņās no 1905. gada 15. marta.8 Savu
kārt muižu īpašnieki kārtības uzturēšanai muižās sāka izmitināt karaspēka daļas, kas 
ar savu vardarbīgo un izaicinošo iztu rēšanos pret zemniekiem situāciju tikai sa
asināja. 

Politiskajās aktivitātēs iesaistījās arī demokrātiskā inteliģence. Tā nelegālās skolo
tāju sapulcēs tika izstrādāti jaunās skolu programmas pamatprincipi, kas paredzēja 
nopietnas izmaiņas mācību darbā, noteikti uzsverot iespēju mācīties dzimtajā valodā 
(kas plašajā un agresīvajā daudzu gadu laikā veiktajā pārkrievošanas periodā no sko
lām tika pavisam izstumta), krievu valodu atstājot kā vienu no mācību priekšmetiem. 
Pēc cara Nikolaja II aicinājuma 1905. gada 18. februārī piedalīties ar petīcijām un 
priekšlikumiem reformu sagatavošanā plaši attīstījās petīciju kampaņa, kurā aktīvi 
iesais tījās visdažādākie sabiedrības slāņi, to skaitā vairāk nekā 200 latviešu inteliģen
ces pārstāvju – Rūdolfs Blaumanis, Jānis Pliekšāns (Rainis), Janis Rozentāls, Arveds 
Bergs u.c.

Kaujinieku darbības aktivizēšanās

Masu pasākumu lielais vēriens un kā atbilde uz to – varas iestāžu vardarbība 
 zināmā mērā pārsteidza vienīgo ietekmīgo un nelegāli organizēto politisko spēku – 
Latviešu sociāldemokrātisko strādnieku partiju (LSDSP) – nesagatavotu. Tikai pēc 
krietna laika LSDSP preses orgāna “Cīņa” februāra/marta numurā parādījās raksts “Kā 
mums jācīnās?”, kas mēģināja sniegt atbildes uz jautājumiem, kuri nodarbināja dau
dzus sociāldemokrātiskās kustības dalībniekus. Raksts norādīja, ka mierīgās revolūci
jas sapnis ir izsapņots, un aicināja bruņoties, gādāt ieročus, attīstīt bruņotu cīņu pret 
patvaldniecisko iekārtu. Visai detalizēti tika izskaidroti tuvākie praktiskie cīņas uzde
vumi, uzsverot, ka vislielākie ienaidnieki ir policisti, kazaki, virsnieki, žandarmi un 
spiegi, kuri ir jāizseko un jāiznīcina. 

Minētie uzdevumi kļuva par sociāldemokrātijas radikālās daļas pamatnostādnēm 
un veicināja bruņotu kaujinieku vienību rašanos. Kaujinieki ir viena no spilgtākām un 
pretrunīgākām parādībām 1905. gada revolūcijā. Latvijā tie pārstāvēja dažādas politis
kas partijas: eksistēja gan Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (KSDSP), 
ebreju Bunda, latviešu sociāldemokrātijas, anarhistukomunistu, Latviešu sociāldemo
krātu savienības sīkākas grupas, pulciņi. Policijas un žandarmērijas materiāli arī liecina 
par neapšaubāmu Krievijas eseru partijas klātbūtni Rīgā, taču aktivizēt darbību un 
veikt kādus terora aktus tā nespēja. Revolūcijas priekšvakarā vēl netika izveidotas kon
krētas kaujinieku vienības, kuru uzdevums būtu pretoties ar ieročiem rokās, to veica 
nelegālo partijas pulciņu biedri. To primārais uzdevums bija apsargāt strādnieku rīko
tās sapulces, mītiņus, streikus un demonstrācijas, kas parādījās aizvien lielākā skaitā. 

Nākamais solis kaujinieku kustības attīstībā bija īpašu vienību organizēšanās, kas 
notika 1905. gada pavasarī un vasaras sākumā. Tajās apvienojās gan sociāldemo

8 Лифляндские губернские ведомости, № 29, 1905, 16 марта.
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krātisko pulciņu pārstāvji, gan bieži arī strādnieki, kuru idejiskā ievirze bija visai ne
skaidra, toties saistīja piedzīvojumu kāre, avantūriskais raksturs. Tā, no vienas puses, 
pastiprinājās konspirācija, jo informācija par atsevišķām operācijām vairs nebija ap
spriežama visu pulciņu biedru vidū. Toties avantūrisms, neapdomība operāciju 
 izstrādē un norisē bieži radīja neveiksmes. Noformējoties atsevišķām kaujinieku vie
nībām, aktivizējās to darbība kopumā. Visbiežāk tika veikti uzbrukumi fabriku ad
ministrācijas pārstāvjiem. Fabrikās un rūpnīcās nereti tika nometināti kazaki, kurus 
izmantoja kārtības uzturēšanai un cīņai pret streikojošiem strādniekiem. Nepietie
kami organizējušies un apbruņojušies strādnieki vēl nespēja cīnīties ar karaspēku, bet 
varēja izrēķināties ar īpaši naidīgi noskaņotiem meistariem, to palīgiem, streiklau
žiem vai tiem, kurus turēja aizdomās par spiegošanu, t.i., informācijas sniegšanu fab
rikas administrācijai par sabiedriski aktīvajiem strādniekiem, kam draudēja represi
jas – soda nauda, atlaišana no darba, apcietināšana. Fiziska izrēķināšanās vai morāla 
paze mošana, t.s. “izķerrošana”, kas nozīmēja publisku, morāli pazemojošu izraidīšanu 
no fabrikas vai kādas citas darbavietas, skāra daudzu uzņēmumu administrācijas pār
stāvjus un nereti bija ar letālu iznākumu. Tā 1905. gada 16. martā nāvīgi ievainoja 
KrievuBaltijas vagonu fabrikas atslēdznieku meistaru Karlu Albinu, 5. aprīlī Heses 
fabrikas meistaru Pēteri Pavasaru, 7. augustā Jelgavas vaskadrānu fabrikas direktoru 
Ernstu Goci.9

1905. gada aprīlī un maijā Rīgā notika pirmie bumbu atentāti: 22. aprīlī tika mesta 
bumba uz 18. Donas kazaku pulka vienību, kas jāja pa ielu, bet 1. maijā Rīgas centrā, 
Vērmaņdārzā – uz šī paša pulka kazaku vienību, kad tā mēģināja izklīdināt dārza ap
meklētājus. Pirmais mēģinājums bija neveiksmīgs, nākamajā jau cieta divi zirgi un 
viegli ievainots tika policists. Trešais bumbas atentāts notika nākamajā dienā – 2. maijā 
Rīgas nomalē, Grīziņkalnā pie iedzīvotāju iecienītā Apollo teātra, kur bumba tika 
mesta uz postenī stāvošajiem policijas uzraugiem, divi no viņiem tika nāvīgi ievainoti, 
bet trešais, vieglāk ievainotais, tiešā tēmējumā nošauts. Minēto un vēl citu nodarījumu 
izmeklēšana tika veikta sekmīgi, un tās gaitā izvirzījās Rīgas policijas pārvaldes izmek
lēšanas nodaļas vadītājs Arkādijs Koško. Laikabiedri atzīmēja, ka tieši viņa nopelns 
bija nežēlīgas spīdzināšanas sistēmas ieviešana un pielietošana pret dažādos noziegu
mos (t.sk. īpaši politiskajos) apsūdzētajiem arestantiem, ar ko šī izmeklēšanas nodaļa 
kļuva pazīstama pat aiz Krievijas impērijas robežām.10

Baznīca 1905. gada revolūcijā

1905. gada revolūcija, skarot it visas dzīves jomas, neapšaubāmi ietekmēja arī baz
nīcu. Vēsturiski bija izveidojusies situācija, ka konfesionālā sadrumstalotība atspogu
ļoja arī politisko sadrumstalotību, jo Kurzemē un Vidzemē evaņģēliski luterisko 

9 Baltijas Vēstnesis, Nr. 58, 1905, 17. marts; Nr. 75, 1905, 6. apr.; Rīgas Avīze, Nr. 18, 1905, 28. janv.; Nr. 19, 
1905, 29. janv.; Mitauische Zeitung, Nr. 67, 1905, 27. aug.; Nr. 68, 1905, 31. aug. 

10 Tribune, 1907, 5. marts. LVVA, 117. f., 1. apr., 1954. l., 203.–204. lp.
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 baznīcu pārstāvēja vācu muižniecība, pareizticību – cara valdība, kas to nekautrējās 
izman tot pārkrievošanas politikā, bet Latgalē savukārt muižniecība aizstāvēja tur do
minējošo katoļu baznīcu. Revolūcijas pašā priekšvakarā 1904. gada 12. decembrī tika 
izdots nolikums “Par norādījumiem valsts kārtības pilnveidošanai”, kas nedaudz skāra 
arī baznīcu. Nolikums pieļāva turpmāk lielāku iecietību ticības lietās un aicināja rīko
ties administratīvā kārtā, lai izskaustu citu konfesiju ticības ierobežojumus. Praktiskajā 
dzīvē revolucionāro notikumu straujajā attīstības gaitā šis nolikums neko nemainīja, 
vairāk deva cerības par kādām izmaiņām nākotnē. Nākamais nolikums 1905. gada 
17. aprīlī par ticības brīvības nostiprināšanu norādīja, ka turpmāk ir iespējama pāreja 
no pareizticības uz kādu citu konfesiju, un atļāva Krievijas impērijā darboties dažādu 
reliģisku konfesiju pārstāvjiem.

Valsts smagais birokrātiskais aparāts likumdošanas un likumu realizācijas procesu 
vilka vairāku gadu garumā ar dažādu instanču izstrādātiem nolikumiem un noteiku
miem. Tomēr kā būtisks panākums ir jāvērtē jaunu reliģisko konfesiju izveidošanās 
Latvijas teritorijā. Pētnieks Roberts Ķipurs atzīmē Septītās dienas adventistu draudzes 
izveidošanos Liepājā jau 1905. gadā, Jelgavā 1907. gadā, kā arī pēc revolūcijas Ventspilī 
1908. gadā, Valkā 1909. gadā. Pētnieks ir uzsvēris, ka šāda cara valdības attieksme ra
dīja situāciju, ka adventisti nekad nevērsās pret pastāvošo iekārtu, tātad neradīja drau
dus caram un Krievijas impērijai. Dažādo nelielo reliģisko virzienu pastāvēšana vāji
nāja dominējošās katoļu un luterāņu baznīcas pozīcijas Baltijā, kas bija izdevīgi cara 
valdībai.11

Iespaidīga nozīme darbību turpmāk leģitimizēt kā reliģiskai kopienai bija vecticīb
niekiem, kas Latvijas teritorijā bija sastopami jau no 17. gs. beigām. Tā Rīgas Greben
ščikova vecticībnieku draudzi, kuras īpašumā tolaik atradās patversme, slimnīca un 
kapsēta, reģistrēja Rīgas apgabaltiesā 1907. gada 1. novembrī. 12

 Minētajā nolikumā par ticības brīvību ir arī fiksēts nozīmīgs fakts, ka ticības mā
cība skolās ir jāpasniedz dzimtajā valodā, ko ieviesa skolās Vidzemes un Kurzemes gu
berņās, jau sākot ar 1905. gada oktobri, kas bija visai niecīgs, bet tomēr panākums 
smagajā pārkrievošanas laikmetā.

 1905. gada revolūcijas laikā Latvijā Vidzemē un Kurzemē aktualizējās protesta 
forma, kas citos reģionos nebija sastopama, – baznīcu demonstrācijas. Tās izpaudās 
kā dievkalpojuma pārtraukšana, revolucionāru dziesmu dziedāšana un mītiņošana 
gan baznīcā, gan ārpusē. Pētnieki vienprātīgi uzsver, ka tās skāra pamatā evaņģēliski 
luterisko baznīcu, dažos gadījumos arī pareizticīgo, bet apgāja Romas katoļu baznīcu. 
Pētnieks Valdis Tēraudkalns atgādina, ka būtībā tā nebija jauna protesta forma, jau 
19.  gadsimtā to pielietoja Vidzemē, draudzēm protestējot pret netīkamiem mā

11 Ķipurs R. Latvijas Septītās dienas adventistu draudžu vēsture: 1896.–1940. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1998, 
35. lp.

12 Pazuhina N. Labdarība vecticībnieku kultūrā: Rīgas Grebenščikova draudzes pieredze 1920.–1930. gados. 
Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze. Rakstu krājums. Rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts; Rīgas Grebenščikova vecticībnieku kopiena; Vecticībnieku biedrība Latvijā, 2014, 
98. lpp. 
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cītājiem.13 Šobrīd ir ziņas, 
ka  šādas demonstrācijas 
1905.  gada pavasarī un va
sarā ir notikušas aptuveni 40 
dažādās draudzēs, dažās pat 
vairākkārt. Tās nenotika sti
hiski, tās rīkoja vietējo lauku 
LSDSP organizāciju biedri, 
un demonstrāciju vietas iz
vēle bija saistīta gan ar šo 
lauku organizāciju ak ti vi
tātēm tuvākā apkārtnē, gan 
arī ar baznīcas pārstāvju 
attie cībām ar draudzi. Da žos 
gadījumos demonstrāciju 
laikā notika vardarbīgi akti 
pret atsevišķiem mācītājiem, ir ziņas par pieciem evaņģēliski luteriskās baznīcas mācī
tājiem, kuri atentātos tika nogalināti. 

Aktuālās un sen samilzušās problēmas, kas skāra galvenokārt evaņģēliski luterisko 
baznīcu, samērā plaši atspoguļotas dažādu politisko ieviržu presē visā 1905. gada re
volūcijas laikā. Dominējošie bija protesti pret patronāta tiesībām, kas liedza draudzēm 
piedalīties savu draudzes ganu izvēlē, atstājot to tikai vācu muižnieku ziņā. Inese 
Runce, kuras pētniecības lokā bijušas valsts un baznīcas attiecības, raksta, ka viedokli 
par patronāta tiesību atcelšanu paudis arī Baltijas ģenerālgubernators Vasilijs Solo
gubs, tomēr saista to ar Krievijas impērijas centieniem baznīcu pakļaut valstij.14 Taču, 
lai cik iespai dīgi šie protesti bija pret morāli un vēsturiski novecojušo attiecību formu, 
tā kopumā palika nemainīga. Protestus izsauca arī vēsturiski izveidojusies evaņģēliski 
luterisko draudžu mācītāju atalgojuma sistēma, kas bija radījusi situāciju, ka mācītājs 
saņēma obligātās baznīcas nodevas un vēl saimniekoja zemes īpašumā, kur rīkojās 
gluži tāpat kā muižas īpašnieks muižā. Pētnieks Valdis Tēraudkalns raksta, ka revolū
cijas laikā vērojamajam naidīgumam pret baznīcu tomēr ir senāka vēsture, kas saistīta 
ar 19. gadsimta latviešu nacionālistu duālo attieksmi pret reliģiju, un, veidojoties lat
viešu inteliģencei, tā kopumā atsvešinājās no baznīcas, pozicionējot sevi kā laikmetīgu 
brīvdomīgu sabiedrības daļu. Viņš uzsver arī, ka latviešu sociāldemokrātu vidū domi
nēja antiklerikāla un ateistiska sociālisma versija atšķirībā no Rietumeiropas.15 Jau 
1905.  gada vasarā vairākās vietās Vidzemes un Kurzemes guberņā tika apturēta ik
nedēļas dievkalpojumu kārtība, rudenī un gada nogalē lielākā daļa dievnamu laukos 

13 Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas. Starptautiska konference. Informācija, 
revolūcija, reakcija: 1905.–2005. 2005. gada 23.–25. novembris, Rīga (Latvija): materiālu krājums. Rīga: Latvi
jas Nacionālā bibliotēka, 2005, 36. lpp.

14 Runce I. Mainīgās divspēles. Valsts un baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940. Rīga: LU Filozofijas un sociolo
ģijas institūts, 2013, 108.–109. lpp.

15 Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas refleksijas, 36. lpp.

2. att. Mītiņš pie baznīcas 1905. gada vasarā. K. Miesnieka gleznas 
reprodukcija (Miesnieks K. Mana dzīve un darbs mākslā. Rīga: Latvijas 
Valsts izdevniecība, 1959, 288. lpp.)
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tika slēgti, mācītāji, līdzīgi muižniekiem, baido
ties no nemieriem, meklēja patvērumu  pilsētās. 

Notikumi 1905. gada vasarā

1905. gada vasarā notika pretošanās mobili
zācijai armijā un plaši laukstrādnieku streiki, kas 
aptvēra Vid zemi, Kurzemi, bet visaktīvāk izpau
dās Dobeles un Bauskas apriņķos. Šoreiz streiku 
kustībā piedalījās ne tikai muižu laukstrādnieki, 
bet arī saimnieku kalpi. Streiku norise sakrita ar 
labības novākšanas laiku, un tos pavadīja dažādi 
vardarbības akti – tika dedzinātas muižu saim
niecības ēkas, sagatavotā lopbarība, postīti krogi 
un pagastu valdes, telefona un telegrāfa līnijas, 
dzelzceļš, tika veikti atsevišķi uzbrukumi valdī
bas ierēd ņiem, muižniekiem, pagasta adminis
trācijas pārstāvjiem, kā rezultātā 1905.  gada 
6. augustā Kurzemē tika izsludināts karastāvok
lis. Laukstrādnieku prasības galvenokārt bija 
saistītas ar ekonomiskiem jautājumiem: saīsināt 
darbadienu līdz 10 stundām, sadzīves apstākļu 
uzlabošana, prasot kalpa ģimenei ar bērniem at
sevišķu dzīvojamo telpu, darba algas paaugstinā

šana. Šī streika ieguvumi bija ļoti īslaicīgi un nenozīmīgi. Baltijas ģenerālgubernatora 
uzdevumā Kurzemes un Vidzemes guberņu kamerālvalžu veiktā laukstrādnieku dzīves 
līmeņa izpēte 1906. gada sākumā kopumā apliecināja iemeslus, kas mudināja tik plašu 
lauku iedzīvotāju slāni iesaistīties revolucionārajā kustībā: līdz pat 16 stundu gara 
darba diena sezonas laikā, trūcīgais uzturs un alga, kas ļāva tikai izdzīvot, nevis veidot 
uzkrājumus, bezcerīgi mēģinājumi mainīt sociālo stāvokli.16 

Pretošanās mobilizācijai, kas tika izsludināta 1905. gada 16. augustā, izpaudās kā 
laukos, tā pilsētās, apturēt to neizdevās. Plašas sadursmes ar karaspēku mobilizēto 
iesauk šanas dienās 19. un 20. augustā notika Liepājā, kur jauniesauktos ceļā uz staciju 
mēģināja apturēt iedzīvotāju pūlis.17

16 Baltijas guberņu kamerālpalātu ziņojumi par laukstrādnieku ekonomisko stāvokli Vidzemes un Kurzemes 
gu berņās 1905. gadā [dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi 
Līga Lapa]. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2015, 121.–145. lpp.

17 Baltijas Vēstnesis, Nr. 185, 1905, 25. aug.

3. att. Pēdējais latvietis. Karikatūra rāda lielas daļas 
vācbaltiešu mūžseno sapni – pārvērst Baltiju par vācu 
zemi. Riharda Zariņa zīmējums. Sērija: Preses balsis 
par latviešiem. II. Baltische Tageszeitung (Svari, Nr. 1, 
1906, 10. lpp.)
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Uzbrukums Rīgas centrālcietumam 1905. gada septembrī

Izmeklējot kaujinieku operācijas, policija samērā ātri nāca uz pēdām bumbu čaulu 
izgatavošanai, kas visai atklāti tika veikta metālapstrādes rūpnīcā “Fēnikss” LSDSP 
Rīgas komitejas locekļa Jāņa Lāča vadībā, kā arī atklāja pārējās procesa detaļas. Sekoja 
plaši aresti, apcietinātos turēja nesen uzceltajā centrālcietumā, un brīvībā palikušajiem 
radās ideja par bēgšanas organizēšanu, jo bija izdevies no cietuma celtniecībā nodar
binātajiem iegūt vārtu un kameru atslēgu nospiedumus. Uzbrukums centrālcietumam 
notika naktī no 7. uz 8. septembri un radīja sabiedrībā plašu rezonansi. Tika atbrīvoti 
divi ieslodzītie, un uzbrucēji bez zaudējumiem atstāja cietuma teritoriju, kurā palika 
2 nogalināti un 3 ievai noti cietuma uzraugi. Padomju periodā šī operācija tika vērtēta 
kā sekmīga, un vērtējumam var piekrist attiecībā uz patvaldības režīma diskreditāciju. 
Praksē gan operācijai bija nevajadzīga publicitāte, jo kaujinieki pie cietuma sapulcējās 
vairākas reizes, atslēgu oriģināli bija izgatavoti no īpaša sakausējuma zviedru tērauda, 
tāpēc katrs atdarinājums iztu rības ziņā krietni atpalika un slēdzot lūza, tādēļ arī izde
vās atslēgt tikai dažas kameras.

1905. gada 17. oktobra manifests un arodbiedrību veidošanās

1905. gada revolūcijas galvenie notikumi risinājās rudenī, un tos ievadīja oktobra 
Viskrievijas politiskais streiks, kas sākās 7. oktobrī uz Maskavas–Kazaņas dzelzceļa 
līni jas un īsā laikā pārauga par visas valsts politisko streiku, kurā pakāpeniski iesaistījās 
arī Vidzemes, Kurzemes un Vitebskas guberņu iedzīvotāji. 17. oktobrī tika izdots cara 
Nikolaja II manifests “Par valsts kārtības pilnveidošanu”, kas pasludināja valsts pilsoņu 
pilsoniskās brīvības pamatus un aizsāka impērijas pārveidi konstitucionālās monarhi
jas virzienā. Latvijas iedzīvotājos manifests radīja revolucionārā noskaņojuma pacē
lumu, savukārt sociāldemokrātiskās organizācijās arvien lielāku ietekmi guva radikālo 
uzskatu pārstāvji.18 

Reālā vara Rīgā arvien vairāk pārgāja sociāldemokrātisko organizāciju izveidotās 
Federatīvās komitejas rokās, kas bija izveidojusies 1904. gada septembrī no LSDSP un 
ebreju Bunda pārstāvjiem un darbību aktivizēja, sākot ar 1905. gada pavasari un va
saru. Laika posmā pēc manifesta pasludināšanas Rīgā notika grandiozi mītiņi un pub
liskas tautas sapulces teātros un biedrību zālēs. 

 Lielajos mītiņos strādnieki sāka grupēties pa nozarēm un veidojās arodbiedrības. 
Arodbiedrības ir noteiktā saimniecības nozarē nodarbinātu strādnieku vai kalpotāju 
organizācijas, kas aizstāv savu biedru saimnieciskās un sociālās intereses. Rie tum
eiropā un ASV arodbiedrību rašanos var saistīt ar laika posmu 18. gs. beigās, bet Krie
vijas impērijā šis process notika tikai 1905. gada revolūcijas laikā un bija viens no 
 revolūcijas iekarojumiem. Latvijā interese par atklātām un legālām strādnieku organi
zācijām radās jau 19. gs. beigās līdz ar kapitālisma attīstību un strādnieku šķiras 

18 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900–1918. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 351.–352. lpp. 
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 izveidošanos, tās emancipācijas kustību, aktīvāku piedalīšanos sabiedriskās dzīves no
risēs, īpaši dažādu ekonomisko biedrību darbībā, kas plaši veidojās jau no 19. gs. 
60. gadiem. 1905. gada revolūcijas priekšvakarā vairākās Krievijas impērijas pilsētās: 
Pēterburgā, Maskavā, Rīgā un citur radās strādnieku streiku komitejas, fabriku un rūp
nīcu padomes, kuras savā darbībā īstenoja arī profesionālo biedrību funkcijas un vei
doja arodkustības iedīgļus. 1905. gada sākumā šādas organizācijas bija jau vairākās 
Rīgas fabrikās un rūpnīcās. 

Nākamais solis arodkustības attīstībā bija nozares strādnieku apvienošanās. Rīgā 
noorganizējās tipogrāfiju, dzelzceļa darbnīcu, mašīnbūves un vēl dažu citu nozaru 
strādnieku savienības, bet to darbībai bija puslegāls raksturs, ko noteica varas iestāžu 
represijas. Tipogrāfijas strādnieku arodbiedrība attīstīja nelegālo darbu, izstrādājot 
burtliču un iespiedēju prasības, kas tika saskaņotas ar darba devējiem, un 1905. gada 
8.  martā tika parakstīts pirmais kolektīvais līgums, piedaloties 22 Rīgas tipo
grāfijām.19 

Centrālajos Krievijas rūpniecības rajonos arodkustība gāja uz priekšu straujākiem 
soļiem, un 1905. gada 24. septembrī Maskavā darbu sāka Viskrievijas arodbiedrību 
I konference. Tajā piedalījās delegāti no 26 Maskavas profesionālajām organizācijām 
un pārstāvji no 5 Krievijas pilsētām (Rīga to vidū nebija). Arodbiedrības Latvijā sāka 
veidoties pēc 1905. gada 17. oktobra manifestā pasludinātajām biedrošanās brīvībām. 
Līdz oktobra beigām izdevās nodibināt dzelzs rūpniecības strādnieku, drēbnieku un 
šuvēju, tirdzniecības un rūpniecības iestāžu kalpotāju arodbiedrības. 1905. gada ok
tobra beigās izvei dojās arodbiedrību centrālais birojs, kurš īpašu uzmanību veltīja to 
nozaru strādnieku organizēšanai, kur līdz šim darbs bija ritējis gausāk.

1905. gada decembra vidū Rīgā bija aptuveni 25 arodbiedrības, kas aptvēra visas 
galvenās rūpniecības nozares: metālapstrādes, ķīmiskās, tekstilrūpniecības, pārtikas, 
poligrāfijas u.c., kā arī daudzu iestāžu un uzņēmumu kalpotājus. Īpaši pieminēt šeit 
var dzelzceļnieku, arī pasta un telegrāfa darbinieku arodbiedrības darbību, kas izraisīja 
plašu rezonansi. Dzelzceļnieku organizācija darbu sāka nelegāli oktobra pirmajā pusē, 
pēc 17. oktobra manifesta kļuva par Viskrievijas dzelzceļnieku arodbiedrības nodaļu. 
Arodbiedrībai izveidojās kontakts ar Rīgas mezgla priekšnieku Josifu Daraganu, kurš 
pats nereti piedalījās ekonomisko jautājumu risināšanā. Pasta un telegrāfa darbinieku 
profesionālā organizācija izveidojās pēc Viskrievijas oktobra politiskā streika, ar noda
ļām Maskavā, Samarā, Caricinā, arī Rīgā un Liepājā. 1905. gada 15. novembrī Maskavā 
notika šīs nozares pārstāvju kongress, kur 109 delegātu vidū bija arī Rīgas centrālā 
pasta kalpotājs Jēkabs Jansons.20

Represijas pret organizācijas dalībniekiem izraisīja pasta un telegrāfa darbinieku 
vispārēju streiku, kas Rīgā sākās jau 15. novembrī un ilga līdz 18. decembrim, atstājot 
smagas sekas saimnieciskajā dzīvē. Mēģinot stabilizēt saimniecisko stāvokli, cara val

19 Lapa L. Arodorganizāciju pirmsākumi Latvijā 1905. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1992, 
91. lpp.

20 Millere M. Jēkabs Jansons. Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 3. d. Rīga: Avots, 1983, 
200. lpp.
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dība 5. decembrī izdeva nolikumu, kas aizliedza atsevišķu valsts iestāžu, to skaitā pasta, 
telegrāfa un dzelzceļa darbiniekiem streikot, ka arī darboties profesionālajās organizā
cijās, bet administrācijai – sadarboties ar tām. Dzelzceļnieku centrālais birojs Rīgā 
darbību izbeidza 1905. gada decembra beigās. Dzelzceļnieku, kā arī pasta un telegrāfa 
darbinieku arodbiedrības bija vienīgās, kuru locekļus tiesāja. Abās nozarēs strādājoša
jiem vairs neradās iespēja atjaunot arodorganizācijas darbu līdz pat 1917. gada Feb
ruāra revolūcijai, jo 1906. gada 4. martā izdotie pagaidu noteikumi par biedrībām un 
savienībām šīm nozarēm ļāva dibināt tikai labdarības, savstarpējās palīdzības organi
zācijas, bēru kases.21

Arodbiedrību veidošanās procesā iesaistījās arī demokrātiskā inteliģence. Tās pār
stāvji – skolotāji jau kopš 1903. gada nesekmīgi mēģināja organizēties pēc profesionālā 
principa. Revolūcijas priekšvakarā dziļa neapmierinātība ar esošo izglītības sistēmu 
valdīja gandrīz visos slāņos. 1887. gada 17. maijā apstiprinātie pagaidu noteikumi par 
Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņas pamatskolu pārvaldi vēl ciešāk nostipri
nāja rusifikācijas sistēmu, kura jau gadsimtu mijā deva jūtamus rezultātus. Rusifikācijas 
politika, izskauzdama no skolām dzimto valodu, degradēja visu izglītības sistēmu. Paši 
skolotāji šīs sistēmas trūkumus izjuta visvairāk un, mēģinot organizēties, meklēja ceļus 
to novēršanai. 1904. gada augustā un 1905. gada februārī sanāca vairākas nelegālas 
skolotāju sapulces, kurās runāja par pedagogu stāvokli, kā arī apsprieda un izstrādāja 
jaunas skolu programmas pamatprincipus, kas paredzēja nopietnas izmaiņas mācību 
darbā, uzsverot iespēju mācīties dzimtajā valodā, krievu valodu atstājot kā vienu no 
mācību priekšmetiem. Jauno programmu apkopoja publicists Jānis Asars, un 
1905. gada augustā tā iznāca atsevišķā brošūrā “Mūsu tautskola”. 

1905. gada pavasarī izveidojās nelegāla sociāldemokrātiska skolotāju organizā
cija, kas faktiski sāka pildīt arī arodbiedrības funkcijas. Aprīlī sasauktajā nelegālajā 
skolotāju konferencē piedalījās ne vien latviešu, bet arī krievu un ebreju izglītības 
darbinieki, kopskaitā 125 biedri. Viens no konferences darba kārtības jautājumiem 
bija attieksme pret Viskrievijas skolotāju profesionālās organizācijas nodaļu dibinā
šanu, kuras statūtu projekts bija izstrādāts Maskavā un kopumā paredzēja risināt ne 
tikai profesionālus, bet arī politiskās dzīves jautājumus. 1905. gada aprīļa sākumā 
Maskavā dibinājās Viskrievijas izglītības darbinieku arodbiedrība, Rīgas skolotāju 
skatījumā tās statūti tika vērtēti kā pārāk mēreni, tādēļ tika atzīts par iespējamu pie
dalīties Vis krievijas savienības darbā tik daudz, lai vienotos par kopēju cīņas taktiku 
skolotāju starpā.22 Neliela Viskrievijas skolotāju savienības Rīgas nodaļa tomēr nodi
binājās, tā apvienoja  zināmu daļu Rīgas skolu krievu tautības pedagogu, kuri, turoties 
sāņus no sabiedriskās dzīves notikumiem, galveno uzmanību veltīja savstarpējo kon
fliktu risināšanai. 

1905. gada 26. oktobrī kopējā skolotāju un vecāku mītiņā tika ievēlēts birojs, kurā 
sāka darboties sabiedrībā pazīstami cilvēki: J.  Pliekšāns (Rainis), Kārlis Skalbe, 

21 Лифляндские губернские ведомости, № 31, 1906, 20 марта.
22 Vičs A. Latviešu skolu vēsture. 5. sēj.: Laikmets no 1905.–1915. g. Rīga: R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, 1940, 

48. lpp.
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Elza  Rozenberga (Aspazija), Vilis Plūdonis u.c. Biroja uzdevums bija Skolu valdes vietā 
vadīt skolu lietas un organizēt Latvijas skolotāju kongresu. Abas organizācijas – gan 
sociāldemokrātisko skolotāju birojs, gan skolotāju un vecāku birojs – darbojās kopīgi 
un labā saskaņā. Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju kongress, kas sanāca Rīgā 
10.–14.  no vembrī, neapšaubāmi bija nozīmīgs notikums Latvijas politiskajā dzīvē. 
Kongresā piedalījās ap 1000 delegātu no dažādām mācību iestādēm, un tajā tika pie
ņemta jauna skolu programma, kas paredzēja vispārēju obligātu sešgadīgu pamatskolu, 
dzimtās valodas mācīšanu skolās, skolu nodošanu pašvaldības rokās. Tautskolotāju 
kongress pieņēma radikālo LSDSP prasību par skolas atdalīšanu no baznīcas, noraidot 
iecietīgāko domu par ticības mācību kā neobligātu priekšmetu. Kongress aicināja sko
lotājus turpmāk vadīties pēc jaunās programmas. Jāatzīst gan, ka daudzās skolās, jau 
sākot ar 1905.  gada rudeni, vairākas programmas prasības, kā dzimtās valodas 
 ieviešana mācību darbā, jau tika īstenotas dzīvē pirms kongresa lēmumiem. Tautskolo
tāju kongress atzina skolotāju arodbiedrības dibināšanas nepieciešamību un uzdeva 
Rīgas arodbiedrību centrālajam birojam izstrādāt tās statūtus. Latvijas tautskolotāju 
savienības statūtu projekts tika pieņemts kongresā ievēlētā biroja sēdē 23. novembrī.23 
Turpmākos darbības principus vajadzēja izstrādāt nākamajam tautskolotāju kongre
sam, kas bija ieplā nots 27. decembrī, bet, mainoties politiskajai situā cijai, tam vairs ne
izdevās  sanākt.

1905. gada novembrī arodbiedrības izveidojās arī Latvijas otrajā lielākajā pil
sētā – Liepājā. Nepilnu divu mēnešu laikā radās trīs arodorganizācijas, šeit atsevišķu 
nodaļu nodibināja Viskrievijas skolotāju un dzelzceļnieku arodbiedrības nodaļas. 
Jelgavā arī izveidojās trīs patstāvīgas profesionālas organizācijas un vēl Viskrievijas 
 ierēdņu savienības nodaļa. Arodbiedrības, gluži tāpat kā citas sabiedriskās organizā
cijas, aizvien vairāk politizējās. KSDSP idejisko vadību pati pirmā atzina profesio
nālā biedrība – nelegālā tipogrāfijas darbinieku arodbiedrība, vēlāk Viskrievijas 
dzelzceļnieku arodbiedrība. Atklātas simpātijas Latvijas sociāldemokrātijai pauda 
skolotāji.

Rīgas fabrikantu biedrība

Strādnieku ekonomiskās cīņas panākumi un vēriens, līdzīgi kā Rietumeiropā, lika 
konsolidēties arī uzņēmējiem, un 1905. gada 22. oktobrī nodibinājās Rīgas fabrikantu 
biedrība. Jau vienā no tās pirmajām sēdēm 23. oktobrī tika pieņemts lēmums, ko fabri
kanti viennozīmīgi uzskatīja par svarīgāko un nepieciešamāko, proti, ka turpmāk uz
ņēmumos darbalaika saīsināšana un darba algas paaugstināšana var notikt tikai ar fab
rikantu biedrības komitejas lēmumu.24 Rīgas fabrikantu biedrība, vismaz tās darbības 
sākuma posmā, mēģināja strādnieku un uzņēmēju savstarpējās attiecībās spēlēt  ierasto 
un noteicošo lomu, pat neuzklausot guberņas fabriku inspektoru centienus savstarpējo 
konfrontāciju ievirzīt daudzmaz konstruktīvā gultnē. Tā Vidzemes guberņas vecākais 

23 Mājas Viesis, Nr. 48, 1905, 30. nov.
24 Fabrikantu biedrības sēde 1905. gada 23. oktobrī. LVVA, 2765. f., 1. apr., 9. l., 2. lp.
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fabriku inspektors Aleksandrs Bikovs pauda viedokli, ka pārdzīvotie satricinājumi ir 
uzskatāmi pierādījuši, ka fabrikantu un strādnieku savstarpējo attiecību formas neap
mierina visas laikmeta prasības un pavisam negarantē mierīgu fabriku un rūpnīcu ra
žošanas attīstību. Izeju no šīs situācijas viņš saskatīja uzņēmēju kontaktos ar arodbied
rībām, līdzīgi kā tas notika daudzās Eiropas valstīs.25 Situācija nedaudz mainījās 
1905. gada decembra sākumā, kad strauji pasliktinājās saimnieciskais stāvoklis, kopējā 
uzņēmēju sapulce iestājās par sakaru un kontaktu veidošanu ar strādnieku profesionā
lajām organizācijām, bet praksē to neizdevās realizēt, spēku samērs mainījās. Pastipri
noties represijām, arodorganizācijas darbu pārtrauca vai arī centās saglabāt nelegālos 
birojus. 1906. gada 4. martā izdotie Pagaidu noteikumi par biedrībām un savienībām – 
pirmais likumdošanas akts, kas noteica arodbiedrību tiesisko stāvokli Krievijas im
pērijā, kā arī arodkustības izveidošanās ir neapšaubāms 1905. gada revolūcijas 
 panākums.

Sadursmes Maskavas priekšpilsētā Rīgā

Laikā, kad Rīgu bija pārņēmusi t.s. brīvības dienu sajūsma, situācija tās Maskavas 
priekšpilsētā, kur blakus vecticībniekiem un citiem krievu tautības iedzīvotājiem 
tradicionāli dzīvoja arī ievērojama daļa ebreju, kļuva aizvien saspringtāka. Ebreju 
diasporas pārstāvji pamatoti baidījās no grautiņiem, par kuru norisi Krievijā pietie
kami plaši rakstīja prese. Savukārt starp vecticībniekiem, kas bija samērā noslēgta, 
konservatīva un inerta vide, sāka izplatīties baumas, ka latvieši un ebreji gatavojas 
atriebties krieviem par to, ka tie nestreiko, neiesaistās revolucionārajos pasākumos, 
paliek uzticīgi cara valdībai. Abas puses jutās apdraudētas un neaizsargātas, sakāpi
nāti uz tvēra jebkādus notikumus viņu apdzīvotajās vietās, auga panika, klīda vis
dažādākās  baumas. 

Lai pasargātu ebrejus no iespējamās vardarbības Maskavas priekšpilsētā, viņu 
aizstāvībai sāka ierasties kaujinieku vienības, to lomu ebreju diasporas aizstāvībā ir 
uz svēris vēsturnieks Aivars Stranga.26 Šīs vienības par  apdraudējumu savukārt uzska
tīja vecticībnieki. Pārliecināti par vardarbību pret viņiem, ko gatavo pašaizsardzības 
vienības, tie vērsās pret jebkuru svešu apkārtnē iepriekš nemanītu seju, un laikā no 
22. līdz 24.  oktobrim priekšpilsētā risinājās dažādas sadursmes, kurās galvenokārt 
cieta ieradušies kaujinieki un arī vecticībnieki, bet deklasētie elementi veica laupīša
nas. Tomēr jāuzsver pats galvenais – grautiņi nenotika, ebreji tika aizsargāti, un kauji
nieku ierašanās izslēdza iespēju sākt izrēķināšanos, tāpat neviens neiedrošinājās iero
sināt Rīgā atklātu uzstāšanos pret ebreju diasporu, kā tas notika vairumā Krievijas 
pilsētu. 

25 LVVA, 2765. f., 1. apr., 9. l., 14. lp.; 14. l., 14. lp.
26 Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts – 1945. gads. Rīga: LU 

žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2008, 361. lpp.
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Politiskās aktivitātes un pagastu delegātu 
kongress

Pēc 17. oktobra manifesta Krievijas impērijā 
bija iespē jams dibināt politiskas partijas. Vācbal
tieši izveidoja Baltijas konstitucionālo partiju un 
Monarhistiski konstitucionālo partiju. Krievus 
pārstāvēja Maskavā dibinātās Konstitucionāli de
mokrātiskās partijas Rīgas nodaļa un 17. oktobra 
savienība. Latviešu pilsonību pārstāvēja Latviešu 
konstitucionāli demokrātiskā partija un Latviešu 
demokrātu  partija.

1905. gada 2. novembrī pēc Vidzemes guber
natora Nikolaja Zvegincova iniciatīvas tika sa
saukta Rīgas apriņķa pagastu vecāko, viņu palīgu 
un rakstvežu sapulce, kas mēģināja apkopot pa
gastu pašvaldību akūtās prasības un secināja, ka 
darbs ir iespaidīgs un tas, neapšaubāmi, jāturpina. 
Šim nolūkam izveidoja biroju no 4 pagastu vecā
kajiem un rakstvežiem, par tā vadītāju kļuva Kok
neses pagasta rakstvedis Jānis Kroders. Tika izstrā
dāts un publicēts Vidzemes pašvaldību reformas 
projekts, bet kļuva skaidrs, ka tādas pašas problē
mas ir arī Kurzemes guberņā un latviešu apdzīvo
tajos novados Latgalē, tāpēc šo pagastu sabiedrības 
pārstāvjus birojs uzaicināja ierasties Rīgā 19. no
vembrī uz pašvaldību kongresu, lai izstrādātu un 

 apspriestu jauno pašvaldību projektu.27 Šajā dienā Rīgā ieradušos delegātus Vidzemes 
gubernators N. Zvegincovs sagaidīja ar noraidījumu, jo piedalīties citu guberņu 
 pro blēmu risināšanā vairs nebija viņa kompetence. Tomēr delegāti izlēma nepakļauties 
gubernatoram un kongresu noturēt. Tā darba kārtībā bija vairāki jautājumi: par poli
tisko stāvokli, līdzšinējo pašvaldības iestāžu trūkumi, nākamās pašvaldības projekts, 
par pārejas laikmetu. Kongress aicināja atcelt vecās pagastu valdes un vēlēt uz demo
krātiskiem pamatiem jaunās pagastu rīcības  komitejas un pagastu tiesas, kurām jādar
bojas līdz Krievijas satversmes sapulces sasaukšanai, kas galīgi izlems pašvaldību jautā
jumu. Delegāti ievē lēja centrālo biroju 5  cilvēku sastāvā, no kuriem publiski zināmi 
kļuva tikai trīs: Jānis Asars, Jānis Brigaders un Jānis Kroders. 

Jauno pagasta varas orgānu vēlēšanas nelielā daļā Latvijas lauku pagastu praksē jau 
bija notikušas, pavisam tās izveidojās, pēc vēsturnieka Kārļa Martinsona aprēķiniem, 
470 pagastos jeb 94% no to kopskaita.28 Rīcības komiteju darbības laiks bija īss, vidēji 

27 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 389. lpp.
28 Turpat, 366. lpp.

4. att. Karikatūra atspoguļo laikraksta “Novoje 
Vremja” viedokli, kas ir vienlīdz kritisks pret abām 
revolūcijā pretī stāvošām pusēm. Riharda Zariņa 
zīmējums. Sērija: Preses balsis par latviešiem. III. 
Novoje Vremja (Svari, Nr. 2, 1906, 23. lpp.)
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tikai nedaudz vairāk par mēnesi. Tās risināja tā brīža pagasta pārvaldes jautājumus, 
pārvaldīja bieži bez īpašnieka palikušo muižas saimniecību, iekasēja nodokļus, risināja 
skolu jautājumu u.c. Komiteju darbu pārtrauca soda ekspedīciju ierašanās, un rīcības 
komiteju locekļi kā jaunās varas pārstāvji bija tie, kas tika pakļauti vislielākajām repre
sijām, īpaši 1905. gada decembrī un 1906. gada sākumā.

Latvijas valstiskuma idejas attīstību 1905. gada revolūcijas laikā ir pētījis vēstur
nieks Jānis Bērziņš.29 Viņš atzinis, ka pirmās idejas par Latvijas valstiskumu jau ir sais
tītas ar 19.  gs. otro pusi. Tomēr doma par valstiskuma nepieciešamību parādījās 
1905.  gada revolūcijas laikā, kaut gan netika izvirzīta ideja par neatkarīgu Latvijas 
valsts izveidošanos ārpus Krievijas impērijas sastāva, bet tika prasīta lielāka vai mazāka 
pašnoteikšanās iespēja ar ne visai konkrētu autonomijas radīšanu šīs impērijas ietva
ros. Tautskolotāju un pagastu delegātu kongresos tika izvirzīts jautājums par nacionālo 
autonomiju, tomēr politiski ietekmīgās LSDSP pārstāvju negatīvās attieksmes dēļ tas 
tika noraidīts.

Muižu dedzināšana un postīšana

Vieni no skarbākajiem ar revolūcijas norisi saistītajiem notikumiem ir masveida 
muižu un piļu dedzināšana vai postīšana 1905. gada nogalē. Vēstures avotos ir sasto
pami skaitļi: Vidzemē un Kurzemē kopā 418 vai 459 muižas,30 tomēr tie nerāda pre
cīzu ainu, jo daudzos gadījumos tika nopostītas arī saimniecības ēkas, kalpu un citu 
muižas ļaužu dzīvojamās mājas. Hronoloģiski muižu dedzināšana sākās 1905. gada 
novembra pēdējā nedēļā un turpinājās visu decembri. Par šo procesu īpašu vēstu
risku pētījumu nav, dedzināšana tāpat maz pieminēta atmiņās, laika gaitā kļūstot zi
nāmā mērā neērta. Apkopojot materiālus, var spriest, ka dedzināšana vairumā gadī
jumu nav notikusi stihiski, tā veikta ar nodomu, galvenokārt domājot par to, lai gan 
vācu muižniekiem, gan cara karaspēkam nebūtu atbalsta un apmešanās vietas. Lē
mumu par muižu dedzināšanu varēja pieņemt pagasta rīcības komitejas vai nelegālo 
sociāldemokrātisko organizāciju locekļi, vai arī abi kopā. No minētajiem dominante 
tomēr pieder sociāldemokrātiskajiem lauku centriem, par ko liecina daudzi vēstures 
avoti. Daži vēstures materiāli liecina vienkārši par bruņotu laupītāju bandu darboša
nos, īpaši Cēsu apkaimē. Izmeklēšanas materiāli dedzināšanas lietās apliecina arī 
zemnieku piedalīšanos muižu izlaupīšanā, vērtīgu vīna pagrabu tukšošanā, muižai 
piederošu dārgu sugas lopu izkaušanā vai pārdošanā. Tiesu materiāli rāda arī ainas 
par muižas ļaužu pretošanos un dažreiz pat bruņotu pretsparu dedzinātājiem, visai 
pašaizliedzīgu vērtslietu un citu vērtīgu mantu glābšanu, slēpšanu un pēc tam atgrie
šanu to īpašniekiem. 

29 Bērziņš J. Latvijas valstiskuma ideja 1905. gada revolūcijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1992, 
84.–116. lpp.

30 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 388. lpp.
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Zaudējumu milzīgais apmērs, kas radās šajā dedzināšanas procesā, ir grūti aptve
rams: gāja bojā arhitektoniski augstvērtīgi ēku ansambļi, darbarīki, tolaik vēl reti sasto
pamās lauksaimniecības mašīnas, tika izkauti rūpīgi selekcionētie sugas lopi, iznīcināta 
lopbarība un labība. Bez materiālām vērtībām bojā gāja arī vērtīgi mākslas darbi, uni
kāli vēstures avoti un arhīva materiāli, daudzu gadsimtu gaitā rūpīgi komplektētas bib
liotēkas.

1906. gada 15. martā pēc cara Nikolaja II iniciatīvas Valsts padome lēma par atlī
dzības piešķiršanu tiem zemkopjiem, kuri cietuši revolūcijas laikā (praksē tie bija cie
tušie muižnieki). Tika izveidotas atsevišķu apriņķu komisijas, kuru sastāvā bija cara 
administrācijas un muižnieku pārstāvji, kas lēma par atlīdzības lielumu. Tā, piemēram, 
Rīgas apriņķim, kas bija visvairāk cietušo vidū, atlīdzības piešķirtā summa 1906. gadā 
bija 110 000 rubļu un 1907. gadā 195 000 rubļu. Savukārt Cēsu apriņķa pagaidu komi
sija 1906.  gadā vien saņēma lūgumus pēc palīdzības no 37 īpašumiem par kopējo 
summu 1 591 363,75 rubļi.31 Zaudējumu apmēru šajās lietās pēc iesniegtajiem doku
mentiem var konstatēt atsevišķām muižām, kuru īpašnieki lūguši atlīdzību. Skrīveru 
muižas īpašnieks, izcilais biologs un dendrologs Maksimiliāns fon Zīverss, lūdza atlī
dzību 124 000 rubļu apmērā: izpostīto ēku atjaunošanai 106 000 rubļu un  iznīcinātā 
inventāra atjaunošanai 18 000 rubļu. Komisija ierobežoto  līdzekļu dēļ atlīdzību varēja 
piešķirt tikai 20 000 rubļu apmērā.32 

Valdība neuzskatīja par iespējamu kompensēt visus materiālos zaudējumus, atlī
dzības mērķis bija sniegt daļēju atbalstu ātrākai saimnieciskās darbības atjaunošanai. 
Nav īpašu pētījumu par apdrošināšanas biedrību attieksmi pret apdrošinātajām 
ēkām, bet gadījumos, kad šī problēma ir minēta kādā citā kontekstā (piem., ties
vedībā), ir redzams, ka apdrošinātāju attieksme ir pilnīgi noraidoša, pamatojoties uz 
aizbildinājumu, ko mūsdienu juridiskajā terminoloģijā apzīmē ar jēdzienu “nepārva
rama vara”.

Bruņotās cīņas

Revolūcijas kulminācija bija saistīta ar bruņotām sadur smēm Latvijas laukos un 
pilsētās, kas atsevišķās vietās (piem., Talsos un Tukumā) pārauga bruņotās sacelšanās. 
Kursu uz bruņotu sacelšanos jau no 1905. gada sākuma nosprauda LSDSP un KSDSP. 
 Līdzīgs viedoklis tika pausts vairākās Krievijas atbrīvošanās kustības opozicionāro par
tiju konferencēs Parīzē 1904. gada 30. sep tembrī – 4. oktobrī un 1905. gada 2.–8. aprī
lī.33 Akūta problēma bija bruņojuma jautājums – ieročus  ieguva, atbruņojot policistus, 

31 Rīgas apriņķa komisijas priekšsēdētāja ziņojums Vidzemes gubernatoram 1906. gada 30. maijā. LVVA, 
210. f., 1. apr., 36. l., 2. lp., 2. lp. o. p., 7. lp; Cēsu apriņķa komisijas sēdes protokols 1906. gada 15. martā. 
LVVA, 211. f., 1. apr., 39. l., 2. lp. o. p.

32 Īpašuma Remershof (Skrīveri) īpašnieka Maksa Augusta d. fon Siversa, kurš dzīvo Rīgā Reimersa ielā 1, lū
gums Rīgas apriņķa komisijai. LVVA, 210. f., 1. apr., 24. l., 3., 5. lp.

33 Чихару И. Японский резидент против Российской империи. Полковник Акаси Мотодзиро и его мис-
сия. 1904–1905 гг. Москва: РОССПЭН, 2013, c. 88, 118–120.
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konfiscējot no personām, kam bija ieroču nēsāšanas atļaujas, 
vācot naudu vai mēģinot to iegūt bruņotu ekspropriāciju ceļā, 
lai varētu ieročus iegādāties ārzemēs. Ar ieročiem nodrošinātas 
bija kaujinieku vienības, kuru darbība bieži balansēja uz krimi
nālu nodarījumu robežas, tikpat bieži šī robeža tika pārkāpta. 
Savukārt kriminālo aprindu pārstāvji droši sevi dēvēja par brīvī
bas cīnītājiem un laupīšanas veica partijas vārdā. 

Sabiedrība pamazām pierada pie domas par vardarbību kā 
sociāldemokrātiskās partijas politikas izpausmi. Politiskā tero
risma pētniece Anna Geifmane ir atzīmējusi latviešu kauji
nieku ekstrēmisma izpausmes, kas iekļāvās kopējā līdzīga sa
tura fonā Krievijas impērijā.34 1905. gada rudenī un pašā gada 
nogalē kaujinieku darbība izpaudās kā plaša dažādu uzņē
mumu naudas līdzekļu ekspropriācija, kas visplašāk skāra 
valsts degvīna ražotnes, noliktavas un tirgotavas kā pilsētās, tā 
arī laukos. Tas bija samērā viegls naudas ieguves avots, bez tam 
radīja valstij zaudējumus un atbilda LSDSP politiskajām no
stādnēm kā cīņa pret cara valdības cenšanos alkatīgas peļņas 
nolūkā nodzirdīt tautas masas. 

Sabiedriskās kārtības uzturēšanai lauku pagastos tika orga
nizētas bruņotas vienības – tautas miliči. Šo vienību sadursmes 
ar valdības karaspēku notika daudzās vietās visā Latvijā – Lielvārdē, Aizputē, Vecpie
balgā, Stāmerienā, Vecaucē u.c. Bruņota sacelšanās apriņķa pilsētās – Tukumā un Tal
sos – notika novembra beigās un decembra sākumā. Vissīvākās cīņas bija Tukumā, kur 
sadursmē krita garnizona priekšnieks, 180. Ventspils kājnieku pulka bataljona koman
dieris apakšpulkvedis Nikolajs Millers un ievērojams skaits 9. Pleskavas dragūnu pulka 
dragūnu. Sacelšanos apspieda no Jelgavas ieradies ģenerāļa Horunženko valdības kara
spēks, un sadursmju gaitā tika nogalināti daudzi civiliedzīvotāji, tostarp arī bērni. Savu
kārt Talsos šis karspēks ienāca pēc tam, kad bruņotās miliču un apkārtējo pagastu 
iedzī votāju vienības bija pilsētu atstājušas, tās iedzīvotāji atbruņoti. Vispirms Talsus, 
kur bija palikuši tikai civiliedzīvotāji, apšaudīja ar lielgabaliem, pēc tam izlaupīja un 
daļu (ap 30 ēku) nodedzināja. 

Soda ekspedīcijas

Vēstures avotos dominē viedoklis par vācbaltiešu muižnieku izrādīto aktīvu ini
ciatīvu cara galmā, lai ievestu karaspēku, kas kalpotu revolūcijas apspiešanai. Pētniece 
Natālija Andrejeva uzskata, ka tikpat liela vācbaltiešu aktivitāte bija arī Vācijas vir
zienā, kas noveda pie tā, ka Vācijas ģenerālštābā un valdības aprindās visai nopietni 
tika  skatīts jautājums par militāru iejaukšanos revolucionārajos notikumos Krievijā. 

34 Geifman A. Death Orders. The Vanguard of Modern Terrorism in Revolutionary Russia. Santa Barbara: Pra
eger Security International, 2010, pp. 47–48. 

5. att. Tukuma garnizona 
priekšnieks apakšpulkvedis 
Nikolajs Millers, nošauts Tukuma 
sacelšanās laikā (LKM, 4571F)
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Šie  nodomi netika īstenoti, bet augošais vācbaltiešu proģermāniskais noskaņojums 
tika veiksmīgi izmantots Pirmā pasaules kara laikā.35 Jāņem vērā, ka 1905. gada rudenī 
ievērojamus zaudējumus sakarā ar plašo politisko streiku kustību, ko nevarēja ietek
mēt fabriku īpašnieki un viņu organizācijas, cieta rūpniecības uzņēmumi, nespējot iz
pildīt pasūtījumus līgumos paredzētajā laikā, kā arī nesaņemot izejvielas, zaudējot jau
nus līgumus un pasūtījumus, jo sadarbības partneri kļuva piesardzīgi, tāpēc arī šī 
saimnieciski aktīvā un ietekmīgā sabiedrības daļa bija ieinteresēta iespējami drīzā sa
biedrības nomierināšanā. 

Ar cara Nikolaja II rīkojumu 1905. gada 28. novembrī tika izdots nolikums, kas 
izveidoja Baltijas pagaidu ģenerālgubernatūru, iekļaujot tajā Kurzemes, Vidzemes un 
Igaunijas guberņas ar tur esošo karaspēku. 4. decembrī par Baltijas pagaidu ģenerāl
gubernatoru tika iecelts ģenerālleitnants Vasilijs Sologubs.36 Soda ekspedīcijas vienības 
Baltijā sāka ierasties 1905. gada decembra vidū, kad pēc vispārējā politiskā streika bei
gām sāka darboties dzelzceļš: Vidzemes Ziemeļu rajonā tās komandēja ģenerālis Alek
sandrs Orlovs, Dienvidu rajonā – ģenerālis Valters Meinards, abās pusēs Rīgas–Dau
gavpils dzelzceļa līnijai – ģenerālis Fjodors Vendts, Kurzemē – ģenerālis Nikolajs 
Porošins, pulkveži Vladimirs Soloņina, Ivans Gordejevs un ģenerālis Pjotrs Ņepeņins. 
Pētnieks Jānis Krastiņš lēš, ka kopējais karaspēka skaitliskais lielums Kurzemes un 
Vid zemes guberņās vien sasniedzis vairāk nekā 15 000 labi apbruņotu, kaujas spējīgu 
kareivju un virsnieku,37 ko pavadīja un informāciju sniedza ģenerāl gubernatora iecelti 
tā saucamie goda policisti, t.i., vietējie muižnieki vai to ģimenes locekļi.

Karaspēka daļas savā ceļā pretošanos vairs nesastapa, tomēr daudzas apdzīvotās 
vietas un pilsētas piedzīvoja artilērijas apšaudi. Tālāk parasti vienkopus tika sasaukti 
visi pagasta iedzīvotāji, lai no viņu vidus izraudzītos sodāmos nemierniekus, kurus 
visbiežāk (īpaši soda ekspedīciju darbības sākuma posmā) nošāva. Nāves sodu izpildi 
praktizēja pēc iespējas publisku, ģimenes locekļu un apkaimes iedzīvotāju klātbūtnē, 
parasti pēc tikpat publiskas fiziskas iespaidošanas. Pēc nepilnīgām ziņām, pavisam 
šādā ceļā 1905. gada decembra otrajā pusē un 1906. gada pirmajos mēnešos Vidzemē 
un Kurzemē tika nogalināti 1170 cilvēki.38 Liela daļa no viņiem bija jauno varas or
gānu – pagasta rīcības komiteju, pagasta tiesu locekļi, skolotāji vai arī vienkārši sabied
riski aktīvi cilvēki. Plaši ieviesta un pielietota tika ķīlnieku institūcija, kad ģimenes 
 locekļiem – vecākiem, bērniem, dzīvesbiedriem un citiem radiniekiem bija jāatbild ar 
savu mantu vai dzīvību par kāda nenotverta un aizdomās turama aktīvista iespējamo 
nodarījumu. Tā, piemēram, 1906. gada augustā Drustu pagastā tika izpildīts nāves 
sods trim ķīlniekiem – skolotājam Jēkabam Šīronam, kā arī tēvam un dēlam Dāvim un 
Jānim Šūlmeisteriem par to, ka bija nogalināts pagasta uradņiks.39 Tikpat plaši tika 
pielietota zemnieku māju dedzināšana kopā ar iedzīvi un dažreiz arī ar lopiem, kaut 

35 Андреева Н. Революционный кризис 1905–1906 гг. как предлог для интервенции в Прибалтику? 
Журнал Российских и восточноевропейских исследований, № 1, 2016, с. 70.

36 Nikolaja II nolikums 1905. gada 4. decembrī. LVVA, 6989. f., 1. apr., 11. l., 2. lp.
37 Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. Rīga: Zinātne, 1975, 250. lpp.
38 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai, 389. lpp.
39 Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 2. d., 181. lpp.
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gan  visbiežāk pirms dedzināšanas viss tika izlaupīts. Daudzas saglabājušās liecības rāda 
ainu, ka nodedzinātās mājas parasti bija jau izpirktas, tas ir – atradās zemnieku 
 īpašumā. 

Soda ekspedīcijas darbības laiks Latvijas vēsturē ir viens no tumšākajiem, un visai 
patiess ir interpelācijā par to Valsts domē paustais viedoklis, ka soda ekspedīcija Balti
jas guberņās rīkojās kā svešas valsts karaspēks naidīgā teritorijā. Karaspēks siroja pa 
Latvijas laukiem visu 1906. gadu, atsevišķās vietās pabūdams vairākas reizes pat bez 
kādas cēloņsakarības. Tā laikrakstā “Mūsu Laiki” 1906. gada maijā ir vēstīts, ka mē
neša laikā ar miesas sodu Alūksnes draudzē vien ir sodīti 235 cilvēki, lai gan apkaimē 
nav nodedzināta neviena muiža un nav notikuši kādi citi revolucionāru ekscesi.40 Ir 
saglabājušās daudzas liecības par karavīru un virsnieku marodierismu, atklātu laupī
šanu (aizbildinoties ar kratīšanu), cietsirdīgu izturēšanos pret ģimenes locekļiem, var
darbību pret sievietēm, kukuļņemšanu un žūpošanu. Biedrības “Piektais gads” mate
riāli liecina par ārkārtīgi lielu traumatismu, dažādas pakāpes miesas bojājumiem un 
sakropļošanu, saciršanu ar zobeniem tā saucamās “nopratināšanas” laikā. Traumatiski 
bija arī masveidā pielietotie miesas sodi, nereti ar letālu iznākumu. Tikpat traumatiska 
bija piespiedu noskatīšanās tuvu cilvēku eksekūcijās un nāves sodu izpildē, kas atstāja 
dziļas pēdas cilvēku psihē. Daudzos gadījumos cilvēki tika nogalināti, neziņojot par to 
tuviniekiem, neparūpējoties par apglabāšanu, vai arī šī procedūra tika veikta ļoti pa
virši. Tā 1906.–1907. gadā presē bieži parādījās ziņas par mežos un tālākos lauku no
stūros atrastām cilvēku mirstīgām atliekām un tuvinieku pūlēm tos iden tificēt. 

Visi soda ekspedīcijas pasākumi notika bez tiesas un izmeklēšanas, tikai ar brutālu 
spēka pielietošanu, kā rezultātā lielākā daļa no sodītajiem un dzīvi palikušajiem vairs 
nespēja ar fizisku darbu nodrošināt ne savu, ne savas ģimenes eksistenci, kas bieži 
izmai nīja ģimenes sociālo stāvokli. Vēsturnieku uzmanības lokā nav bijusi soda ekspe
dīciju saimnieciskā darbība, jo tām bija tiesības sekvestrēt zemnieku īpašumu valsts 
labā. Vēstures materiāli rāda, ka šīs tiesības bieži tika izmantotas pret saimnieciski ak
tīvajiem zemniekiem, kuri savus īpašumus bija spējuši no muižnieka izpirkt un saim
nieciskajā dzīvē parādījās kā līdzvērtīgs konkurējošs spēks. Tā, piemēram, 1906. gada 
martā pēc Dienvidvidzemes soda ekspedīcijas priekšnieka pulkveža Espera Feldmana 
pavēles tika ieķīlātas un pēc tam pārdotas Grostonas pagasta zemnieka Nikolaja Delles 
Ķipu mājas. N. Delle aktīvi uzstājās pret muižnieku privilēģijām, rosīgi darbojās dārz
kopības, lauksaimniecības un piensaimniecības jomā – ieviesa progresīvas metodes 
lauksaimniecībā, biškopībā, augļu pārstrādē, organizēja dažādus, tostarp Latvijā līdz 
tam pavisam neparastus – vīna izgatavošanas kursus. Apsūdzības pamats bija visai ba
nāls  – Kalsnavas muižas īpašnieks Filips fon Brimmers nevēlējās atdot pa rādu.41 
N.  Dellem izdevās likumīgā kārtā atgūt savu īpašumu tikai 1922. gadā, panākot, ka 
Latvijas Republikas  Saeima kā izņēmumu to iestrādā Agrārā likuma 3. daļas 51. pantā. 

40 Mūsu Laiki, Nr. 68, 1906, 5. maijs. 
41 Balode B. Agronoms, teologs, Latvijas Universitātes profesors Pēteris Delle (03.11.1877.–30.12.1948.). Latvi-

jas Universitātes Raksti, 738. sēj., 2008, 134. lpp.
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Mežabrāļu kustība

Vienlaikus ar soda ekspedīcijas vienību parādīšanos 1905. gada decembra vidū un 
1906. gada sākumā Latvijas laukos sākās mežabrāļu kustība. Ienākot soda ekspedīcijai 
un sākoties represijām, revolucionārajos notikumos iesaistītie vai vienkārši politiski 
aktīvie cilvēki, kuri pastāvošo kārtību uzskatīja par netaisnīgu un savus uzskatus nebija 
slēpuši, bija spiesti īsā laikā pieņemt lēmumu – nokļūt represīvo orgānu rokās vai atstāt 
dzimto vietu – doties uz Krievijas iekšējām guberņām, latviešu kolonijām tajās, emig
rēt uz ārzemēm. Dažādās situācijas un atšķirīgie materiālie apstākļi visbiežāk piespieda 
pieņemt lēmumu – paslēpties mežos, cerot, ka draudošās briesmas drīz pāries, ar tuvi
nieku palīdzību tiks sagādāti līdzekļi un radīsies iespēja uz laiku aizbraukt. Laikabiedri 
viņus dēvēja par mežabrāļiem, šis apzīmējums parādījās presē jau 1906. gada sākumā 
un visai drīz kļuva par pieņemtu un saprotamu. 

Mežabrāļu kustība sākās pēkšņi, tā netika iepriekš plānota un gatavota. Tās dalīb
niekiem trūka ziemas apstākļiem piemērota apģērba, pārtikas un ieroču uzkrājumu. 
Ilgstoši dzīvot zem klajas debess ziemā, sildoties pie ugunskuriem vai uzturoties siena 
šķūņos, pat skarbās sadzīves un smagā fiziskā darbā rūdītiem cilvēkiem nebija viegli, 
tam pievienojās rūpes par pārtiku, raizes par tuviniekiem, nepārtrauktā izvairīšanās 
no vajātājiem un pēdu slēpšana. Mežā nonākušajiem trūka izdzīvošanas un cīņas pie
redzes. Tas viss tika apgūts praksē. Mežos slēpās gan pa vienam, gan apvienojās grupās 
un pulciņos, kas tomēr sniedza lielākas iespējas izdzīvot, nezaudēt cīņas un dzīves 
sparu. Mežabrāļu grupu organizēšanās, lielākoties apstākļu spiestas, notika stihiski, 
tomēr zināmu kodolu veidoja nelegālo sociāldemokrātisko pulciņu biedri. Vēstures 
materiāli liecina, ka gandrīz katrā pagastā vai tā apkaimē ir pastāvējusi kāda meža
brāļu grupa, un ir ziņas, ka tie darbojās 91 Kurzemes, 84 Vidzemes un 12 Latgales pa
gastos, bet pētniecībā minētais skaitlis, ka mežabrāļu kustībā Latvijā piedalījās 
5000 dalībnieku,42 tomēr liekas stipri pārspīlēts. 

1905. gada decembrī un īpaši 1906. gada janvārī, praktiski vienlaicīgi ar soda 
 ekspedīciju parādīšanos, sākās uzbrukumi pagastu valdēm, lai iegūtu pasu veidlapas, 
zīmogus, pagasta naudas līdzekļus, iznīcinātu dokumentāciju, kas noderēja, slēpjot 
pēdas. Šīs operācijas veica vietējie tautas miliči, sociāldemokrātisko pulciņu pār stāvji 
un tikko izveidojušās mežabrāļu grupas. Uzbrukumi tika veikti, neskatoties uz soda 
ekspedīciju nodaļu un karaspēka vienību klātbūtni. Varas iestādes pret tiem bija 
 bezspēcīgas. Būtiska nozīme bija pasu veidlapu un zīmogu iegūšanai. Ar viltotu doku
mentu palīdzību šķērsojot Krievijas impērijas robežu, izglābās ļoti daudzi revolucionā
rās kustības dalībnieki. 

Mežabrāļi, organizējoties pulciņos, sazinoties savstarpēji un nodibinot sakarus ar 
sociāldemokrātiskās partijas organizācijām, kļuva par spēku, ar kuru bija spiesti rēķi
nāties pagastu iedzīvotāji, cara administrācijas pārstāvji, muižu īpašnieki. Par savas 
darbības galveno uzdevumu tie uzskatīja bruņotu pretestību valdības pasākumiem, 
spiegu un nodevēju sodīšanu. Šī kustība savu vislielāko aktivitāti sasniedza 1906. gada 
vasarā, jo cīnītāju vienības varēja mobili pārvietoties un efektīvi izvarīties no vajātā

42 Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1. sēj., 2. d. Rīga: Avots, 1980, 143. lpp.
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jiem. Tomēr jāatzīst, ka tajā pašā laikā mežabrāļu kustība aizvien vairāk zaudēja tautas 
simpātijas un atbalstu. Zemnieku stāvoklis bija vienkārši neapskaužams. Karaspēka 
daļu uzraudzība, represijas, fiziskā izrēķināšanās, muižu īpašnieku noorganizētās eko
nomiskā rakstura represijas un atriebība, kolektīvās atbildības sistēmas ieviešana par 
mežabrāļu uzbrukumiem un milzīgās soda naudas, kas tika uzliktas pagastiem par 
katru pārkāpumu, bija zemnieku ikdiena. Neviena no mežabrāļu veiktajām operācijām 
nepalika bez pēdām, visām tām sekoja soda ekspedīciju atbildes reakcija, cieta gan ne
vainīgi cilvēki, gan mežabrāļu atbalstītāji. Savukārt daudzas cīnītāju vienības samērā 
īsā laikā morāli pagrima, kļuva par parastiem laupītājiem, kas postīja un nogalināja 
bez izšķirības. Mežabrāļu grupas, kas darbojās LSDSP vadībā, savā  rīcībā un darbībā 
kļuva pastāvīgākas un bieži to saistība ar politisko partiju palika formāla. 

1906. gada vēlā rudenī, tuvojoties nākamajai ziemai, mežabrāļu kustība saruka, 
daudzi tās atbalstītāji bija fiziski iznīcināti vai atradās cietumos un izsūtījumā, citi vēlē
jās pēc vairāku gadu nemierīgās un nestabilās dzīves to mainīt un atgūt mieru. Arī 
LSD vadošajos orgānos pēc ilgām viedokļu apmaiņām nostabilizējās un tika pieņemts 
lēmums – mežabrāļu kustību apturēt. LSD lauku organizāciju konference 1906. gada 
novembrī nolēma mežabrāļu organizācijas likvidēt un pasludināja, ka sociāldemokrā
tiskās partijas organizācijām ar mežabrāļiem nav vairs nekā kopēja.43 Grupu un vienību 
dalībnieki aizceļoja uz Krieviju, Somiju, Rietumeiropu un vēl tālāk, daļa ar viltotu do
kumentu palīdzību legalizējās Latvijā – lielajā rūpniecības centrā Rīgā tas nebija īpaši 
grūti. Mežabrāļu kustība Latvijas laukos izbeidzās. Tās vērtējums nav viennozī mīgs. 
Vardarbīgās cīņas metodes, ko lietoja gan valdības represīvo orgānu pārstāvji, gan 
meža brāļi, revolucionāru dogmu iedvesmoti vai arī zaudējuši morālas vērtības, atstāja 
postošas pēdas Latvijas laukos. Tomēr mežabrāļu kustība palīdzēja daudziem 
1905. gada revolūcijas cīnītājiem izbēgt no represijām, saglabāt dzīvību un izglābties, 
kā arī pelnīti atmaksāt nodevējiem. 1906. gads Latvijas iedzīvotāju atmiņā ir palicis kā 
mežabrāļu gads.

Sievietes un 1905. gada revolūcija

Atsevišķs pētījums par sieviešu lomu un vietu 1905. gada revolūcijā, to piedalīša
nos emancipācijas kustībā šajā laikā nav veikts. Tomēr sieviešu līdzdalība un atbalsts 
revolucionārajos notikumos ir būtisks. Lielajā Baltijas rūpniecības centrā Rīgā atse
višķu uzņēmumu darbaspēks komplektējās galvenokārt no sievietēm un, līdzīgi citiem, 
tās aktīvi piedalījās streiku kustībā. Sievietes uzņēmīgi piedalījās arodbiedrību veido
šanā, un atsevišķu nozaru – tekstilrūpniecības, drēbnieku un šuvēju, mājkalpotāju – 
profesionālo organizāciju rindās lielākoties bija sievietes. Nereti arī pagastu jauno re
volucionārās varas orgānu – rīcības komiteju locekļu vidū tika ievēlētas sievietes. Viņas 
bija vīriešu cīņas līdzgaitnieces nelegālajā sociāldemokrātiskajā kustībā, piedalījās 

43 Latvijas Sociāldemokrātijas II kongress. 1907. gada 3.–7. jūnijā, Londonā. Maskava: Prometejs, 1935, 289.–
290. lpp.
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 sociāldemokrātisko pulciņu darbā, uzturēja konspiratīvos dzīvokļus, strādāja kā pro
pagandistes kara organizācijā, piedalījās ieroču un nelegālās literatūras transportēšanā. 
Arī starp 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā nošautajiem upuriem ir piecas sievietes, 
vēl četras guva dažādas pakāpes ievainojumus un nokļuva slimnīcā. 

Nokļūstot represīvo iestāžu rokās, sievietes tāpat tika piekautas, spīdzinātas un tie
sātas. 1905. gada revolūcijā cietušo iedzīvotāju vidū sieviešu īpatsvars ir ievērojams. 
Viņas ļoti bieži kļuva par ģimenes vīriešu revolucionāro aktivitāšu ķīlniecēm, tika pa
kļautas vardarbībai no represīvo iestāžu puses, kad tika meklēti par dalību revolucio
nārajos notikumos aizdomās turētie ģimenes locekļi. Gan legālā, gan nelegālā prese 
1905.–1906. gadā, kad kā pilsētās, tā laukos saimniekoja dažādas karaspēka daļas, bieži 
rakstīja par vardarbību pret sievietēm. Rodas priekšstats, ka vardarbība pret sievietēm 
kļuvusi par reālu represiju sastāvdaļu. Tā nelegālais Rīgas KSDSP kara organizācijas 
laikraksts “Golos soldata” 1905. gada 23. decembrī atzīmē, ka kaujinieku uzbrukuma 
iemesls fabrikā “Provodņiks” izvietotajiem 9. Jeļizavetogradas dragūnu pulka dragū
niem, kur 12 no viņiem tika nogalināti un 7 ievainoti, bija daudzie sieviešu izvarošanas 
gadījumi.44 Savukārt atklātu sabiedrības nosodījumu un publisku nicinājumu izpelnī
jās sievietes, kuras izrādīja simpātijas pret karaspēka vai represīvo orgānu pārstāvjiem. 
Mežabrāļi ar nelegālās preses vai skrejlapiņu palīdzību pasludināja šādu sieviešu boi
kotu, nosauca tās par spiegiem, kas faktiski nozīmēja drīzu fizisku izrēķināšanos. Ne
kāda žēlsirdība netika izrādīta sievietēm, kuras dažādu apstākļu dēļ bija sniegušas 
info māciju par revolucionārās kustības dalībniekiem. Sociāldemokrātiskajām organi
zācijām izrēķinoties ar nodevējiem vai cilvēkiem, kas dažādu iemeslu dēļ nepakļāvās 
organizāciju rīkojumiem, cieta daudzas sievietes – ģimenes locekles.

1926. gadā nodibinātā biedrība “Piektais gads”, kas nodarbojās ar cīnītāju piemi
ņas iemūžināšanu un vēsturisko materiālu vākšanu, bija izstrādājusi un izplatījusi 
īpašas aptaujas lapas, kur revolucionāro notikumu dalībnieki atbildēja uz jautāju
miem. Anketā, uzskaitot represiju veidus, tiek minēta sieviešu izvarošana. Konkrētu 
apstiprinošu atbilžu uz šo jautājumu nav daudz, vairāk ir netieši norādījumi no tuvi
nieku puses. Tomēr sievietes bija tās, kas ieņēma savu nogalināto, sakropļoto, 
 aizbēgušo vai  ieslodzīto vīru, dēlu un citu tuvinieku vietas, lai rūpētos par bērniem, 
atjaunotu nodegušās vai izpostītās un izlaupītās saimniecības, mēģinot dzīvi ievirzīt 
mierīgā gultnē.

Politiskās prāvas

Līdz ar represīvo orgānu aktivizēšanos sākās tā saucamais politisko prāvu laikmets, 
kas ilga līdz pat Februāra revolūcijai 1917. gadā. Krievijas tiesu sistēmas attīstībā nozī
mīgs ir 1905. gada 21. oktobrī izdotais nolikums valdošajam senātam, kas paredzēja 
soda mīkstināšanu daudziem apsūdzētajiem un notiesātajiem par dažādiem nodarīju

44 Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieka palīga ziņojums priekšniekam 1905. gada 23. de
cembrī. LVVA, 4568. f., 1. apr., 988. l., 4. lp.; Голос солдата, 23 дек. 1905. Sakarā ar notikumiem “Provod
ņikā”. LVVA, 6989. f., 2. apr., 42. l., 21. lp. o. p.
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miem līdz 1905. gada 17. oktobrim gan kriminālajās, gan politiskajās lietās. Plašā am
nestija skāra daudzus revolucionārās kustības dalībniekus, kas atradās pirmstiesas 
izmek lēšanā vai arī izcieta piespriesto sodu visā Krievijas impērijas teritorijā. Kopumā 
šis solis sabiedrībā tika vērtēts nevis kā patvaldības labas gribas izrādīšana, lai atvieg
lotu daudzu ieslodzīto un notiesāto likteni, bet gan kā varas vājuma izpausme. Histo
riogrāfijā dominē viedoklis, ka nākošā perioda represīvās tiesu sistēmas izveidošanās 
cēloņi lielā mērā ir saistīti ar vardarbības eskalāciju visā Krievijas impērijā. Tomēr vēs
tures materiāli liecina, ka būtisks iemesls tiesu sistēmas pārmaiņām bija arī tas, ka re
volūcijas gaitā veidojās jaunas valsts pārvaldes sistēmas iedīgļi Krievijā, Baltijā, Polijā – 
padomes, streiku komitejas, rīcības komitejas, līdz ar to patvaldnieciskā iekārta jutās 
apdraudēta, īpaši tad, ja šādas aktivitātes notika impērijas nomalēs, tā saucamajos ne
krievu apdzīvotajos rajonos (Polija, Baltija). 

Visa 1905. gada laikā un arī vēlāk ar revolucionāro kustību saistītajos nodarījumos 
pirms karastāvokļa ievešanas politiskajās prāvās iesaistītos tiesāja Viļņas kara apgabala 
tiesa, Pēterburgas tiesu palāta izbraukuma sesijās un arī Rīgas apgabaltiesas krimināl
lietu nodaļa, kas, piemēram, tiesāja uzbrukuma centrālcietumam (1905. gada 7. sep
tembrī) notvertos dalībniekus. No 1905. gada decembra beigām sāka veidoties pagaidu 
karatiesas, ko noteica Vidzemes un Kurzemes guberņās pasludinātais karastāvoklis. 
Tās sākumā nodibināja vai katrā apriņķa centrā, vēlāk to skaits saruka, faktiski aktīvi 
darbojās vairs tikai Rīgas un Jelgavas pagaidu karatiesas. Šo tiesu locekļi bija šeit dislo
cēto karaspēka daļu virsnieki, piemēram, no 101. Permas, 113. Starorusas, 115. Vjaz
mas, 116. Malojaroslavļas, 177. Izborskas kājnieku pulka. Tā kā šo tiesu sēdēs, ja tās 
nebija slēgtas, drīkstēja piedalīties preses pārstāvji, tad dažādas politiskas ievirzes pre
ses izdevumos ir publicēta informācija par apsūdzētajiem, viņu nodarījumiem un tie
sas spriedumiem, kas kalpo kā vērtīgs vēstures avots. 

Pagaidu karatiesas iztiesāja dažādus nodarījumus, kas bija saistīti ar revolucionāro 
kustību, un pēc satura nosacīti tos var iedalīt: 1) muižu dedzināšana un postīšana; 
2)  rīcības komiteju darbības; 3) kaujinieku aktivitātes – bruņoti uzbrukumi, naudas 
ekspropriācijas, nodevēju vai amatpersonu sodīšana; 4) mežabrāļu darbības un to 
atbal stīšana; 5) ieroču konfiskācija, atsevišķu novadu vai pagastu bruņotas sacelšanās, 
kā Tukuma, Talsu, Aizputes bruņotās sacelšanās prāva, Skrīveru–Lielvārdes, Mazsala
cas, Vecauces prāva. Sodi tika piemēroti pēc 1903. gadā izdotā likumu krājuma un pēc 
attiecīga apsūdzības panta paredzēja: nāves sodu pakarot vai nošaujot, dažāda ilguma 
katorgas gadus, arestantu labošanas nodaļas, cietumsodu, izsūtīšanu nometinājumā. 
Jāpiezīmē, ka katorgas piespriešana automātiski nozīmēja visu tiesību atņemšanu un 
pēc soda izciešanas – nometinājumu Sibīrijā. Izmeklēšana, tiesāšana un apsūdzēto 
meklēšana politiskajās prāvās notika līdz pat 1917. gada Februāra revolūcijai, un to 
apturēja 1917. gada 6. marta Pagaidu valdības nolikums par vispārēju politisku amnes
tiju, kas atbrīvoja 88 000 ieslodzīto. 

Cita tiesu orgānu kategorija bija lauka karatiesas. Tās neilgu laiku eksistēja 
1905. gada beigās un 1906. gada sākumā, presē minēts to atcelšanas laiks – 1906. gada 
16.  februāris. Dažādos vēstures avotos par lauka karatiesām šajā periodā ir ļoti pret
runīgas ziņas, un radies priekšstats, ka tās kalpoja mērķim, lai soda ekspedīciju darbī
bai piešķirtu kaut nelielu, bet šķietamu likumīgu aizsegu. Lauka karatiesu darbības 
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 nākamais posms sākās 1906. gada augustā un ir visciešākā kārtā saistīts ar atentātu 
pret Pjotru Stolipinu 1906. gada 12. augustā, kad, uzspridzinot viņa vasarnīcu, cieta 
vairāki desmiti cilvēku. Likums stājās spēkā 19. augustā un paredzēja “gadījumos, kur 
civil personas vaina noziedzīgā darbā tik skaidri redzama, ka nav vajadzīga nekāda iz
meklēšana, apsūdzētos nodot lauka karatiesai sodīšanai, piemērojot kara laika likumos 
paredzēto sodu”.45 Tiesu veidoja priekšsēdētājs un četri locekļi (virsnieki), izmeklēša
nai un lietas izskatīšanai bija paredzētas ne vairāk kā 48 stundas, tā notika aiz slēgtām 
durvīm, spriedums bija jāizpilda ne vēlāk kā 24 stundu laikā, aizstāvju un apžēlošanas 
insti tūcija nebija paredzēta. Vidzemē un Kurzemē vēl praktizēja publisku nāves sodu 
izpildīšanu nodarījuma vietā. Nav apkopots, cik daudz lauka karatiesas tika izveidotas, 
cik lietas tās ir izskatījušas, un arī arhīva materiālos šādas apkopojošas ziņas nav atras
tas. Tikai presē 1910. gadā parādās ziņas par to, ka no 1906.  gada augusta līdz 
1909. gada beigām Vidzemē un Kurzemē ir izpildīti 284 nāves sodi.46

Domājams, ka precīzas ziņas par lauka karatiesu upuru skaitu nav iespējams iegūt, 
jo praksē ļoti bieži pielietoja tā saucamo “nošaušanu bēgot”, dokumentējot notikušo 
pēc zināma laika un sniedzot melīgu informāciju. Tā, piemēram, pazīstamais kauji
nieks Ferdinands Grīniņš, izturējis izmeklēšanu un spīdzināšanu, tika notiesāts uz 
15 gadiem katorgā. Izmeklējot bruņotās sacelšanās notikumus Skrīveru–Lielvārdes ap
kaimē, viņš tika aizvests uz Koknesi un nošauts. Vēstures avotos par to ir ziņas, ka mē
ģinājis bēgt, kas gan maz ticams sakarā ar smago, spīdzināšanas laikā iegūto mugur
kaula traumu. Citas ziņas liecina, ka nošauts pēc lauka karatiesas sprieduma. 

 Politiskajās prāvās, kas tika iztiesātas laika posmā no 1905. gada līdz 1917. gadam, 
galvenokārt tika izskatītas lietas, kas saistītas ar 1905. gada revolūciju. Lietu īpatsvars 
par revolucionāro kustību pēc revolūcijas ir salīdzinoši mazs. Par vienu un to pašu no
darījumu dažādos laika periodos varēja saņemt dažādus soda veidus, persona varēja 
tikt sodīta par vienu nodarījumu pat vairākas reizes. Apsūdzēto liecības visbiežāk tika 
iegūtas spīdzināšanas ceļā un nevarēja būt objektīvas. Tāpat nereti tika iespaidoti arī 
liecinieki, bez fiziskas iespaidošanas tika izmantota šantāža un ekonomisko attiecību 
sviras, pārtraucot rentes attiecības, sekvestrējot īpašumu. Piemēram, mēģinot iegūt 
taisnīgu risinājumu, Latvijas Republikas Saeimā Kurmales pagasta zemnieks Belte sū
dzējās, ka muižnieks Silvio Brēderihs viņu padzinis no rentes mājām par to, ka liecinā
jis Jelgavas pagaidu karatiesas prāvā apsūdzētajam par labu.47

Nobeigums

1905. gada revolūcijā tika zaudētas ievērojamas materiālās vērtības, kas bija krātas 
vairākās paaudzēs. Plašajās represijās gāja bojā un cieta ievērojams skaits Latvijas iedzī
votāju, daudzi emigrēja uz dažādām pasaules valstīm, tomēr tā bija pirmā lielā latviešu 

45 Полное собрание законов Российской импeрии. Cобрание третье. Т. 26:1906. Отделение 1. Санкт
Петербург, 1909, c. 814 (№ 28252).

46 Latvija, Nr. 292, 1910, 18. dec., 8. lpp.
47 Latvijas Republikas II Saeimas 2. sesijas 20. sēde 1926. gada 19./20. martā. Latvijas Republikas II Saeimas 

stenogrammas. Rīga: Latvijas Republikas Saeima, 647. sl.
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tautas cīņa par savām tiesībām ar mērķi – nodibināt demokrātisku valsts iekārtu. Lai 
cik lieli bija zaudējumi, tomēr pavērās plašākas politiskās darbības iespējas gan no 
Valsts domes tribīnes, gan izmantojot legālās biedrības un masu saziņas līdzekļus. Ne
skatoties uz vajāšanām, stabilu vietu saimnieciskajā dzīvē ieguva arodbiedrības. Lat
viešu nācija līdzīgi citām bija stiprinājusi savu politisko identitāti, iekarojusi politisko 
telpu, no kuras vairs to nevarēja padzīt ne ar kādām represijām, un ieguvusi pieredzi 
cīņā par nacionālas valsts izveidošanu.48 1905. gada revolūcija bija viens no 20. gad
simta lielo pārmaiņu pirmajiem vēstnešiem visas Eiropas vēstures mērogā.

48 Kusber J. Die russischen Revolution von 1905 und 1917. Revolution in Nordosteuropa, S. 69. 
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Valdis Bērziņš

LATVIEŠU STRĒLNIEKI

Pirmā pasaules kara laikā tie bija latviešu strēlnieki, kas ievērojami pastiprināja latvisko identitāti un 
nacionālo apziņu. Ilgstoši aizstāvējuši vācu karaspēka apdraudēto Baltijas centru – Rīgu, 1918. gada 
februārī, ienaidnieka pārspēka spiesti atstāt Latviju, viņi Krievijas pilsoņkara apstākļos iekļāvās Sar
kanajā armijā. Izšķirošos brīžos šīs armijas Latviešu strēlnieku divīzija tika iesaistīta vecās Krievijas 
impērijas potenciālo atjaunotāju sagrāvē, atgādinot, ka arī mazskaitlīgas tautas attiecīgos apstākļos 
spēj ietekmēt globālo notikumu norisi ar tālejošām sekām. Latviešiem strēlnieku vārds skan īpaši, 
un ne velti šo vīru pretrunīgās, dramatiskās un traģiskās likteņgaitas, paaudzēm mainoties, netiek 
aizmirstas. 

Atslēgvārdi: Pirmais pasaules karš, brīvprātīgie, latviešu strēlnieki, Rīgas fronte, boļševiki, Krievijas 
pilsoņkarš, Latviešu strēlnieku divīzija.

Visos laikos un vienmēr latvieši ir bijuši labi karotāji. Pēc būtības šis apgalvojums 
ir kā aksioma, kas neprasa pierādījumu un kuram var izsekot daudzu gadsimtu ritumā 
līdz pat mūsu dienām. Diemžēl tā ir nepietiekami apzināta un pētīta joma. Latviešu 
karavīru stingro stāju, drosmi un karotmāku nepārprotami apliecinājuši viņu nacionā
lie formējumi kā Pirmajā, tā Otrajā pasaules karā, lai kurā no karojošām pusēm tie bija 
izveidoti. Protams, ar nožēlu jākonstatē, ka karošana svešās armijās, īpaši Otrajā pa
saules karā, notika latviešu patstāvībai naidīgu lielvaru labā un ne par Latvijas neatka
rību. Latviešu strēlnieku traģiskais cīņu ceļš tomēr sekmēja neatkarīgas valsts izveidi, 
kaut vienubrīd, svešas ideoloģijas apmāti, vērsās pret to. Viņu fenomena saknes meklē
jamas tautas raksturā un psiholoģijā, ko ietekmējuši arī vēsturiskie apstākļi. Cita skaid
rojuma vienkārši nav.

Latviešu strēlnieku kā nacionālu karaspēka daļu neilgā vēsture ir visnotaļ pret
runīgi un konfrontējoši vērtēta Latvijas neatkarīgajā valstī, no vienas puses, un Pa
domju Savienībā, tāpat pusgadsimtu ilgušajā Latvijas okupācijas laikposmā, no otras. 
Pirmajā gadījumā pagājušā gadsimta 20. un 30. gados nedalīta uzmanība tika veltīta 
cīņām Pirmajā pasaules karā, bet padomju totalitārajā sistēmā, ar negatīvu noslieci at
spoguļojot šo periodu, galvenā uzmanība pievērsta strēlnieku atbalstam boļševiku re
žīmam Krievijas pilsoņkara gados,  turklāt vairākus gadu desmitus (no 1937. līdz 
1956. gadam) nododot viņus aizmirstībai. Tikai pēc Latvijas valstiskās neatkarības at
jaunošanas radās iespēja pievērsties latviešu strēlnieku vēsturei bez jebkādiem priekš
nosacījumiem un ierobežojumiem.
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Laikam ritot, latviešu strēlniekiem veltītas visdažādākā veida un apjoma publikāci
jas (dokumentu un atmiņu krājumi, zinātniskas monogrāfijas un raksti, populāri izde
vumi, specializēti žurnāli u.c.) galvenokārt latviešu un krievu valodā. Kopapjoma ziņā 
tā ir visplašāk atspoguļotā tēma Latvijas vēsturē. Teiktais tomēr nenozīmē, ka viss par 
to jau zināms un lasāms. Pēdējā laika publikācijas apstiprina, ka daudz kas vēl palicis 
nenoskaidrots un precizējams. 

Latviešu strēlnieku bataljonu formēšana

1905. gada revolūcijas nežēlīgā apspiešana Latvijā, vietējiem baltvācu1 baroniem 
sadarbojoties ar cara patvaldības atsūtītajām soda ekspedīcijām, drūmie reakcijas gadi, 
to pašu baronu un patvaldības organizētā kolonizācija ar Pievolgas vācu un krievu 
zemniekiem piespieda latviešu tautu nogaidīt, bet ne atteikties no vēlmes kļūt par 
saimniekiem senču zemē. Kara sākums latviešiem viesa cerības atbrīvoties no etniskās 
izcelsmes dēļ divdomīgā situācijā nonākušās vietējās baltvācu elites administratīvi po
litiskās un ekonomiskās virskundzības. Tai pašā laikā biedēja Vācijas neslēptās tiek
smes Baltijas provincēs2 nometināt vairākus miljonus reiha kolonistu, kas ierastos šīs 
lielvalsts uzvaras gadījumā. Labi zinot nacionālās attiecības un noskaņojumu, latviešu 
pilsoniskā prese izvērsa izteikti antivācisku propagandu, vēl vairāk saasinot latviešu un 
baltvāciešu pretrunas, kas pārmāca latviešu tautai tikpat nepieņemamo patvaldības 
kultivēto lielkrievu šovinisma vilni. Vērsties arī pret carismu tobrīd nebija saprātīgs 
solis. Piesliešanās oficiālajam patriotismam bija galvenokārt ārēja, jo patiesībā latviešu 
tautai arvien nopietnāk nācās domāt par izdzīvošanu lielvalstu izraisītā bruņotā kon
flikta apstākļos.

Mobilizācijas impērijas armijā un kara flotē Latvijā sākās 1914. gada 29. jūlijā, t.i., 
trīs dienas pirms Vācijas kara pieteikuma Krievijai. Daudzus mobilizētos latviešus 
 iedalīja 20. korpusā (tādēļ to dažkārt dēvēja par latviešu korpusu). Drīz pēc kara sā
kuma šis korpuss līdz ar citiem spēkiem pārgāja Vācijas robežai. Iebrukums pretinieka 
teritorijā nebija pietiekami sagatavots, tādēļ pirmajām uzvarām sekoja zaudējumi. 
1915. gada 7. februārī vācu karaspēks atgrieza arjergardā atstāto 20. korpusu, kuru pēc 
desmit dienu varonīgas pretošanās ienaidnieks praktiski iznīcināja, jo tā rindas saruka 
par 75%.3 Tie izrādījās latviešu karavīru lielākie zaudējumi kādā no kaujām Pirmā pa
saules kara laikā. 1915. gada pavasarī vācu karaspēks iebruka Kurzemē,4 resp., Latvijas 
rietumdaļā, un turpmākos trīs gadus latviešu apdzīvoto teritoriju šķērsoja abu 
 savstarpēji karojošo impēriju – cariskās Krievijas un ķeizariskās Vācijas – fronte. 

1 Raksta autors Baltijas vāciešu apzīmēšanai par pareizāku atzinis un lietojis vārdu baltvācieši (nevis vācbal-
tieši).

2 Baltijas provinces veidoja toreizējās Krievijas impērijas Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņa, t.i., daļa 
no tagadējās Latvijas, kā arī Igaunija.

3 Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса (по архивным материалам штаба 10 армии). Петербург: Гиз, 
1921, с. 202. Piezīme. Šīs ziņas gan aptver tikai kājnieku daļas un artilēriju, kājnieku un artilēristu skaitam 
kopā sarūkot no 45,5 tūkst. līdz 11,4 tūkst. karavīru.

4 Šeit un turpmāk ar Kurzemi domāta guberņa, ietverot tajā arī kultūrvēsturisko Zemgales novadu.
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 Latviešiem nācās pilnībā pārdzīvot kara radītās šausmas un postu, kas daudzkārt pār
sniedza grūtības, kuras šī kara laikā piemeklēja vācu okupācijā ātri nokļuvušos lietu
viešus un otru kaimiņtautu – igauņus, jo līdz igauņu zemei vācu karaspēks vēl ilgi 
nenonāca. Tikmēr simtiem tūkstošu kurzemnieku gan piespiesti, gan labprātīgi devās 
bēgļu gaitās, izklīstot vispirms Rīgā, Vidzemē un Latgalē, pēc tam plašajā Krievijā. Ne
tālās frontes dēļ evakuēja Rīgas uzņēmumus un iestādes, to darbiniekus un strād
niekus, skolas utt.

Manevrējošas karadarbības apstākļos krievu karaspēka daļu nenosegta bija palikusi 
Jelgava. To aizstāvēt uzņēmās divi gandrīz tikai no latviešiem saformēti Daugav grīvas 
cietokšņa apvienotie darba rotu bataljoni, kas jau līdz tam bija iesaistīti kaujās Ziemeļ
lietuvā. Pie Jelgavas vācieši nedomāja sastapt nopietnu pretestību, taču izraisījās sīva 
kauja ar lieliem zaudējumiem abās pusēs. Vāji apbruņotie daugavgrīvieši pilsētu nosar
gāja, līdz pienāca papildspēki.5 Taču tuvākajā laikā pretinieks Jelgavu vairs neapdraudēja.

Pēc karadarbībā pret vācu labi organizēto armiju piedzīvotajām neveiksmēm bija 
ļoti krities krievu karavīru morālais noskaņojums, kas līdz ar nopietnu pastiprinājumu 
trūkumu Baltijā (par tādiem nevarēja uzskatīt atsūtītās krievu zemessargu družīnas jeb 
vienības) sēja šaubas, vai ienaidnieka spēcīga uzbrukuma gadījumā izdosies nosargāt 
Rīgu. Pilsētas krišana spiestu bēgļu gaitās doties lielai daļai pārējās Latvijas iedzīvotāju, 
bet tas nopietni apdraudētu nācijas turpmāko likteni. Notiekošais nevarēja nesatraukt 
latviešu sabiedrību. Pilsonisko aprindu rosīgākie pārstāvji, piedaloties latviešu valsts
domniekiem Jānim Goldmanim un Jānim Zālītim, centās panākt latviešu nacionālo 
karaspēka daļu organizēšanu no brīvprātīgajiem un iesaistīšanu Rīgas aizsardzībā, ja ne 
Kurzemes atgūšanā, ko gan tad, gan arī vēlāk piesauca vairāk lozunga līmenī. Protams, 
nācās rēķināties ar cara patvaldības neuzticību revolūcijas “buntavniekiem” un ar jo
projām lielu ietekmi saglabājušās baltvācu elites pretestību. Tomēr 1915. gada 10. jūnijā 
latviešu iesniegto lūgumu Krievijas armijas augstākā virspavēlniecība apstiprināja jau 
nākamajā dienā. Steidzīgais akcepts netieši apstiprināja bēdīgo stāvokli impērijas bru
ņotajos spēkos. Latviešu nacionālo karaspēka daļu formēšanas sagatavošanu veica 
Ziemeļ rietumu frontes pavēlniecība kā atbildīgā par svarīgā impērijas galvas pilsētas 
Petrogradas virziena nosegšanu, vienlaikus stingri noturot Rīgu un Daugavas līniju līdz 
Daugavpilij.

Pirmā pasaules kara gados brīvprātīgo pieteikšanās dažādās valstīs ieguva līdz 
tam nepieredzētu izplatību un apmērus. Latvijas gadījumā kā pirmie jāmin neorgani
zētie brīvprātīgie jeb t.s. savvaļnieki,6 kas 1914. gada rudenī pēc pašu vēlmes pieteicās 
policijas iecirkņos, iestājās Krievijas karaspēka daļās un izbrauca uz fronti. Brīv prātīgo 
organizētu pieņemšanu Latvijā resp. vispirms Rīgā ievadīja 1915. gada 1. augusta 
Ziemeļ rietumu (turpmāk Ziemeļu) frontes štāba pavēle saformēt no latviešu brīvprā
tīgajiem divus – 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas7 – latviešu strēlnieku bataljonus. Presē 
publicētais aicinājums “Pulcējaties zem latviešu karogiem!” guva lielu atsaucību, se

5 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu – pulku cīņas, II d. Rīga: 
Militārās literatūras apgādes fonds, 1939, 232.–246., 271.–273. lpp.

6 Tāds apzīmējums viņiem dots tālaika Latvijas presē.
7 Katram aktīvajam latviešu strēlnieku bataljonam bez kārtas numura tika pievienots kāds no Latvijas vietvār

diem.
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višķi jaunekļu vidū, kas to uztvēra kā tieši viņiem domātu izaicinājumu. Nacionālam 
momentam te bija ievērojama loma, jo bataljonus ļoti daudzi uzskatīja par tautisku 
lietu, kā dzimtenes aizstāvēšanu pret latviešiem jaunas važas nesošu ienaidnieku. Īpaši 
apņēmīgi bija Kurzemes bēgļi, no viņiem daudz neatpalika Rīgas strādnieku jaunatne. 
Lai iestātos bataljonos, atgriezās latvieši, kas pēc revolūcijas bija emigrējuši, lai izvairī
tos no dienesta cariskās Krievijas armijā. No Sibīrijas ar šādu apņemšanos ieradās lat
viešu kolonistu dēli. Skepsi neslēpa daļa no vecākās paaudzes sakarā ar tālu no dzim
tenes šai karā jau kritušajiem latviešiem. Protams, brīvprātīgo pieteikšanos (oficiāli no 
17 līdz 35 gadu vecumam8) ietekmēja sociālie apstākļi: bezdarbs, augošā dzīves dār
dzība, grūtības ar pārtiku pilsētās. Brīvprātīgo pieņemšanas punktu organizēšanu, 
pieteikušos reģistrēšanu, arī viņu medicīnisko pārbaudi organizēja 15 locekļu lielā 
latviešu strēlnieku bataljonu Organizācijas komiteja. Tā arī centās palīdzēt latviešu 
karavīru pār iešanai no citām karaspēka daļām uz latviešu bataljoniem. Pēc minēta
jiem savvaļniekiem un vairākām mobilizācijām pavisam pieņemtie pāri par 8000 brīv
prātīgo9 bija salīdzinoši daudz. Pirmajiem diviem jau drīz sekoja nākamo – 3. Kurze
mes un 4.  Vid zemes – bataljonu formēšana, bet līdz rudenim arī 5. Zemgales, 
6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras bataljona organizēšana. Šo aktīvai karadarbībai 
paredzēto bataljonu papildināšanai izveidoja rezerves bataljonu. Protams, bataljonos 
iekļāva arī mobilizētos un no citām karaspēka daļām pārnākušos, kas tika oficiāli at
ļauts. Kā disciplinētus un attapīgus karavīrus citu karaspēka daļu komandieri bieži 
centās latviešus aizturēt, atrunāt no došanās uz latviešu bataljoniem. Pārnāca arī lat
viešu virsnieki, to skaitā divi Ģenerālštāba akadēmijas absolventi (pulkvedis Andrejs 
Auzāns un apakšpulkvedis, vēlāk pulk vedis Jukums Vācietis), pat upurējot labākas 
karjeras iespējas. Septiņiem bataljonu komandieriem bija Krievijas–Japānas kara pie
redze, kuru Krievija gan nebija pietiekami ņēmusi vērā.10 Taču latviešu bataljonu ko
mandieru kvalifikācija jāvērtē kā augsta, jo vairāk tādēļ, ka jau pēc pirmā kara gada 
Krievijas armijā bija vērojama virsnieku nepietiekamība. Attiecības starp strēlniekiem 
un komandējošo sastāvu latviešu bataljonos veidojās abpusēji saprotošas, veicinot 
savstarpēju uzticēšanos, kam kauju apstākļos ir nenovērtējama nozīme. Katrā batal
jonā bija četras rotas un vēl speciālās komandas (ložmetējnieku, sakarnieku u.c.), pa
visam 26 virsnieki, 6 kara ierēdņi (to skaitā 2 ārsti11), kā arī 1161 ierindas un 85 ār
rindas kareivji.12

Nerimās bataljonu pretinieki. Septembrī cariene divreiz ieteica Nikolajam II, kurš 
tikko bija uzņēmies augstākā virspavēlnieka pienākumus, izkliedēt latviešus starp 
citām karaspēka daļām. Nelegālajās proklamācijās ne tikai pret carismu, bet arī pret 
latviešu bataljoniem nepārtrauca aģitēt Latvijas Sociāldemokrātija (LSD), īpaši tās 

8 Pirms Pirmā pasaules kara militārajam dienestam Krievijā bija pakļauti vīrieši vecumā no 21 līdz 43 gadiem. 
Šai ziņā karš ienesa izmaiņas.

9 Latviešu strēlnieki, Nr. 6. Rīga: Latviešu veco strēlnieku biedrība, 1936, 589. lpp.
10 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 

34. lpp.
11 Krīgere I. Medicīniskais dienests latviešu strēlnieku bataljonos (pulkos) 1915–1918. Pulcējaties zem latviešu 

karogiem! Sast. A. Balcers. Rīga: Zelta grauds, 2013, 229.–231. lpp.
12 LVVA, 5434. f., 1. apr., 776. l., 17.–21. lp.
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kreisais spārns – boļševiki,13 kurus Latvijā 
sauca par lieliniekiem. Perspektīvās revo
lūcijas interesēs šī partija kara jautājumā 
bija ieņēmusi sakāvniecisku nostāju. Tur
pretī daudz mērenākas sociāldemokrātis
kas idejas atbalstošais diženais latviešu 
dzejnieks Jānis Rainis, uzturoties emigrā
cijā Šveicē, izteica nepārprotamu atbalstu 
bataljoniem: “Es apsveicu latviešu bataljo
nus kā brīvās Latvijas sagatavotājus, kā 
mūsu tautas gara patstāvības modinātājus, 
kā mūsu slavas paudējus – aiz bataljoniem 
lai nāk jaunā latvju kultūra visā spēkā un 
spožumā.”14 Dzejnieks skatījās tālāk par 
jūs motājiem un pēlējiem.

Brīvprātīgos nekavējoties pakļāva 
inten sīvām apmācībām, galveno uzmanību 
veltot taktikai, orientēšanās un maskēšanās 
iemaņu apguvei, praktiskiem šaušanas vin

grinājumiem. Apmācības gan atviegloja, gan arī sarežģīja apstāklis, ka līdzās pieredzēju
šiem karavīriem netrūka jauniešu bez jebkādām militārām priekšzināšanām. No kaujās 
pabijušo vidus izraudzījās jaunāko komandējošo sastāvu. Brīvprātīgo apmācībās lietoja 
kā krievu, tā latviešu valodu, bet komandas deva krieviski. Virsnieki un apakšvirsnieki 
raudzījās, lai tās tiktu ātri un precīzi izpildītas. Jauno puišu nopietnā attieksme veicināja 
labus apmācību rezultātus. Viņu brīvie brīži pagāja sportiskās nodarbībās, piesūtīto laik
rakstu un grāmatu lasīšanā. Bataljonos ātri vien iesakņojās īsts karavīru biedriskums. 
Latviešu sabiedrība dažādā veidā atbalstīja strēlniekus, starp citu, dāvāja izveidotajiem 
bataljonu orķestriem15 notis un mūzikas instrumentus. Sievietes no t.s. dāmu komitejām, 
domājot par ziemu, adīja un vāca vilnas zeķes, dūraiņus, šuva maskēšanās apmetņus.

Strēlnieki Rīgas frontē

1915. gada 16. oktobrī vācu karaspēks aktivizējās uz dienvidiem un dienvid
rietumiem no Rīgas, un drīz vien apmācības vēl nebeigušos pirmos divus latviešu ba
taljonus iesaistīja karadarbībā. 23. oktobrī uz fronti nosūtīja 1. Daugavgrīvas bataljona 
rotas, pēc trim dienām arī 2. Rīgas bataljonu. Tā bija nopietna brīvprātīgo pārbaude, 
ko pienācīgi izturēt palīdzēja uz bataljoniem pārnākušo apakšvirsnieku un virsnieku 
prasmīgā rīcība un padomi jaunajiem karavīriem. Vairāku pretinieka uzbrukumu atsi

13 Kalniņš B. Latvijas Sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stokholma: Memento, 1993, 127. lpp.; Kaimiņš J. Lat
viešu strēlnieki cīņā par Oktobra revolūcijas uzvaru. Rīga: LVI, 1957, 36.–37. lpp.

14 Rainis J. Kopoti raksti, 23. sēj.: Vēstules. Rīga: Zinātne, 1986, 123. lpp.
15 Orķestri tika izveidoti pēc bataljonu komandieru iniciatīvas. Sk.: Visendorfs M. Latviešu strēlnieku orķestri. 

Pulcējaties zem latviešu karogiem! Sast. A. Balcers. Rīga: Zelta grauds, 2013, 311.–313. lpp.

1. att. 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona karogs (foto 
no LU LVI kolekcijas)
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šana norādītajā iecirknī, vēlāk sekmīgi veiktie nakts izlūkgājieni, galvenokārt 1. Dau
gavgrīvas bataljona 1. rotas komandiera poručika Frīdriha Brieža vadībā, cēla strēl
nieku pašapziņu situācijās, kad pretinieks lika lietā sprāgstošās lodes, vēlāk arī indīgās 
kaujas gāzes. Vērojot latviešu straujo adaptēšanos frontes nebūt ne vienkāršajos ap
stākļos, jau drīz Rīgu aizstāvošās 12. armijas štābs arvien biežāk viņus izmantoja nevis 
speciālajiem uzdevumiem (pretinieka izlūkošanai, sakaru dienesta aktivizēšanai u.c.), 
bet gan operatīvās situācijas stabilizēšanai vairāk apdraudētos frontes iecirkņos un 
flangu nodrošināšanai. Akurātība apģērbā, staltā stāja un apņēmīgā sejas izteiksme 
ļāva viegli atšķirt latviešu strēlniekus no citu daļu kareivjiem. Īsā laikā bataljoni ieguva 
plašu popularitāti, ieinteresējot arī Krievijas sabiedroto pārstāvjus no Antantes savienī
bas. 1916. gada februārī sakarā ar vācu karaspēka uzbrukumu Verdenai Francijā sa
biedrotie lūdza Krieviju aktivizēt karadarbību nolūkā netieši atvieglot viņu stāvokli 
cīņā pret vācu spēkiem. Tādēļ 12. armija gatavojās uzbrukumam nepilnus 20 km uz 
dienvidiem no Rīgas. Vēl pirms tā Ziemeļu fronti un 12. armiju apmeklēja britu majors 
Kadberts Tornhils, kurš pabija arī vairākos latviešu strēlnieku bataljonos. Kopā ar ģe
nerāli Radko Dimitrijevu no 12. armijas štāba sabiedroto pārstāvis ieradās frontē, kur 
pārliecinājās, “ar kādu ērtību latvieši ierīkojušies pozīcijās”, atzīstot, ka “tā ir kultūras 
gara pazīme”.16 Tas diemžēl liecināja par viņa sliktajām priekšzināšanām par latviešiem 
vispār. Tiešām, kārtību un tīrību latvieši uzturēja ne tikai kazarmās, bet  iespēju robežās 
centās ievērot arī frontē, iekārtojot patvertnes un zemnīcas. Nomainot kādu karaspēka 
daļu, minētās būves tika sakārtotas, bet nepieciešamības gadījumā pārbūvētas. Atskai
tes ziņojumā Lielbritānijas militārajam atašejam Alfredam Noksam K. Tornhils devis 
šādu vērtējumu par latviešu virsniekiem un strēlniekiem: “Virsnieki atstāj labu  iespaidu 
un ir labāki par kājnieku pulka vidusmēra krievu virsnieku. Kareivji ir labā fiziskā 
formā, un to inteliģences līmenis pārsniedz vidusmēru,” neaizmirstot vēl piemetināt, 
ka “kareiviskās kopības gars vienībās ir ļoti spēcīgs”.17 Tādēļ gluži loģisks bija K. Torn
hila secinājums: “Šie bataljoni ir sevišķs veidojums.”18 Turpmākie notikumi apstipri
nāja, ka pieredzējušais majors nebija kļūdījies savos vērtē jumos. 

12. armijas uzbrukuma aizkavēšanās, sekojošā steiga un operācijas sliktā vadība 
atstāja negatīvu ietekmi uz tās īstenošanu. Praktiski 1916. gada 21. martā gaišā dienas 
laikā abpus Rīgas–Bauskas šosejai pa klaju, labi pārredzamu un apšaudāmu lauku uz
brukumā ar vienu no sibīriešu pulkiem uz priekšu tika virzīti pieredzējušie divi pirmie 
latviešu bataljoni, kas arī vistālāk ielauzās pretinieka izvietojumā, apsteidzot sibīriešu 
strēlniekus. Tas gan izrādījās viss operācijas panākums. Vēl nepieredzējušā 7. Bauskas 
latviešu bataljona vēlākais uzbrukums kopā ar citu sibīriešu pulku aprāvās visai ātri, jo 
tie nespēja ielauzties pretinieka priekšējos ierakumos.19 Ienaidnieka aizsargpozīcijas 

16 Jaunākās Ziņas, Nr. 65, 1916, 5. marts.
17 Public Record Office (PRO), WO 157, 1217 (1916), p. 20.
18 PRO, WO 157, 1217 (1916), p. 21. Piezīme. A. Noksam pašam no kāda cita 12. armijas daļu apmeklējuma 

pāris nedēļas iepriekš bija palicis gluži atšķirīgs iespaids. 26. februārī, apmeklējot 13. Sibīrijas divīzijas iera
kumus Rīgas placdarmā, viņš konstatēja, ka “kareivji tur mitinājās šausmīgos apstākļos, ierakumos, kas bija 
pilni ar ūdeni, un ļoti mitrās patvertnēs, un daudzi kareivji neparprotami izskatījās slimi” (Knox A. With the 
Russian army 1914–1917, Vol. II. London: Hutchinson & Co, 1921, p. 389).

19 Hartmanis J. Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916. gada martā. Rīga: Jumava, 2012, 58.–65. lpp.
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netika pārrautas. 12. armijas vadība bija neapmierināta 
ar operācijas norisi un rezultātiem, norādot uz nepietie
kamiem kājnieku daļu un  artilērijas sakariem, neprasmi 
ieņemt ienaidnieka nocietinātās pozī cijas. Tai pašā laikā, 
protams, nopietna paš kritika iz palika. 

1916. gada jūlija otrajā pusē latviešu bataljoni jau 
sešu rotu sastāvā atkal piedalījās uzbrukuma operācijā 
uz dienvidiem no Rīgas, gan izmainītā virzienā, salīdzi
not ar iepriekšējo. Gandrīz nedēļu ilgās nepārtrauktās 
kaujās 12. armijas daļām, sevišķi vairākiem latviešu ba
taljoniem frontālos triecienos ciešot visai lielus zaudēju
mus (60–70% no kaujas sastāva20), atkal neizdevās pār
raut fronti un  atspiest pretinieku. Šajā un turpmākajās 
uzbrukuma operācijās latviešu strēlniekus izmantoja kā 
triecienspēku, kura gūtie panākumi nekavējoties būtu 
jāattīsta ar papildspēku iesaistīšanu, bet tos viņi nesa
ņēma. Tikmēr divi latviešu bataljoni kopš pavasara pār
maiņus piedalījās Ikšķiles priekštilta nocietinājuma (ap 
2 km² teritorijas Daugavas kreisajā krastā) jeb t.s. Nāves 
salas aizstāvēšanā,21 bet viens latviešu bataljons atradās 
Rīgas jūrmalā sakarā ar gatavošanos desantam Kurzemes 
piekrastē.

Latviešu bataljonos valdīja stingra disciplīna. Netika 
pieļauta pavirša attieksme pret dienesta pienākumiem. 
Karošanu strēlnieki pielīdzināja bīstamam darbam, kas 
liek pārvarēt cilvēciskas bailes un pierast pie briesmām. 
Šāda vienkāršota filozofiska pieeja vedināja uz enerģisku 

un attapīgu rīcību, neizslēdzot pat pārgalvību. Abu karojošo pušu pozīcijas Rīgas frontē 
dažviet šķīra vien pāris simtu soļu, atsevišķās vietās pat mazāk. Pēc strēlnieku izlūkgājie
niem ienaidnieka artilēristi parasti atklāja uguni, no kura cieta ne tikai latvieši, bet arī 
kaimiņu daļas, kas to vien vēlējās kā netraucēti nosēdēt ierakumos līdz nomaiņai. Tas 
bija cēlonis ne visai labām savstarpējām  attiecībām. Labāk latviešu strēlnieki sapratās ar 
kaujinieciski noskaņotiem sibīriešiem. Nosūtīti rezervē, latvieši parasti sarīkoja prak
tiska rakstura sacensības (kaujas granātu mešanā, šķēršļu pārvarēšanā, vēl vingroja, cīk
stējās u.t.jpr.22), dažreiz uzdziedāja tautas dziesmas. Notika arī apmācības, dažkārt pat 
divreiz dienā, lai pilnveidotu kaujas prasmes un iemaņas.

Neilgi pēc jūlija kaujām pieci latviešu bataljoni pirmoreiz tika sakļauti brigādē, par 
kuras komandieri iecēla pulkvedi A. Auzānu. Apvienoto brigādi nosūtīja uz Ķemeru–
Smārdes rajonu, kur pretinieki, vietām šķirti ar līdz 5 km platu t.s. neitrālo joslu, viens 

20 Latviešu strēlnieki, Nr. 17. Rīga: Latviešu veco strēlnieku biedrība, 1937, 1698. lpp.
21 Hartmanis J. Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916. Rīga: Mantojums, 2014.
22 Apine R. Strēlnieki – sportisti. Pulcējaties zem latviešu karogiem! Sast. A. Balcers. Rīga: Zelta grauds, 2013, 

329.–333. lpp.

2. att. Apakšpulkvedis Jukums  Vācietis 
sasveicinās ar britu majoru 
 Kadbertu  Tornhilu. 1916. gada marts (no 
LU LVI kolekcijas)
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otru ilgi nebija traucējuši. Kopā ar 
krievu pulkiem brigādes daļas augusta 
pēdējos datumos nakts uzbrukumos 
purvainajā un mežainajā apvidū pie
virzījās un nocietinājās pavisam tuvu 
vāciešu pirmajai aizsardzības līnijai, 
atsitot viņu pretuzbrukumus. Ar to arī 
operācija beidzās, 12. armijas dislo
kācijā nepanākot nopietnākas izmai
ņas. Pildot kaujas uzdevumu, brigāde 
prata izvairīties no lielākiem zaudēju
miem, jo bija mazāk atkarīga no 
krievu ģenerāļiem, kas bija ieraduši 
vairāk taupīt lielgabalu lādiņus nekā 
karavīru  dzīvības. 

1916. gada vasarā notikusī lat
viešu  strēlnieku anketēšana (pavisam 
11 481 anketa no septiņiem aktīvajiem 
bataljoniem saglabāta Latvijas Nacio
nālā arhīva Latvijas Valsts vēstures ar
hīvā, tiesa, ar atbildēm ne uz visiem 
jautājumiem) sniedz ziņas par brīv
prātīgajiem (22,1%), mobilizētajiem 
(20,3%) un no citām karaspēka daļām pārnākušajiem (57,6%). Iesaucamā vecumā an
ketas bija aizpildījuši 69%, jaunāki – 30%. Pēc nacionālā sastāva 91,5% no aptaujāta
jiem bija latvieši, 3,6% – igauņi, pārējie bija krievi (1,7%), lietuvieši (1,6%), poļi (1,1%) 
u.c. Anketās nebija prasīts norādīt sociālo izcelsmi vai stāvokli, to vietā bija jānorāda 
nodarbošanās vai amats pirms kara. Tiem laikiem gluži niecīgs ir kopumā uzrādītais 
analfabētu procents (ap 3,5%).23 Pēdējais rādītājs iezīmēja visai lielu latviešu bataljonu 
atšķirību no citām karaspēka daļām. Kopš 1916. gada marta 3. Kurzemes bataljons 
 izdeva savu žurnālu “Cīņas Biedrs”, kam tā paša gada rudens pusē pievienojās 1. Dau
gavgrīvas bataljona publicētais “Latviešu Strēlnieks”. Šajos žurnālos ievietoti arī pašu 
strēlnieku dzejoļi, stāsti, apraksti u.c.  literārie mēģinājumi.

No 1916. gada oktobra latviešu strēlnieku bataljonus, kurus Ziemeļu frontes pavēl
niecība kvalificēja kā “drošāko balstu Rīgas frontē”,24 sāka izvērst par astoņu rotu resp. 
divu bataljonu pulkiem. Saskaņā ar apstiprinātiem štatiem katrā pulkā bija paredzēti 
50 virsnieki, 7 kara ierēdņi, viņu skaitā 3 ārsti, 1854 ierindas, bet pavisam 2497 strēl
nieki.25 Pulkus pa četriem sakļāva divās brigādēs, taču neapvienoja divīzijā un nepie
vienoja artilēriju u.c. tehniskās daļas. Augstākā virspavēlniecība toties norādīja, ka “šo 

23 Bērziņš V. Latvija pirmā pasaules kara laikā. Rīga: Zinātne, 1987, 110. lpp.
24 Latviešu strēlnieki, Nr. 17, 1705. lpp.
25 LVVA, 5434. f., 1. apr., 646. l., 490.–491. lp.

1. shēma. Pretinieku pozīcijas Nāves salā
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daļu tālāka attīstība un izvēršana 
tiek atzīta par nevajadzīgu”.26 Tātad 
latviešiem vēl arvien neuzticējās. Jau 
agrāk augstākajai virspavēlniecībai 
bija skaidrs, ka pasaules karam jā
izšķiras ne jau Krievijas–Vācijas 
frontē, bet Rietumos, tādēļ tā turpi
nāja izturēties diezgan pasīvi. Tāds 
pats viedoklis bija 12. armijas kor
pusu komandieriem. Šie gados vecie 
ģenerāļi vēlējās līdz kara beigām 
mierīgi sēdēt savos štābos, no vi
ņiem iniciatīvu bija veltīgi gaidīt. 

Toties 12. armijas pavēlnieks ģe
nerālis R. Dimitrijevs tiecās pierādīt, 
ka fronti iespē jams pārraut, par spīti 
iepriekšējām neveiksmēm. Vairāk

kārt pārliecinājies par krievu artilērijas uguns neefektivitāti pretinieka nocietinājumu 
apšaudē pirms kājnieku uzbrukuma, viņš bija izlēmis no šīs tradicionālās artilēriskās 
sagatavošanas atteikties. Artilērijai bija jāsniedz atbalsts kājniekiem, kad tie pārvarē
juši pretinieka pirmo aizsardzības līniju. Neatradis domubiedrus starp krievu ģenerā
ļiem, R. Dimit rijevs par palīgu uzbrukumam piemērotākās vietas izvēlē izraudzījās 
pulkvedi A.  Auzānu kā ģeodēzijas un topogrāfijas speciālistu. Noskaidrojās, ka latviešu 
bataljonu izvēršana pulkos bija saistīta ar 12. armijas gatavošanos lielai, taču stratēģiski 
nepamatotai uzbrukuma operācijai pāri plašajam Tīreļpurvam dienvidrietumos no 
Rīgas. Sala kavēšanās dēļ nācās gaidīt purva akaču aizsalšanu. 

Oficiāli sauktu par Jelgavas operāciju, Latvijā to joprojām atceras kā Ziemassvētku 
kaujas, kas pēc vecā stila sākās 1916. gada 23. decembra agrā rītā, resp., 1917. gada 
5. janvārī. Grūtāko uzdevumu, kā tas ne reizi vien bija noticis iepriekš, saņēma latviešu 
strēlnieki. Viņiem pēkšņā masveidīgā kājnieku uzbrukumā tikai pašu spēkiem bija 
 jāpārvar vācu pamatīgi ierīkotie dzeloņstiepļu žogi, augstais valnis aiz tiem un pāri 
pirmajiem ierakumiem, ieņemot betonētās ložmetējligzdas, turpinot uzbrukumu, bija 
jālaužas tālāk pretinieka prasmīgi izveidotajās aizsargpozīcijās. Praktiski pret vācu 
8. armijas 66 bataljoniem no 12. armijas 184 bataljoniem27 viss bija pakārtots 16  latviešu 
bataljonu veiksmei. Iecirknī no Rīgas–Jelgavas dzelzceļa līdz Tīreļpurva rietumdaļai 
atradās vācu Jelgavas grupas 16 bataljoni,28 bet pret abām latviešu  brigādēm, kas īsi 
pirms pašas operācijas tika sakļautas ģenerāļa Augusta Misiņa komandētā apvienotā 

26 Российский Государственный военноисторический архив (РГВИА), ф. 2031, оп. 2, д. 353, л. 229.
27 Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Bd. 11. Berlin: Mittler, 1938, S. 399–400; Стратегический очерк войны 

1914–1918 г.г., ч. 6. Москва: Высший военный редакционний совет, 1923, с. 125. Piezīme. Abu armiju 
spēku salīdzinājums bataljonos (no itāļu val. bataglia – vienība) ir iespējami pareizāks, salīdzinot ar pul
kiem, jo Krievijas un Vācijas armijā bataljonu skaits pulkā bija dažāds.

28 Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Bd. 11, S. 400.

3. att. Atpūta ceļā uz kaujas lauku. 1916. gads. Jāņa Rieksta foto
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Latviešu strēlnieku divīzijā, – kādi 7 bataljoni.29 Turklāt pret latviešiem pretinieks turp
māk virzīja gandrīz visas savas piesteigušās rezerves.

Vācu puse uzbrukumu tiešām negaidīja, taču vienlaicīgs 12 tūkst. latviešu t.s. 
durkļu30 jeb tiešo cīnītāju triecienvilnis cerības neattaisnoja. Pretinieks pievērsa uzma
nību trok snim, ko radīja vairāku pulku pirms noteiktā laika sāktā eju ierīkošana dze
loņstiepļu aizžogojumos. Vislielākos zaudējumus sagādāja šo žogu pārvarēšana spēcīgā 
ložmetēju ugunī, bet arī tālāk pēc divās vietās pārrautās vāciešu aizsardzības pirmās 
līni jas viss negāja gludi. Lūk, kā notikumu attīstību aprakstījis A. Nokss, kas īpaši izse
kojis Ziemas svētku kaujām: “2. un 1. latviešu brigāde [..] izlauzās caur ienaidnieka līni
jām bez artilērijas sagatavošanas [..] 3.  Sibīrijas divīzija pa labi no latviešiem cieta 
neveiksmi savā pārsteiguma uzbrukumā, un tālāk pa labi 4. speciālā divīzija31 atteicās 
 atstāt tās ierakumus. Latvieši netika pienācīgi atbalstīti, bet kaujas līdz 10. [janvārim] 
beidzās ar vāciešu atspiešanu par dažiem kilometriem.”32 Pretiniekam izdevās sav laicīgi 
iesais tīt cīņā rezerves, panākot aizsardzības otrajā līnijā ielauzušos latviešu daļu tālākā 
uzbrukuma apturēšanu un to atspiešanu. Latviešu strēlnieki jutās augstāko štābu pie
krāpti, jo 12. armijas uzbrukuma operācijas turpmākās sekmes bija atkarīgas no lielu 
rezervju nekavējošas iesaistīšanas pēc vācu pirmās aizsardzības līnijas pārrau šanas. 
Diemžēl 12. armijas štābs nebija parūpējies pat par armijas rezervju savlaicīgu pievilk
šanu, bet pāris sibīriešu pulku bataljonu novēlota iesaistīšana kaujās maz ko spēja mai
nīt. Nācās atkāpties, Jelgavas ieņem šana pilnīgi atkrita. Kaut arī izdevās  ieņemt vāciešu 
nocie tināto t.s. Ložmetējkalnu, kur tika iegūts daudz trofeju un gūstekņu, turpmākā 
cīņa rādījās bezperspektīva. Pēc Ziemeļu frontes štābam sniegtajām ziņām Jelgavas 
 operācijā abas latviešu brigādes bija zaudējušas 5245 kritušus, pazu dušus un ievainotus 
strēlniekus, kā arī 119 virsniekus.33 Atsakoties dot rezerves, augstākā virspavēlniecība 
paziņoja, ka cīņu turpināšanai “jāizlieto vienīgi latviešu strēlnieku pulki”.34 Savukārt 
3. Sibī rijas strēlnieku divīzijas komandieris Nikolajs Trikovskis, pietaupot savu divīziju, 
virsvadību pār latviešu brigādēm papildināja ar vairākkār tējiem atgādinājumiem, ka 
tikai pāri latviešu līķiem vācieši drīkst atgūt Ložmetēj kalnu.35 

Vāciešiem cenšoties atdabūt vecās pozīcijas, karadarbība uz dienvid rietumiem no 
Rīgas turpinājās, saasinoties 1917. gada janvāra otrajā pusē.  Pārgrupējis spēkus, preti
nieks 23. janvārī guva nelielus teritoriālus panākumus uzbrukumā Lielupes abos kras
tos. Pēc divām dienām, taupot lielgabalu lādiņus, bez artilēriskas sagatavošanas uzbru
kumā tika raidītas krievu 12. armijas daļas. Kauju darbība izvērsās abpus Lielupei un, 
iniciatīvu pārņemot vāciešiem, enerģiski turpinājās līdz 31. janvārim, par spīti barga
jiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Latviešu strēlniekiem vairākkārt nācās aizstāvēt 
kritiskos iecirkņus, to skaitā pie Ložmetējkalna, kuru kārtējo reizi viņiem pavēlēja 

29 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu-pulku cīņas, II d., 
784. lpp.

30 Latviešu strēlnieki, Nr. 21. Rīga: Latviešu veco strēlnieku biedrība, 1938, 2135. lpp.
31 12. armijas pašā labajā flangā atradās 6. sevišķā brigāde.
32 Knox A. With the Russian army, 1914–1917, Vol. II, pp. 517–518.
33 Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920). Rīga: Zinātne, 1970, 50. lpp.
34 РГВИА, ф. 2152, оп. 1, д. 80, л. 6, 7.
35 Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj. 1. d. Maskava: Prometejs, 1928, 123., 125. lpp.
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 noturēt par katru cenu. Pozīcijas Ložmetējkalna rajonā izrādījās vienīgās, kuras preti
nieks tā arī neatguva. 3. februārī, temperatūrai noslīdot zem –30 °C, pēdējo uzbru
kumu vāciešiem nācās pārtraukt.36 Izsīkušo fizisko un morālo spēku dēļ nākamajā 
dienā abas puses aktivitātes izbeidza. 

Pēc cara patvaldības krišanas

Ieilgušās kaujas drūmi atbalsojās latviešu sabiedrībā aizmugurē. Strēlnieki pauda 
sašutumu. Vainoti tika augstākie štābi un cara patvaldība. Tāpat kā latviešu tautas lie
lākā daļa, strēlnieki gandarīti uzņēma ziņu par cara patvaldības krišanu. Pašu pārdzī
votais un pieredzētais viņus bija vērtis nopietnākus un vienlaikus arī pašapzinīgākus. 
Strēlnieki centās izprast agrāk viņiem diezgan vienaldzīgās politiskās problēmas. Tik
mēr no politiskās dzīves līdz ar visu Krievijas armiju ilgus gadus atrautie vecākie 
 virsnieki bez daudzmaz skaidras latviešu brigāžu nākotnes vīzijas norūpējušies uztvēra 
armijas un strēlnieku pulku pārvēršanos par politiskās cīņas arēnu. Sociālrevolucio

36 Peniķis M. Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu – pulku cīņas, II d., 
898.–899. lpp.
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nāri jeb eseri un meņševiki pasteidzās iespaidot 12. armijas, galvenokārt no zemniecī
bas nākušo karotāju masu. Tas tika darīts pilsonisko Krievijas Pagaidu valdību atbal
stošā samiernieciskā garā. Latviešu strēlnieku vispārējās situācijas saasināto uztveri šo 
partiju piedāvātie mērenie risinājumi nespēja apmierināt. Toties viņus ieinteresēja le
galizējušos boļševiku radikālās idejas. 

Lai papildinātu armiju un vienlaikus mazinātu politisko spriedzi aizmugurē, cara 
patvaldība 1916. gadā bija riskējusi lemt par politieslodzīto un izsūtīto iesaukšanu. Tā 
karaspēka daļās nonāca t.s. neuzticamie elementi, žandarmērijai pastiprinot viņu izse
košanu armijā, kur drīz vien tika konstatēta arvien plašāka pagrīdes darbības izvērša
nās. 12. armijā kareivji bieži pieminēja Jelgavas operācijas laikā par atteikšanos iet uz
brukumā nošautos sibīriešus.37 Valmierā un apkārtnē izvietotajā Latviešu strēlnieku 
rezerves pulkā izveidojās nelegāls boļševiku pulciņš, bet no šī pulka boļševiki ar marš
rotām nokļuva aktīvajos pulkos jau 1917. gada janvārī, kad pulkiem papildinājumi bija 
ļoti nepieciešami. Saņemtajos papildinājumos bija pamanāms pretkara noskaņojums, 
kas pamazām izplatījās arī aktīvajos pulkos. Latviešu pilsoniskās partijas, aizņemtas ar 
daudzām citām (pašvaldības, pārtikas, agrārlietu utt.) problēmām, neiesaistījās politis
kajā cīniņā par strēlnieku prātiem un praktiski atstāja viņus boļševiku ziņā, kas to ne
kavējās izmantot. Turklāt pilsoniskajām partijām nebija ko solīt un ieteikt strēlniekiem. 
Turpināt karu ar mērķi atgūt Kurzemi? Pēc Jelgavas operācijas bēdīgā iznākuma tas 
nepavisam nelikās reāli. Daudzreiz bija pierādījies, cik maz ģenerāļiem rūpēja karavīru 
dzīvības, un ne jau latviešu virsnieki spēja tās saglabāt. Lietuviešiem un igauņiem Pir
majā pasaules karā nebija šīs karadarbības pieredzes ar “savu” karaspēku 12. armijas 
operācijās, tādēļ šo tautu dzīvā spēka zaudējumi bija daudz mazāki.

Sākumā strēlnieki kopā ar virsniekiem iestājās par Latvijas autonomiju līdz ar lo
zungu “brīva Latvija brīvā Krievijā”. Taču šī saprašanās traucēja boļševikiem, kuru rin
das strauji pieauga ar jaunu biedru piesaistīšanu no aktīvāko strēlnieku vidus. Boļševiki 
faktiski pārņēma strēlnieku vēlētās pulku un rotu komitejas. Aprīlī latviešu strēlnieku 
lielā padome jeb 1. kongress vēl atbalstīja kara turpināšanu,38 daļēji arī Krievijas Pa
gaidu valdības rīcību. Taču kongresā ievēlētajā izpildkomitejā jeb Iskolastrelā39 strauji 
pieauga boļševiku ietekme, tiem pastiprinot pretkara propagandu un enerģiski veicinot 
brāļošanos frontē ar vācu kareivjiem. Iskolastrels nodibināja lietišķus sakarus ar boļše
vistisko Rīgas Strādnieku deputātu padomi. Kad tā pārņēma milicijas organizēšanu, 
iekšējās kārtības nodrošināšanai Rīgā tika izsaukts 7. Bauskas latviešu strēlnieku pulks 
(vēlāk šo pulku nomainīja 2. Rīgas pulka strēlnieki). 

Nespēdami ietekmēt augošo pretkara noskaņojumu latviešu pul kos, kas izvirzījās 
par boļševistisko ideju izplatības centru 12. armijā, tos sāka atstāt pieredzējuši  virsnieki, 

37 Хромов П. Антивоенные выступление в войсках 12й армии Северного фронта в конце 1916 года. 
Военно-исторический журнал, № 4, 1962, c. 121.

38 Tomaševskis J. Latviešu strēlnieki starp Februāra revolūciju un Oktobra apvērsumu: nacionālais faktors. 
Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2013, 72.–101. lpp.; Bērziņš V. Latviešu strēlnieki politisko pārmaiņu apstākļos. 
Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli). Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014, 234.–245. lpp.

39 Latviešu strēlnieku pulku lielās jeb apvienotās padomes izpildkomitejas saīsināts apzīmējums krievu valodā. 
Iskolastrels kongresu starplaikā risināja strēlniekiem kopējos jautājumus.
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pārejot uz citām karaspēka daļām. Pulku jaunākie virsnieki, daudzi no viņiem bijušie 
tautskolotāji, bieži vien paši vismaz daļēji piekrita boļševiku prasmīgi propagandēta
jiem uzskatiem. Gatavojoties strēlnieku 2. kongresam, boļševiki par delegātiem centās 
izvirzīt savus partijas biedrus un atbalstītājus. Politikā maz orientējošies bezpartejiskie 
strēlnieki, protams, vairāk uzticējās partijā iestājušamies cīņu biedram nekā svešam 
aģitatoram. Kongresā, kas notika Rīgā no 1917. gada 21. līdz 30. maijam, ar nospiedošu 
balsu pārsvaru, arī atkārtotā balsojumā, tika pieņemta latviešu boļševiku vadoņu  Pētera 
Stučkas un Jūlija Daniševska sagatavotā rezolūcija. Nosodot pilsonisko Krievijas Pa
gaidu valdību un kara turpināšanu, tā izteica atbalstu demokrātiska miera noslēgšanai, 
kā arī pievienojās boļševiku aicinājumam par visas varas nodošanu strādnieku, ka
reivju un zemnieku (Latvijā bezzemnieku) deputātu padomēm. Šai sakarībā tomēr 
nācās papildus paziņot, ka strēlnieki izpildīs armijas demokrātiski vēlēto orgānu dotos 
rīkojumus un arī Pagaidu valdības rīkojumus, kas nav pretrunā ar revolucionārās de
mokrātijas mērķiem. Nacionālais un Latvijas autonomijas jautājums netika pat piemi
nēts. 2. kongresa lēmumi plaši atbalsojās dažādos latviešu sabiedrības slāņos, izpelno
ties gan sašutumu, gan atbalstu, gan neizpratni. Protesti, arī no daļas strēlnieku puses, 
neko mainīt nespēja. Agrāk frontē izpildījuši visas iespējamās un daudzas gandrīz ne
iespējamās pavēles, strēlnieki bija spiesti secināt, ka upuri nav attaisnojušies. Ierunājās 
arī pašsaglabāšanās instinkts, meklējot jēgu turpmākajām cīņām un rīcībai.

Par latviešu strēlnieku straujo radikalizēšanos interesējās arī Antantes valstu pār
stāvji, meklējot izskaidrojumu šim faktam. Šai sakarībā Francijas militāristi pievērsās 
Latvijas vēsturei, sākot ar 1905. gadu. Kā šīs valsts pārstāvis Ziemeļu frontē kopš 
1916. gada oktobra Rīgā uzturējās Francijas kara flotes inženieris Žans Geno, kurš izse
koja latviešu strēlnieku evolūcijai, vērtējot viņus kā “labāk apmācītus un vairāk civili
zētus”, “ļoti drosmīgus”, kā piedalījušos visos uzbrukumos.40 Tiekoties ar britu ilg
gadējo konsulu Rīgā Vivjenu Bosenketu, franču inženieris informēja viņu par situāciju 
12. armijā. 1917. gada 30. jūlijā V. Bosenkets par uzzināto nosūtīja plašāku ziņojumu 
Lielbritānijas sūtnim Petrogradā Džordžam Bjūkenenam. Šai ziņojumā norādīts, ka 
latviešu strēlnieki, “kas vienmēr izrādījuši ļoti lielu drošsirdību frontē [..] pašreiz ir 
vissliktākie un visvairāk boļševizētie”, ka viņi “nemitīgi bijuši pirmajās pozīcijās, kamēr 
ļoti daudzas citas divīzijas nekad netika iesaistītas. Sākumā latviešu karavīri vienmēr 
guva nozīmīgus panākumus, bet rezerves vai nu ieradās par vēlu, vai nemaz [..] Rezul
tātā latvieši kļuva ļoti nikni pret krieviem un domāja, ka viņi vienmēr tikuši upurēti un 
ka krievi vēlējušies viņus iznīcināt. Tomēr jāatzīmē, ka galvenais cēlonis, kādēļ krievi 
izmantojuši viņus tādā mērā, ir tas, ka agrāk tie bija vislabākie un uzticamākie kareivji 
12. armijā.”41 

Satrauktais 12. armijas štābs bija spiests atmest domu izformēt latviešu pulkus, jo 
sibīrieši u.c. daļas piedraudēja nepieļaut atbruņošanu. Minēto pārmaiņu ietekmē daļēji 
demoralizējušies, latviešu strēlnieki saglabāja nepieciešamo militāro disciplīnu. Norai

40 Gueslin J. Public opinion, the French military and the Baltic front: From ignorance to the discovery of a 
geopolitical and national issue (1914–1919). Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook. Latvian War 
Museum, XV. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2014, 126.–127. lpp.

41 PRO, FO 371/3012 (1917), N 170514.
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4. att. Ievainotie latviešu strēlnieki lasa “Brīvo Strēlnieku”. 
1917. gada pavasaris (no LU LVI kolekcijas)

dot piedalīšanos jebkādā uzbru
kumā, viņi sakarā ar vasaras otrajā 
pusē pieaugušo pretinieka rosīšanos 
otrpus frontei pauda gatavību aiz
stāvēt Rīgu. Uzturot sakarus ar 
Krievijas sabiedrotajiem rietumos, 
augstākā virspavēlniecība un Pa
gaidu valdība nedomāja atteikties 
no plānotās uzbrukuma operācijas, 
cerot pie viena panākt kaut daļēju 
karaspēka “atveseļošanu”. Vasaras 
sākumā augstākās virspavēlniecības 
pārstāvji, tāpat meņševiku un eseru 
aģitatori mēģināja pierunāt kareiv
jus doties uzbrukumā. Rīgā un 
Dau gavpilī ieradās pats kara 
 ministrs Aleksandrs Kerenskis un 
sabiedroto militārās delegācijas. Ziemeļu frontē pierunātājiem maz ko izdevās panākt. 
12. armijā daudzas karaspēka daļas, arī latviešu strēlnieki, izteicās pret piedalīšanos uz
brukumā. Armijas štābs gan nebija atmetis domu izrēķināties ar viņiem. It kā sakarā ar 
izdalīšanu frontes rezervē 1. latviešu strēlnieku brigāde saņēma rīkojumu doties uz Val
mieras rajonu.  Sibīriešu atbalstīta, brigāde atteicās izpildīt aizdomīgo rīkojumu.42 12. 
armijas pavēlniecība, lai panāktu tā izpildi, neriskēja lietot spēku. Atliek piebilst, ka ilgi 
gatavotā uzbrukuma operācija beidzās neveiksmīgi.

Pēc vairākkārtējām sanāksmēm un pārrunām 1917. gada 18. augustā daļa ar boļ
ševiku diktātu neapmierināto latviešu virsnieku nodibināja Latvju kareivju nacionālo 
savienību. Tā gan tad neieguva vajadzīgo autoritāti un nopietnu ietekmi. Savienībai 
trūka arī konkrētas rīcības plāna. Divas dienas vēlāk notikušās Rīgas pilsētas domes 
vēlēšanas, kurās par boļševikiem savas balsis nodeva aptuveni 60–70% latviešu 
vēlētāju,43 liek domāt, ka daudzus no viņiem kreisi radikālajiem uzskatiem tuvinājusi 
latviešu strēlnieku politiskā pozīcija.

Ievērojami pastiprinātās vācu 8. armijas uzbrukums Rīgai 1917. gada 1. septembrī 
sākās ar ārkārtīgi spēcīgu artilērijas apšaudi. Daugavu ienaidnieks forsēja krievu kara
spēka iepriekš atstātās Nāves salas rajonā, tiecoties ielenkt un iznīcināt 12. armiju. Bija 
iespējams paredzēt pretinieka izvēlēto upes forsēšanas vietu starp Ķekavu un Ikšķili, 
jo tur Daugavas kreisais krasts augstāks par labo, bet vasaras mēnešos tās platums ne
pārsniedza 400–500 metrus. Taču 12. armijas pavēlnieka postenī R. Dimitrijevu no
mainījušais ģenerālis Dmitrijs Parskis nebija veicis attiecīgus pretpasākumus, bet 
turpmākā armijas vadības rīcība Rīgas aizstāvēšanā tika novērtēta kā neapmieri noša.44 
Savukārt 12. armijas kareivju masa, boļševiku iesaistīta brāļošanās procesā ar vācu 

42 РГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 20, л. 1.
43 Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu. Rīga: Zinātne, 1991, 46. lpp.
44 Россия в Первой мировой войне 1914–1918: Энциклопедия, т. 3. Москва: РОССПЭН, 2014, с. 57.
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 kareivjiem un saaģitēta par demokrātisku mieru bez aneksijām un  kontribūcijām, 
 pavisam nebija gatava nopietnai kauju darbībai, citiem vārdiem, Rīgas aizstāvēšanai. 
Vāciešiem pārejot uzbrukumā, kā pēdējā no pozīcijām Olaines apkārtnē (ap 20 km uz 
dienvidrietumiem no Rīgas) atkāpās 1. latviešu strēlnieku brigāde, kamēr pulkveža 
Anša Lielgalvja komandētā 2. latviešu brigāde, nosūtīta uz otru aizsardzības līniju, 
 ieņēma pozīcijas pie Mazās Juglas upes (apmēram 8 km uz ziemeļiem no Daugavas). 
12.  armijas galvenajiem spēkiem atkāpjoties, daudzām karaspēka daļām pat bēgot, 
pametot lielu daļu artilērijas u.c. kara tehniku, 2. latviešu strēlnieku brigādes pulki, ar 
J. Vācieša 5. Zemgales pulku centrālajā iecirknī, izturot uzbrucēju pārspēka daudzus 
triecienuzbrukumus, pie Mazās Juglas lika iestrēgt vācu 8. armijas vareni sāktajai 
operācijai un praktiski izglāba 12. armiju no draudošā ielenkuma.45 “2. Latviešu strēl
nieku brigādes izturība, apturot uzbrūkošo [..] pretinieka 2. gvardes divīziju, novērsa 
[..] 12.  armijas galveno spēku aplenkumu,” teikts enciklopēdijā “Krievija Pirmajā 
 pasaules karā 1914–1918”, “Latviešu izturība dāvāja 12. armijas pavēlniecībai 
26 s[tundas] operatīvā laika.”46 Diemžēl šīs 26 stundas netika pienācīgi izmantotas, lai 
vismaz izvestu vairāk militārās tehnikas. Zaudējuši vairāk nekā 3 tūkst. vīru,47 noasi
ņojušie 2. brigādes pulki atkāpās tikai pēc 2. septembra vakarā saņemtās pavēles. Nā
kamajā dienā, vācu karaspēkam turpinot uzbrukumu, 12. armija nespēja noturēties 
Ķīšezera–Juglas līnijā, tai nācās atkāpties uz t.s. Cēsu pozīcijām. Savukārt vācu 8. ar
mija, ieņēmusi Rīgu un ar avangardiem sasniegusi Inčukalnu, talākvirzīšanos pār
trauca.

Ar Rīgas zaudēšanu bija izgāzusies boļševiku brāļošanās politika, jo vācieši to bija 
izmantojuši izlūkošanas interesēs. Pārbaudījumu nebija izturējušas daudzas latviešu 
pulku komitejas, kuras nācās pārvēlēt. Toties par nepatiku boļševikiem bija atjaunoju
sies strēlnieku un virsnieku savstarpējā sapratne. Pēc atkāpšanās no Rīgas 12. armijas 
daļas vēl vairāk demoralizējās. Arvien sliktākai kļūstot karaspēka daļu apgādei ar pār
tiku un elpi (kavalērijai un lielgabalu vilcējzirgiem), pa Ziemeļvidzemi klīda karavīru – 
marodieru bandas, kas aplaupīja vietējos iedzīvotājus, piesavinoties pārtikas produk
tus, mājlopus. Pēc savas iniciatīvas laucinieku aizstāvēšanā iesaistījās latviešu strēlnieki, 
atņemot marodieriem salaupīto un neļaujot izvest no Latvijas.

Vēl 1917. gada pavasarī J. Vācietis, kuru atbalstīja Iskolastrela pirmais priekšsēdē
tājs štābkapteinis Voldemārs Ozols, bija iecerējis panākt abu latviešu brigāžu apvieno
šanu vienā korpusā, pievienojot tam artilēriju, inženieru u.c. tehniskās daļas, arī kava
lēriju. Nedēļu pēc Rīgas krišanas V. Ozols ar šo ieceri iepazīstināja Iskolastrela sēdes 
dalībniekus, kas pauda pretimnākošu attieksmi. Noskaidrojās, ka ieceri atbalsta arī 
 Pagaidu valdības kara ministrs Aleksandrs Verhovskis. Viņš šo ideju pārņēma un iz
vērsa līdz Krievijas minoritāšu (igauņu, latviešu, lietuviešu, poļu, ukraiņu u.c.) korpusu 
un divīziju formēšanai, laikam gan ne bez aprēķina pastiprināt nacionālo noslieci 

45 Hartmanis J. Kauja, kura varēja nenotikt. (Pieminot strēlnieku cīņas Mazās Juglas krastos 1917. gadā). Lat-
vijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook. Latvian War Museum, IX. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2008, 
30.–39. lpp.

46 Россия в Первой мировой войне 1914–1918: Энциклопедия, т. 3, с. 55.
47 РГВИА, ф. 2152, оп. 1, д. 308, л. 231.
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3. shēma. Cīņas par 
Rīgu 1917. gada 
1.–3.  septembrī Rīgas jūras

līcis

Kalnciems

Jelgava

Olaine Mercendarbe
Baldone

Skripte

Nītaure

Koknese

Jaunjelgava

Inčukalns

Štāli

RĪGA

Lielupe

Gauja

L. Jugla

M. Jugla

Ogre

Ogre

Ropaži

Frontes stāvoklis pirms vācu uzbrukuma Rīgai

Vācu karaspēka koncentrēšanās rajoni

Vācu karaspēka galvenais trieciens saskaņā ar
operācijas plānu

Vācu karaspēka uzbrukuma virzieni

Frontes stāvoklis 2. septembra rītā

2. latviešu strēlnieku brigādes pozīcijas pie
Mazās Juglas

12. armijas daļu pozīcijas 3. septembra rītā

12. armijas atkāpšanās galējā robeža

12. armijas daļu turpmākā izvirzīšanās

Vācu karaspēka sasniegtā līnija

Frontes stāvoklis pēc vācu karaspēka daļu
atvilkšanas 1917. g. rudenī

 Krie vijas armijā kā pretstatu boļševismam. Attiecībā uz latviešu korpusu ministrs tā 
divas divīzijas paredzēja papildināt ar igauņu divīziju.48 A. Verhovska plāns tā arī pa
lika idejas līmenī, jo ministrēšanas laiks viņam pavisam drīz beidzās.

Pēc saņemtās ziņas par boļševiku bruņoto valsts apvērsumu Petrogradā latviešu 
pulku boļševiki steidzās iesaistīt vairākus strēlnieku pulkus varas pārņemšanā Ziemeļ
vidzemē, ieskaitot Valkas ieņemšanu. Tur bija izvietojies 12. armijas štābs, kā arī eseru 
un meņševiku vadītais Iskosols49. Ne viens, ne otrs pretestību neizrādīja. Pēc P. Stučkas 
ieteikuma notika gatavošanās komandieru ievēlēšanai, vadoties no pieņēmuma, ka sa
režģītā politiskā situācijā strēlnieki uzticēsies tikai pašu ievēlētiem komandieriem. 
Stingrai pārbaudei boļševiki pakļāva pulkos palikušos virsniekus, apcietinot politiski 
aizdomīgos. Dažkārt strēlnieki pretojās šādai rīcībai, piemēram, 4. pulka sapieri ar 
 ieročiem rokās izrādīja gatavību aizstāvēt savu iecienīto komandas priekšnieku. Katrā 
ziņā virsnieku apcietināšana līdz ar viņu negatīvo attieksmi pret boļševiku idejām pa
mudināja virsniekus, to skaitā trīs agrākos latviešu strēlnieku pulku komandierus 
(R.  Bangerski, F. Briedi un K. Goperu) turpmāk iesaistīties antiboļševistisko spēku 

48 PRO, WO 106, 1096 (1917), p. 12. No Lielbritānijas militārā atašeja A. Noksa 1917. gada 1. novembra ziņo
juma britu sūtniecībai Petrogradā.

49 12. armijas kareivju deputātu padomes izpildkomitejas saīsināts apzīmējums krievu valodā.
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 rindās.50 Boļševikiem vēlāk nācās konstatēt, ka ar savu rīcību atstūmuši vairākus nebūt 
ne konservatīvi noskaņotu virsniekus.

Varu pārņēmušo boļševiku situācija Petrogradā bija visai nestabila. Pēc viņu pie
prasījuma Iskolastrels 1917. gada 5. decembrī uz turieni nosūtīja 6. Tukuma pulku no
drošināt “revolucionāru kārtību”, ko Krievijas galvaspilsētā nespēja panākt vietējie 
sarkan gvardi un revolucionārie matroži. Pēc trim dienām uz Petrogradu apsargāt pa
domju valdību devās pulku boļševiku izveidota speciāla vienība. Uz Donas apgabalu 
cīnīties pret ģenerāļa Alekseja Kaļedina savākto karaspēku Iskolastrels nosūtīja 3. Kur
zemes pulku, bet uz Baltkrieviju pret antiboļševistiskajām poļu korpusa daļām – vairā
kas vienības no 1. Daugavgrīvas un 4. Vidzemes pulka. Tā ar Iskolastrela un pulku 
boļševiku gādību tūlīt pēc Oktobra apvērsuma latviešu strēlnieki tika iesaistīti Krievijas 
pilsoņkarā boļševiku pusē. Latviešu pulku boļševiki, komiteju vīri un Iskolastrels ne 
reizi vien rupji pārkāpa demokrātijas principus. Kad, piemēram, 12. armijas ukraiņu 
karavīri 1917. gada 26. decembrī Valkā gatavojās apspriest Ukrainas nacionālās pro
blēmas, Iskolastrels, zinot Krievijas boļševiku elites naidīgo nostāju pret pilsonisko 
Ukrainas Centrālo radu, nolēma ukraiņu karavīru sapulci nepieļaut. Viņus padzina no 
trim dažādām telpām, neļaujot pulcēties arī Valkas centra laukumā. Pēc nepilna mē
neša 6. Tukuma pulks tika iesaistīts Krievijas Satversmes sapulces padzīšanā, kas gan 
nav tik vienkārši pierādāms.51 Līdzīgas akcijas sagādāja latviešu strēlniekiem ne vien 
sliktu slavu, bet viņus arī psiholoģiski negatīvi ietekmēja.

Jaunieceltā 12. armijas pavēlniecība deva atļauju latviešu korpusa formēšanai, 
tomēr padomju Ziemeļu frontes pārvalde nesteidzās to apstiprināt. Atrodoties Mogi
ļovā Revolucionārajā lauka štābā (tas aizstāja agrāko augstākās virspavēlniecības Gal
veno mītni kā operatīvās vadības centru), J. Vācietis 30. decembrī panāca pavēli par 
latviešu korpusa formēšanu. Par iestāšanos korpusā steidzās paziņot daudzi latviešu 
artilēristi, lidotāji u.c. Taču Iskolastrels, izveidojis korpusa organizācijas komisiju, 
 rīkojās pasīvi, vairākkārt cilājot un atkal atliekot tā formēšanas jautājumu, jo ne visi tā 
locekļi atbalstīja korpusa ideju.52 Protams, korpusa formēšanu ietekmēja vecās Krievi
jas armijas demobilizācija, kas attiecās arī uz latviešu strēlnieku daļām. Izveidoto de
mobilizāciju komisiju darbība faktiski bija vērsta korpusa formēšanai pretējā  virzienā.

Latviešu strēlnieki Krievijā

Pēc Brestā uzsākto Padomju Krievijas un Vācijas miera sarunu izjukšanas 
1918. gada 18. februārī vācu karaspēks pārgāja plašā uzbrukumā un līdz ar citām teri
torijām austrumos ieņēma arī Ziemeļvidzemi un Latgali. Nevēloties krist nevienlīdzīgā 

50 Par latviešu karavīru, galvenokārt virsnieku iesaistīšanos Krievijas pilsoņkarā antiboļševistisko spēku pusē 
sk.: Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. Latvieši krievu pretlielinieciskajā kustībā. 1917–1920. Latvijas Vēstures In-
stitūta Žurnāls, Nr. 1, 1997, 90.–107. lpp. Piezīme. Šī tēma līdz šim maz pētīta sakarā ar grūtībām piekļūt 
Krievijas Federācijas attiecīgo arhīvu materiāliem.

51 Ezergailis A. The Latvian impact on the Bolshevik Revolution. The first phase: September 1917 to April 1918. 
New York: Columbia University Press, 1983, pp. 324–333.

52 Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj., 2. d. Maskava: Prometejs, 1928, 637. lpp.
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cīņā, ne arī padoties gūstā, vairums Latvijā palikušo strēlnieku savu pulku rindās atkā
pās uz Krievijas plašumiem. Krievijas boļševiki izrādījās pārcentušies cariskās armijas 
sagraušanā, kamēr viņu latviešu domubiedri, Iskolastrels un pulkos palikušie virsnieki 
bija saglabājuši latviešu strēlnieku pulkus, aizturot to demobilizāciju, kas gluži stihiski 
aptvēra Krievijas armiju. Turklāt 28. janvāra dekrēts par strādnieku un zemnieku Sar
kanās armijas organizēšanu no brīvprātīgajiem nebija guvis nopietnu atsaucību. Tādē
jādi padomju valdībai pretestības iespēju vāciešiem nebija. Satrauktā situācijā 22. feb
ruārī, vācu karaspēka daļām atrodoties Pleskavā, Petrogradas aizsardzības interesēs 
6. Tukuma pulkam tika pavēlēts doties uz turieni pret vāciešiem. Latviešu strēlnieki at
teicās izpildīt bezjēdzīgo pavēli. Neko nepanāca boļševiku pūliņi, pulks līdz 25. febru
ārim palika Petrogradā. Beidzot pulka boļševikiem izdevās saaģitēt pāris simtu strēl
nieku, kuri izbrauca uz Pleskavas rajonu. Kaujās iesaistīties tiem gan neiznāca, jo vācu 
karaspēks uzbrukumu Petrogradas virzienā bija apturējis.

Ar 1918. gada 3. martā Brestā noslēgto Padomju Krievijas separāto miera līgumu ar 
Vācijas bloka valstīm Krievija atzina savu sakāvi Pirmajā pasaules karā. Latviešu strēl
nieku daļām līdz ar organizēšanas stadijā palikušo korpusu vajadzēja tikt demobilizē
tām, tāpat kā tas notika ar pārējo Krievijas armiju. Protams, Padomju Krievijas Karalietu 
tautas komisariāts negribēja palikt bez militāra atbalsta, taču svārstījās, jo nacionālas 
karaspēka daļas Sarkanajā armijā nebija paredzētas. Tomēr 13. aprīlī šis komisariāts 
 izdeva pavēli par Latviešu strēlnieku padomju divīzijas formēšanu. Par divī zijas priekš
nieku iecēla J. Vācieti, par divīzijas komisāriem – latviešu boļševikus Kārli Pētersonu un 
Kārli Dozīti. Praktiski tas nozīmēja latviešu pulku demobilizēšanu ar tūlītēju iespēju 
karavīriem brīvprātīgi iestāties jaunformējamā divīzijā. Divīziju veidoja no trim strēl
nieku brigādēm pa trim pulkiem katrā, pievienojot artilēriju, bruņuvienību, aviogrupu 
u.c. tehniskās daļas, arī kavalērijas pulku. Pirmajās piecās dienās divīzijā iestājās apmē
ram 6000 cilvēku.53 Rudens pusē šis skaits jau bija trīskāršojies, jo tajā iekļāvās bēgļi, 
evakuētie Rīgas strādnieki, tāpat Krievijā pēc pašu iniciatīvas izveidojušās latviešu vie
nības, pat atsevišķi skaitliski nelieli pulki. Pēc Iskolastrela pieprasījuma turpmāk Sarka
najā armijā mobilizētie latvieši bija jānosūta Latviešu divīzijas papildināšanai, divīzijā 
neietilpstošu atsevišķu latviešu sarkanarmiešu daļu formēšana vairs netika pieļauta. 

Pēc Maskavā izveidotā Latviešu nacionālo lietu komisariāta ziņām tolaik Krievijā 
atradās ap 700 tūkst. latviešu, kas pietiekamā apjomā nepārvaldīja krievu valodu, Mas
kavā vien aptuveni 80 tūkstoši.54 Tas bija viens no apstākļiem, kādēļ divīzijā vienmēr 
aktuāls bija nacionālais un Latvijas jautājums. Ļoti daudzi latvieši iestājās divīzijā, dzī
ves apstākļu spiesti. Atšķirībā no pārējās Sarkanās armijas Latviešu divīzija paturēja 
vēlēto komiteju sistēmu un Iskolastrelu, tāpat pulku komunistiskās frakcijas un to vie
nojošo centru – komunistiskās organizācijas komiteju jeb Orgkomu, saglabājot zināmu 
iekšēju demokrātiju un divīzijas autonomiju. Pārliecinātākie un enerģiskākie divīzijas 
boļševiki organizēja un vadīja visu t.s. partijas un politisko darbu, pārvēršot divīziju 
par režīmam paklausīgu ieroci. Dažkārt dēvēti par “pretoriāņiem”55 resp. boļševiku 

53 Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj., 2. d., 743. lpp.
54 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1318, оп. 1, д. 1356, л. 21, 22.
55 Известия ВЦИК, № 135 (399), 1918, 2 июля. Piezīme. No latīņu val. praetoriani – tā Senajā Romā sākotnēji 

dēvēja karavadoņu apsardzi, pēc tam imperatoru gvardi.
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“pretoriāņu gvardi”, latviešu strēlnieki gan nesaņēma augstāku atalgojumu un labāku 
apgādi, salīdzinot ar citiem sarkanarmiešiem. Vēl sliktāk, daudzos gadījumos latviešu 
strēlnieku apgāde ar pārtiku, ietērpu, apaviem un pat patronām bija vairāk nekā trū
cīga. Dienests Latviešu divīzijā bija grūtāks nekā citās Sarkanās armijas divīzijās gan 
bieži saņemto sarežģīto uzdevumu, gan stingrās iekšējās kārtības un disciplīnas dēļ, 
taču tika uzskatīts par prestižu karadienesta iespēju. Vārdiem “latviešu strēlnieks”, kā 
viņus sauca visā Krievijā, nekāds papildu paskaidrojums nebija vajadzīgs. Strēlnieki 
bija lepni un apzinājās, ka ir savas nācijas pārstāvji, paši ievēroja un pieprasīja, lai arī 
citi ievērotu noteiktu kārtību. Par pārkāpumiem no divīzijas izslēgtie zaudēja tiesības 
atkal iestāties kādā no tās daļām. Latviešu divīzijas formēšanā disonansi izraisīja 
6. pulka boļševiku ieviestā komunistiskās frakcijas diktatūra, kas ne tikai pilnīgi nerē
ķinājās ar bezpartejisko strēlnieku domām, bet pat vairāk nekā divus mēnešus novilci
nāja pulka iekļaušanos divīzijā.

Pārcēlusies uz Maskavu un līdz ar latviešu strēlnieku apsardzi apmetusies Kremlī, 
V. Ļeņina vadītā padomju valdība pievērsās centrālās varas nostiprināšanai. Maskavā 
izvietotajiem latviešu strēlniekiem tika uzdota anarhistu, bruņotu laupītāju bandu, 
grautiņu rīkotāju un huligānu atbruņošana un apcietināšana, ar ko milicija netika galā, 
tāpat ārvalstu sūtniecību un vēstniecību, dažādu noliktavu u.c. objektu apsargāšana. 
Bieži nācās doties tuvos un tālos komandējumos, turpmāk dažkārt piedalīties pārtikas 
līdzekļu repartīcijā, resp., to piespiedu atsavināšanā virs noteiktā minimuma, ko boļše
viku režīms praktizēja ar īpašu pārtikas vienību palīdzību. Latviešu strēlnieku vienības 
tika iesaistītas arī zemnieku sacelšanos apspiešanā Pievolgā, Krievijas ziemeļrietumos 
un Maskavas guberņā.

Latviešu divīzijā bija pārstāvēti visdažādāko interešu cilvēki. Kā agrāk, vaļas brīžos 
vieni sportoja, citi pievērsās pašizglītībai un pieprasīja valodniekus svešvalodu apmā
cībai no jau minētā Latviešu nacionālo lietu komisariāta56 (to neizdevās panākt), vēl 
citi darbojās teātra vai mākslas pulciņā, kamēr citās Sarkanās armijas divīzijās izglītības 
un kultūras jomā vispirms bija jāgādā par analfabētisma likvidēšanu. Uzturoties Mas
kavā un Petrogradā, latviešu strēlnieki brīvajā laikā apmeklēja muzejus un gleznu gale
rijas. Bieži koncertēja divīzijas pulku orķestri, bet Kremlī pie 9. pulka, kuru izveidoja, 
paplašinot padomju valdības apsardzes vienību, tika noorganizēts simfoniskais orķes
tris. Protams, saasinoties pilsoņkaram, kultūrizglītojošai pašdarbībai atlika arvien 
mazāk laika un iespēju.

Tūlīt pēc Brestas miera līguma noslēgšanas Antantes valstis izcēla desantu Mur
manskā, lai atbalstītu antiboļševistiskos spēkus. Šai sakarībā latviešu strēlniekus iesais
tīja Vologdas un Arhangeļskas aizsardzībā. Pēdējo noturēt neizdevās, taču nopietna 
karadarbība Krievijas ziemeļos tad vēl neizvērsās. Turpretī 51,3 tūkst. vīru lielā Čeho
slovāku korpusa57 antiboļševistiskais dumpis 1918. gada 25. maijā iezīmēja noteiktu 
pavērsienu Krievijas pilsoņkarā un lika pamatus pirmajai – Čehoslovāku jeb Austrumu 

56 ГАРФ, ф. 1318, оп. 1, д. 1357, л. 31.
57 Papers relating to the foreign relations of the United States. 1918. Russia, Vol. 2. Washington: Government 

Printing Office, 1932, pp. 458–459. Piezīme. Saformēts vēl Pagaidu valdības laikā, korpuss atradās ešelonos 
uz Transsibīrijas dzelzceļa, lai no Tālajiem Austrumiem pa jūras ceļu dotos uz Rietumeiropu un iesaistītos 
karadarbībā pret vācu karaspēku.
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frontei. Tobrīd Pievolgā atradās pavisam nelieli un vāji apmācīti Sarkanās armijas 
spēki, tādēļ to pastiprināšanai nosūtīja Latviešu divīzijas 4. pulku. Šis pulks kļuva par 
frontes galveno balstu. Taču turpmāk demoralizēto kaimiņu daļu  ietekmē pasliktinājās 
disciplīna arī 4. pulkā. Šo pulku Austrumu frontē 1918. gada jūnijā apmeklēja J. Dani
ševskis, atzīstot, ka nomainīt pulka komandieri Jāni Āzēnu nav lietderīgi. J. Daniševska 
29.  jūnija ziņojumā viņš raksturots kā “nedz komunists, nedz padomju varas piekri
tējs”, bet “ļoti labs karotājs”, kuram strēlnieki uzticas, jo viņš neved pulku “neprātīgi 
postā”.58 Var droši apgalvot, ka starp latviešu pulku komandieriem J. Āzēns tāds nebija 
vienīgais.

Taču stabilitātes trūka arī valsts centrā. 1918. gada 6. jūlijā Maskavā sacēlās līdz 
tam kopā ar boļševikiem padomju valdību veidojošie kreisie eseri. Nākamajā dienā lat
viešu strēlnieki dumpi likvidēja, bet tas atbalsojās Austrumu frontē, kuras virspavēl
nieks kreisais eseris pulkvedis Mihails Muravjovs centās pavērst sarkanarmiešu durkļus 
uz pretējo pusi, t.i., pret boļševikiem. M. Muravjova rīcības izraisītā haosa situācijā 
Čeho slovāku korpusa daļas un tam pievienojušies vietējie antiboļševistiskie formējumi 
pārgāja enerģiskā uzbrukumā Simbirskai. Kaujās daudz cietušais latviešu 4. pulks, sa
ņēmis pretrunīgus rīkojumus, neizpildīja pavēli par šīs pilsētas aizstāvēšanu.59 Drīz pēc 
Simbirskas ieņemšanas pretinieks 5. augustā uzbruka stratēģiski nozīmīgajai Kazaņai. 
Tās aizstāvēšanu vadīja jaunieceltais frontes virspavēlnieks J. Vācietis, balstoties uz Lat
viešu divīzijas 5. pulku, kamēr 4. pulks pašaizliedzīgi aizstāvēja tiltu pāri Volgai. Nāka
mās dienas vakarā ielu cīņās sašķelts mazākās vienībās, 5. pulks turpināja pretošanos 
pilsētas centrā. Saimniecības komanda un vairākas strēlnieku grupas ar pulka koman
dieri Jāni Briedi, pavisam 143  vīri,60 pārspēka ielenkti, padevās gūstā. Citas nelielas 
strēlnieku grupas priekšgalā J. Vācietis paguva izkļūt no Kazaņas. Pilsētu jau laikus bija 
pametis J. Daniševskis u.c. frontes Revolucionārās kara padomes locekļi, resp., augstā
kie politiskie komisāri, par spīti uzdevumam kontrolēt bezpartejisko virspavēlnieku. 

Vairākus mēnešus Austrumu frontē, kā pamatoti norādījis ASV vēsturnieks 
 Ričards Paipss, “čehoslovākiem pretboļševiku pusē un latviešiem boļševiku pusē bija 
lielāka loma nekā vietējiem krievu spē kiem”.61 Tikai pēc lielāku papildspēku, to skaitā 
vairāku Latviešu divīzijas pulku koncentrēšanas, par ko parūpējās J. Vācietis (6. sep
tembrī viņam uzticēja Padomju Krievijas visu bruņoto spēku virspavēlnieka pienā
kumus), Sarkanajai armijai izdevās pārņemt iniciatīvu un atgūt Kazaņu, Simbirsku, 
Sizraņu, kā arī citas Pievolgas pilsētas. 

Zinot latviešu strēlnieku lomu pilsoņkarā, Lielbritānijas diplomātiskais pārstāvis 
Brūss Lokarts ar britu slepeno aģentu palīdzību mēģināja viņus uzpirkt. Čekistu at
maskots, britu diplomāts tika apcietināts un turēts apsardzībā Kremlī. Sarunās ar ap
sardzes vīriem B. Lokartu pārsteigusi latviešu strēlnieku pārliecība par boļševiku 
 uzvaru Krievijas pilsoņkarā: “Pat tie latvieši, kas bija noraizējušies par atgriešanos Lat
vijā, smējās par sekmīgas kontrrevolūcijas iespēju. Viņiem kontrrevolūcija nozīmēja 

58 Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj. 2. d., 766. lpp.
59 Latvijas Valsts arhīvs (LVA), PA45. f., 2. apr., 160. l., 10. lp.
60 Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj. 2. d., 322.–323. lpp.
61 Pipes R. Russia under the Bolshevik regime. New York: Vintage books, 1995, p. 7.
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zemes atdošanu zemes īpaš nie
kiem.”62 Britu diplomāts te pieļāvis 
rupju kļūdu, pārlieku vienkāršoti 
latviešu strēlnieku atbalstu boļševiku 
režīmam saistot ar vēl faktiski neno
tikušu baltvācu baronu lielo zemes 
īpašumu atsavināšanas restaurēšanu 
Latvijā. Skaidrs, ka vācu okupācijas 
apstākļos par šādu atsavināšanu pat 
runas neva rēja būt.

Kad 1918. gada oktobrī strauji 
pasliktinājās situācija Krievijas dien
vidos, Dienvidu frontē Povorinas ra
jonā tika koncentrēta Latviešu divī
zijas 3. brigāde pret ģenerāļa Pjotra 
Krasnova, viena no 1905. gada revo
lūcijas apspiešanas “varoņiem” Lat

vijā, veidoto Donas kazaku karaspēku. Uz Dienvidu fronti nosūtīja arī līdz tam Kremlī 
izvietoto 9. pulku. Domājams, tā bija pulka komunistiskā frakcija, kas pirms tam bija 
nomainījusi pulka komandieri, pietiekamu uzmanību nepievēršot jaunieceltā militāra
jām zināšanām un pieredzei. Viņa neprasmes dēļ jau pirmajās kaujās ar pretinieku 
pulks cieta lielus zaudējumus. Par “pilnīgi neatbilstoša” komandējoša sastāva izvēli tika 
saņemts Republikas Revolucionārās kara padomes skarbs nosodījums.63 Dienvidu 
frontē latviešu strēlniekiem nācās pārvarēt dažādas grūtības. Tomēr agri iestājušos sala 
(–20°C) apstākļos 3. brigāde izjauca pārsvarā esošā pretinieka plānus un atviegloja Ca
ricinas aizstāvju stāvokli.

Krievijā strēlnieku pulkus papildināja strādnieki, taču ne tādā apmērā, lai 
 Latviešu divīziju varētu vērtēt sociālā ziņā kā proletārisku, ko boļševiki mēdza īpaši 
uzsvērt, lai mazinātu tās nacionālo raksturu. Ne tikai divīzijā iestājušos Kurzemes 
bēgļu dēļ  pārsvaru joprojām saglabāja laucinieki: laukstrādnieki, kalpi, rokpeļņi 
(“proletāriskā pārsvara” interesēs P. Stučka viņus pieskaitīja strādniekiem), vēl bija 
sīkzemnieki, netrūka arī saimniekdēlu. Vismaz Latviešu divīzijas 7. pulkam, oktobrī 
apspiežot Iževskas un Votkinskas ieroču rūpnīcu strādnieku dumpi, nekāda “proletā
riska solidaritāte” neuzplaiksnīja. Pavēlniecībai bieži nerēķinoties ar strēlnieku no
gurumu pēc kaujām, savlaicīgi nenokārtojot apgādes u.c. jautājumus, strēlnieki ne 
tikai kurnēja, bet reizēm asi protestēja, piedraudot izstāties no pulkiem.64 Pulku ko
mitejām un komunistiskajām frakcijām nācās krietni nopūlēties, lai nomierinātu 
strēlnieku satrauktos prātus. Katrā gadījumā strēlnieku “revolucionārais apzinīgums” 

62 Lockhart B. R. Memoirs of a British agent. London: Putnam, 1935, p. 333.
63 Реввоенсовет Республики: Протоколы 1918–1919: Сб. документов. Москва: Русский мир, 1997, с. 106. 

Piezīme. Republikas resp. Padomju Krievijas Revolucionārā kara padome tika izveidota 1918. gada 6. sep
tembrī kā augstākais Sarkanās armijas un kara flotes kolektīvās vadības orgāns.

64 LVA, PA43. f., 1. apr., 5. l., 43. lp.

5. att. Latviešu divīzijas kavalēristi Austrumu frontē. 1918. gads 
(no LU LVI kolekcijas)
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nav uzskatāms par neapšaubāmu aksiomu. Daļa no bezpartejiskiem strēlniekiem bija 
diezgan nacionāli noskaņoti. Pievēršoties Latvijas jautājumam, parasti notika it kā 
sadalīšanās nacionālistos un internacionālistos jeb boļševiku ideju aizstāvjos. Tomēr 
tas netraucēja grūtos brīžos un kaujās atbalstīt citu uzskatu paudēju. No pulku ko
munistiem lielākā daļa bija ierindas strēlnieki un nebija zaudējuši latvisko pašcieņu. 
Iepazinis savus apsargus, gan latviešus, gan krievus, poļus un ungārus, B. Lokarts 
memuāros apgalvo: “Latvieši bija vislabākie. Vairums no viņiem nicināja krievus, 
kurus uzlūkoja kā zemākus par viņiem.”65 Tā vai citādi nacionālais un Latvijas jautā
jums aktualitāti divīzijas daļās nezaudēja. 

Cīņas Latvijā

Revolūcija Vācijā un Kompjenas pamiers deva boļševikiem iespēju 1918. gada 
13. novembrī anulēt Brestas miera līgumu un sākt atejošā vācu karaspēka austrumos 
okupēto teritoriju pārņemšanu. Politisku apsvērumu dēļ uz Baltiju tika virzītas Lat
viešu divīzijas daļas, bet 1918. gada 18. novembrī Rīgā pasludinātā Latvijas neatkarība 
spieda Krievijas boļševiku režīmu tai kā alternatīvu sastādīt Maskavā P. Stučkas vadītu 
Latvijas boļševiku pagaidu valdību. Pirmā no Austrumu frontes uz Pleskavu un tālāk 
uz Valku tika nosūtīta Latviešu divīzijas 2. brigāde, uz Daugavpili – 3. pulks no Maska
vas, pēc tam arī 3. brigāde no Dienvidu frontes. Pēc kaujām Krievijas pilsoņkara fron
tēs divīzijas daļu sastāvs bija krietni izmainījies, to izretušās rindās iekļaujot latviešu 
u.c. tautību sarkanarmiešus. Vairākos pulkos, piemēram, 7. pulkā latvieši jau bija pali
kuši mazākumā.66 

Latvijā strēlniekus sagaidīja kā varoņus, kas padzinuši vācu okupantus. Aptuveni 
5000 brīvprātīgo, pēc pēdējām aplēsēm pat vairāk nekā 7000 cilvēku,67 galvenokārt 
militāri neapmācīti jaunieši, papildināja latviešu strēlnieku pulkus, tobrīd galveno pat
stāvīgas Latvijas valsts idejas pretspēku. Gluži neliels bija iedzīvotāju atbalsts tautas 
nākotnei tik svarīgajai neatkarības idejai, tiesa, savītai ar Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdī
bas apstākļu spiestu sadarbību ar vietējiem baltvācu baroniem un tiem pašiem vācu 
okupantiem. K. Ulmaņa valdība ar īpašu uzsaukumu vērsās pie “Latviešu kareivjiem 
Krievijā”, aicinot viņus atgriezties dzimtenē bez ieročiem vai nodot tos šīs valdības 
 rīcībā. Daudzo saglabājušos latviešu strēlnieku dokumentālo materiālu klāstā nav izde
vies atrast kaut netiešu norādi, ka uzsaukums viņus sasniedzis. Tomēr, ja tas arī būtu 
nonācis līdz strēlniekiem, tā laika konkrētajā situācijā nespētu neko mainīt. Toties 
P. Stučka ar viņu atbalstošiem strēlnieku pulkiem ievilka Latviju Krievijas pilsoņkara 
tīklā. Sasniedzis Valku, viņš nekavējās izsludināt Latvijā sociālistiskās revolūcijas liku
mus un stingri šķirisku pieeju svarīgāko jautājumu risināšanā.

65 Lockhart B. R. Memoirs of a British agent, pp. 330, 333.
66 LVA, P20. f., 1. apr., 139. l., 27. lp.
67 Šiliņš J. Padomju Latvija 1918–1919. Rīga: Vēstures zinātnes un popularizēšanas biedrība, 2013, 153.–

154. lpp.
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Vairākkārt sakāvuši irsto šos vācu spēkus, latviešu strēlnieki 1919. gada 3.  janvārī 
sasniedza Rīgu un devās tālāk uz Kurzemi. Janvāra beigās tika ieņemta Ventspils, taču 
līdz Liepājai viņi netika. Jau janvāra vidū aizmugurē negaidot parādījās jauns 
 pretinieks  – Igaunijas demokrātiskās republikas armija. Padzinusi no savas valsts 
ziemeļ daļas padomju 7. armiju un, izmantojot bruņuvilcienus, ieņēmusi Tartu, tā ap
draudēja Valku. Tādējādi bez Kurzemes frontes otra strēlniekiem radās Latvijas zieme
ļos. Uz Dienvidigauniju un Valkas rajonu nosūtītajiem latviešu strēlniekiem netālu no 
pilsētas izraisījās sīvas kaujas ar krietni svaigāko, labi organizēto un apgādāto preti
nieku. 1. februārī Igaunijas armijas daļas ieņēma Valku.

Jau tūlīt pēc strēlnieku ienākšanas Rīgā kopējas Sarkanās armijas ietvaros sākās 
Padomju Latvijas armijas organizēšana. Tās uzdevums bija ne tikai Latvijas teritorijas, 
bet arī tai piegulošās Ziemeļlietuvas ieņemšana. Bez jau esošās jeb 1. divīzijas, kuras 
pulkus vajadzēja pamatīgi papildināt, jo ar brīvprātīgajiem nepietika, tika steigšus for
mēta 2. divīzija. Šai nolūkā izmantoja vairākas vēl ārpus divīzijas palikušās atsevišķās 
latviešu sarkanarmiešu daļas no Krievijas, kā arī Maskavā saformētās Internacionālās 
divīzijas četrus nelielus pulkus (drīzumā vienu nācās izslēgt), bet trīs pulkus vajadzēja 
saformēt pilnīgi no jauna. Tā kā karadienestam derīgo iedzīvotāju skaits Latvijā bija 
ļoti samazinājies, P. Stučkas valdībai nācās mobilizēt atlikušos bez kādas izšķirības, 
vēlāk atdalot un koncentrējot darba rotās t.s. kontrrevolucionāros elementus. Ar lielām 
grūtībām tika formētas armijas tehniskās daļas, bruņojumu un ieročus saņemot no 
Krievijas. Pārāk samilzusi bija pārtikas problēma, jo kara un vācu okupācijas iztukšo
tajā Latvijā nācās vākt pēdējās pārtikas paliekas, būtībā aplaupīt lauku iedzīvotājus.

Pēc 1. divīzijas parauga arī 2. divīzijā tika ieviesta strēlnieku vēlēto komiteju 
 sistēma un komunistiskās frakcijas pulkos, izņemot bijušās Internacionālās divīzijas 
daļas. Ļoti neapmierināta ar šo sistēmu, armijas vadība jau 1919. gada februārī armijas 
boļševiku konferencē, pēc tam otrreiz Latvijas komunistu kongresā marta sākumā mē
ģināja to likvidēt, tādējādi cerot panākt karaspēka daļu kaujasspēju un disciplīnas uzla
bošanos. Taču karaspēka daļu komunisti nevēlējās atteikties no sava auklējuma un 
ieras tās sistēmas likvidēšanu nepieļāva, svarīgajos balsojumos gūstot pārsvaru.

1919. gada februārī cīņas Ziemeļvidzemē turpinājās. Gandrīz nepārtraukti norisi
nājās izlūku vai vietēja mēroga sadursmes gan dienā, gan naktī. Kaujas operācijās, 
balstoties joprojām uz saviem bruņuvilcieniem, Igaunijas armija radīja nopietnus 
draudus Valmierai. Tos izdevās novērst, bet tika zaudēta Alūksne, kuru gan februāra 
beigās strēlnieki atguva.

Tikmēr Kurzemē antiboļševistisko spēku komandēšanu uzņēmās vācu ģenerālis 
Rīdigers fon der Golcs, ievērojami tos papildinot ar Vācijā savervētiem algotņiem un 
sakļaujot 6. rezerves korpusā. Vēl pirms pusgada šie algotņi bija cīnījušies vācu kara
spēka rindās pret sabiedroto armijām Rietumu frontē. Viņus vadīja profesionāli virs
nieki. Tātad Kurzemē pretim latviešu strēlniekiem stājās visai pieredzējis un labi apgā
dāts ienaidnieks. Paša R. fon der Golca plāni, kurus vēlāk atklāja memuāros, nebūt 
neaprobežojās ar Baltijas sagrābšanu. Viņš bija noskaņots panākt boļševiku varas gā
šanu Krievijā, lai pēc tam savienībā ar jaunizveidoto Krievijas valdību vērstos pret Vā
cijas seno pretinieci Lielbritāniju.68 Turpmākie notikumi nelika šaubīties, ka ģenerālis 

68 Goltz R. von der. Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. Leipzig: K. F. Koehler, 1920, S. 147.
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ir noteikts Latvijas neatkarības pretinieks, tādēļ Latviešu atsevišķā bataljona69 (vēlāk 
brigādes) atrašanās 6. rezerves korpusā ietilpstošajā landesvērā bija tikai pagaidu sa
vienības risinājums.

3. martā 6. rezerves korpusa daļas pārgāja plašā uzbrukumā Ziemeļlietuvā un Kur
zemē, manevrējot apvidū un cenšoties atšķelt latviešu strēlnieku pulkus citu no cita. 
Vienas latviešu brigādes spēki bija par vājiem, lai noturētos, tādēļ uz Kurzemi tika pār
sviesti papildspēki no Vidzemes frontes, bet arī tie nespēja apturēt pretinieku. 18. martā 
ieņēmis Jelgavu, landesvērs izlauzās līdz Lielupes līnijai. Tas bija trauksmes signāls 
Rīgai, tādēļ notika neveiksmīgi mēģinājumi atgūt Jelgavu un daļēji atjaunot agrāko 
stāvokli Kurzemes frontē. Padomju Rietumu frontes štābs uzskatīja, ka Padomju Latvi
jas armijai jāatdod Rīga un aizsardzības pozīcijas jāpārnes uz austrumiem Pleskavas–
Rēzeknes–Daugavpils līnijā.70 Taču armijas vadība lēma par katru cenu aizstāvēt Rīgu, 
ievērojot tās politisko nozīmi.

Vienlaicīgās cīņas Kurzemē un Ziemeļvidzemē vēl vairāk sarežģīja Padomju Latvi
jas armijas situāciju. Vāji palīgi izrādījās no Krievijas atsūtītie pulki.71 Pēc 6. rezerves 
korpusa daļu triecieniem maz kas bija atlicis no armijas kreisajā flangā Ziemeļlietuvā 
dislocētajiem bijušajiem Inernacionālās divīzijas pulkiem. Ziemeļ vidzemē 1. divīzijas 
2. brigādes daļu uzbrukums beidzās ar strēlnieku atspiešanu izejas pozīcijās. Ziņas no 
karaspēka daļām liecināja par slikto apgādi, zemas kvalitātes produktiem, ietērpa, veļas 
un apavu trūkumu, daudzi bija basām kājām. Tas viss veicināja biežu saslimstību. 

69 Tas tika izveidots 1919. gada 5. janvārī Jelgavā no K. Ulmaņa pagaidu valdību atbalstošajām latviešu rotām 
un kopā ar baltvācu vienībām ietilpa Baltijas landesvērā.

70 Latvju revolucionārais strēlnieks, 2. sēj. Maskava: Prometejs, 1935, 489.–490. lpp.
71 Российский государственный военный архив (РГВА), ф. 6, оп. 4, д. 82, л. 6, 7; LVA, PA45. f., 3. apr., 

75. l., 6. lp.; turpat, 2. apr., 152. l., 72. lp.
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Strēlniekus neapmierināja padomju varas un boļševiku partijas pārstāvju darbība 
 aizmugurē, P. Stučkas valdības pārlieku radikālā rīcība, nekavējoties uzņemot kursu uz 
sociālismu. Viņus kaitināja aizmugures ierēdņu un “revolucionāro” tribunālu patvaļa, 
satrauca valsts aparāta un boļševiku partijas birokratizācija, par ko liecināja tuvinieku 
vēstules, arī pašu piedzīvotais. Tika izteikti protesti pret piederīgo īpašumu rekvizīci
jām72 līdz ar draudiem izrēķināties ar aizmugures komunistu varasvīriem. Dažkārt 
protestēja arī pulku komunisti, bet atsevišķi strēlnieki, nevēloties samierināties ar nejē
dzībām, pat izstājās no boļševiku partijas, taču palika pulkā.73 Tiesa, tad vēl šī izstāša
nās netika vērtēta kā nodevība, kā tas bija vēlāk. 

Latviešu strēlniekus, kā jau pārsvarā lauciniekus, satrauca P. Stučkas valdības 
1.  marta dekrēts par visas zemes nacionalizāciju, kas pārsvītroja bezzemnieku un 
sīkzemnieku cerības tikt pie zemes, tāpat citi šīs valdības agrārpolitikas eksperimenti, 
steiga padomju saimniecību un komūnu ierīkošanā. Pulkos pieauga kurnēšana pret 
aizmugures komunistiem. Krievijā padomju varas pieļautās nejēdzības strēlnieki bija 
vērojuši it kā garāmejot, bet dzimtenē saskatītais satrauca daudz vairāk. Pulku boļ
ševiku politiskie skaidrojumi maz līdzēja. Vairākos pulkos tika atklātas “baltgvardu 
šūniņas”. Ziemeļvid zemes frontē vairākkārt notika mobilizēto pāreja Igaunijas ar
mijas pusē. Kurzemes frontē padošanās vai pārbēgšana gadījās visai reti, jo, nokļūs
tot  baltvācu landesvēristu rokās, latviešu strēlnieka dzīvībai draudēja nopietnas 
 briesmas.

1919. gada aprīlī pēc Viļņas ieņemšanas poļu karaspēks apdraudēja Daugavpili 
un Padomju Latvijas armijas aizmuguri. Bez rezervēm palikusi padomju Rietumu 
frontes pavēlniecība 28. aprīlī pavēlēja Padomju Latvijas armijai pāriet enerģiskā uz
brukumā, “lai atvairītu triecienu ar triecienu”, mudinot ieņemt Valku, kā arī Bausku 
un Jelgavu,74 tātad uzbrukt trīs dažādos virzienos. Tas nepavisam nebija armijas spē
kos, turklāt latviešu strēlnieku daļas jau bija iesaistītas cīņās Ziemeļvidzemē gan bez 
kaut cik nopietnām cerībām ieņemt Valku. Turpināja pasliktināties noskaņojums ka
raspēka daļās. “Vispārējais armijas garastāvoklis ir noslīdējis uz pēdējo pakāpi,”75 
7. maija ziņojumā Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejai rakstīja Valmieras 
apriņķa izpildkomiteja, norādot uz aso morālo krīzi, ko apstiprināja arī notikušie brā
ļošanās gadījumi starp latviešu strēlniekiem un igauņu karavīriem.

Nesastopot nopietnu pretestību, R. fon der Golca spēki 1919. gada 22. maijā 
 ieņēma Rīgu. Tas bija smags politisks trieciens boļševismam visā Latvijā, kam sekoja 
citi militāri triecieni no ziemeļiem (Igaunijas armija), dienvidiem un dienvidaustru
miem (lietuviešu un poļu karaspēks). Lai izvairītos no ielenkuma, Padomju Latvijas 
armijai nācās atstāt arī Vidzemi un atkāpties uz Latgali. Armijai atkāpjoties, daudzi 

72 Šai sakarībā kara komisāram K. Pētersonam nācās aizliegt “kratīšanas sarkanarmiešu ģimeņu dzīvokļos, 
rekvizēt vai konfiscēt viņu īpašumu, vai izlikt no dzīvokļa”. (Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem, 
1915–1920: Dokumenti un materiāli. Sast. V. Šalda. Daugavpils: Saule, 2006, 123.–124. lpp.)

73 LVA, PA43. f., 1. apr., 7. l., 52. lp.
74 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.): Сб. документов, т. II. Москва: 

Воениздат, 1972, с. 70.
75 Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem, 1915–1920: Dokumenti un materiāli, 122. lpp.
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dezertēja, viņu vidū arī agrākajos ideālos vīlušies boļševiki, bet citi raudzīja iekār
toties “siltās vietās” aizmugurē.76 Personālsastāva pārbaude liecināja, ka no 1.  pulka 
palicis 41%, no 9.  pulka – 47%, no 2. pulka – 61% utt. 2. pulka komunistiskā frak
cija izrādījās sarukusi par 63% (!).77 2. pulka zaudējumos strēlnieki pamatoti vainoja 
tā komisāru Kārli Briedi, kas patvarīgi bija uzņēmies pulka komandēšanu. 22. maijā 
viņa nemākulības dēļ daļa strēlnieku nokļuva ielenkumā, daļa izklīda (galvenokārt 
pieņemtie brīvprātīgie, jo mobilizēto pulkā nebija).78 Liels bija dezertieru skaits. Pēc 
vēlāk sastādītiem sarakstiem 1919. gada pirmajos septiņos mēnešos Latvijā dezertējuši 
2519 cilvēki. Tiem būtu jāpieskaita vismaz kāda daļa no 339 bez vēsts pazudušajiem. 
Daudzkārt mazāks izrādījās kaujās kritušo (224) skaits.79 Nepretendējot uz precizitāti, 
šie skaitļi tomēr sniedz liecību par latviešu strēlnieku pulku personālsastāva negatīvo 
izmaiņu raksturojumu pusgadā aizvadītās cīņās dzimtenē. Izmaiņas, protams, nepalika 
bez sekām. No sabrukuma Padomju Latvijas armiju paglāba vācu spēku mēģinājums 
sagrābt Vidzemi un Igauniju. Sadursmē ar Igaunijas armiju un tajā ietilpstošo Ziemeļ
latvijas brigādi 1919. gada jūnijā pie Cēsīm vācieši cieta sakāvi un atkāpās uz Kurzemi. 
Tur viņi masveidā iestājās par pulkvedi uzdevušos avantūrista Pāvela Bermonta or
ganizētajā antiboļševistiskajā krievu Rietumarmijā. Landesvēra baltvāciešu vienības 
reorganizēšanai nosūtīja uz Tukumu, vēlāk iekļaujot Latvijas nacionālajā armijā.

Latgalē, kur Padomju Latvijas armija tika pārdēvēta par padomju 15. armiju un 
reorganizēta, no abām sarukušajām latviešu divīzijām tika izveidota viena Latviešu 
strēlnieku divīzija jau bez komiteju sistēmas un Iskolastrela. Pulku komunistiskās frak
cijas pārveidoja par mazietekmīgām partijas šūniņām kā pārējā Sarkanajā armijā, toties 
palielinājās komisāru tiesības. Tā beidzot tika likvidētas latviešu strēlnieku “nacionālās 
īpatnības”, kas tik ilgi “centram” bija traucējušas. Acīmredzot “centrā” ne visiem patika 
arī Latviešu strēlnieku divīzijas nosaukums, un 1919. gada 8. jūlijā, līdz ar J. Vācieša 
atstādināšanu no Padomju Krievijas visu bruņoto spēku virspavēlnieka pienākumiem, 
Latviešu strēlnieku divīziju pasteidzās pārdēvēt par 53. strēlnieku divīziju. Tas radīja 
strēlniekos, kas lepojās ar savu divīziju, lielu neapmierinātību, un 24. jūlijā nācās atjau
not tās agrāko nosaukumu. Savukārt P. Stučkas valdību, it īpaši J. Daniševski nodarbi
nāja papildspēku problēma sakarā ar revanša alkām. Izmantojot iepriekš minēto vācu 
spēku un Igaunijas armijas bruņoto konfliktu, tā tiecās atgūt Rīgu un zaudēto Latvijas 
daļu. Sarkanās armijas virspavēlniecības rīcībā nebija K. Pētersona pieprasītās četras 
divīzijas.80 Rezerves nācās nosūtīt Dienvidu frontei, tāpat Petrogradas rajonam.

1919. gada jūlijā t.s. Latgales frontē iepretim padomju 15. armijai atradās gan Igau
nijas demokrātiskās republikas, gan 10. jūlijā oficiāli izveidotās Latvijas nacionālās 
 armijas81 daļas, bet Daugavpils rajonā – lietuviešu un poļu karaspēks. Vasaras nogalē 

76 LVA, PA43. f., 1. apr., 8. l., 68. lp.
77 РГВА, ф. 200, оп. 1, д. 160, л. 72; LVA, PA42. f., 1. apr., 47. l., 56. lp.; Bērziņš V. Latviešu strēlnieki – drāma 

un traģēdija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1995, 185. lpp.
78 LVA, PA43. f., 1. apr., 6. l., 38. lp.
79 LVA, PA42. f., 1. apr., 41. l., 2.–99. lp.
80 LVA, PA45. f., 3. apr., 42. l., 121. lp. (No bijušā virspavēlnieka J. Vācieša atmiņu manuskripta).
81 Šajā armijā tika iekļautas gan Baltijas landesvērā, gan Igaunijas armijā agrāk ietilpstošās latviešu karaspēka 

daļas. Papildinātas tās veidoja Kurzemes un Vidzemes divīziju.
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nopietnākā karadarbība norisinājās pie Daugavpils, kuru centās ieņemt kā poļu, tā lie
tuviešu karaspēka daļas. Sarkanajai armijai izdevās pilsētu noturēt, pateicoties galve
nokārt Latviešu strēlnieku divīzijas 2. pulkam, vēl arī igauņu padomju brigādei.82 Toties 
arvien biežāk latviešu strēlnieki un komandieri (arī augstākie) pārbēga Latvijas nacio
nālās armijas pusē. Vairums strēlnieku tomēr nebija gatavi pamest pulkus un pārbēgt. 
Daudzi nebija atbrīvojušies no komunistiskās  ideoloģijas ietekmes, citi rēķinājās ar 
iespē jamām represijām frontes otrajā pusē, vēl citus atturēja karavīra lepnums. Tomēr 
galvenokārt karavīru pārbēgšanas dēļ latviešu strēlnieku pulkus pārvietoja uz Balt
krieviju, kur iesaistīja karadarbībā pret antiboļševis tiskajām poļu karaspēka daļām. Šo 
Latviešu strēlnieku divīzijas pulku pārsviešanu pabeidza 1919. gada septembra pirmajā 
pusē.

82 Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. Rīga: LU Akadēmis
kais apgāds, 2007, 36.–37. lpp.
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Pret “vienotās un nedalāmās” Krievijas atjaunotājiem

Arvien pasliktinājās Sarkanās armijas stratēģiski operatīvais stāvoklis Dienvidu 
frontē. Ne V. Ļeņina aicinājums “Visi cīņā pret Deņikinu!”, ne papildspēku un dau
dzu tūkstošu komunistu mobilizēšana un nosūtīšana uz fronti nekādu lūzumu cīņu 
gaitā neradīja. Vai ik diena liecināja par ģenerāļa Antona Deņikina karaspēka jau
niem panākumiem Maskavas virzienā, kur uzbrukumā bija iesaistīti viņa labākie 
spēki. Aizvien vairāk atklājās padomju virspavēlnieka bijušā pulkveža Sergeja Kame
ņeva kļūdainā stratēģija, izvēloties situācijai neatbilstošu galveno triecienu un atstā
jot nepietiekami nosegtu svarīgo Maskavas virzienu, tāpat strauji demoralizējošos 
sarkanarmiešu daļu vājās kaujasspējas. Nācās iejaukties Krievijas Komunistiskās 
(boļševiku) partijas centrālkomitejai un principā atgriezties pie vēl 1919. gada 
 maijā–jūnijā iepriekšējā virspavēlnieka J.  Vācieša izstrādātā ģenerāļa A. Deņikina ar
mijas sagrāves plāna, kas  paredzēja dot galveno triecienu tai caur Donbasu uz Novo
čerkasku, iesaistot pretinieka izlases daļu satriekšanā latviešu strēlniekus.83 Ienaid
nieka panākumi bija ļoti satraukuši Kremļa eliti, kas lielā slepenībā gatavojās 
evakuēties uz Permu,84 tātad rēķinājās ar iespē jamu Maskavas krišanu. Šādā situācijā 
V. Ļeņins atcerējās latviešu strēlniekus, kuru divīzija 19 340 vīru sastāvā veidoja tikai 
nepilnu 1% (!) no 2 milj. lielās aktīvās Sarkanās armijas,85 un parūpējās par viņu un 
sarkano kazaku brigādes pārsviešanu uz Dienvidu fronti,86 sekojot pārvietošanai ar 
vislielāko uzmanību. Tā kā vēlāk cīņās pret deņikiniešiem tika iesaistīta arī Sarkanās 
armijas Igauņu divīzija, boļševiku elite acīmredzot rēķinājās ar šo izraudzīto spēku 
nacionālo sastāvu.

Pēc ierašanās Dienvidu frontē Latviešu strēlnieku divīziju kopā ar sarkanajiem ka
zakiem un vienu atsevišķu kājnieku brigādi iekļāva trieciengrupā, kurā latvieši veidoja 
galvenos spēkus. Pēc sadursmes ar pretinieka izlūkiem 11. oktobrī divīzijas daļas nāka
majā dienā iesaistījās kaujā ar pretinieku. Šī bija pirmā reize, kad divīzija pilnā sastāvā 
tika pakļauta viena noteikta uzdevuma izpildei. Strēlnieki bija gatavi cīņai pret ienaid
nieku, kuram bija sveši mazo tautu patstāvības centieni. Taču nebija padomāts par lat
viešu strēlnieku apgādi, jo viņiem jau drīz aptrūka pat maizes, par citiem produktiem 
nerunājot. “Kliboja” patronu piegāde, divīzijā daudziem nebija šineļu. Padomiskā ne
izdarība sevi pieteica ik pa laikam. Ignorējot nenosegtos flangus, strēlnieki nekavējoties 
uzbruka A. Deņikina izlases daļām, kas bija ieņēmušas Kromus un Orlu. Situācija bija 
paradoksāla: padomju 13. un 14. armija, kuru kaujas sastāvs vairāk nekā sešas reizes 
pārsniedza trieciengrupas kaujas sastāvu,87 atkāpās, kamēr trieciengrupa, Igauņu divī
zijas atbalstīta, rāvās uz priekšu. Pēc sīvām kaujām, īpaši par Kromiem, tiem vairākkārt 
pārejot no vienām rokām otrās, trieciengrupa beidzot izsita no pilsētas pretinieku un 

83 Директивы Главного командования Красной армии (1917–1920): Сб. документов, т. IV. Москва: 
Воениздат, 1969, с. 429–433.

84 Pipes R. Russia under the Bolshevik regime, p. 121.
85 РГВА, ф. 1574, оп. 1, д. 201, л. 278; Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.): 

Сб. документов, т. IV, c. 105.
86 В. И. Ленин. Биографическая хроника, т. 7. Москва: Политиздат, 1976, с. 513.
87 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.): Сб. документов, т. IV, c.  72–73.
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Kromus noturēja. Ar A. Deņikina Brīvprātīgo armijas kājnieku izlases daļu sakāvi 
 izplēnēja šī ģenerāļa cerības ieņemt Maskavu. Raksturu sadursmē latviešu strēlnieku 
pārākums pār pretinieku bija neapšaubāms. Ienaidnieks sāka atkāpties visā frontē, tā 
 fiziskie un morālie spēki izrādījās izsīkuši. Tajā pašā laikā 5. atsevišķais latviešu strēl
nieku pulks88 piedalījās Petrogradas aizstāvēšanā. Pulka strēlnieki aukstasinīgi tika galā 
ar ģenerāļa Nikolaja Judeņiča slepeno ieroci – vairākiem britu apkalpes vadītiem angļu 
tankiem,89 kas atbalstīja kājnieku uzbrukumu. Šis piemērs iedrošināja citas sarkan
armiešu daļas nebēgt, bet sekmīgi cīnīties pret tankiem.

Tikmēr Latvijā P. Bermonta Rietumarmija tā vietā, lai dotos pastiprināt ģenerāļa 
N. Judeņiča karaspēku pie Petrogradas, 1919. gada 8. oktobrī uzbruka Rīgai. Tas 
liecināja par nepārprotamu pakļaušanos zināmu Vācijas politisko aprindu, kā arī 
baltvāciešu elites interesēm Baltijā. Ar angļu un franču karakuģu artilērijas atbalstu 
Latvijas nacionālā armija sakāva Rietumarmiju un tā paša gada novembra beigās 
padzina no Latvijas.90 Tolaik Latvijas nacionālās armijas rindās cīnījās no Vācijas 
gūstekņu nometnēm atgriezušies latviešu karavīri, strēlnieku pulku dezertieri, kā arī 
daudzi Latgalē no 15. padomju armijas pārbēgušie latviešu strēlnieki. Apgalvojums, 
ka nacionālajā armijā vairāk nekā 50% veidojuši bijušie sarkanarmieši,91 gan jāuzskata 
par pārspīlētu.

Pēc saspringtajām kaujām Orlas un Kromu rajonā Latviešu strēlnieku divīziju, lai 
gan to bija pārņēmusi tīfa epidēmija,92 nekavējoties iesaistīja A. Deņikina karaspēka 
vajāšanā. Tikai decembra pēdējā dekādē daudzcietušo divīziju93 uz neilgu laiku izdalīja 
rezervē, bet jau 1920. gada janvārī nosūtīja pret Nestora Mahno ukraiņu zemnieku 
 armiju. Martā vēl spēkus neatguvušo Latviešu strēlnieku divīziju iekļāva padomju 
13. armijā, kas bija saņēmusi uzdevumu ieņemt Krimas pussalu. Tur aiz 10 m augstā 
Turku vaļņa patvērušās A. Deņikina karaspēka atliekas bija apvienojis un papildinājis 
ģenerālis Pjotrs Vrangelis. Latviešiem šī barona vārds atgādināja soda ekspedīcijas ne
žēlības, apspiežot 1905. gada revolūciju Latvijā.

Vēl neatkopusies no tīfa, ar ļoti samazinājušos personālsastāvu Latviešu strēl
nieku divīzija tika iedalīta kārtējā trieciengrupā. 1920. gada 13. aprīlī divīzija būtībā 
bez atbildīgi tika sviesta pret Turku valni, papildspēkus 13. armijas vadībai paredzot 
iesaistīt operācijā vēlāk. Sākumā uzbrukums attīstījās sekmīgi, taču bez nopietna arti
lērijas atbalsta un papildspēkiem tas apsīka, un ģenerāļa P. Vrangeļa karaspēks ar pret
uzbrukumu piespieda latviešu strēlniekus atkāpties. Nākamajās dienās divīzijas daļas 
tāpat vienas pašas raidīja vēl divos bezcerīgos un nesekmīgos uzbrukumos. Tādā veidā 
Sarkanajai armijai neizdevās ielauzties Krimā. Pēc kaujām Latviešu strēlnieku divīzijā 
atkal atsākās runas par atgriešanos Latvijā, un divīzijas politdaļa bija spiesta konstatēt, 

88 To izveidoja daļēji no Serpuhovā izvietotā 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka karavīriem, kurus papildinā
jumam nosūtīja Padomju Latvijas armijas rīcībā.

89 Svain G. Russia’s civil war. London: Tempus, 2000, p. 124.
90 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 

110.–122. lpp.
91 National Archives (USA), M 1508, R 10, p. 0578.
92 LVA, PA45. f., 9. apr., 3. l., 7. lp.
93 Tās komandējošais sastāvs izrādījās sarucis par 75% (РГВА, ф. 199, оп. 1, д. 17, л. 131).
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ka braukt mājās gribētāju skaits redzami pieaudzis un “Latvijas jautājums” atstāj uz 
divīziju arvien lielāku ietekmi.94

Papildinājusi savu karaspēku, 1920. gada jūnijā ģenerāļa P. Vrangeļa Krievu armija 
atspieda Latviešu strēlnieku divīziju u.c. sarkanarmiešu daļas uz  Kahovku, turpmāk 
pārnesot karadarbību uz Taurijas stepēm, kur veiksmīgi izmantoja savu pārspēku 
kavalērijā. Tas bija daudzu divīzijas pulku cīņas pēdējais cēliens. Cits pēc cita tie tika 
pretinieka atgriezti un ielenkti, un, nesaņemot solīto Sarkanās armijas kavalērijas 
palīdzību, dažkārt arī atļauju izlauzties no ielenkuma (!), pēc izmisīgas pretošanās 
praktiski tika iznīcināti četri pulki.95 Smagi cieta arī pārējie. Tomēr pēc papildināšanas 
ar mobilizētiem cittautiešiem un arī latviešiem Latviešu strēlnieku divīziju iesaistīja 
pretinieka vajāšanā un Krimas pussalas ieņemšanā.

Ar Krimas ieņemšanu beidzās pilsoņkara cīņas Krievijas Eiropas daļā. Boļševiku 
režīmam Latviešu strēlnieku divīzija vairs nebija vajadzīga un to steidzās izformēt, pie
dāvājot strēlniekiem iestāties 52. divīzijā. Latvieši joprojām bija galvenokārt koncen
trēti rotās un komandās, t.i., kaujas sastāvā, kuru boļševiki vēlējās paturēt savā rīcībā. 
Taču lielais vairums bezpartejisko latviešu strēlnieku saskaņā ar 1920. gada 11. augustā 
noslēgto Padomju Krievijas un Latvijas miera līgumu steidzās demobilizēties un 
 izbrauca uz dzimteni, nepievēršot uzmanību boļševiku uzbāzīgajiem apgalvojumiem 
par grūtajiem dzīves apstākļiem un it kā sagaidāmām represijām “baltajā Latvijā”. 
1921. gadā un nākamā gada pirmajos četros mēnešos Latvijā atgriezās 11 395 bijušie 
sarkanarmieši.96 Grūti spriest, cik no viņiem bija strēlnieki, jo Krievijas pilsoņkara 
laikā latvieši tika iesaistīti visdažādākajās Sarkanās armijas daļās. Domājams, ka lat
viešu strēlnieku bija mazāk nekā puse no minētā skaita. Dzimtene viņus sagaidīja kā 
atgriezušos pazudušos dēlus, nepakļaujot represijām, bet arī necildinot. Lielākā daļa 
Krievijā palikušo tika fiziski iznīcināti staļinistu organizētajās 1937.–1938. gada plaša 
mēroga minoritāšu etniskajās tīrīšanās.

Troickas bataljons un Imantas pulks

Bez tiem latviešu strēlniekiem un virsniekiem, kas iestājās un karoja Sarkanajā ar
mijā vai antiboļševistisko spēku pusē (galvenokārt virsnieki), daļai strēlnieku un virs
nieku pēc Latvijas atstāšanas 1918. gada februārī izdevās izvairīties no ieraušanas Krie
vijas pilsoņkarā. Šie latviešu karavīri bija apņēmušies cīnīties tikai par Lat vijas brīvību 
un neatkarību. Daļa no viņiem iestājās ar Krievijas Satversmes sapulces  locekļu komi
tejas atļauju organizētajā 1. Latvijas atbrīvošanas bataljonā, kas 1918. gada oktobrī for
mējās Troickā un tādēļ biežāk dēvēts par Troickas bataljonu. Par tā komandieri tika 

94 Divīzijas komisārs R. Apinis vēlāk bez aplinkiem atzina: “No pareiza “Latvijas jautājuma” apgaismošanas 
atkarājās divīzijas kaujas spējas” (Latvju revolucionārais strēlnieks, 1. sēj. Maskava: Prometejs, 1934, 25. lpp.). 
Piezīme. Komisārs un pulku komunistiskās frakcijas ar šo “apgaismošanu” nepārprotami domāja atgriešanos 
Latvijā kā uzvarētājiem. Tādas domas krasi atšķīrās no strēlniekos augošās apņēmības atgriezties dzimtenē 
bez ieročiem.

95 Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920), 489.–490., 513., 527.–530., 563. lpp.
96 Latvijas statistiskā gada grāmata, 1922. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1923, 24. lpp.
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 iecelts bijušā 1. Daugavgrīvas latviešu strēl
nieku pulka virsnieks  Pēteris   Dardzāns. Lai 
nepieļautu bataljona iekļaušanu minētās ko
mitejas antiboļševistiskajā “tautas armijā” un 
līdz ar to iesaistīšanu Krievijas pilsoņkarā, 
Omskā nodibinātā Sibīrijas un Urālu Latviešu 
pagaidu nacionālā padome un Latviešu cen
trālais birojs Vladivostokā saistījās ar Čeho
slovāku korpusa pavēlniecību un Francijas 
militāro misiju Sibīrijā. Tādējādi izdevās pa
nākt Troickas bataljona un tā paša gada 1. de
cembrī Vladivostokā izveidotā Imantas pulka 
pakļaušanu minētā korpusa vadības kontrolei 
un apgādei. Par Imantas pulka komandieri 
kļuva pulkvedis Jānis Kurelis, bijušais 5. Zem
gales latviešu strēlnieku pulka virsnieks. Da
žādu apstākļu dēļ Imantas pulka komandieri 
gan vairākkārt tika nomainīti. Franču ģenerā
lis Moriss Žanēns kā Antantes bruņoto spēku 
augstākais virspavēlnieks Austrumkrievijā un 
Sibīrijas rietumdaļā pakļāva abas no brīvprā

tīgajiem izveidotās latviešu karaspēka daļas Francijas militārās misijas pārziņai, nepie
ļaujot to nonākšanu admirāļa Aleksandra Kolčaka padotībā. Tas veicināja latviešu 
bēgļu un Sibīrijas latviešu kolonistu pieteikšanos Troickas bataljonā un Imantas pulkā. 

Kolčakiešu neveiksmes cīņās pret Sarkano armiju tomēr spieda rēķināties ar viņu 
mēģinājumiem iesaistīt Troickas bataljonu karadarbībā pret sarkanarmiešu spēkiem. 
Tādēļ 1919. gada 25. jūlijā, Sarkanajai armijai tuvojoties Troickai, bataljons devās tālā 
ceļā uz Vladivostoku. Nākamā gada 10. un 11. janvārī tam nācās izbrīvēt ceļu, atspiežot 
to aizšķērsojošos sarkanarmiešus, bet 29. janvārī –40 °C salā izcīnīt kauju ar tiem 
Ņižņeudinskas rajonā. Kaujā troickieši cieta lielus zaudējumus: krita 27 karavīri, 
204 tika ievainoti vai guva nopietnus apsaldējumus, bet 22 pretinieks sagūstīja.97 Tur
klāt garajā ceļā atkrita svārstīgie un daļa no Sibīrijas latviešu kolonistiem. Aprīļa vidū 
Troickas bataljons sasniedza Harbinu. Ģenerālis M. Žanēns savā pavēlē atzina: “Ar šo 
6000 km garo atkāpšanos cauri visai Āzijai, kurai nav līdzīgas visā kara vēsturē un 
kuras grūtības sapratīs visi, kas pazīst Sībīriju, bataljona karavīri izpelnījušies visu 
cienību.”98 Kopā ar bataljonu tālo ceļu mēroja arī laikraksta “Brīvais Latvis” redakcija. 
Sācis iznākt Omskā, tas tika laists klajā daudzās troickiešu “pieturvietās”. Līdz Vladi
vostokai, t.i., 13. jūnijam redakcija paspēja sagatavot un izdot vairākus desmitus avīzes 
numuru, pēc tam vēl pēdējo Vladivostokā. Tobrīd pulkā bija 97 virsnieki, 7 kara 
 ierēdņi, 2 ārsti, 109 instruktori un 518 strēlnieki, pavisam 732 karavīri.99

97 Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos. Rīga: Golts un Jurjāns, 1929, 134. lpp.
98 Turpat.
99 Turpat.

7. att. Latviešu strēlnieku divīzijas štābā Dienvidrietumu 
frontē 1920. gadā. Stāv no kreisās štāba priekšnieks 
 Kārlis Švēde, viņam blakus divīzijas komisārs 
 Roberts Apinis. Sēž divīzijas priekšnieks Kirils Stucka 
(no LU LVI kolekcijas)
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Vladivostokā Imantas pulkam, kurā 1919. gada 31. decembrī bija 74 virsnieki, 
1114 instruktori un kareivji,100 salīdzinot ar troickiešiem, problēmu bija krietni mazāk. 
Pilsētā pulks veica garnizona dienestu un apsargāja militāra rakstura objektus. Iman
tiešiem bija iespēja pievērsties kultūrizglītojošai sfērai, kā arī pašdarbībai, Latvijas vēs
tures un Latvijas valsts problēmu iztirzāšanai, angļu un vācu valodas brīvprātīgām ap
mācībām. Noorganizējās strēlnieku koris, mandolīnistu orķestris.101 Tas jau kuro reizi 
apliecināja latviešu karavīru tieksmi pēc zināšanām, gatavību veltīt brīvo laiku mācī
bām, tāpat mākslai un mūzikai. 1920. gada 28. februārī daļa no pulka, bet vēlāk pārējie 
pa jūrasceļu izbrauca uz dzimteni. Drīz pēc Vladivostokas sasniegšanas tādu pašu 
 iespēju izmantoja arī Troickas bataljons. Pārvešana notika ar Francijas un Lielbritānijas 
kuģiem. Transportēšanas izdevumus vēlāk sedza Latvijas valsts. Abas karaspēka daļas 
dzimteni sasniedza jau pēc Latvijas neatkarības kara. Troickas bataljonu ieskaitīja 
Robež sargu divīzijā, bet Imantas pulku izformēja, dodot iespēju tā karavīriem dienestu 
turpināt dažādās Latvijas nacionālās armijas daļās.

Secinājumi

Pirmā pasaules kara sākuma posmā Krievijas karaspēka lielie zaudējumi cīņā pret 
Vācijas armiju spieda cara patvaldību atļaut latviešu nacionālo karaspēka daļu formē
šanu no brīvprātīgajiem, par spīti abpusējai neuzticībai nesenās revolūcijas un tās ne
žēlīgās apspiešanas dēļ. Patvaldība tiecās pēc motivētiem karotājiem, bet latviešu 
puse  – nosargāt Rīgu un atbrīvoties vismaz no ietekmīgās vietējās baltvāciešu elites 
spaidiem. Protams, šie astoņi aktīvie bataljoni, kaut arī ar zināmu autonomiju, nebija 
un nevarēja būt ne latviešu, ne Latvijas karaspēks. Kā Krievijas impērijas armijas nelie
lai sastāvdaļai bataljoniem (vēlāk pulkiem) nebija nekādas operatīvas patstāvības, un 
Rīgu aizstāvošās 12. armijas pavēlniecība ar tiem izrīkojās pēc saviem ieskatiem. No
asiņojuši uzbrukuma operācijās, pēc cara patvaldības krišanas latviešu strēlnieki ātri 
radikalizējās, kļūstot par boļševistiskāko spēku 12. armijā. Daļēji demoralizējušies, tie 
saglabāja kaujasspējas, ko apliecināja, glābjot to pašu 12. armiju no ielenkuma, vācie
šiem pārejot uzbrukumā Rīgai.

Pēc Oktobra apvērsuma boļševiki latviešu pulkus izmantoja varas pārņemšanai 
Latvijas ziemeļdaļā, vairākus iesaistot jaunās varas atbalstam Petrogradā, resp., Krievi
jas pilsoņkarā boļševiku pusē. Pēc Brestas miera noslēgšanas starp padomju Krieviju 
un Vācijas bloku Sarkanajā armijā izveidotā Latviešu strēlnieku padomju divīzija to
brīd veidoja boļševisma nozīmīgāko militāro balstu Krievijā, bija tā stabilizējošs faktors 
pilsoņkara Austrumu un Dienvidu frontē. Pēc minētā miera līguma anulēšanas Lat
viešu divīzijas daļas kā P. Stučkas promaskaviskās latviešu boļševiku valdības bruņotais 
spēks un Latvijas neatkarības galvenais pretspēks ieņēma gandrīz visu Latviju. Tomēr 
turpmāk tam arvien grūtāk kļuva noturēties pret pieaugošiem antiboļševistiskiem for
mējumiem. Strēlnieku morālo noskaņojumu negatīvi ietekmēja arī P. Stučkas valdības 

100 Latvju enciklopēdija. Red. A. Švābe, 1. sēj. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950–1951, 792. lpp.
101 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki – drāma un traģēdija, 238. lpp.
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pārāk radikālās izrīcības (tribunālu patvaļa, ķīlnieku ņemšana, agrārpolitiskie eksperi
menti u.c.). Pēc Rīgas zaudēšanas viņiem nācās atkāpties uz Latvijas austrumdaļu – 
Latgali. 1919. gadā Latvijā boļševisms nepārprotami zaudēja ne tikai militārā, bet arī 
ideoloģiskā ziņā. To apstiprināja daudzu latviešu strēlnieku pārbēgšanas gadījumi Lat
vijas nacionālās armijas pusē.

1919. gada oktobrī Dienvidu frontē tā bija galvenokārt Latviešu strēlnieku divīzija, 
kas sakāva ģenerāļa A. Deņikina antiboļševistiskā karaspēka izlases daļas, ievadot to 
sagrāvi un palīdzot novērst draudus Maskavai. Tai pat laikā 5. atsevišķais latviešu strēl
nieku pulks piedalījās Petrogradas aizstāvēšanā. Kaujās novājinātā, slikti apgādātā un 
tīfa epidēmijas aptvertā divīzija tika iesaistīta sakautā pretinieka vajāšanā, bet nākamā 
gada aprīlī – cīņās pret Krimā patvērušos ģenerāļa P. Vrangeļa karaspēku. Kaujas gan 
pie Perekopa, gan Kahovkas, gan Taurijas stepēs apstiprināja padomju pavēlniecības 
noziedzīgi bezatbildīgu attieksmi pret latviešu strēlniekiem. Pēc stipri sarukušās Lat
viešu strēlnieku divīzijas izformēšanas vairums latviešu tautības strēlnieku un koman
dieru demobilizējās un izbrauca uz dzimteni, saraujot visus sakarus ar boļševistisko 
režīmu.

Ar pašu pieredzē un apņēmībā balstītu pārliecību piedaloties “vienotās un neda
lāmās” Krievijas impērijas atjaunotāju sagrāvē, latviešu strēlnieki netieši sekmēja Lat
vijas, Igaunijas un Lietuvas, kā arī Polijas neatkarību un starptautisku atzīšanu. Tiesa, 
tai pašā laikā viņi bija veicinājuši jaunas totalitāras lielvaras dzimšanu. Strēlnieku 
 starptautiskais vērtējums nebija viennozīmīgs: viņu cīņas Rīgas frontē Rietumu liel
valstis uzņēma atzinīgi, savukārt sniegtais atbalsts boļševiku režīmam Krievijā izpelnī
jās šo pašu lielvalstu nosodījumu. Tas gan neattiecas uz divām latviešu karaspēka 
daļām, kam izdevās izvairīties no ieraušanas Krievijas pilsoņkarā, bet tās nepaspēja 
iesais tīties Latvijas neatkarības karā, kam sevi bija centušās saglabāt.
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Ēriks Jēkabsons

LATVIJAS VALSTISKUMA NOSTIPRINĀŠANĀS: 
MILITĀRĀS NORISES (1918–1920)

Raksta mērķis ir, balstoties uz avotiem un jaunāko zinātnisko literatūru, kurā izmantoti avoti, vis
pārīgos vilcienos atspoguļot Latvijas Neatkarības kara galvenos posmus (svarīgākos karā vērojamos 
procesus un norises) 1918. gada novembrī – 1920. gada augustā Latvijas Republikas izveidošanās un 
nostiprināšanās kontekstā. Pirmām kārtām uzmanība pievērsta galvenajiem militārajiem aspektiem, 
bet politiskie jautājumi apskatīti vienīgi tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai izprastu militāros pro
cesus un norises. Raksta ierobežotā apjoma dēļ neviens no minētajiem procesiem netiek aplūkots 
padziļināti – tā vietā norādīti avoti vai jaunākā un pilnīgākā literatūra, kurā tas darīts.

Atslēgvārdi: Latvijas Neatkarības karš, Pagaidu valdība, landesvērs, Ziemeļlatvijas brigāde, Padomju 
Latvija, Padomju Krievija, Latvijas armija, Bermonta karaspēks, Latgales atbrīvošana, attiecības ar 
kaimiņvalstīm, sociālo procesu saistība ar militāro faktoru.

1918. gads iezīmēja izteiktu pavērsiena punktu Eiropas un pasaules vēsturē. Pirmā 
pasaules kara beigu posmā Centrāleiropā un Austrumeiropā izveidojās daudzas jaunas 
nacionālas valstis, turklāt vairākas no tām – pirmo reizi vēsturē. Tas notika saistībā ar 
kara novājināto impēriju sabrukumu un pilnīgā saskaņā ar tautu pašnoteikšanās tiesī
bām. Tomēr apstākļi, kādos jaunās valdības bija spiestas cīnīties par savu zemju neat
karību un robežām, lielākā vai mazākā mērā atšķīrās (šī cīņa minētajā Eiropas reģionā 
dažādās izpausmēs turpinājās līdz pat 1921. gada martam, kad Rīgā noslēgtais Polijas 
un Padomju Krievijas miera līgums noslēdza Versaļas–Rīgas sistēmas izveidošanos). 
Tas pilnā mērā attiecās arī uz trijām Baltijas valstīm, kas pirmajā acu uzmetienā atra
dās šķietami ļoti līdzīgā ģeopolitiskajā stāvoklī. Spilgts apliecinājums minētajam ir arī 
atšķirīgais neatkarības pasludināšanas laiks (Igaunija un Lietuva kļuva neatkarīgas 
1918. gada februārī, Latvija – 1918. gada novembrī), un tam 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 – igauņu elite paspēja proklamēt neatkarību vēl pirms vācu kara
spēka ienākšanas. Ne vienā, ne otrā valstī vācu okupācijas vara nepieļāva reāla valstis
kuma izveidošanos (Igaunijā – pilnībā, Lietuvā – daļēji). Savukārt Latvija vienīgā no 
visām Baltijas zemēm trīs gadus atradās tiešas karadarbības zonā, kur pirms kara bei
gām nekāda veida plašāka sabiedriski politiska darbība, ieskaitot neatkarības prokla
mēšanu jebkādā veidā, faktiski nebija iespējama. 
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Kad 1918. gada novembrī Rietumu frontē karš beidzās, stāvoklis krasi mainījās arī 
vācu karaspēka ieņemtajās teritorijās austrumos. Darbību uzsāka Lietuvas un Igaunijas 
nacionālās valdības – pirms tam okupācijas varas iestādes to vienkārši nepieļāva. 
18. novembrī Rīgā tika proklamēta Latvijas Republika, taču tās Pagaidu valdību gaidīja 
vairāk nekā pusotru gadu ilga, sarežģīta militāra un politiska cīņa par valsts neatkarību 
un starptautisku atzīšanu. 1918.–1920. gadā Latvijas teritorijā sadūrās un visdažādāka
jās formās savstarpēji savijās topošās Latvijas Republikas, Padomju Krievijas un lat
viešu boļševiku, vācbaltiešu un karā sakautās, pazemotās Vācijas, ambiciozās pret
boļševistiskās 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 Republikas, vis
beidzot, Rietumu lielvalstu intereses dažkārt atšķirīgās izpausmes formās. 

Latvijas teritorijā aplūkotajā laika posmā pastāvēja trīs valdības, katra ar saviem 
bruņotajiem spēkiem, un arī civilpārvalde, kas bija izveidota Pāvela BermontaAvalova 
komandētā karaspēka tiešā aizmugurē Zemgalē. Atsevišķas Latvijas teritorijas pēc at
brīvošanas no boļševiku spēkiem īsāku vai ilgāku laiku atradās kaimiņvalstu – Igauni
jas, Polijas un Lietuvas – jurisdikcijā un pat militārajā varā. 

Aplūkojamā Latvijas vēstures posma izpēte diemžēl joprojām ir nepilnīga – 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 vispusējām Latvijas un ārzemju 
arhīvu materiālu studijām balstīta Neatkarības kara laikā risinājušos procesu un noti
kumu vēstures analīze. Būtiskākais trūkums, kas turklāt raksturīgs arī pārējo reģiona 
valstu un pat lielvalstu historiogrāfijai, aplūkojot savas zemes konkrētā laika posma 
vēsturi, ir lielā mērā savstarpēji cieši saistītā vēsturiskā procesa skatīšana izolēti – tikai 
savas valsts robežās, vienīgi retos gadījumos izmantojot citu reģiona zemju un norisēs 
iesaistīto lielvalstu avotu bāzi.1 Arī angļu valodā lasošam lasītājam lielā mērā aizvien 
tiek piedāvāti darbi, kas veidoti daļēji pēc minētajiem pamatprincipiem, labākajā gadī
jumā papildinot stāstījumu ar oriģināliem materiāliem no Rietumvalstu avotu krā
tuvēm.2 Tiesa, pamazām apritē ienāk jaunā vēsturnieku paaudze, kurai ir arī jauns ska
tījums.3

1 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latvijas Neatkarības karš 1918.–1920. gadā: Galveno militārpolitisko norišu at
spoguļojums historiogrāfijā. Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Starp
tautiska konference 2008, 13.–14. novembris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 20.–44. lpp. 
Raksta ierobežotā apjoma dēļ turpmāk apzināti nav norādītas atsauces uz vispārzināmo zinātnisko literatūru 
par aplūkojamo jautājumu. Informāciju par šo literatūru sk. šajā atsaucē minētajā rakstā.

2 Pie labākajiem šāda rakstura darbiem pieskaitāmi: Spekke A. History of Latvia: an outline. Stockholm: Zelta 
ābele, 1957, pp. 337–359; Plakans A. The Latvians: a short history. Stanford, California: Hoover Institution 
Press, 1995, pp. 112–120; Puisāns T. The Emerging Nation: the path of agonizing development from Baltic 
tribalism to Latvian nationhood. Rīga: Centre of BalticNordic History and Political Studies, 1995, pp. 164–
240; Latvijas vēsture – 20. gadsimts = Histoire de la Lettonie au 20ème siècle. Sast. D. Bleiere, I. Butulis, 
I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda. Rīga: Jumava, 2006, 128.–140. lpp.; u.c.

3 Sk., piemēram: Šiliņš J. Latvian War of Independence Against Soviet Russia and Germany (1918–1920). 
GeoPolitica, Anul IX, No. 3, 2011, pp. 268–274; Minins A. A Civil War? Journal of Baltic Studies, No. 1, 2015, 
pp. 49–63.
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1918. gada 18. novembrī Rīgā vācu okupācijas apstākļos Latvijas Tautas padome 
pasludināja Latvijas Republikas izveidi un izveidoja Pagaidu valdību Kārļa Ulmaņa va
dībā. Sākotnēji Tautas padomē bija pārstāvētas latviešu politiskās partijas, izņemot 
Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas sastāvā esošo Latvijas Sociāldemo
krātiju – vēlākos komunistus (vienīgais izņēmums bija Staņislavs Kambala, kurš pār
stāvēja Latgali kā reģionu), un padomē bija arī rezervētas vietas nacionālo minoritāšu 
pārstāvjiem, kuri tajā iestājās vēlāk.

Vienlaikus Rīgā, sākot jau ar 16. novembri, darbību atjaunoja un izvērsa Roberta 
Dambīša vadītā Latvju kareivju nacionālā savienība, kas Latvijas Tautas padomes pa
spārnē izveidoja Apsardzības sekciju un uzsāka t.s. milicijas organizēšanas priekš
darbus. 19. novembrī nacionālā savienība prezidija sēdē konstatēja: “Sakarā ar Latvijas 
valsts izveidošanos un apsardzības jautājumu Latvju Kareivju Nacionālai savienībai, kā 
valstiskai kareivju organizācijai, nācies stāties pie virsnieku un strēlnieku reģistrācijas 
milicijas un apsardzības vajadzībā [..],” tāpat prezidijs izvirzīja ministra amatam trīs 
kandidātus, kuri “būtu noderīgi priekš šī posteņa un atrastu simpātijas starp organizē
tiem kareivjiem”.4

Apsardzības ministrija formāli tika izveidota 22. novembrī, lai gan apsardzības 
ministrs – viens no latviešu strēlnieku vienību izveidošanas idejas radītājiem un reali
zētājiem Pirmā pasaules kara laikā, zvērināts advokāts Jānis Zālītis – amatā stājās tikai 
4. decembrī, kad tika iecelti divi apsardzības ministra biedri – virsnieki Roberts Dam
bītis un Gustavs Grīnbergs. Drīz pēc tam tika sākts veidot valdībai uzticamus militāros 
spēkus. Faktiski situāciju galvaspilsētā aizvien gandrīz pilnībā kontrolēja vācu okupāci
jas varas iestādes. Apstākļos, kad Latvijā ienāca Padomju Krievijas strādnieku un zem
nieku Sarkanā armija un arī tās sastāvā esošās latviešu strēlnieku vienības, bet Pagaidu 
valdība bija spiesta sadarboties gan ar vācu okupācijas varu, gan vietējiem vācbaltie
šiem (viņiem īsā laikā, sākot jau no 11. novembra, bija izdevies no brīvprātīgajiem iz
veidot samērā spēcīgas karaspēka vienības), tautas atbalsts valdībai bija vājš – izdevās 
saformēt tikai vairākas karavīru rotas Rīgā, Cēsīs, Tukumā u.c. Turklāt dažas no tām 
(divas Rīgas apsardzības rotas) decembra beigās saņēma pavēli piedalīties Rīgas aizstā
vēšanā pret ienākošo latviešu sarkano strēlnieku vienībām (31. decembrī – 1.  janvārī 
pie Inčukalna to centās darīt vienīgi vācu landesvēra un Dzelzsdivīzijas vienības,5 kā 
arī Mihaila Afanasjeva komandētā un Rēzeknē saformētā partizānu nodaļa, kas  ietilpa 
Pagaidu valdības spēkos). Tā kā rotas atteicās izpildīt pavēli, tās tika izformētas jeb iz
juka, bet vairāki karavīri – sodīti ar nāvi. 

Vēstures literatūrā joprojām pretrunīgi tiek vērtēti līgumi, ko Kārļa Ulmaņa val
dība 7. un 29. decembrī noslēdza ar Augustu Vinnigu – Vācijas valdības pārstāvi Bal
tijā. Tie paredzēja landesvēra kā Latvijas valdības karaspēka formēšanas principus, 
piemēram, nacionālo (latviešu), vācbaltiešu, krievu apakšvienību īpatsvaru, kas dažādu 

4 Baltijas Vēstnesis, 1918, Nr. 4, 18. nov., Nr. 7, 21. nov., 3. lpp.
5 Sk.: Buks A. Pirmā kauja par Latvijas neatkarību. Pieejams: http://vesture.eu/index.php/Pirm%C4%81_

kauja_par_Latvijas_neatkar%C4%ABbu#cite_ref23 (skatīts 11.06.2016.).
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apstākļu dēļ netika īstenots saskaņā ar plānoto, apgādi no Vācijas okupācijas spēku 
krājumiem.6 Saskaņā ar 7. decembrī noslēgto līgumu Latvijas teritorija tika sadalīta 
četros kara apgabalos, un 9. decembrī Pagaidu valdība par Rīgas kara apgabala priekš
nieku iecēla landesvēra komandieri – vācbaltieti, Krievijas armijas ģenerālmajoru 
Leonu Freitāgu fon Loringhofenu (fakts, kas netika minēts 20.–30. gadu vēstures grā
matās), par viņa palīgu – kapteini Jorģi Zemitānu, par Vidzemes apgabala priekš
nieku – pulkvedi Jāni Apini, par Kurzemes apgabala priekšnieku – pulkvedi Mārtiņu 
Peniķi, par Latgales apgabala priekšnieku – pulkvežleitnantu Jāni Imaku.7 Visam 
minē tajam gan bija drīzāk simboliska nozīme. Noslēgtie līgumi, pirmkārt, apliecināja 
Latvijas varas iestāžu lielo atkarību no vācu spēkiem un okupācijas iestādēm; otrkārt 
(īpaši 29. decembra vienošanās, kas paredzēja pilsonības piešķiršanu vācu karavīriem 
pēc vairāku nedēļu dienesta Latvijas bruņotajos spēkos) – vēl lielākā mērā mazināja 
Pagaidu valdības popularitāti tautā; treškārt, bruņoto spēku izveidē tie deva praktiski 
visai maz – nelielā brīvprātīgo skaita dēļ nebija iespējams izveidot landesvērā paredzē
tās latviešu apakšvienības, turklāt vācu okupācijas iestādes dažādi vilcināja līgu mos 
paredzēto ieroču un munīcijas izsniegšanu latviešu vienībām, daļēji pamatoti uzskatot 
tās par politiskā ziņā nedrošām.

Toreizējais Pagaidu 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 pava
dījām, arvien vairāk bija jūtama komunistu pārspēka tuvošanās. Pa ielām staigāja biju
šās Krievijas armijas noplukuši karavīri. Vācu kareivji par smiekla naudu pārdeva visu. 
Plītēšana pieņēmās pilsētas nomalēs, dziedāja lielinieciskas dziesmas, šaudīja un laida 
raķetes. Rīgā kārtības vairs nebija.”8 

Šajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos, kad valdīja vispārēja neziņa un apjukums, 
pēc tam kad lielākā daļa karavīru dezertēja vai apzināti izvairījās atstāt Rīgu, atlikušie 
vairāki simti Pagaidu valdībai uzticamo karavīru Oskara Kalpaka vadībā landesvēra 
sastāvā kopā ar to un vācu varas iestādēm 1919. gada janvāra sākumā cauri Jelgavai 
 atkāpās uz Kurzemi. Drīz pēc tam gandrīz visu Latvijas teritoriju, izņemot Liepāju un 
nelielu apgabalu ap to, ieņēma Padomju Latvijas armija jeb t.s. latviešu sarkanie 
 strēlnieki.

Stāvokli labi raksturo arī notikumi 2. Rīgas apsardzības rotā (30. decembrī tā bija 
atbruņojusi vācu komandantūru, bet 1919. gada 2. janvārī rota saņēma pavēli iziet no 
galvaspilsētas Jelgavas virzienā, iepriekš apmetoties “Cafe de Paris” Suvorova (tag. 
Krišjāņa Barona) ielā 14). Naktī uz 3. janvāri, “kad bija tuvu iziešanas laiks, kareivju un 
dažu virsnieku starpā sākās debates par palikšanu Rīgā. [Leitnants Ernests] Maršals 
uzkāpa uz galda un vērsās pie kareivjiem ar uzsaukumu palikt un gaidīt biedrus, lai 

6 Sk.: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 1468. f., 1. apr., 130. l., 
10.–14. lp. 

7 J. P. Mūsu pirmo jātnieku vienību formēšana un kaujas gaitas līdz 1919. gada 6. martam. Militārais Apskats, 
Nr. 10, 1938, 1899.–1937. lpp.

8 Ezeriņš J. Atmiņas par pulkveža Kalpaka bataljonu. Latvijas Kareivis, Nr. 51, 1927, 4. marts, 2. lpp.
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pilnā sastāvā tiem pievienotos. Uz virsniekiem, par kuriem M. bija pārliecināts, ka tie 
izies no Rīgas, M., uz galda stāvot, rādīja ar pirkstu, sacīja: “Neejiet līdzi šiem balta
jiem, tie ir mūsu biedru un Latvijas nodevēji, viņi ir pārdevušies vāciešiem.” Lielākā 
daļa, paklausot, palika Rīgā, no 190 tikai 16 aizgāja.”9

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 revo
lūcijas liesmas iedegšanā”, pēc Padomju Krievijas valdības (Tautas komisāru padomes) 
un boļševiku partijas vadītāja Vladimira Ļeņina rīkojuma izveidoja formāli neatkarīgu 
valstisku veidojumu ar nosaukumu “Padomju Latvija”, bet patiesībā tas pat strukturālā 
ziņā ietilpa Padomju Krievijā. Pētera Stučkas vadītā Padomju Latvijas valdība masveida 
mobilizācijas ceļā izveidoja daudzskaitlīgu armiju, kas, starp citu, arī juridiski bija 
Krievijas Sarkanās armijas sastāvdaļa ar vienotu virspavēlnieku (latvieti, bijušo Krievi
jas armijas pulkvedi Jukumu Vācieti). Šai armijai tika uzdots praktiski neizpildāms uz
devums nodibināt padomju varu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un pat daļēji 
poļu karaspēka kontrolētajā Lietuvas daļā. Padomju Latvijas valdība pret iedzīvotājiem 
arī izvērsa vispārēju teroru pēc galēji pārspīlēta “šķiriskuma” principa un realizēja pil
nīgi nepareizu agrāro politiku (zemniekiem nepiešķīra zemi, bet tā vietā ieviesa dzimt
būšanas laika klaušas un normas, kuras pārsniedza senās nodevas; par to neizpildīšanu 
draudēja visbargākās represijas, nāves sodu ieskaitot). Tādējādi burtiski dažu mēnešu 
laikā tika panākts pretējs efekts, līdz ar to strauji zuda sākotnējā valdības popularitāte 
tautā. Rezultātu nedeva arī ievērojamie Padomju Latvijas armijas skaitliskie rādītāji 
(14. maijā karavīru skaits bija sasniedzis 105 000 cilvēku).10 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.11

Stāvoklis Liepājā un nelielajā teritorijā ap to 1919. gada sākumā bija ārkārtīgi sa
režģīts. Situāciju vēl vairāk pasliktināja tas, ka vācu militārās iestādes neuzticējās 
K. Ulmaņa vadītajai Pagaidu valdībai, – tās gandrīz pilnībā kontrolēja valdības darbību 
un neļāva tai īstenot mobilizāciju (vācieši baidījās, ka ieroči varētu nonākt boļševikiem 
simpatizējošu latviešu rokās). Tāpēc Pagaidu valdība bija spiesta īstenot vairākas nelie
las, vācu varas iestāžu neakceptētas jeb daļēji slepenas mobilizācijas apkārtējos pagas
tos un Liepājā. Piemēram, 25. janvārī apsardzības ministra J. Zālīša parakstītajā rīko
jumā latviešu un krievu valodā tika paziņots, ka Liepājā un Grobiņas apriņķī tiek 
izsludināta bijušo Krievijas armijas, flotes un gaisa flotes virsnieku (līdz 45 gadu 

 9 LVVA, 3412. f., 1. apr., 585. l., 405.–406. lp.
10 Sīkāk sk.: Šiliņš J. Padomju Latvijas armijas skaitliskais sastāvs un tā izmaiņas no 1919. gada janvāra līdz 

jūnijam. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XI. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2010, 30.–39. lpp.; Šiliņš J. 
Padomju Latvija. 1918–1919. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2013, 9.–231. lpp.; Šiliņš J. 
Rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris – maijs. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2009, 
119.–137. lpp.; Stranga A. Komunistu diktatūra Latvijā: 1918. gada decembris – 1920. gada janvāris. Latvijas 
valstiskumam 90, 62.–70. lpp.; Padomju Latvija un tās bruņotie spēki (1918. gada decembris – 1919. gada 
jūnijs) Latvijas arhīvu materiālos. Vēsture: avoti un cilvēki, [Nr.] 13, (2010), 186.–192. lpp.; u.c.

11 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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 vecumam) un apakšvirsnieku (līdz 33 gadu vecumam) mobilizācija. Liepājniekiem 
Latviešu biedrības nama telpās bija jāpulcējas 28. janvārī, bet Liepājas apriņķa iedzīvo
tājiem – 30. janvārī. Drīz pēc tam tika tipogrāfiski iespiests un izplatīts informatīvs 
materiāls “Kādēļ Latvijā vajadzīga mobilizācija?”.12 

Vienlaikus no janvāra sākuma Liepāju steigā atstāja un uz Eiropas valstīm devās 
ne tikai daudzi ministri, bet arī lielākā daļa bruņoto spēku augstāko virsnieku, turklāt 
izmantojot visdažādākos formālos ieganstus, it īpaši tas attiecās uz virsniekiem. Fak
tiski viņi neticēja tālākas darbības iespējai dzimtenē un bija pārliecināti, ka Liepāja drīz 
nonāks boļševiku varā. Minētais īpaši izceļ to, cik nozīmīga bija pulkvežleitnanta 
Oskara Kalpaka rīcība, ārkārtīgi smagā situācijā 1918. gada 30. decembrī uzņemoties 
komandēt Pagaidu valdībai uzticību saglabājušos karavīrus.13 

Pilsētā valdīja sajukums, tajā saplūda visdažādākās militārās vienības, arī kreisi 
noskaņotās vācu zaldātu padomes (savu iespaidu tās zaudēja tikai februārī, kad visu 
spēku komandēšanu uzņēmās vācu ģenerālis Rīdigers fon der Golcs, kurš bija atbraucis 
no Somijas). Darbojās arī dažādi avantūristi, un tas kopumā labi atspoguļo valdošo sa
jukumu, piemēram, Serbijas armijas majors Jānis Aleksandrs Liberts, parakstoties kā 
“pulkvedismajors”, 11. janvārī Latviešu biedrības namā izsludināja brīvprātīgo pieteik
šanos latviešu un lietuviešu “Nacionālajā dzelzs gvardijā”, lai cīnītos par “brīvu tautas 
valsti” pret iebrucējiem.14 Nekādas kaut cik būtiskas atsaucības uzsaukumam gan 
 nebija.

Landesvēra sastāvā izveidotais 1. Latviešu atsevišķais bataljons (no aprīļa – bri
gāde), ko komandēja O. Kalpaks,15 bet pēc viņa bojāejas 6. martā pārpratuma kaujā ar 
landesvēra vācu vienību16 – Jānis Balodis, 1919. gada janvārī izcīnīja pirmās cīņas Kur
zemē, un pakāpeniski, valdībai realizējot mobilizāciju ieņemtajos pagastos un Liepājā, 
bataljona skaitliskais sastāvs palielinājās. Samērā daudzskaitlīgas latviešu rezerves vie
nības (“jaunformējamie spēki”) veidojās Liepājā – 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), un korpuss savu
kārt pakļāvās Vācijas Ziemeļu robežapsardzības virspavēlniecībai.17 Lieki piebilst, ka 
atrašanās Vācijas bruņoto spēku sastāvā, lai arī tikai formāla, neveicināja atbalstu val
dībai latviešu iedzīvotāju vidū, kaut gan pakāpeniski zināms atbalsts tika panākts.18

12 LVVA, 1533. f., 1. apr., 3. l., 5.–6. lp. (plakāts). 
13 LVVA, 1468. f., 1. apr., 130. l., 35. lp.
14 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, A210, 22. lp. (uzsaukums “Ja neesi 

vergs, tad pasteidzies”).
15 Sk.: Mugurēvičs Ē. Oskars Kalpaks. Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un 

kauju ceļš. Ogre: Convictor, 2005. Sk. arī Ē. Jēkabsona recenziju par šo darbu: Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2005, 
134.–140. lpp.

16 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 11.06.2016.).

17 Bērziņš V. (atb. red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīga valsts 1918–1940. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2003, 64. lpp.

18 Sīkāk par Latvijas valdības darbību aplūkojamajā laikā un neatkarības kara laikā kopumā sk.: 1918.–
1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2013, 799 lpp.
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Savukārt Igaunijas armijas vienības jau 1919. gada 14. janvārī atbrīvoja Tartu un 
drīz pēc tam tuvojās Valkai. Janvāra beigās tur noritēja sīvas igauņu kaujas ar Padomju 
Latvijas armiju, kura centās noturēties Mehikormas–Rūjienas–Ainažu līnijā un darbo
ties saskaņā ar Padomju Krievijas 7. armiju, kas vienlaikus mēģināja veikt ofensīvu 
Ziemeļigaunijā. Abi virzieni padomju pusei dažādu apstākļu dēļ izrādījās neveiksmīgi, 
igauņi Padomju Latvijas uzbrukumu atsita un pārgāja pretuzbrukumā, bet 26. janvāra 
vakarā kaujas notika jau pavisam netālu no Valkas. Turpmākajās dienās tās turpinājās 
Valkas ziemeļu pievārtē, apmēram 15–20 grādu salā abām pusēm ciešot smagus zau
dējumus. 27.–31. janvārī igauņu spēki atbrīvoja visu Dienvidigauniju un dažus Latvijas 
pagastus, iegūstot bagātīgas trofejas, 31. janvārī Padomju Latvijas vienības atkāpās no 
Valkas, kurā nākamajā dienā iegāja Igaunijas armija. Tajā pašā dienā tā ieņēma arī Ve
ravu, bet 4. februārī – Pečorus, un šīs uzvaras Igaunijas armijai deva iespējas plašāk 
izman tot tās rīcībā esošos bruņotos vilcienus Pečoru–Valkas līnijā (atbildot uz to, pa
domju puse nekavējoties sabojāja posmus tās rīcībā palikušajās dzelzceļa līnijās no 
Valkas uz Vecgulbeni un Strenčiem).

12. februārī Igaunijas armija sāka jaunu uzbrukumu Ziemeļvidzemē, un cīņas no
risinājās ar mainīgām sekmēm. Somu vienība Igaunijas armijas sastāvā guva panāku
mus Alūksnes iecirknī, padomju puse sākumā zaudēja, bet tad ar 7. latviešu strēlnieku 
pulka uzbrukumu atguva Mazsalacu. 21. februārī somiem izdevās ieņemt Alūksni, bet 
pēc nedēļas, 28. februārī, pilsētu atkal ieņēma 6. latviešu padomju strēlnieku pulks. 
Frontē arvien pamanāmāka bija latviešu strēlnieku daļu karavīru un virsnieku nevēlē
šanās karot ar Igaunijas nacionālo armiju.

1919. gada 7. janvārī no Liepājas uz Tallinu kā Latvijas Pagaidu valdības militārais 
pārstāvis Igaunijā izbrauca kapteinis Jorģis Zemitāns, kurš 20. janvārī panāca Igaunijas 
puses piekrišanu izveidot sešas latviešu pašaizsardzības rotas lielākajās Igaunijas pilsē
tās (Tallinā, Tartu un Pērnavā), rotās tika uzņemti 19–35 gadus veci latviešu bēgļi un 
karavīri.19 Janvāra beigās Tallinā personiski ieradās Pagaidu valdības vadītājs K. Ulma
nis, iegūstot igauņu puses principiālu piekrišanu latviešu karaspēka vienību izveidei 
Igaunijas teritorijā. Tālākās sarunas šajā jautājumā risināja diplomātiskais pārstāvis 
Jānis Ramans un Jorģis Zemitāns, kuri 18. februārī pilnībā bez sazināšanās ar valdību 
Liepājā (sarežģītajā situācijā vienkārši nepastāvēja sakaru iespēja) ar Igaunijas valdību 
parakstīja vienošanos, kas paredzēja Igaunijas armijas palīdzību Latvijas teritorijas at
brīvošanā un Latvijas karaspēka izveidi Igaunijas armijas pakļautībā. Igaunijā saskaņā 
ar šo līgumu tika iekļauta Valka, pieci Valkas apriņķa pagasti un divi Valmieras apriņķa 
pagasti utt. (vēlāk Latvijas Pagaidu valdība atteicās atzīt līgumu par spēkā esošu, atsau
coties uz Latvijas puses parakstītāju pilnvaru trūkumu, – tas saprotamu iemeslu dēļ iz
raisīja Igaunijas puses neapmierinātību un pat sašutumu).20 

Pirmajos igauņu karaspēka atbrīvotajos Latvijas pagastos (Lodes, Ipiķu, Arakstes, 
Ķoņu, Ternejas, Rūjienas pagastā) un Rūjienas pilsētā jau janvārī sāka atjaunoties 

19 Sk.: LVVA, 1526. f., 1. apr., 35. l., 1. lp. (J. Zemitāna 1. pavēle “Latvijas kara organizācijai Ziemeļlatvijā un 
Igaunijā” 1919. gada 17. janvārī).

20 Sk.: LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 88. lp. (J. Zemitāna 1919. gada 20. februāra ziņojums par vienošanos ar 
Igaunijas valdību un latviešu karaspēka formēšanās sākumu).
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 sabiedriski politiskā darbība. 26. janvārī Ķirbēnos notika pirmā zemnieku sapulce, kurā 
tika nolemts veidot bruņotas patruļas un nosūtīt tās uz pagastiem. Tāpat tika nolemts 
aplikt pašiem sevi ar nodokli (trīs rubļi no pūrvietas) par labu jaunveidojamā kara
spēka vajadzībām. Savukārt pēc Valkas atbrīvošanas ar vietējo latviešu sabiedrisko dar
binieku un igauņu militāro varas iestāžu piekrišanu pilsētā un atbrīvotajā apriņķa daļā 
februāra beigās tika izsludinātas mobilizācijas, turklāt pirmajā no tām karaspēkā ieskai
tīja 60 virsniekus un 1471 karavīru, no tiem daudzi stājās ierindā ar saviem zirgiem un 
ratiem. Tomēr zināms saspīlējums starp latviešu sabiedrību un igauņu varas iestādēm 
Valkā un citur pastāvēja un pat attīstījās līdz 1920. gada vasarai – tas bija sais tīts ar abu 
pušu atšķirīgajām interesēm attiecībā uz pilsētas un apgabala valstiskās piederības 
 noteikšanu, un tikai 1920. gada jūnijā ar Lielbritānijas starpniecību izde vās pagaidām 
noregulēt teritorijas sadalīšanas jautājumu, Valkas pilsētu sadalot divās daļās.

Mobilizētie tika nosūtīti uz Tartu, kur tika uzsākta apmācība. Tā kā karavīru bija 
ļoti daudz, igauņu puse sākotnēji iecerētā bataljona vietā atļāva dibināt vienu kājnieku 
pulku, kurš tika nosaukts par 1. Valmieras kājnieku pulku, vienu rezerves bataljonu un 
vienu artilērijas bateriju.21 28. martā pulks iesaistījās kaujās, sākot uzbrukumu Alūksnes 
virzienā, un sekmīgi turpināja cīņas 31. martā izveidotās Ziemeļlatvijas brigādes sa
stāvā līdz pat 1919. gada vasarai, kad pēc Cēsu kaujām tika izveidota vienota Latvijas 
armija. Savukārt Igaunijas teritorijā un Igaunijas armijas operatīvajā pakļautībā kopš 
februāra sākuma darbojās latviešu vienības Jorģa Zemitāna vadībā (to darīt ļāva sav
starpēji noslēgtais līgums). Februāra beigās, pēc tam kad bija notikusi mobilizācija at
brīvotajā Ziemeļlatvijas teritorijā22 un ievērojamas Padomju Latvijas armijas karavīru 
daļas bija pārgājušas Igaunijas un latviešu nacionālā karaspēka pusē, šīs vienības tika 
pārveidotas par Ziemeļlatvijas brigādi. Tās sastāvā ietilpa 1. Valmieras kājnieku pulks, 
kam drīzumā pievienojās 2. Cēsu kājnieku pulks un arī citas vienības (pēc vienotas 
Latvijas armijas izveidošanas minēto pulku numerācija tika mainīta, pirmajam piešķi
rot 4., bet otrajam – 5. kārtas numuru).23

Pagaidu valdības darbība Liepājā un Antantes orientācija izraisīja diezgan izteiktu 
vācbaltiešu elites nepatiku. Jau 1919. gada 18. februārī latviešu muitas iestādes Liepājā 
pie Heinriha fon Strīka (no Stokholmas iebraukušā Vidzemes muižniecības pilnvarotā) 
atrada dokumentus par “Livonijas konfederācijas” izveidi. Liepājas gubernators R. fon 
der Golcs apcietināja pašu Strīku, pēc dažām dienām atlaida viņu uz Vāciju, bet Latvi
jas iestādes apcietināja vienu no viņa līdzgaitniekiem – Vācijas militārā izlūk dienesta 
leitnantu Karlu Stoku, turklāt pēdējais ieslodzījumā palika līdz pat vācu apvērsumam 
16. aprīlī (vēl 5. aprīlī Pagaidu valdības Tieslietu ministrijas pārvaldnieks vācu kara
tiesas loceklim Martensam Apsardzības ministrijas pārstāvja Pētera Oliņa klātbūtnē 
atļāva apmeklēt arestēto Stoku Liepājas Kara ostas cietumā, piezīmējot, ka “Martensam 

21 Sk.: LVVA, 1468. f., 1. apr., 130. l., 109.–110. lp. (J. Zemitāna 1919. gada 12. marta ziņojums par mobili zācijas 
gaitu).

22 Par situāciju Ziemeļlatvijā aplūkojamajā laikā 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. 

23 Sk.: Ekmane B. Ziemeļlatvijas brigādes veidošanās 1919. gadā: ko par to stāsta Latvijas Kara muzeja krājums. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, VI. Rīga: Militārās literatūras apgāda fonds, 2005, 192.–211. lpp. 
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nav brīv runāt par visu, kas attiecas uz Kārļa Stokka apvaino
jumu valsts nodevībā”, bet 9. aprīlī ar tādiem pašiem nosacīju
miem apcietināto atļāva apmeklēt viņa brālēniem).24 Minētais 
notikums ievērojami cēla valdības prestižu latviešu iedzīvotāju 
acīs un saniknoja Golcu, kuram bija vajadzīgs miers frontes 
aizmugurē – viņš uzskatīja, ka valdības gāšanas laiks vēl nav 
pienācis. Taču viņš ievērojami palielināja savu ietekmi lan
desvēra un vācu Dzelzsdivīzijas (Vācijas brīvprātīgo) gandrīz 
pilnībā kontrolētajā teritorijā, un tas savukārt konfliktsituāciju 
tikai padziļināja.

Sākot ar 1919. gada janvāri, latviešu nacionālā karaspēka 
vienība – 1. Latviešu atsevišķais bataljons (vēlāk brigāde) atra
dās frontē, pamazām pieņemoties spēkā. Tomēr Liepājā, kur 
nepilnā sastāvā atradās Pagaidu valdība un Tautas padome, kā 
arī neliela militārā rezerve – Liepājas jaunformējamie spēki, at
tiecības ar vācu iestādēm bija saspīlētas. Sevišķi tās pasliktinā
jās pēc ģenerāļa R. fon der Golca ierašanās Liepājā februāra sā
kumā. Šis monarhistiski noskaņotais, dziļa vācu patriotisma 
pārņemtais ģenerālis kļuva par Liepājas gubernatoru un visu 
Vācijas bruņoto spēku pavēlnieku Baltijā, bet viņam ārkārtīgi 
nepatika Latvijas Pagaidu valdības orientācija uz Antantes liel
valstīm, kuru misijas arī darbojās Liepājā. Stāvokli vēl vairāk 
sarežģīja dažu ministru izteikumi par gaidāmo zemes atņemšanu vācu baroniem un 
pretvāciskais noskaņojums visā latviešu tautā. Tas savukārt deva ieganstu, aizbildino
ties (turklāt šajā laikā vēl pat daļēji pamatoti) ar tās “lieliniecismu”, dažādā veidā kavēt 
mobilizāciju Latvijas Pagaidu valdībai pakļautajās karaspēka vienībās. Protams, līdzīgs 
noskaņojums bija arī lielākajai vācbaltiešu muižnie cības daļai.

Martā vācu un latviešu karaspēks frontē sasniedza Lielupes līniju, pēc tam Golcs 
apturēja tālāku uzbrukumu. Landesvēra trieciengrupas komandieris Hanss fon Man
teifelis ierosināja apcietināt Pagaidu valdību un izveidot tādu, kas būtu labvēlīga vācie
šiem un Vācijai. Golcs ne uzreiz, taču netieši to atbalstīja un aprīlī deva piekrišanu 
landesvēra trieciengrupai ierasties Liepājā it kā atpūtā, cerot, ka tas būs “mudinājums 
izpildīt likumīgās prasības”. 7. aprīlī Liepājā no Vācijas ieradās jauna Dzelzsdivīzijas 
daļa – kapteiņa Franca fon Pfefera Zalomona “Vestfāles brīvkorpuss” (piecas kājnieku, 
trīs ložmetēju rotas, trīs baterijas, jātnieku eskadrons, vairāki bruņotie automobiļi, 
kopā ap 1500 vīru), 13. aprīlī – Valtera fon Mēdema kalnu baterija, bet 12.–13. aprīlī 
no frontes – landesvēra trieciengrupa (ap 600 vīru). Virsnieks Jānis Aleksandrs Liberts 
par Pfefera brīvkorpusu rakstīja: “.. vārda pilnā nozīmē brīvkorpuss. Sastādīts tas ir no 
visu visādiem elementiem, un tajā ir 1800 vīru liels maisījums no visām tautībām, tanī 
laikam ir salasījušies visu tautu un zemju laimes meklētāji. Apbruņoti visi no zobiem 
līdz papēžiem: 20 ložmetēji uz ratiem, 2 bruņoti automobiļi, kādi 8 dižgabali un 
 mašīnflintes, automātiskās pistoles bez skaita. Šis korpuss neatzīst nevienu citu, kā 

24 LVVA, 1533. f., 1. apr., 3. l., 56.–57. lp.

1. att. Brīvprātīgie no Vecpils 
pagasta pēc iestāšanās 1. Latviešu 
atsevišķajā bataljonā. 1919. gada 
pavasaris (no LKM krājuma)
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tikai savu autoritāti [..] Brīvkorpusa piederīgie tiek sistemātiski kūdīti pret mūsu virs
niekiem, ka mūsējie esot boļševiki, ka mūsējie gribot tiem uzbrukt.” 

Vietējās vāciešu militārās apakšvienības (landesvēra trieciennodaļa), kas nebija 
apmierinātas ar Pagaidu valdības īstenoto politiku attiecībā pret Rietumu lielvalstīm, 
ar tiešu vācu okupācijas varas atbalstu (akcijā piedalījās arī t.s. Pfefera brīvkorpuss) 
16. aprīlī Liepājā īstenoja bruņotu apvērsumu, kas bija vērsts pret Kārļa Ulmaņa val
dību, atbruņoja latviešu karavīrus, ieņēma ministrijas un citas valsts iestādes (tika no
galināts viens latviešu sargkareivis), kā arī uz laiku apcietināja vairākus ministrus. 
K. Ulmanis un citi patvērās Lielbritānijas misijā, bet pēc tam pārcēlās uz tvaikoni Sara-
tov Liepājas ostas reidā. Varu pārņēma vāciešu izveidota Drošības komiteja, kura 
tomēr nespēja pārliecināt Rietumu lielvalstu pārstāvjus par notikušā likumību. Tāpat 
izgāzās mēģinājums izveidot “direktoriju”, kurā ietilptu arī Jānis Balodis un landesvēra 
krievu nodaļas komandieris Anatols Līvens, jo abi atteicās to darīt. 17. aprīlī varu uz 
laiku pārņēma Liepājas apgabala prokurors – vācietis Oskars Borkovskis, bet 26. aprīlī 
ar klusu R. fon der Golca atbalstu tika izveidota provāciska valdība, kuru vadīja mācī
tājs Andrievs Niedra – viņš sadarbībā ar vāciešiem saskatīja Latvijas valstiskuma no
stiprināšanās iespēju. Vienlaikus ierobežotu darbību uz tvaikoņa Saratov angļu kara
kuģu apsardzībā turpināja arī K. Ulmaņa Pagaidu valdība. Tādējādi pastāvēja zināma 
divvaldība, kaut arī galvenais noteicējs joprojām bija Golcs un vācu iestādes pilsētā. 
Atbildot uz Antantes pieprasījumu, viņš gan bija spiests uz laiku atcelt no amata lan
desvēra trieciennodaļas komandieri H. fon Manteifeli un 26. aprīlī nosūtīt F. fon Pfe
fera nodaļu uz Šauļu brigādi Lietuvā.25 

Savukārt landesvēra latviešu brigāde Kurzemē, kas bija saglabājusi klusu politisko 
lojalitāti Ulmaņa valdībai, un Igaunijas armijas operatīvajā pakļautībā izveidotā 
Ziemeļ latvijas brigāde Ziemeļvidzemē turpināja cīņu pret Padomju Latvijas armiju. 
Apvērsuma laikā Liepājas Kara ostas teritorijā faktiski uz laiku tika internēti Liepājas 
jaunformējamie spēki, lielākā daļa karavīru pēc tam vienkārši tika atlaisti mājās. Vien
laikus tautā pakāpeniski pieauga K. Ulmaņa valdības popularitāte, ko veicināja arī 
P. Stučkas un A. Niedras valdības neveiksmīgā un pat kompromitējošā politika, kā arī 
nevilšus pašas Pagaidu valdības stāvoklis pēc 16. aprīļa apvērsuma: tas liecināja par at
tiecību pārtraukšanu ar šķietamo līdzšinējo sabiedroto – vācu okupācijas varu. 

1919. gada 22. maijā vācu spēki, ciešot smagus zaudējumus, ieņēma Rīgu. Atrieb
joties par padomju režīma realizēto teroru pret iedzīvotājiem un pirmām kārtām pret 
vācbaltiešiem kā saviem “šķiras ienaidniekiem”, tagad tika izvērsts terors pret vietējiem 
latviešiem. Vāciešu sauklis bija “latvietis – boļševiks”,26 un J. Baloža komandētās lat
viešu brigādes vienības, kas 23. maijā ienāca galvaspilsētā, lielā mērā bija spiestas uz 
notiekošo gandrīz bezpalīdzīgi noraudzīties. Drīz pēc tam piespiedu kārtā mobilizāci
jas ceļā līdz milzīgiem apmēriem palielinātā Padomju Latvijas armija faktiski sabruka, 
jo pieauga masveida dezertēšana un pāriešana Igaunijas armijas un  landesvēra latviešu 

25 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.

26 Sk.: Patenaude B. Shooting the Bolsheviks. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2013, 89.–102. lpp.
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vienību pusē (atlikušās vienības tika ar steigu pārvietotas uz Krievijas pilsoņu kara 
frontēm, kur karavīriem vairs vienkārši nebija iespējas dezertēt). 

Cēsu kaujas un vienotas Latvijas armijas izveide

Pēc Rīgas ieņemšanas vācu spēki nevis sekoja brūkošajai Padomju Latvijas armijai 
uz Latgali, bet centās pārņemt savā uzraudzībā igauņu un latviešu spēku kontrolēto 
Vidzemi. Vienlaikus miera sarunas Parīzē iegāja kritiskajā fāzē, jo pastāvēja ļoti reāla 
karadarbības atjaunošanās iespēja – uz to arī cerēja R. fon der Golca vadītā vācu mili
tārā vadība Latvijā, plānojot šādā gadījumā iegūt sev Vidzemi kā operatīvi stratēģisku 
priekšlauku tālākām operācijām. 19. jūnijā izbeidzās Rietumu Sabiedroto misiju pa
nāktais pamiers, un jūnija sākumā uzsāktais konflikts ar igauņu un latviešu spēkiem 
pārauga vairāku dienu ilgās smagās kaujās, kurās vācu landesvēra daļas un Dzelzsdivī
zija pie Cēsīm tika sakautas, un igauņu armijas daļas tās vajāja līdz pat Rīgas pievārtei.27 
1. Latviešu atsevišķās brigādes vadība Rīgā kauju laikā formāli ievēroja neitralitāti un 
pret vāciešiem vērstu darbību uzsāka tikai naktī uz 22. jūniju (atsevišķas apakšvienības 
virzījās uz Vidzemi, nodibinot sakarus ar Ziemeļlatvijas brigādi). Tomēr brigādes 
1.  kavalērijas diviziona 1. eskadrons jau no jūnija sākuma piedalījās Cēsu kaujās 
Ziemeļ latvijas brigādes pusē.28 Jūnija beigās igauņu artilērija uzsāka smagu Rīgas bom
bardēšanu, kurā bija civiliedzīvotāju upuri. Taču Rīgu steigšus pameta A. Niedras pro
vāciskā valdība un pakāpeniski arī vācu militārie spēki.

Uzvara pie Cēsīm deva arī iespēju K. Ulmaņa Pagaidu valdībai 27. jūnijā Liepājā 
nokāpt no kuģa, bet jūlija sākumā atgriezties Rīgā. Beidzot tā varēja pārņemt kontroli 
pār to Latvijas teritoriju, kas bija atbrīvota no boļševiku varas. Beidza pastāvēt 
A.  Niedras provāciskā valdība, un ietekmi zaudēja Padomju Latvijas valdība, kas for
māli vēl kādu laiku darbojās Latgalē. 21. jūlijā ar Igauniju tika noslēgts līgums par 
turp māko sadarbību,29 taču faktiski tas nedarbojās sevišķi efektīvi, jo starp abām pu
sēm pastāvēja teritoriālas domstarpības un citas pretrunas.

1919. gada jūlija vidū, apvienojoties Ziemeļlatvijas brigādei Jorģa Zemitāna vadībā 
un Jāņa Baloža komandētajai 1. Latviešu atsevišķajai brigādei, Rīgā tika izveidota vie
nota Latvijas armija ar Armijas virspavēlnieka štābu priekšgalā (virspavēlnieka amatā 
tika iecelts bijušais Krievijas armijas divīzijas komandieris Dāvids Sīmonsons, kurš pa
lika šajā postenī līdz bermontiādes sākumam, kad viņa vietā iecēla J. Balodi). Sākumā 
tika izveidotas divas kājnieku divīzijas (Kurzemes un Vidzemes divīzija), un drīzumā 
tām pievienojās arī trešā (Latgales divīzija), bet gada beigās to skaits jau pieauga līdz 
četrām (Zemgales divīzija Liepājā). Katrā divīzijā bija trīs kājnieku pulki ar vienotu 
numerāciju, pie kuriem sākotnēji bija jāpieskaita arī Vācu zemessargi (bijušais 

27 Sk.: Bērziņš V. Vēlreiz par Cēsu kaujām. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1999, 73.–84. lpp.; 
Jēkabsons Ē. Cēsis, Battle of. 1914–1918 Online. International Encyclopedia of the First World War. Pieejams: 
http://encyclopedia.19141918online.net/home/ (skatīts 10.06.2016.).

28 Sk.: LVVA, 1501. f., 1. apr., 7. l., 5. lp. Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latvijas armijas jātnieku vienības 1919.–1921. 
gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, V. Rīga, 2004, 72. lpp.

29 Sk.: LVVA, 2574. f., 4. apr., 8. l., 46.–47. lp.
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 landesvērs), lauka artilērijas pulks (sākotnēji – 
13 atsevišķi divizioni), jātnieku eskadrons30 un 
inženieru rota. 

Sākumā radās zināmas neskaidrības ar 
pulku numerāciju – tās atspoguļoja divu Latvi
jas armijas virsniecības grupējumu savstarpējo 
konkurenci. 15. jūlijā virspavēlnieks ar pavēli 
piešķīra 1. numuru Vidzemes divīzijai, kura bija 
izveidota uz Ziemeļlatvijas brigādes bāzes un 
kurā pulkiem jau bija piešķirta attiecīga nume
rācija, taču J. Balodis pret to protestēja, aprak
stot savu vienību pastāvēšanu un kaujas ceļu, 
kas tika aizsākts jau 1918. gada novembrī.31 Re
zultātā numerācija tika mainīta un pirmie nu
muri piešķirti Kurzemes divīzijas pulkiem. 

Tāpat tika izveidots Armijas virspavēlnieka 
postenis un štābs, apgādes un tehniskās vienī
bas, ieskaitot Aviācijas grupu (vēlāko parku) un 
štāba Jūras daļu, kurai bija pakļauti vairāki mi
li tārām vajadzībām pielāgoti kuģi. Jūras da ļas 
pakļautībā bija Krastu aizsardzības nodaļa un 
Mīnu flotile, turklāt rudenī, operāciju laikā pret 
Bermonta spēkiem, no peldlīdzekļiem Rīgas 
ostā, tos attiecīgi tehniski militarizējot, tika iz
veidota neliela Kara un transporta flote. Tika 
sākts organizēt arī artilēriju, vispirms izveidojot 
12 artilērijas divizionus, pēc tam vēl vienu  – 
13.  divizionu (uz Vācu zemessargu artilērijas 
vienību bāzes). 1920. gadā tie tika apvienoti 
četros attiecīgo divīziju pulkos (Kurzemes, 
Vid zemes, Latgales un Zemgales pulks), bet 
minētais 13.  di vi zions tika likvidēts.32 Bija arī 

kava lērija, bruņotie vilcieni (faktiski – pārvietojamā artilērija),33 automobiļu, sapieru 
un sakaru vienības. Attīstījās visi dienesti, kas nodrošina armijas darbību (karatiesas 
un ieslodzījuma vietas, struktūras, intendantūras,34 medicīnas,  veterinārmedicīnas, 

30 Par jātnieku vienību darbību sk.: Jēkabsons Ē. Latvijas armijas jātnieku vienības 1919.–1921. gadā, 67.–
105. lpp.

31 LVVA, 3601. f., 1. apr., 249. l., 59. lp.
32 Sk.: Dambītis K. Latvijas bruņoto spēku artilērijas vienību formēšana un reorganizācija: 1918.–1921. gads. 

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV. Rīga, 2013.
33 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.
34 Sk.: Ciganovs J. Latvijas armijas intendantūras dienestu darbība Neatkarības kara laikā: 1918.–1920. gads. 

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV, 30.–52. lpp.

2. att. Ziemeļlatvijas brigādes Rezerves 
bataljona karavīri ar dāmām. 1919. gada 3. jūlijs 
(no LKM krājuma)

3. att. Ziemeļlatvijas brigādes karavīri. 1919. gada 
vasara (no LKM krājuma)
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 farmā cijas  u.c.), savukārt apakšvienības tradi
cionālo ieroču šķiru ietvaros karadarbības gaitā 
piemērojās modernā kara vajadzībām, veicot 
specializētus uzdevumus, piemēram, pretgaisa 
aizsardzību.35 

Vienlaikus armijā bija vairākas neregulāras 
karaspēka daļas, pirmām kārtām 1919. gada 
vasarā izveidojušās vienības – Latgales parti
zānu pulks Ziemeļlatgalē (pēc iekšējās kārtības 
pilnīgas militarizēšanas pulks palika armijas 
sastāvā ar šādu nosaukumu līdz 1922. gadam, 
kad tika iekļauts 9. Rēzeknes kājnieku pulkā kā 
Partizānu bataljons) un Augškurzemes parti
zānu pulks Ilūkstes apriņķī (aktīvi sadarbojās 
cīņā pret boļševiku spēkiem ar Lietuvas armiju un pēc tam kā bataljons tika iekļauts 
3.  Jelgavas kājnieku pulkā). Neskaitot nelielās t.s. zaļo partizānu vienības padomju 
spēku aizmugurē vēl pirms vienotas Latvijas armijas izveides (galvenokārt Vidzemē), 
pavisam neilgu laiku 1919. gadā pastāvēja arī Ziemeļlatvijas partizānu pulks un cīņu 
laikā ar Bermonta spēkiem – 1. partizānu pulks, taču izšķirošas nozīmes karadarbībā 
šīm vienībām nebija. 

Kopumā Latvijas Neatkarības kara laikā 1919. gadā apmēram 2000 iedzīvotāju 
Vid zemē, Ziemeļlatgalē un Sēlijā (Ilūkstes apriņķī) organizēti un pamatā brīvprātīgi 
iesaistījās bruņotā cīņā pret padomju varu, bet šo cilvēku faktisko atbalstītāju loks bija 
ievērojami plašāks. Bruņotās partizānu grupas sagādāja pat ievērojamas problēmas 
padomju režīmam Vidzemē un Ziemeļlatgalē, sākot ar 1919. gada pavasari, un īpaši – 
maija beigās pēc Padomju Latvijas militāri politiskās situācijas pasliktināšanās, kas sa
mērā ātri beidzās ar Padomju Latvijas armijas sabrukumu (tieši šajā laikā bruņotā cīņā 
aktīvi iesaistījās arī Augškurzemē operējošās partizānu grupas, turklāt aktīvi sadarbo
joties ar Lietuvas armijas daļām). Kaut arī minētajai darbībai nebija izšķirošas nozīmes 
Padomju Latvijas bruņoto spēku sagrāvē, tomēr veicinoša – noteikti (īpaši topošā Lat
gales partizānu pulka un Augškurzemes partizānu pulka gadījumā), turklāt uzreiz pēc 
tam visas aplūkotās latviešu partizānu grupas organizēti tika iekļautas 1919. gada jūlijā 
izveidotās Latvijas armijas sastāvā. Atsevišķas t.s. partizānu vienības, izmantojot to ka
ravīru iepriekšējo kaujas pieredzi, tika speciāli izveidotas un izmantotas arī karadar
bībā pret Pāvela Bermonta komandēto vācu–krievu Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju 
1919. gada rudenī ienaidnieka aizmugurē.36

Sarežģīto organizatorisko situāciju 1919. gada vasarā, veidojot vienotu Latvijas ar
miju, apliecina J. Zemitāna 25. jūlija ziņojums virspavēlniekam Balodim: “Ap  Austrumu 

35 Sk.: Dambītis K. Gaisa telpas aizsardzība Latvijas Atbrīvošanas kara laikā. Militārais Apskats, Nr. 3/4, 2009, 
37.–48. lpp.

36 Sk.: Jēkabsons Ē. Latvijos ginkluotųjų pajėgų partizanų daliniai 1919 metais. Paramilitarism in the Eastern 
Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004, 
pp. 57–71 (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXVIII). Pieejams: http://dx.doi.org/10.15181/ahuk.
v28i0.922 (skatīts 10.06.2016.).

4. att. 5. Cēsu kājnieku pulka karavīri. 1919. gada 
rudens (no LKM krājuma)
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fronti maldās daudz dažādu partizānu un rezerves daļas, kuras neietilpst nevienā legālā 
karaspēka daļā.” Ja frontes virsniekiem tikšot prasīta atļauja pārvest šīs daļas uz Val
mieru jaunformējamā pulka izveidei, tāda netikšot dota, un bez mobilizācijas neko 
neesot iespējams saformēt. Tāpat J. Zemitāns atzīmēja, ka “trūkst virsnieku, kurus, ne
skatoties uz Jūsu pavēli, tomēr nesūta”.37 Tomēr samērā ātri situācija tika atrisināta un 
izveidota vienota, darboties spējīga armija.

Attiecībā uz partizānu vienībām līdzīgu kaujas taktiku pretinieka aizmugurē reali
zēja arī Padomju Latvijas un Sarkanās armijas bruņoto spēku vadība – 1919. gadā Kur
zemē tika atstāti vērā ņemami bruņoti formējumi Kārļa Kretuļa un citu idejisko komu
nistu vadībā, bet vēlāk pāri frontei tika pārsūtītas nelielas diversantu nodaļas, kas 
nodarbojās ar lielāka un mazāka mēroga diversiju vai vienkārši krimināla rakstura 
darbību, terorizējot varas iestādes un iedzīvotājus. Daudzos gadījumos akcijās pret 
šiem grupējumiem blakus policijai un aizsargu organizācijai tika iesaistītas arī armijas 
vienības gan no vietējām komandantūrām, gan regulārā karaspēka daļām, tādējādi sa
mērā operatīvi likvidējot šo nopietno problēmu.38 

Jau 1919. gada vasarā jaunizveidotā armija (tās sastāvā ietilpa vācu landesvērs, 
kurš Tukumā bija reorganizēts, atvaļinot gandrīz visus valsts vāciešus, un pārdēvēts 
par Latvijas Vācu zemessargiem un kuru komandēja Lielbritānijas armijas pulkvež
leitnants Herolds Aleksanders) iesaistījās cīņās ar Padomju Krievijas Sarkano armiju 
Latgalē (6. jūlijs aizmuguriski kļuva par datumu, no kura dienests Latvijas armijā tika 
rēķināts tiem, kuri šādā veidā tika tajā ieskaitīti, jo reorganizācija tika pabeigta un ze
messargi uz fronti nosūtīti tikai vasaras beigās). Vācu zemessargi bija īpatnēja, ļoti 
kaujasspējīga un skaitliski liela karaspēka daļa, faktiski brigāde, kurā kādu laiku sagla
bājās atšķirīgi formastērpi, iekšējā kārtība un pat struktūra. Latvijas armijas vadība at
šķirības sāka likvidēt 1920. gada pavasarī, šo karaspēka daļu pārdēvējot par 13. Tu
kuma kājnieku pulku, bet 1922. gada aprīlī tas beidza pastāvēt (kā 3. bataljons, t.s. 
Tukuma bataljons, tas tika iekļauts 7. Siguldas kājnieku pulkā). 

1919. gada vasarā saistībā ar vispārējās militāri politiskās situācijas izmaiņām (arī 
K. Ulmaņa valdības realizēto pretvācisko politiku) Pagaidu valdības popularitāte tautā 
bija ļoti pieaugusi, un faktiski kopš šī laika ir iespējams runāt par iedzīvotāju izteiktu 
atbalstu Latvijas valstiskumam. 

Bermontiāde un Latgales atbrīvošana

Pēc uzvaras pie Cēsīm 1919. gada jūlija sākumā, iesaistoties Sabiedroto lielvalstu 
(ASV, Lielbritānijas un Francijas) misijām, tika panākta vienošanās (Strazdumuižas 
pamiers) ar sakautajiem vācu spēkiem – vienošanās paredzēja to izvešanu uz Zemgali, 
kur tiem tika dots noteikts laiks un iespēja sakārtoties galīgai evakuācijai uz Vāciju 
(Austrumprūsiju). Tomēr vācu militārā vadība nevēlējās izvest karaspēku no Latvijas 

37 LVVA, 3601. f., 1. apr., 249. l., 75. lp.
38 Sīkāk sk.: LVVA, 3591. f., 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.
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un cerēja šeit atsākt cīņu, lai atjaunotu Vācijas impēriju, tās godu un teritoriālo vese
lumu, kas tika zaudēts Versaļā, tādēļ atrada iespēju (ieganstu), kā formāli izvairīties no 
evakuācijas uz dzimteni. Septembrī vācu karavīriem tika dota atļauja brīvprātīgi iestā
ties Pāvela Bermonta39 komandētajā t.s. Rietumkrievijas brīvprātīgo armijā, kas sākot
nēji bija izveidota no Vācijā nonākušajiem krievu karagūstekņiem un tagad sāka formē
ties Jelgavā. Par savu mērķi tā pasludināja Krievijas impērijas atjaunošanu un 8. oktobrī 
pārgāja uzbrukumā Rīgai, lai nodrošinātu savas armijas aizmuguri (iznīcinot Latvijas 
neatkarību) pirms pievienošanās Nikolaja Judeņiča komandētajai Krievijas Ziemeļ
rietumu brīvprātīgo armijai Igaunijā un pirms paredzētā Krievijas “atbrīvošanas” kara
gājiena (Latviju ar brīvprātīgo armiju saistīja īpatnējas attiecības, tādēļ Judeņičs saistībā 
ar šiem notikumiem pasludināja Bermontu par Krievijas valsts interešu nodevēju).40

Bermonta spēkos vācu vienības veidoja apmēram 70% (pārējās formējās no kara
vīriem, kuri bija savervēti krievu karagūstekņu nometnēs Vācijas teritorijā un kuri 
kopš 1919. gada vasaras pa dzelzceļu tika sūtīti uz Judeņiča armiju Igaunijā, bet aiztu
rēti Jelgavā, iekļaujot Bermonta komandētajos spēkos).41 Sākotnēji tie guva straujus 
panākumus, un vienīgi ar ļoti lielām grūtībām, neņemot vērā virspavēlniecības doto 
pavēli par atkāpšanos (uz Cēsīm bija evakuējusies arī valdība un gandrīz visa politiskā 
elite), dažām palikušajām Latvijas armijas vienībām Rīgā izdevās izgriezt Daugavas til
tus un uz Daugavas upes līnijas apturēt ienaidnieku, kam bija ievērojams artilērijas un 
citu tehnisko līdzekļu (t.sk. lidmašīnu) pārsvars.42 Par patiesi kritisko stāvokli Ber
monta uzbrukuma sākumā ir daudz liecību, piemēram, 1. Studentu bataljona virsnieks 
Frīdrihs Zommers liecināja, ka vēl 10. oktobrī pilsētā “valdīja panikas pazīmes” un 
“sabiedrības padibenes Iekšrīgā sāka dauzīt veikalu logus un laupīt”.43

Būtisku atbalstu ar artilērijas uguni Latvijas armijai kaujās Rīgā sniedza divi Igau
nijas bruņotie vilcieni (līdz to atsaukšanai no Latvijas galvaspilsētas politisku iemeslu 
dēļ 23. oktobrī, kad Latvijas puse atteicās pieņemt Igaunijas puses paaugstinātās terito
riālās prasības), kā arī britu un franču apvienotās Baltijas jūras eskadras karakuģi. Tur
klāt kauju laikā apvienotā eskadra uz neilgu laiku aizdeva Latvijas armijai divus zenīt
lielgabalus ar visām apkalpēm, bet Bermonta artilērijas ugunī gāja bojā deviņi un tika 
ievainoti seši britu karakuģa jūrnieki.44 Iekšpolitiski Bermonta akcija izraisīja vēl 

39 Sk.: Čapenko A. Rietumu Brīvprātīgo armijas komandiera portrets. P. Bermonta biogrāfija. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, III. Rīga, 2002, 95.–110. lpp.

40 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.

41 Sk.: Jēkabsons Ē. Krievijas Ziemeļrietumu (Nikolaja Judeņiča) armijas pārstāvniecība Rīgā 1919. gada 
augustā–decembrī: Bermonta armijas konteksts. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XVI. Rīga, 2015, 
80.–108. lpp.; Jēkabsons E., Fleishman L. Первый российский консул в независимой Латвии. Труды по 
балто-российским отношениям и русской литературе. В честь 70-летия Бориса Равдина. Часть 1. 
Stanford, 2012, pp. 67–214 (Stanford Slavic Studies, Vol. 42).

42 Sk.: Ekmane B. Rīgas garnizona gatavošanās pilsētas aizstāvēšanai. 1919. gada oktobris. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata, XIV, 58.–73. lpp.; Jēkabsons Ē. Latvijas armijas 1. studentu bataljons Bermonta karaspēka 
uzbrukumā no 1919. gada 9. oktobra līdz novembra sākumam: kareivja Oskara Ozola liecība. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, XIV, 11.–30. lpp.

43 Zommers F. Bij. studentu bataljona atcerē. Latvijas Kareivis, Nr. 229, 1929, 9. okt., 2. lpp.
44 Sk.: Poziņš D. Latvijas sabiedroto Lielbritānijas un Francijas karakuģu iesaistīšanās karadarbībā pret 

P. BermontuAvalovu 1919. gada oktobrī. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIV, 68.–77. lpp. 
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 nebijušu nācijas saliedēšanos ap Latvijas Pa
gaidu valdību – armijā iestājās tūkstošiem brīv
prātīgo, kuri papildināja esošās vienības un 
veidoja jaunas (1. Studentu bataljonu u.c.).

Turpmākā mēneša laikā Rīgā un citur Lat
vijā notika ļoti smagas kaujas un sadursmes, 
oktobra vidū Latvijas armija, lai novērstu uz
manību, uzbruka pāri Dzelzs tiltam Rīgas cen
trā, pārcēlās pāri Daugavai un ieņēma Daugav
grīvas cietoksni – Bolderāju. Vienlaikus tika 
iegūts arī nozīmīgais Lielbritānijas un Francijas 
karakuģu artilērijas atbalsts, bet 11. novembrī 
armija pilnībā atbrīvoja Rīgas Pārdaugavu, 
21. novembrī – Jelgavu un novembra beigās – 
visu Latvijas teritoriju, uz neilgu laiku ieejot arī 

Lietuvas teritorijā. Šoreiz Latvijas puse neievēroja Vācijas un lielvalstu mēģinājumu 
pārtraukt karadarbību – faktu, ka Vācija no Bermonta formāli pārņēma karaspēka pa
vēlniecību un lielvalstis pieprasīja pārtraukt uguni un uzsākt sarunas. Starplaikā, no
vembra pirmajā pusē, Bermonta spēki mēģināja uzbrukt Liepājai, taču pēc vairāku 
dienu sīvām kaujām ar pilsētas garnizona – topošās Zemgales divīzijas – spēkiem 
14. novembrī tie tika pilnībā atsisti un pēc tam ar Sabiedroto karakuģu artilērijas at
balstu padzīti no Liepājas un visas Kurzemes teritorijas.45 21. novembrī Bermonta spē
kiem Lietuvas teritorijā uzbruka arī Lietuvas armija, kas pirms tam bija vilcinājusies ar 
šo soli, Latvijas pārstāvju priekšā aizbildinoties ar dažādiem iemesliem (decembra sā
kumā, kad Latvijas armijas spēki pilnībā pabeidza valsts teritorijas atbrīvošanu no 
Bermonta spēkiem un vietām pat iegāja Lietuvas teritorijā, abas puses parakstīja vie
nošanos par kopīgu uzbrukumu vācu spēkiem, ja tie līdz 15. decembrim neatstās Lie
tuvas teritoriju, taču uzbrukums nebija jāīsteno – vācu spēki evakuējās uz Austrum
prūsiju). Tieši kauju laikā ar Bermonta spēkiem bija vērojama ārkārtīga abu karojošo 
pušu 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, ka pārtrauc attie
cības ar šo valsti, un tas tika uzskatīts par kara pieteikumu. Jaunākajā vēstures litera
tūrā šis solis tiek atzīts par pārsteidzīgu, taču tādu, ko lielā mērā izraisīja Vācijas puses 
attieksme. Jautājums tika atrisināts tikai 1920. gada jūnijā, kad abas valstis parakstīja 
vienošanos par sakaru atjaunošanu.46 

Uzvara pār Bermonta spēkiem tika gūta, Latvijas armijai ciešot ļoti smagus zaudē
jumus, un vienīgi Latgale vēl palika ienaidnieka – Sarkanās armijas – varā. Igauņu 
spēki vēl kādu laiku kontrolēja daļu ziemeļaustrumu Vidzemes un to pilnībā atstāja 

45 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, 2007, 43.–55. lpp.

46 Sk.: Feldmanis I. Latvijas kara pieteikums Vācijai. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, II. Rīga, 2001, 124.–
135. lpp.

5. att. Ministru prezidents Kārlis Ulmanis viesojas 
6. Rīgas kājnieku pulkā. 1919. gada rudens 
(no LKM krājuma)
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1920. gada sākumā pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju. Ilūkstes apriņķa aus
trumu daļu ieņēma poļu un lietuviešu spēki, kuri jau 1919. gada vasarā bija šeit ienā
kuši, izcīnot sīvas kaujas ar Sarkano armiju un ciešot smagus zaudējumus, bet ar diez
gan skaidri izteiktu nodomu – iekļaut šīs teritorijas savas valsts sastāvā. Faktiski tieši 
šeit notika apmēra un upuru skaita ziņā lielākās kaujas aplūkojamajā periodā ne tikai 
Latvijā, bet visā reģionā (pēc analoģijas ar Cēsu kaujām tās varētu dēvēt par Daugav
pils kaujām). Par šīm kaujām netika runāts arī politisku iemeslu dēļ: 1919. gada au
gustā šeit savstarpēji nežēlīgi cīnījās “nepareizie” latvieši un igauņi (triecienspēku Sar
kanajā armijā veidoja 2. padomju latviešu strēlnieku pulks un igauņu padomju 
strēlnieku brigāde) un nosacīti “pareizie” poļi un lietuvieši (nosacīti, jo abi minētie ka
roja par apgabalu iekļaušanu savā valstī, vienlaikus uzsākdami arī savstarpējos konflik
tus, tajā skaitā Latvijas teritorijā). Tikai septembra beigās ar Polijas armijas 1. tanku 
pulka palīdzību poļiem iepretī Daugavpilij izdevās Sarkano armiju pilnībā atspiest uz 
Daugavas labo krastu, turklāt šajā kaujā piedalījās arī daudzi Polijas armijā dienošie 
franču tankisti, no kuriem vairāki tika ievainoti.47

Kaut arī Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas līderi pauda cerību atgūt 
Latgali no Padomju Krievijas sarunu ceļā, Latvijas valdība un armijas virspavēlniecība 
pieņēma pamatotu lēmumu par militāras operācijas nepieciešamību. Lai to īstenotu, 
bija nepieciešama militāra sadarbība ar kādu no kaimiņvalstīm gan militāru apsvē
rumu dēļ (4. kājnieku (Zemgales) divīzija nebija līdz galam saformēta), gan politisku 
apsvērumu dēļ (ja uzbrukumu uzsāktu Latvijas armija vienatnē, reaģētu arī Lietuvas 
un Polijas bruņotie spēki, kuri bija izvietoti uz Daugavas līnijas un kuru iziešana vēlāk 
no Latgales varētu radīt zināmas problēmas). 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 Sar
kano armiju (tā vietā lietuvieši prasīja atbalstu pret savu ienaidnieci Poliju), 1919. gada 
decembra beigās Latvijas armijas virspavēlniecība noslēdza slepenu ierobežotas militā
rās sadarbības līgumu ar Polijas armijas pārstāvi Rīgā. Līgums paredzēja abu valstu 
kopdarbību Dienvidlatgales atbrīvošanā, Latvijas karaspēkam operācijas laikā pakļau
joties Polijas armijas daļu pavēlniecībai (sniedzot šādu tiešu atbalstu, Polijas puse gūtu 
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 nodro
šinoties pret varbūtēju Lietuvas armijas daļu pāriešanu Daugavas labajā krastā, pār
gāja uzbrukumā Sarkanajai armijai Dienvidlatgalē. Poļi jau pirmajā dienā atbrīvoja 
Daugavpili, bet 9. janvārī Latvijas armijas spēki veica uzbrukumus Ziemeļlatgalē,48 un 
līdz februāra sākumam ārkārtīgi smagos klimatiskajos apstākļos (stiprajā salā ļoti 
daudz karavīru guva apsaldējumus) vairākos operācijas posmos (16. janvārī Rīgā tika 

47 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Polijas armijas kaujas ar Sarkano armiju Ilūkstes apriņķī 1919. gada septembrī. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000, 46.–58. lpp.

48 Sk.: Kapenieks K. Latvijas armijas darbība 1920. gadā Ostrovas apriņķī. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 
XIV, 94.–115. lpp.
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 parakstīts otrs līgums, kas paredzēja tālāko 
ope rācijas gaitu) tika atbrīvota visa Latgales te
ritorija, vietām to pat ievērojami pārsniedzot.

Vienlaikus 1920. gada janvāra sākumā uz 
Maskavu devās sociāldemokrāta Friča Mendera 
vadītā Latvijas Sarkanā Krusta delegācija, kuras 
galvenais un slepenais uzdevums bija pamiera 
noslēgšana. Pēc garākām sarunām Latvijas un 
Padomju Krievijas pamiers tika parakstīts, tas 
stājās spēkā 1. februārī.49 Pēc Latvijas puses pra
sības tas bija slepens, un informācijas par to ne
bija pat Latvijas armijas vienību komandieriem 
Latgales frontē, tāpēc ierobežota karadarbība ar 
savstarpējiem izlūkgājieniem un nelielām sa
dursmēm, kritušajiem, ievainotajiem un gūstā 
nonākušajiem turpinājās līdz pat miera noslēg
šanas dienai 1920. gada 11. augustā. Miera sa
runas, kas bija uzsāktas Maskavā 16. aprīlī, no
ritēja ļoti smagi, vasarā tās turpinājās Rīgā, 
turklāt ļoti lielā mērā bija atkarīgas no notiku
miem Padomju Krievijas un Polijas frontē. Pie
mēram, Latvijas puse ļoti piekāpīga kļuva jūlijā, 
kad Sarkanā armija Polijas frontē guva straujus 
panākumus, bet padomju valdība sāka domāt 
par “pasaules revolūcijas” drīzu sākšanos, par 
“proletariāta diktatūras” spēku ieiešanu Centrāl
eiropā. Savukārt Latvijas valdība, lieliski apzi
noties Padomju Krievijas uzvaras iespējamās 
sekas savai valstij, šajā situācijā vienkārši centās 
nodrošināt Latvijas neatkarību ar visiem iespē
jamiem līdzekļiem – arī juridiskiem.50

1920. gada aprīlī un maijā karaspēka daļām 
Latgales frontes labajā spārnā pievienojās arī Latvijas armijas Zemgales divīzija, kas 
tika pārvietota no Liepājas, vienlaikus aprīļa vidū Latvijas teritoriju un frontes sektoru 
ārpus etniskās Latvijas teritorijas – Drisas (tag. Verhņedvinska) apkārtnē51 – atstāja 
 Polijas karaspēks. Pēc vienošanās ar Latvijas pusi neliels garnizons līdz kara beigām sa
glabājās tikai Daugavpilī. Garnizons gan pilsētu bija spiests atstāt jau jūlija sākumā, 
faktiski bēgot no draudošās nošķelšanas no galvenajiem poļu spēkiem Sarkanās armijas 

49 Sk.: Jēkabsons Ē. Slepenais pamiers Latgales frontē 1920. gadā. Tēvijas Sargs, Nr. 2, 2005, februāris, 28.–
29. lpp.

50 Sīkāk sk.: Stranga A. Latvijas–Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā. Rīga: LU žurnāla “Lat
vijas Vēsture” fonds, 2000, 17.–72. lpp.

51 Sīkāk sk.: Kapenieks K. Latvijas armijas darbība Drisas apriņķī 1920. gadā. Latvijas Kara muzeja gada-
grāmata, IX. Rīga, 2008, 88.–106. lpp.

6. att. Varakļānu miesta komandantūras personāls. 
1920. gada marts (no LKM krājuma)

7. att. Vācu zemessargi būvē drāšu nocietinājumus 
pie Rozenovas (Zilupes). 1920. gada marts 
(no LKM krājuma)
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straujās pretofensīvas rezultātā. Tad Latvi
jas spēkiem vienīgi pakāpeniski un pēc 
neliela konflikta ar Lietuvas armijas apakš
vienībām, kuras centās veikt tādus pašus 
manevrus, izdevās pārņemt savā kontrolē 
arī Grīvas miestu un sešus Ilūkstes apriņķa 
pagastus otrā pusē Daugavai, iepretī Dau
gavpilij, kurus līdz tam Polijas puse bija 
jau iekļāvusi savas valsts Braslavas apriņķī, 
pasludinot par piederīgiem Polijai.52

Jau pēc miera noslēgšanas un Neatka
rības kara beigām, 1920. gada septembra 
sākumā, Latvijas armijas Zemgales divīzi
jas 12. Bauskas kājnieku pulks kopā ar 
vienu jātnieku eskadronu un vienu artilērijas bateriju tika iesaistīts faktiski militāra 
rakstura operācijā, Subates rajonā atspiežot Lietuvas armijas vienības uz pastāvošo de
markācijas līniju, ko tās bija ievērojami pārkāpušas (operācijā krita viens un tika ievai
noti divi lietuviešu karavīri). Tikai 1920. gada oktobrī Latvijas armijas daļas ieņēma 
pēdējo Latvijas teritorijas daļu – vairākus Ilūkstes apriņķa pagastus, kur līdz tam atra
dās Lietuvas armija (pēc poļu ģenerāļa Lucjana Žeļigovska spēku ieiešanas Viļņā lietu
viešu vienības atstāja arī atlikušo Ilūkstes apriņķa daļu un Eglaines dzelzceļa staciju).53

Armijas skaitliskais sastāvs un raksturojums, Neatkarības kara 
cīņu bilance 

Armijas skaitliskais sastāvs līdz 1920. gada sākumam bija samērā strauji audzis: 
bermontiādes priekšvakarā, 1919. gada 3. oktobrī, Latvijas armijā bija 39 241 karavīrs 
(t.sk. 2371 virsnieks un kara ierēdnis),54 taču bermontiādes beigās, 1919. gada 1. de
cembrī, armijā bija jau 65 296 karavīri ar 5495 zirgiem un 79 automobiļiem (kaujas 
 ierindā gan vienīgi 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 karavīru skaits sāka pakāpeniski samazināties, jo atsevišķas karavīru kategori
jas (skolnieki, vecāka gadagājuma personas u.c.) tika atvaļinātas.55 Vienlaikus no Sibī
rijas un Tālajiem Austrumiem 1920. gada maijā–novembrī dzimtenē atgriezās arī tur 
1918. gada beigās saformētās nacionālās latviešu vienības – Imantas pulks (pēc atgrie
šanās uzreiz tika izformēts) un 1. Latvijas strēlnieku bataljons (t.s. Troickas bataljons – 

52 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.–1920. gadā. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 21.–182. lpp.

53 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.

54 Peniķis M. (virsred.). Latvijas Atbrīvošanas kara vēsture, II. Rīga: Literatūra, 1938, 63. lpp. 
55 Brīvības cīņas 1918–1920. Latviešu konversācijas vārdnīca, 2. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1928–1929, 2973.–2976. sl.

8. att. 3. Jelgavas kājnieku pulka orķestris. 1920 
(no  LKM krājuma)
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pēc sākotnējās dibināšanas vietas), kurš Latvijā tika pārdēvēts par pulku un ar tādu 
pašu nosaukumu iekļauts Robežsargu divīzijā (atsevišķa Robežsargu divīzija ar četriem 
pulkiem tās sastāvā tika izveidota 1920. gada rudenī, balstoties uz 1919. gada beigās – 
1920. gada martā saformētajiem četriem robežsargu t.s. rajoniem).

Pēc Neatkarības kara beigām (1920. gada 11. augustā) armija bija jāsamazina un 
jāpiemēro miera laika dzīvei. Miera noslēgšanas brīdī armijā kopumā bija 52 940 cil
vēki (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 lielga
bali, četri bruņotie vilcieni, seši bruņu automobiļi, 23 lidmašīnas un astoņi tanki.56 
1920. gada vasarā no Latvijas armijas karavīriem 84,2% bija latvieši, 5,6% – vācieši, 
3,9% – krievi, 1,8% – poļi, 1,7% – ebreji, 1,3% – baltkrievi, 1,5% – citas tautības. Jā
atzīst, ka minoritāšu pārstāvju īpatsvars bija samērā augsts,57 kaut gan minētie skaitļi 
uzskatāmi parāda, ka latvieši neapšaubāmi veidoja armijas kodolu, un tas arī ir sa
protams. 

Jau kopš 1919. gada armijā tika diezgan strikti ievērots karavīru reliģisko un pat 
nacionālo jūtu princips, piešķirot brīvdienas attiecīgajās svētku dienās, turklāt – un tas 
šajā gadījumā ir būtiski – arī nacionālo minoritāšu pārstāvjiem un nekristiešiem. Pie
mēram, 1920. gada 9. maijā Liepājā ar 10. Aizputes kājnieku pulka komandiera pavēli 
no dienesta pienākumu izpildes tika atbrīvoti karavīri ebreji, dodot viņiem iespēju pie
dalīties svinīgajā dievkalpojumā saistībā ar “Palestīnas atzīšanu”, bet 1920. gada 7. sep
tembrī Dienvidlatgalē izvietotās Zemgales divīzijas komandieris pavēlēja ebreju svēt
kos 12.–14., 21., 22., 27. un 28. septembrī atlaist uz dievkalpojumiem visus ebreju 
tautības karavīrus tajos garnizonos, kur atradās sinagogas.58 

Kopumā Latvijas armija Neatkarības kara kaujās bija zaudējusi 154 virsniekus un 
2875 karavīrus, turklāt visvairāk kritušo bija tieši cīņās pret Bermonta karaspēku, bet 
kritušo skaita ziņā otrajā vietā bija cīņas pret Padomju Krievijas armiju Latgales atbrī
vošanas operācijā. Cīņās ievainoti bija 3844 un kontuzēts 241 Latvijas armijas karavīrs. 
Turklāt starp karavīriem bija arī simtiem slimību upuru – 1919. gada beigās un 
1920. gada sākumā no Igaunijas teritorijā internētās Krievijas Ziemeļrietumu armijas, 
kā arī no pretējā frontes pusē esošās Sarkanās armijas izplatījās izsitumu tīfs, bet no 
Rietumeiropas – gripas epidēmija un dizentērijas epidēmija, kas kulmināciju sasniedza 
1920. gada vasarā. Bija arī daudzi nāves gadījumi, turklāt no slimībām gāja bojā desmi
tiem medicīniskā personāla darbinieku, t.sk. vairākas armijai piekomandētā Sarkanā 
Krusta žēlsirdīgās māsas un Rīgas kara slimnīcas ārste Elizabete Krīgere. Sanitārās pār
valdes pavēlē par viņas nāvi 1920. gada 17. aprīlī rakstīts: “Mirusi no izsituma tīfa, ar 
ko viņa saslimusi, izpildot savus dienesta pienākumus.”59 Sevišķi smagi slimības skāra 
vienības Latgales frontē, turklāt saslimstību veicināja ārkārtīgi sliktie sanitārie apstākļi, 
kādos atradās civiliedzīvotāji. Arī aizmugurē esošajā Liepājas garnizona lazaretē laikā 
no 1920. gada 5. janvāra līdz 22. februārim “no tīfa un gripas epidēmijas smagā un 

56 Bērziņš V., Bambals A. Latvijas armija. Rīga: Zinātne, 1991, 38. lpp.
57 Latvijas Kareivis, Nr. 142, 1920, 12. aug.
58 LVVA, 1527. f., 1. apr., 2. l., 237. lp.; 1498. f., 1. apr., 9. l., 42. lp. 
59 LVVA, 3413. f., 1. apr., 2. l., 42. lp.
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kombinētā veidā nomira 121 karavīrs”,60 tomēr Latvijas armijas Sanitārā pārvalde sek
mīgi tika galā ar kritisko situāciju.61 

Starp cīņās kritušajiem Latvijas armijas karavīriem bija daudzi visu valsts nacio
nālo minoritāšu pārstāvji – vācieši, krievi, ebreji, poļi, lietuvieši, igauņi, baltkrievi, či
gāni u.c. Valsts augstāko nodibināto militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni, ko 
piešķīra par varonību kaujās uzvaras dienā pār Bermonta spēkiem Rīgā 1919. gada 
11. novembrī,62 – saņēma 47 vācieši, 15 krievi, deviņi poļi, seši igauņi, četri ebreji un 
trīs baltkrievi, kas Pirmā pasaules kara laikā bija dienējuši Latvijas armijā un latviešu 
strēlnieku vienībās.63 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 Latvijas armijā 
iestā jušos tatāru tautības karavīru. Jāatzīmē arī krievu formējumu piedalīšanās Neat
karības karā – jau 1918. gada beigās Rēzeknē izveidotajā un vēlāk neilgu laiku Latvijas 
Pagaidu valdības dienestā iekļautajā partizānu nodaļā, kuru komandēja pulkvedis 
 Mihails Afanasjevs, lielākā daļa karavīru bija krievu tautības. 1919. gada sākumā Lie
pājā nodaļa tika izformēta, un lielākā daļa karavīru iekļāvās Anatola Līvena komandē
tajā landesvēra krievu nodaļā, kurai bija ļoti lieli nopelni Kurzemes un Rīgas atbrīvo
šanā no boļševiku spēkiem. Turklāt tās komandieris atteicās gan atbalstīt 16. aprīļa 
apvērsuma realizētājus Liepājā, gan kopā ar vāciešiem piedalīties kaujās pret igauņiem 
un latviešiem pie Cēsīm. Līvena vienība jūnija beigās un jūlija sākumā kādu laiku no
drošināja kārtību vācu karaspēka pamestajā Liepājā, bet pēc Cēsu kaujām atstāja Lat
viju, dodoties uz Krievijas Ziemeļrietumu armiju Igaunijā.64 

Savukārt 1919. gada 23. jūlijā Vidzemes divīzijas komandieris J. Zemitāns ziņoja 
virspavēlniekam, ka viņam padotajās daļās ir samērā daudz krievu tautības karavīru, 
kuru “apmācīšana kopā ar latviešu kareivjiem nav iespējama” un “vadīšana kaujas 
laukā ir apgrūtināta”, jo lielākā daļa no viņiem nesaprot latviešu valodu. Tāpēc viņš 
lūdza atļauju formēt atsevišķu krievu vienību divīzijas paspārnē (divīzijā bija 121 kara
vīrs, kas neprata latviešu valodu), un augusta sākumā 6. Rīgas kājnieku pulkā tika iz
veidota īpaša “atsevišķa krievu nodaļa”, iekļaujot tajā apmēram 35 krieviski runājošos 
karavīrus (nodaļa gan tika izformēta jau 21. septembrī, karavīrus iekļaujot citās 
rotās).65 Lielākoties apakšvienības ar krieviski runājošiem karavīriem bija arī Latgales 

60 LVVA, 6033. f., 1. apr., 286. l., 2. lp. Par sanitāro situāciju Latgalē sk., piemēram: LVVA, 1515. f., 1. apr., 
243. l., 381. lp.

61 Sk.: Gīle I. Medicīnas aprūpe Latvijas armijā Bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris. 
Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2012, 95.–120. lpp.; Gīle I. Latvijas armijas 1. Sanitārā vilciena darbība un nozīme 
Neatkarības karā, 1919–1920. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2015, 17.–36. lpp.

62 Minētais datums gan jāatzīst tikai par oficiālu, jo patiesībā apbalvojums pēc plašākām diskusijām tapa vēlāk, 
un pirmie karavīri to saņāma 1920. gada 11. novembrī. Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Kad dibināts Lāčplēša Kara 
ordenis? Latviešu Strēlnieks, Nr. 2, 1996, 7. lpp. 

63 Sk.: Šēnbergs M., Bambals A., Rauzāns G. u.c. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1995.

64 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, 2003, 95.–110. lpp.

65 LVVA, 1494. f., 1. apr., 2. l., III daļa, 31., 96. lp.
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partizānu pulkā. Tāpat Latvijas armijas rindās Neatkarības kara laikā cīnījās burtiski 
visu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvji, t.sk. ukraiņi, karaīmi, čehi, zviedri, franči, dāņi 
u.c.66 Latvijas armijā idejisku apsvērumu dēļ brīvprātīgi dienēja vismaz viens brīvprā
tīgais virsnieks no Zviedrijas un viens – no ASV.67 Tāpat vēlēšanos dienēt Latvijas ar
mijā kā instruktoram vai ierindas virsniekam 1920. gada februārī Latvijas pārstāvnie
cībai Londonā izteica Lielbritānijas armijas kapteinis Robins Ričijs, kura lūgums, tāpat 
kā vēl vairāku atvaļinātu angļu virsnieku un kareivju lūgumi, tika noraidīts.68

Latvijas armijas kodolu Neatkarības kara laikā veidoja Pirmā pasaules kara Krievi
jas armijas karavīri, t.sk. latviešu strēlnieku vienības (tas jo sevišķi attiecās uz instruk
toru sastāvu), taču ļoti daudz bija arī mobilizēto karavīru bez iepriekšējas militāras 
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.69 Saīsinātu jeb t.s. kara laika kursu kadetu skolā apmēram 
sešu mēnešu garumā 1920. gada 20. maijā beidza pirmais jauno virsnieku izlaidums, 
uzreiz pēc tam būtiski papildinot karaspēka daļu komandējošo sastāvu.70 Salīdzinā
jumā, piemēram, ar Lietuvas armiju, Latvijas armijā bija daudz vecāko virsnieku, vidējā 
līmeņa virsnieku, kā arī ārstu virsnieku ar augstāko militāro izglītību (beiguši militārās 
akadēmijas Krievijā).71

Sarežģīti veidojās attiecības ar kaimiņvalstīm – tam iemesls jāmeklē vispirms teri
toriālajās domstarpībās. Ar Igauniju, kura bija labākā politiski militārajā situācijā, sa
darbība sākās jau 1919. gada sākumā, un pirmām kārtām tā izpaudās gan kā Latvijas 
teritorijas daļas atbrīvošana, gan arī kā Ziemeļlatvijas brigādes operatīva vadība un ap
gāde (turklāt jau 1919. gada sākumā igauņu karaskolas kadetu grupa apciemoja 1. Lat
viešu atsevišķo bataljonu frontē Kurzemē, piedaloties arī vienā kaujā pret Padomju 
Latvijas armijas daļām72). Igaunijas armijas sastāvā Latvijas teritorijas atbrīvošanā pie
dalījās arī brīvprātīgās somu un dāņu vienības.73 Pēc uzvaras Cēsu kaujās igauņus aiz
vainoja Latvijas Pagaidu valdības un lielvalstu attieksme, kā arī Latvijas valdības atteik
šanās atzīt Jorģa Zemitāna parakstītajā līgumā ietvertos nosacījumus par abu valstu 
robežu, jo viņš bija pārsniedzis savas militārā atašeja pilnvaras. Rezultātā, sākoties 

66 Sk.: LVVA, 5601. f., 4. apr. iekļautie Latvijas armijas karavīru dienesta gaitu saraksti.
67 Sk.: Jēkabsons Ē. Kapteinis Gesta Mellins – zviedru brīvprātīgais Latvijas armijā. Tēvijas Sargs, Nr. 10, 2010, 

oktobris, 30.–31. lpp.; Jēkabsons Ē. Amerikānis Džozefs Stēlins Latvijas armijā Neatkarības kara laikā. 
Tēvijas Sargs, Nr. 6, 2010, jūnijs, 30.–31. lpp.

68 LVVA, 3601. f., 1. apr., 469. l., 103., 153. lp.
69 Sk.: Dambītis K. Latvijas armijas kadetu skola. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XIII. Rīga, 2012, 42.–

50. lpp.
70 Sk.: Ekmane B. Latvijas armijas pirmās militārās mācību iestādes (1919–1920). Latvijas Kara muzeja gada-

grāmata, VII. Rīga, 2006, 107.–122. lpp.
71 Latvijas armijas virsniecības sastāva raksturojumu sk.: Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. Ievads. Latvijas armijas 

augstākie virsnieki 1918–1940. Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. Rīga: Nordik, 1998, 9.–53. lpp.
72 Sk.: Sammalso P. Kurzeme – 1919. gada janvāris. Kaujas draudzības sākums. Latvijas Kara muzeja gada-

grāmata, XIV, 133.–143. lpp.
73 Sīkāk sk.: Ščerbinskis V. Ziemeļvalstu brīvprātīgie un Latvijas Brīvības cīņas. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 1997, 

78.–84. lpp.
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 Bermonta uzbrukumam, igauņi par iespējamo palīdzību pretī izvirzīja paaugstinātas 
un Latvijas pusei nepieņemamas finansiālās un teritoriālās prasības, bet pēc to noraidī
šanas atsauca no Rīgas savus bruņotos vilcienus. Pēc tam daļa Ziemeļvidzemes terito
rijas 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 bija atbrīvojis daļu Ilūkstes apriņķa, 1919. gada 
beigās arvien izteiktāk pauda gatavošanos minēto teritoriju iekļaut savā valstī, turklāt 
Lietuvas valdība runāja arī par nepieciešamību izskatīt Daugavpils un Latgales piederī
bas jautājumu. Rezultātā abas puses ieslīga ilgstošā strīdā, kas 1920. gada septembrī iz
vērsās pat bruņotā sadursmē (tikai 1921. gada martā tika noslēgta vienošanās par ro
bežu, abām pusēm apmainot noteiktas teritorijas, t.sk. Palangu74). 

Teritoriālas domstarpības bija arī ar Poliju, kura, kaut gan sniedza Latvijai militāru 
palīdzību Latgales atbrīvošanā, arī izteica pretenzijas uz zināmu Ilūkstes apriņķa daļu. 
Tāpat bija jūtams, ka domstarpības varētu būt arī ar Baltkrievijas Tautas Republiku 
(BTR), un tās neaktualizējās tikai šīs valsts bezcerīgās situācijas dēļ (Alūksnē un tās 
apkārtnē no 1919. gada beigām līdz 1920. gada marta sākumam izvietojās ģenerāļa 
Staņislava BulakaBalahoviča vienība, kas bija izstājusies no Igaunijas armijas un cauri 
Daugavpilij devās uz Polijas armiju; kādu laiku tā skaitījās Polijas bruņoto spēku sa
stāvā). Sākotnēji samērā aktīvās attiecības ar BTR Militāri politisko misiju Rīgā Latvija 
vienpusēji un pakāpeniski pārtrauca 1920. gada pirmajā pusē, kad pasliktinājās vispā
rējā situācija Baltkrievijā un sākās miera sarunas ar Padomju Krieviju.75

Vēl viena eventuāla kaimiņvalsts valstiskuma forma bija Krievijas Ziemeļrietumu 
valdība, ar ko Latvijas valdība uzturēja aktīvas, kaut arī ļoti sarežģītas attiecības (neiz
slēdzot militārās), un tā, tiesa gan, piespiedu kārtā no Lielbritānijas puses, bija pat dip
lomātiski atzinusi Igaunijas un Latvijas neatkarību. Pēc N. Judeņiča spēku sakaušanas 
pie Petrogradas un to atlieku internēšanas Igaunijā šīs attiecības tika pārtrauktas.76 

Attiecības starp trijām nosacīti līdzīgā situācijā esošajām zemēm – Latviju, Igau
niju un Lietuvu – bija ļoti sarežģītas, katra no pusēm pārspīlēti centās realizēt un sa
sniegt vienīgi savas intereses. Tas skaidri izpaudās gan atsevišķi risinātajās miera saru
nās ar Padomju Krieviju, gan kopīgajās konferencēs Tartu 1919. gada rudenī un Rīgā 
(Bulduros) 1920. gada augustā–septembrī. Turklāt konferencē Bulduros piedalījās arī 
Ukrainas Tautas Republikas delegācija, un tajā ļoti saskatāmi izpaudās atšķirīgās inte
reses un pat savstarpējās pretrunas, kas tieši ietekmēja arī militārās norises reģionā.77

74 Sk.: Kapenieks K. Palangas novads Atbrīvošanas cīņu laikā (1918–1920). Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 
VII, 164.–186. lpp. Par robežu problēmām ar Lietuvu sk. arī: Kapenieks K. Latvijas militārā klātbūtne 
Mažeiķos 1919. un 1920. gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XI, 51.–57. lpp.

75 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Ģenerālis Staņislavs BulakBalahovičs un Latvija. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 1995, 16.–
21. lpp.

76 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latvija un Krievu Ziemeļu korpuss (Judeņiča Ziemeļrietumu armija) 1918–1920. 
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, II, 54.–84. lpp.

77 Sīkāk, piemēram, par pretrunām starp Baltijas valstīm kauju laikā ar Bermonta spēkiem sk.: Jēkabsons Ē. 
Latvijas diplomātija Bermonta uzbrukuma laikā 1919. gadā. Militārais Apskats, Nr. 2, 1994, 73.–82. lpp.
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Īpatnēja bija Rietumu Sabiedroto lielvalstu nostāja Latvijā, turklāt sevišķi nozīmīga 
loma tām bija līdz 1919. gada vasarai un rudenim. No vienas puses, Sabiedroto misiju 
spiediena rezultātā jūlijā tika parakstīts Latvijas pusei neizdevīgais Strazdumuižas pa
miers, bet augusta beigās – nekad nerealizētais Baltijas valstu, Polijas, Judeņiča un Ber
monta spēku Rīgas līgums par vienotu fronti pret Sarkano armiju, taču, no otras puses, 
kauju laikā ar Bermonta spēkiem Sabiedroto karakuģi sniedza artilērijas atbalstu Latvi
jas armijai, ciešot dzīvā spēka zaudējumus (Latvijas armijai palīdzēja arī angļu kara 
jūrnieku grupa, kas apkalpoja lielgabalus uz latviešu bruņotā vilciena). Tā kā lielvalstis 
oficiāli neatzina Latvijas pastāvēšanas starptautisko likumību un pagaidām saglabāja 
cerības uz neboļševistiskas Krievijas atjaunošanu, Latvijā darbojās Lielbritānijas un 
Francijas militārās misijas,78 angļu lēdijas Pedžetas humanitārā misija, ASV politiski 
militārā misija Vorvika Grīna vadībā (līdz 1919. gada vasarai),79 Valsts departamenta 
komisija no 1919. gada rudens, vairākas ASV palīdzības organizācijas, Jaunekļu kristīgā 
savienība (YMCA), kas sniedza būtisku humanitāra rakstura atbalstu ne tikai civilie
dzīvotājiem, bet arī bruņotajiem spēkiem.80 Lielbritānija un ASV Latvijas Pagaidu val
dībai piešķīra ievērojamu aizdevumu – karamateriālus, medikamentus, kā arī karavīru 
apģērbu un apavus, un tam bija milzīga nozīme armijas kaujasspēju nodrošināšanā. 

* * *

Neatkarības kara laikā Latvijas valdība un bruņotie spēki saskārās ar līdzīgām mi
litāri politiska rakstura problēmām kā lielākā daļa Centrāleiropas un Austrumeiropas 
zemju. Pirmā pasaules kara laikā izpostītā zeme bija spiesta iesaistīties cīņā ar vairā
kiem spēcīgiem ārējiem un arī iekšējiem ienaidniekiem, pastāvot par savu nacionālo 
neatkarību, turklāt Latvijā militāri politiskā situācija bija īpaši sarežģīta un ienaid
nieku – sevišķi daudz. 

Līdzīgi kā praktiski visās Eiropas valstu armijās, arī Latvijā bija vērojama visu sa
biedrības slāņu iesaistīšanās militārajos procesos – to noteica sabiedrības kopējais at
tīstības līmenis un to pārņēmušais nacionālais patriotisms. Arī Latvijas bruņotajos 
spēkos aplūkotajā laika posmā aktuāla bija sieviešu un bērnu piedalīšanās bruņotajā 
cīņā par valstiskuma nostiprināšanu. Pirmām kārtām tas izpaudās kā īpašas organizā
cijas – Latviešu sieviešu palīdzības korpusa – izveide 1919. gada 25. septembrī,81 un no 

78 Sk.: Jēkabsons Ē. Francijas vieta Latvijas vēsturē 1918.–1921. gadā. Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapa. 
Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/29609francijasvietalatvijasvesture19181921gadadr
histerikajekabsonauzrunadiskusijalatvijasdeiureatzisanaskatupunkti (skatīts 11.06.2016.).

79 Sk.: Jēkabsons Ē. Die Tätigkeit der amerikanischen Mission in Lettland unter der Leitung von Warwick 
Greene: Liepāja, April bis Mai 1919. Forschungen zur Baltischen Geschichte, 9. Tartu: Akadeemiline ajalooselts, 
2014, S. 152–176.

80 Sk.: Jēkabsons Ē. Amerikas Savienoto Valstu Jaunekļu kristīgās savienības (YMCA; Young Men Christian 
Association) un Jaunavu kristīgās 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.; 
Jēkabsons Ē. Amerikāņi Rīgā: Amerikas Palīdzības administrācija 1919. gada maijā–jūnijā, darbības pirmais 
posms. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2013, 113.–154. lpp. Pieejams: http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/
zurnalu_raksti/113154Eriks_Jekabsons.pdf (skatīts 12.06.2016.).

81 Korpusa dibināšanas sapulces protokolu sk.: LVVA, 5192. f., 1. apr., 60. l., 83.–86. lp.
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šī laika korpusa dalībnieces ne tikai sniedza atbalstu karavīriem Latvijas armijā sociā
lajā jomā, bet arī kārtoja kritušo apbedīšanas jautājumus u.c.82 Turklāt sievietes armijā 
darbojās arī kā žēlsirdīgās māsas, dažkārt demonstrējot izcilu varonību un pašaizlie
dzību kaujas laukā, strādāja karaspēka daļu, iestāžu kancelejās un saimniecības struk
tūrās, kā arī citās jomās, kas saistītas ar valsts aizsardzību. Bez daudzajām sieviešu palī
dzības korpusa dalībniecēm Latvijas Neatkarības karā tieši piedalījās vēl vismaz 
gandrīz 1000 sieviešu. No viņām lielākā daļa bija medicīniskā dienesta darbinieces 
(vismaz divas ārstes, apmēram 250–350 žēlsirdīgās māsas un tikpat daudz slimnieku 
kopēju) un apmēram 300–400 telefonistes, kancelejas ierēdnes, apkopējas, veļas maz
gātājas u.c. Ievērojama daļa sieviešu bija jaunas un izglītotas, absolūti lielākā daļa, tāpat 
kā starp karavīriem kopumā (apmēram 85–90%) – latvietes, tomēr bija arī daudzas vā
cietes, krievietes, polietes, ebrejietes, lietuvietes, igaunietes. Būdamas šķietami nema
nāmas starp karavīriem, viņas sniedza nopietnu ieguldījumu, palīdzot gūt panākumus 
karalaukā un visas valsts teritorijas atbrīvošanā, tādējādi skaidri apliecinot arī kvalita
tīvi jauno sabiedrības stāvokli un savu gatavību pilnībā piedalīties valsts un sabiedrības 
dzīvē līdztiesīgi ar vīriešiem. Lielākais sieviešu pieplūdums karaspēka daļās un iestādēs 
bija vērojams pēc Latvijas armijas izveidošanas 1919. gada vasarā, taču kā kancelejas 
ierēdnes viņas karaspēka daļās bija jau pirms tam. 

Zināms lūzuma punkts bija cīņas ar Bermonta karaspēku, kad Latvijas pilsoņu 
vidū būtiski kāpa visa vecuma un dzimuma grupu patriotisma līmenis – tas izpaudās 
arī kā ievērojams brīvprātīgo skaita pieaugums. Turklāt šajā laikā lūzums bija vērojams 
arī oficiālajā politikā – par sieviešu piedalīšanos valsts aizsardzībā sāka runāt sabied
rībā (pirmkārt, sieviešu palīdzības korpusa sakarā) un visu valsts pilsoņu iesaisti valsts 
sargāšanā skaļi aizstāvēja gan pilsoniskā, gan kreisā prese. Divas sievietes par Neatkarī
bas kara kaujās parādīto varonību tika apbalvotas ar Lāčplēša Kara ordeni – dižkareive 
Valija Veščūnas83 un sieviešu palīdzības korpusa locekle Elza Žiglevica, kura mira no 
ievainojuma, ko guva, kauju laikā ar Bermonta spēkiem piegādājot pārtiku karavīriem 
Daugavmalas ierakumos.84 

Tas pats attiecināms arī uz zēniem, kas vēl nebija sasnieguši oficiālo iesaucamo ve
cumu. Jaunākajam Latvijas armijas karavīram – Rīgas ebreju zēnam Konstantīnam 
Gorelikam – bija 10 gadi, kad viņš 1919. gada jūnijā brīvprātīgi iestājās bruņotajos 
spēkos,85 bet kopumā Latvijas Neatkarības kara laikā armijā brīvprātīgi pieteicās un 
tika pieņemti apmēram 300 zēnu vecumā līdz 16 gadiem un apmēram 800–1000 jau
niešu, jaunāki par oficiālo mobilizācijai pakļauto pilsoņu vecumu – 18 gadiem. Daudzi 
no viņiem tiešā veidā piedalījās karadarbībā, daudzi izpildīja īpašus uzdevumus, neiz
slēdzot izlūkošanu ienaidnieka aizmugurē. Daudzi krita kaujās, tika ievainoti un 

82 Sk.: Ciganovs J. Latviešu sieviešu palīdzības korpuss Atbrīvošanas cīņu laikā. Sieviete Latvijas vēsturē: Rakstu 
krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 56.–61. lpp.; Bērziņa A. Latviešu Sieviešu palīdzības korpuss 
Bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2013, 155.–179. lpp.

83 Sk. arī: Jēkabsons Ē. Latvijas Atbrīvošanas kara varone Dižkareivis Valija. Ilustrētā Pasaules Vēsture, Nr. 34, 
2010, decembris, 36.–40. lpp.

84 Sk.: Jēkabsons Ē. Sievietes un bruņotie spēki Latvijas Neatkarības kara laikā. Latvijas Vēsture, Nr. 3, 2012, 
20.–39. lpp.

85 LVVA, 3318. f., 1. apr., 373. l., 296. lp.
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kontuzēti, pazuda bez vēsts, kā arī demonstrēja ievērojamu drošsirdību un pat varo
nību. Kopumā 27 puiši tika apbalvoti ar Lāčplēša Kara ordeni par armijas rindās īste
notiem varoņdarbiem, kuru paveikšanas brīdī viņi bija jaunāki par 18 gadiem. Bruņoto 
spēku sastāvā izveidojās vairākas Rīgas skolnieku rotas (viena 1918. gada novembrī–
decembrī, divas – 1919. gada vasarā), Cēsu skolnieku rota (1919. gada jūnijā) 5. Cēsu 
kājnieku pulka sastāvā un t.s. Liepājas skolnieku rota (1919. gada rudenī) Zemgales 
divīzijas sastāvā – ievērojamu daļu šo rotu karavīru veidoja nepilngadīgie. Tāpat cīņu 
laikā ar Bermonta spēkiem 1919. gada rudenī 1. Studentu bataljona sastāvā tika izvei
dota īpaša boiskautu rota, kurā kopumā iestājās un zināmu laiku, izpildot dažādus pa
līguzdevumus, dienēja apmēram 120–150 zēni 11–14 gadu vecumā.86 Savukārt vecā
kais 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.87

Cīņai, kas notika Latvijas teritorijā līdz 1919. gada jūnijam, neapšaubāmi piemita 
zināmi pilsoņu karam raksturīgie elementi – to skaidri apliecina arī daudzie latviešu 
karavīru savstarpējo kauju upuri abās pusēs un ārkārtīgā nežēlība (tostarp pret gūstā 
kritušajiem) Kurzemē, Rīgas jūrmalā un Ziemeļvidzemē (minētais nenozīmē, ka pro
cess būtu jāpārdēvē, jo historiogrāfijā ir nostiprinājusies citāda tradīcija, kas pamatos 
nav nepareiza). Pēc tam jārunā jau par Latvijas Republikas karu ar Padomju Krieviju 
un īpatnējo, Bermonta komandēto vāciski krievisko Rietumkrievijas brīvprātīgo ar
miju. Uzvaru Neatkarības karā izdevās gūt, pateicoties labvēlīgai 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 iestādes, kas nodrošināja militāro darbību, tur
klāt tautas atbalsts skaidri izpaudās gan kā karavīru pašaizliedzība un varonība, gan kā 
sabiedrības kopumā un dažādu tās sociālo un nacionālo grupu sniegtā dažāda palī
dzība saviem bruņotajiem spēkiem. Ievērojama nozīme bija arī pieredzējušajiem ko
mandieriem, ko Latvijas armija bija mantojusi no cariskās Krievijas armijas, un pras
mīgi izvēlētajai un realizētajai operatīvajai kaujas taktikai cīņās pret dažādajiem 
ienaidniekiem.

Vienlaikus jāatzīmē, ka Latvijas Neatkarības kara pētniecībā vēl ir daudz darāmā, 
turklāt tas ir svarīgi visa reģiona kontekstā. No nopietnākiem šī kara vēstures jautāju
miem latviešu historiogrāfijā praktiski neizpētīta ir landesvēra vācu vienību un Dzelzs
divīzijas, kā arī t.s. vācu brīvkorpusu loma kauju laikā Kurzemē, Zemgalē un arī Vid
zemē, daļēji neizpētīta – landesvēra sastāvā esošās A. Līvena krievu nodaļas darbība, 
vāji izpētītas – Ziemeļlatvijas atbrīvošanas kaujas (no igauņu, somu un dāņu avotu 
viedokļa) līdz pat Cēsu kaujām, pēdējās ieskaitot, atsevišķi t.s. bermontiādes militārās 
vēstures posmi, Latvijas armijas Vācu zemessargu darbība Latgales frontē, galu galā – 
viss, kas notika Latgales frontē (no Sarkanās armijas arhīvu viedokļa).  Turklāt ir 
 iespējams un pat nepieciešams, ievērojot arī citu valstu pieredzi, pētīt atsevišķu ieroču 

86 Sk.: Jēkabsons Ē. Latvijas zēni un jaunieši armijā Pirmajā pasaules karā un Neatkarības kara laikā (1914–
1920). Latvijas Vēsture, Nr. 2, 2013, 5.–24. lpp.

87 89 gadus vecs kareivis latvju armijā ir Andrejs Hofmans. Jaunākās Ziņas, Nr. 143, 1919, 14. nov., 6. lpp. 
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šķiru, karaspēka daļu un vienību vēsturi Neatkarības karā, atsevišķu sabiedrības grupu 
piedalīšanos karadarbībā, t.i. – pastarpināti un tieši – arī sabiedrības attieksmi pret no
tiekošo, bruņojuma apgādes jautājumus, Rietumu lielvalstu attieksmi utt. 

Kopumā jāsecina, ka 1918.–1920. gada vēstures pētniecība Latvijā vēl nav pabeigta. 
Trūkst paša galvenā – apkopojoša, zinātniska, arī uz ārvalstu avotiem balstīta darba, 
tādēļ joprojām tiek plaši izmantotas pirms kara izdotās, zinātniski novecojušās grāma
tas, un tam nav attaisnojuma. Latvijas zinātnieki ir izpētījuši atsevišķus Neatkarības 
kara posmus, procesus un notikumus, noteiktas karaspēka vienības, atsevišķu kara da
lībnieku un Latvijas vietu vēsturi, taču trūkst šo darbu apkopojuma, tāpat minētie pētī
jumi atklāj vien daļēju informāciju par kara posmiem, procesiem un notikumiem, ka
raspēka vienībām, kara dalībniekiem un vietām. Ir skaidrs, ka visu minēto aspektu 
pilnīga izpēte praktiski nav iespējama, taču progress ir iespējams un nepieciešams no
teikti. Tādējādi pētniecība ir jāturpina gan Latvijas, gan iespēju robežās ārzemju avotu 
krātuvēs, kā arī sadarbībā ar ārvalstu vēsturniekiem, turklāt paturot galvā nepiecieša
mību pēc apkopojoša darba vai darbiem. Ir iespējama cieša sadarbība arī ar citu vēstures 
apakšnozaru (sociālās vēstures u.c.) pārstāvjiem. Tas viss jādara, atceroties, ka 1918.–
1920. gadā latviešu karavīri (t.sk. nacionālo minoritāšu pārstāvji), kas šajā gadījumā 
nozīmē – Latvijas iedzīvotāji, ar ieročiem rokās, nesot smagus upurus, ilgā laika posmā 
un ar pieaugošu intensitāti skaidri apliecināja, ka tauta ir gatava savam valstiskumam, 
tā ir gatava cīnīties par to un upurēt dzīvības, lai pastāvētu neatkarīga Latvijas valsts.

Par autoru

Ēriks Jēkabsons (dz. 1965) – Dr. hist. (1995), LU profesors, LU Latvijas vēstures 
institūta vadošais pētnieks, vairāku Polijas universitāšu, Tarasa Ševčenko Nacio
nālās Kijevas universitātes un Baltkrievijas Valsts universitātes  viesprofesors. 
Sarakstījis 17 grāmatas (t.sk. četras izdotas ārzemēs), Latvijā un ārzemēs (10 val
stīs) publicējis 230 zinātniskos rakstus par 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta 
Latvijas un reģiona militāro un politisko vēsturi, poļu, lietuviešu, baltkrievu, 
ukraiņu nacionālo minoritāšu vēsturi Latvijā, Latvijas attiecībām starpkaru 
periodā ar Poliju, Lietuvu, citām reģiona valstīm, ASV u.c. jautājumiem. Pieda
lījies 170 starptautiskās konferencēs Latvijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, 
Baltkrievijā, ASV, Čehijā, Rumānijā, Francijā, Vācijā, Somijā, Ukrainā, Moldovā. 
Strādājis kā pētnieks Latvijas, Polijas, ASV, Lietuvas, Lielbritānijas, Krievijas un 
Baltkrievijas arhīvos. Latvijas un Rumānijas Zinātnes padomes eksperts, sešu 
Latvijas un 22 ārzemju (Polijas, Lietuvas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas) 
zinātnisku periodisko izdevumu redakcijas kolēģijas, Latvijas Vēsturnieku ko
misijas loceklis. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Felix veicināšanas balvas 
laureāts, apbalvots ar Polijas Zelta Nopelnu krustu, 2012.–2013. gadā saņēmis 
Fulbraita stipendiju, strādājis Stenforda Universitātē ASV.

Ēriks Jēkabsons    LATVIJAS VALSTISKUMA NOSTIPRINĀŠANĀS: MILITĀRĀS NORISES (1918–1920)



Aivars Stranga

KĀRĻA ULMAŅA AUTORITĀRAIS REŽĪMS 
(1934–1940): POLITIKA, IDEOLOĢIJA, SAIMNIECĪBA

Rakstā aplūkots stāvoklis Latvijā 1934. gada 15. maija apvērsuma priekšvakarā, secinot, ka valstij 
nedraudēja briesmas, kuras attaisnotu demokrātijas iznīcināšanu. K.  Ulmaņa politiskā sistēma 
tiek raksturota kā autoritāra, pat autokrātiska, ar tendencēm uz sabiedrības totalitāru kontroli. 
Ekonomiku raksturoja augoša valsts intervence, plānveidība bez plāna formālas pieņemšanas un 
neatrisināmas darbaspēka sagādes problēmas, kuras noveda pie Darba centrāles un Darba dienesta 
ieviešanas. Ideoloģijas galvenais princips bija vadonība.

Atslēgvārdi: 15. maija apvērsums, autoritārisms, totalitārisms, kameras, plānveidība, vadonība, vie
notība, nacionālisms, monumentālisms.

“Ar bažām visa tauta vēro jau ilgāku laiku iekšpolitiskā stāvokļa 
pieaugošu sasprindzinājumu, kas uztrauca mierīgos iedzīvotājus, 
radīdams nedrošības sajūtu [..] Plašos slāņos iestājas bīstama vien
aldzība 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 ..” (Kārlis Ulmanis Ministru kabineta 
sēdē 1935. gada 15. maijā. LVVA, 1307. f., 1. apr., 304. l., 148. lp.)

“Jau simtus gadus latviešiem valdījusi vēlēšanās pulcēties ap va
doni. Vadoņa griba jau sirmā senatnē bija tas cements, kas saistīja 
atsevišķu latviešu gribu.” (Izglītības ministrs Augusts Tentelis 
vēstures skolotāju kursos 1935. gada 29. jūlijā. Rīts, 1935, 30. jūl.)

Stāvoklis Latvijā apvērsuma priekšvakarā

Lai arī apvērsuma rīkotāju manifestā iekšpolitiskā situācija valstī tika raksturota 
ļoti dramatiski, kā tāda, kas apdraud pašu valsts pastāvēšanu, tā nebija patiesība. Eko
nomiskās krīzes gadus, no kuriem smagākie – 1932. un 1933. gads – jau bija pagājuši, 
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Latvija pārdzīvoja diezgan mierīgi, īpaši, ja salīdzina ne tikai ar ekstrēmāko piemēru – 
Vāciju, kur aizgāja bojā demokrātija un pat civilizācija un pie varas nāca nacisms, – bet 
arī ar seno Francijas demokrātiju, kur dažu valdību mūžs ilga tikai dažas nedēļas un 
1934.  gada februāra politiskajās sadursmēs Parīzē bija bojāgājušie, nemaz nerunājot 
par simtiem ievainoto. Nekad Latvija nenonāca plašu postošu sociālu vai politisku 
konfliktu varā, nerunājot par pilsoņu kara draudiem. Visas valsts institūcijas darbojās 
pietiekami sekmīgi. Vienīgā politiskā organizācija, kura vadījās no principa “jo sliktāk, 
jo labāk” un būtu gandarīta ne tikai par Latvijas drošības, bet pat neatkarības iznīcinā
šanu un valsts pievienošu PSRS, bija Latvijas Komunistiskā partija (LKP). Tomēr tā 
bija vāja, un tās pēdējie panākumi bija divi streiki 1933. gadā – apavnieku streiks martā 
un aprīlī un Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku un ostas strādnieku streiks vasarā.1 
Lai arī abi bija diezgan lieli un jūrnieku streiks radīja nepatīkamu priekšstatu ārzemēs 
par Latvijas tirdzniecības floti, tie bija tipiski ekonomiskas dabas streiki, kādi bija pie
redzēti ikvienā Eiropas valstī ne tikai krīzes laikā, un tie beidzās, kad tika apmierinātas 
streikotāju prasības par algu pielikumu. Draudus valsts drošībai šie streiki neradīja. 
Savukārt, kā konstatēja paši komunisti, bezdarbnieku vidū partijas ietekme bija pat 
mazinājusies.2 Pašā apvērsuma priekšvakarā maija sākumā streikoja 22  kokzāģētavu 
strādnieki, prasot algas pieaugumu,3 kas vairākos uzņēmumos arī tika panākts, iegūs
tot ļoti ievērojamu – līdz pat 30–40% – algu pieaugumu.4 Rīgā vēl streikoja tikai divu 
citu uzņēmumu darbinieki.5 Citur valstī streiku nebija vispār, ja neskaita kādu pavisam 
nelielu – 10 streikotāji – Liepājas drukātavā “Progress”.6 15. maija apvērsuma priekšva
karā valstī nebija nekādu sociālo nemieru, kuri kaut vai minimāli attaisnotu demokrā
tijas iznīcināšanu. Pēc 15.  maija LKP vadībā tika atzīts, ka apvērsums ir pārsteidzis 
partiju pilnīgi nesagatavotu.7 Tas bija vienīgais, kas LKP padarīja līdzīgu citām parti
jām un liecināja, ka komunisti neko īsti graujošu valstij pirms 15. maija ne tikai neplā
noja, bet nebūtu spējīgi īstenot, pat ja būtu plānojuši.

LSDSP – lielākā partija parlamentā un otrā lielākā (pēc Latviešu zemnieku savie
nības) valstī – bija pilnīgi atšķirīga no LKP. Tā bija stāvējusi pie neatkarīgās Latvijas 
šūpuļa jau kopš Demokrātiskā bloka un Tautas padomes laikiem un bija pilnīgi lojāla 
valstij. Lai arī pēc 15. maija kādu brīdi K. Ulmaņa režīma propagandā tā tika attēlota 
kā Latviju graujošs spēks,8 daudzi tās darbinieki tika represēti, bet Bruno Kalniņš pat 

1 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. II daļa. 1920–1940. Rīga: Liesma, 1965, 240.–246. lpp.
2 LVA, 240. f., 2. apr., 833. l., 4. lp.
3 Koku zāģētavu strādnieku streiks paplašinās. Sociāldemokrāts, Nr. 102, 1934, 10. maijs, 2. lpp.
4 Streika cīņā jau atrodas ap 3000 kokstrādnieku. Sociāldemokrāts, Nr. 101, 1934, 9. maijs, 4. lpp.
5 Streiki rūpniecības uzņēmumos. Sociāldemokrāts, Nr. 105, 1934, 15. maijs, 4. lpp.
6 Streiks “Progresa” drukātavā. Strādnieku Avīze, Nr. 105, 1934, 15. maijs, 3. lpp.
7 LVA, 240. f., 2. apr., 925. l., 5. lp.
8 Īpaši skandalozs bija ar Latvijas politisko policiju saistītā J.  Pošeikas (H.  Bogomolova) (kurš 1928.  gadā 

bija meklējis palīdzību pie sociāldemokrāta, advokāta dr. F. Mendera saistībā ar apsūdzību zirgu zagšanā) 
sacerējums režīma galvenajā preses izdevumā “Brīvā Zeme”, sākot ar 10. jūliju, kurā viņš apsūdzēja LSDSP 
rīkojumu un naudas saņemšanā no Maskavas un Latvijas graušanā kopā ar latviešu izcelsmes PSRS aug
stajiem vadītājiem J.  Rudzutaku, J.  Daniševski u.c. Publikācijas pēkšņi tika pārtrauktas 24.  augustā, pēc 
tam, kad PSRS sūtniecība Rīgā to noprotestēja (J.  Rudzutaks tomēr bija VK(b)P CK Politbiroja locekļa 
kandidāts). Sīkāk par to sk.: Stranga A. Sociāldemokrāti K. Ulmaņa režīma gados. Latvijas Vēsture, Nr. 2, 
1991, 18.–21. lpp.
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notiesāts – nepamatoti, uz viltus apsūdzību pamata, ar ieslodzījumu cietumā –, eko
nomiskās krīzes gados partija nebija veikusi neko, kas būtu veicinājis nedrošību valstī, 
nemaz nerunājot par ko tādu, kas būtu attaisnojis apvērsumu. Kopš 1931. gada partiju 
atkal vadīja dr. Fricis Menders, viens no Demokrātiskā bloka un Tautas padomes iz
veidotājiem. Vārdos ļoti kreiss, viņš nebija tik kreiss praktiskajā politikā: kā neviens 
cits sociāldemokrāts F. Menders, divu doktora grādu īpašnieks, savā politiskajā filozo
fijā visvairāk baidījās no varas, kura varētu nokrist sociāldemokrātu rokās pāragri. 
Viņa prāt, sociāldemokrātu dabiskā loma pilsoniskajā sabiedrībā bija opozīcija: kritizēt 
pilsoņus, īstenot nelielu soļu politiku sava elektorāta labā (uzlabojumi sociālajā un ve
selības aizsardzībā  – piemēram, ievērojamie panākumi Latvijā, ieviešot slimokases) 
un gaidīt, kad kapitālisms nobriedīs, radot pamatu demokrātiskam sociālismam  – 
kādreiz, nākotnē. Šādā evolucionārā filozofijā nebija vietas varas sagrābšanas idejai – 
pretēji lieliniekiem –, un nebija vērts pat īpaši censties iesaistīties pilsoniskajā valdībā 
vai pašiem veidot savu valdību: tā nespētu mainīt valsts negatavību sociālismam, ne
spētu pārlēkt pāri ilgajam, obligāti nepieciešamajam kapitālisma attīstības posmam. 
Nevēloties neko citu kā ātrāku ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un izaugsmes atsāk
šanu, kas galu galā nozīmētu arī ražošanas spēku, kultūras, strādnieku skaita un visa 
cita, kas bija priekšnoteikums uz nākotni atliktā dekomokrātiskā sociālisma nobrieša
nai, sociāldemokrāti tomēr, paši to neapzinoties, palielināja K. Ulmaņa iespējas īste
not apvērsumu.

Priekšpēdējā demokrātiskā valdība Latvijā bija Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku 
partijas līdera Ādolfa Bļodnieka kabinets, kurš darbojās kopš 1933. gada pavasara. Tas 
nebija ne labākais, ne arī sliktākais kabinets Latvijas parlamentārajā vēsturē, kuru 
LSDSP nepamatoti vērtēja kā prohitlerisku, kurš “apdraud ne vien Latvijas pastāvē
šanu, bet arī visas darba tautas ieguvumus, to starpā arī agrāro reformu, jo, pielāgojo
ties hitleriskās Vācijas prasībām un meklējot ar viņu saprašanos [..], veicina viņas no
lūkus pakļaut hitleriskajai ārējai politikai Baltijas jūras piekrasti  ..”9 K. Ulmanis toties 
vēlējās Ā. Bļodnieka krišanu nevis tāpēc, ka bija principiāli nemierā ar viņa politiku, 
bet tāpēc, ka apzinājās: valsts apvērsumu, kuru viņš bija plānojis jau kopš 1933. gada 
vasaras beigām, daudz labāk – iespējams, pat tikai vienīgā veidā – varēja īstenot, pašam 
esot ministru prezidenta amatā, no varas pozīcijām, nevis iestājoties pret likumīgu 
varu. Sociāldemokrāti nebūtu spējuši novērst K. Ulmaņa rūpīgi plānoto Ā. Bļodnieka 
gāšanu, bet viņi pat nemēģināja to darīt. Ā. Bļodnieka kabinets krita 2. martā ar LSDSP 
līdzdalību. “Sociāldemokrāts” bez jebkāda pamata priecājās: valdība “nepiedzīvoti 
skandalozi beigusi savu mūžu”.10 Par šo rīcību Edgars Dunsdorfs rakstīja: “Faktiski so
ciāldemokrāti balsoja kopā ar Zemnieku savienību, tā paverot ceļu K. Ulmaņa pēdējai 
demokrātiskajai valdībai un netieši arī tai sekojošai diktatūrai.”11 Bailes no varas sociāl
demokrātus raksturoja pēc tam, kad 3. martā Valsts prezidents Alberts Kviesis saskaņā 
ar parlamentāro tradīciju aicināja LSDSP Saeimas frakcijas prezidiju noskaidrot, vai 
partijai kā lielākajai parlamentā (21 deputāts) būtu iespējams iegūt vairākumu jaunai 

 9 LSDSP Ārkārtējā kongresa rezolūcija. 1934. gada 21. janvāris. LVVA, 3017. f., 1. apr., 22. l., 35. lp.
10 Sociāldemokrāts, Nr. 49, 1934, 3. marts, 1. lpp.
11 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis. Stokholma: Daugava, 1978, 304. lpp.
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valdībai. Tas nebūtu praktiski iespējams, pat ja LSDSP būtu ieņēmusi konstruktīvu po
zīciju. Saeimā bija pilsonisko partiju vairākums, taču F. Mendera – senā koalīciju val
dību pretinieka  – iespaidā partijas nostāja bija apzināti nekonstruktīva: tika izvirzīti 
14 galvenie noteikumi, uz kuru pieņemšanas pamata sociāldemokrāti būtu gatavi uz
ņemties valdības veidošanu. Daži no tiem būtu neīstenojami, pat ja tiktu veidots vien
partijas sociāldemokrātu kreisais kabinets (piemēram, “sagādāt darbu visiem bezdarb
niekiem”). Pilsoniskās partijas šos noteikumus noraidīja, un 16.  martā kabinetu 
izveidoja neviens cits kā K. Ulmanis.12 LSDSP dogmatiskā vadība nebija par to sarūgti
nāta. 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”, kā rakstīja sociāldemokrātu intelektuālais kritiķis Arveds 
Bergs.13

Troksni – bet ne reālus draudus drošībai – Latvijā radīja 1932. gadā nodibinātā šo
vinistiskā un attieksmē pret ebrejiem pat rasistiskā organizācija “Ugunskrusts” (“Pēr
konkrusts”). Puču viņi negatavoja un nebūtu spējīgi īstenot, pat ja gribētu, – organizā
cijas ietekme bija vērojama galvenokārt latviešu studentu korporācijās, inteliģencē, bet 
tā bija vāja armijā un aizsargos (par augstākajiem virsniekiem nemaz nerunājot), bez 
kuriem īstenot apvērsumu nebūtu bijis iespējams. 1933. gada vasarā, kad K. Ulmanis 
bija izšķīries par apvērsumu, politiskā policija, kura rūpīgi novēroja “Pērkonkrustu”, 
secināja: par to, “ka “Pērkonkrustam” būtu kāds slepens plāns un nopietns nolūks iz
vest bruņotu apvērsumu pret pastāvošo valsts iekārtu, ziņu nav”.14 Nekas nebija mainī
jies arī 1934. gada aprīļa beigās, tikai divas nedēļas pirms K. Ulmaņa gatavotā puča, 
kad politiskā policija konstatēja: “Pirmā maijā “pērkonkrustieši” gatavojas aktīvi uzstā
ties, kur tas iespējams, ar runām, kliegt savus lozungus un izplatīt aģitācijas presi. Bez 
tam gatavojas mest smirdbumbu [nevis īstu bumbu, bet smirdīgu maisījumu. – A. S.] 
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.”15 Pat smirdbumba palika neizmesta, bet lozungu izkliegšana bija legāla 
darbība, kura neapdraudēja valsts drošību un kuras novēršanai apvērsums nebija jā
rīko. 1934. gadā “Pērkonkrusts” bija uzticīgs tam principam, kuru bija deklarējis izvei
des brīdī, – “legalitāte ir mūsu cīņas pamats”; lai arī jau aizliegts, tas gatavojās ar kādu 
citu nosaukumu piedalīties 5. Saeimas vēlēšanās.

16. maija “Valdības manifestā” tika apgalvots: stāvoklis valstī esot bijis tik saspīlēts, 
ka draudējis “izvērsties nejaušās avantūrās un bruņotās sadursmēs tā saukto leģionāru 
un citu neatbildīgo grupu vadībā”.16 Dēkainā virsnieka Voldemāra Ozola vadītie t.s. le
ģionāri 1934.  gada februārī patiešām bija sākuši sapņot par bruņotu avantūru, taču 
viņu “kaujas grupas” bija mazas – aptuveni 200 cilvēku – un tikpat kā 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 

12 Sīkāk sk.: Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Rīga: aut. izdev., 1998, 140.–141. lpp.
13 Latvis, Nr. 3697, 1934, 6. marts, 1. lpp.
14 Cit. no: Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā. 1926–1940. Rīga: LU Jūdaikas studiju centrs, 2002, 167. lpp.
15 LVVA, 3235. f., 1/22. apr., 940. l., 90. lp.
16 Valdības manifests. Jaunākās Ziņas, Nr. 107, 1934, 16. maijs, 1. lpp.

Aivars Stranga    KĀRĻA ULMAŅA AUTORITĀRAIS REŽĪMS (1934–1940): POLITIKA, IDEOLOĢIJA, SAIMNIECĪBA



428 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

6. Rīgas kājnieku pulku nebija devuši nopietnus rezultātus, bet bez armijas apvērsums 
nevarēja notikt.17 K. Ulmanis gatavoja savu apvērsumu ļoti profesionāli, un šī profesio
nālisma sastāvdaļa bija baumu izplatīšana un nervozitātes veicināšana ap it kā gaidāmu 
leģionāru puču. Par šīs taktikas īpaši veiksmīgu daļu jāuzskata politiskās policijas  – 
kuru K. Ulmanis kā Ministru prezidents bija nodevis savā un apvērsumam lojālā Jāņa 
Frīdrihsona vadībā – īstenotā V. Ozola izvilināšana no Tallinas, kur viņš bija uzturējies 
kopš 14.  aprīļa. Politiskās policijas aģentu, kuri bija iefiltrēti leģionāros, uzaicināts, 
V. Ozols 6. maijā ieradās Igaunijas Valgā, taču vilcinājās pāriet robežpunktu – diezgan 
pieredzējušo konspiratoru māca drūmas priekšnojautas. Plkst.  11.20 V.  Ozols tomēr 
izšķīrās un pārgāja robežu, un plkst.  11.40 tika apcietināts. V.  Ozola apcietināšana 
K. Ulmanim bija izdevīga – viņš to izmantoja, lai radītu iespaidu, ka leģionāri bija ga
tavojuši puču un V. Ozols bija ieradies Latvijā tā vadīšanai.18 (Tiesa, manifestā nebija 
izskaidrots, kā V. Ozols jau no apcietinājuma varēja gatavot apvērsumu, 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 bijusi griba to 
labot. Patiesībā 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 ..”19 Decembra bei
gās tā secinājums jau bija šāds: “.. saimnieciskās dzīves strauja vispārējā pasliktināšanās 
nav konstatējama; dažās dzīves nozarēs pat vērojama neliela uzlabošanās [..] lauksaim
niecības produkcija vispār neuzrāda sašaurināšanos [..] rūpniecība vairs neuzrāda sa
šaurināšanos, bet gan pieaugumu.”20 Tiesa, 1933.  gads bija ļoti smags Latvijas ārējai 
tirdzniecībai: tās vērtība, salīdzinot ar 1929.  gadu  – visveiksmīgāko  –, bija kritusies 
vairāk par trim reizēm  – no 636  miljoniem latu 1929.  gadā līdz 173  miljoniem latu 
1933. gadā. Ļoti smagi cieta Latvijas eksports. Tas bija “lielākās depresijas gads Latvijas 
starptautiskā saimniecībā”, kā vēlāk, 1935. gada decembrī, atzina Tirdzniecības un rūp
niecības kamera.21

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 visi, ieskaitot K. Ulmani. Piemēram, Marģers 
Skujenieks 1933. gada 23. martā, nododot valdības vadītāja amatu Ā. Bļodniekam, at
zina: Latvijas ekonomiskais stāvoklis ir kļuvis grūtāks “nevis mūsu iekšējo apstākļu 
dēļ, bet gan pateicoties tai konjunktūrai, kāda pastāv ārvalstīs”.22 Latvija, maza valsts 
un maza ekonomika, kas bija atkarīga no ārējiem tirgiem, uzplauka līdz ar pasaules 
ekonomiku 20. gs. 20. gadu otrajā pusē, taču līdz ar to cieta 30. gadu pirmajā pusē. To
ties otrais cēlonis patiešām bija saistīts ar pašu Latviju. Lai arī Anglija – Latvijas gal

17 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, 153. lpp.
18 Turpat, 153.–154. lpp.
19 Bokalders J. Tautsaimniecības perspektīvas. Ekonomists, Nr. 21, 1933, 15. nov., 771. lpp.
20 Bokalders J. Saimnieciskā dzīve 1933. gadā. Ekonomists, Nr. 24, 1933, 31. dec., 1.–2. lpp.
21 Cit. no: Buržuāziskā Latvija imperiālistisko lielvalstu ekonomiskajā atkarībā. 1919–1940: Dokumenti un ma-

teriāli. Rīga: Avots, 1984, 130. lpp. 
22 LVVA, 1307. f., 1.  apr., 303. l., 75. lp.



429

venais ārējās tirdzniecības partneris – 1931. gadā devalvēja savu valūtu, mārciņu, Lat
vija latu nedevalvēja, ar to nopietni sadārdzinot savu eksporta produkciju smagajos 
krīzes ap stākļos, kad visur pieauga protekcionisms un 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 mak
sāja ļoti dārgi gan Latvijas eksporta rūpniecībai, gan Latvijas lauksaimniecībai.”23

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. 1934. gada marta vidū kļuvis par pēdējo demokrā
tiski ievēlēto Latvijas Ministru prezidentu, K. Ulmanis neveica neko tādu, kas būtu lie
cinājis par nepieciešamību glābt it kā brūkošo ekonomiku. Nedēļu pirms apvērsuma, 
9. maijā, viņa valdības Finanšu ministrija iesniedza valdībai projektu “Likumam par 
paplašinātām valdības tiesībām saimnieciskās dzīves kārtošanā”. Likums attiecās tikai 
uz ārējo tirdzniecību un paredzēja trīs lietas: pirmkārt, tiesības valdībai noteikt no
slēgto tirdzniecības 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.24 Ja likums 
būtu stājies spēkā, tas sašaurinātu Saeimas tiesības, bet neievadītu jaunu kursu ekono
miskajā 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 kabinets, taču Finanšu ministrijas darbība no 1934.  gada marta 
vidus līdz 15. maijam liecināja, ka valsts ekonomiskais stāvoklis nebija katastrofāls, par 
kādu tas tika pasludināts 16. maija manifestā.

Manifestā nebija apiets Latvijas starptautiskais stāvoklis, kurš it kā esot mudinājis 
uz apvērsumu: “Paceļoties jautājumam par Austrumeiropas miera nodrošinājumu uz 
stipriem, ilgtošiem pamatiem, mums šai uzdevumā jādarbojas ar vislielāko aukstasi
nību, lai notikumi neizrādītos liktenīgi mūsu valsts neatkarībai.” Lūk, kas faktiski to
brīd notika Eiropā: nacistu nākšana pie varas 1933. gada janvārī nebija mainījusi PSRS 
vēlēšanos uzturēt ar Vāciju labas attiecības, pat otrādi, taču Ādolfa Hitlera antikomu
nisms un Maskavai ļoti neizdevīgais Vācijas–Polijas izlīgums 1934. gada janvārī, kas 
sarežģīja PSRS ārpolitisko stāvokli, Padomju Savienībai lika pievērsties t.s. kolektīvai 
drošībai un šķietamai cīņai par mieru Eiropā, kas izpaudās arī t.s. Austrumu pakta 
veidā. Tomēr šī pakta, kuram PSRS kādu laiku bija aicinājusi pievienoties arī Baltijas 
valstis, vienīgais mērķis bija spiediens uz Berlīni: tam bija jānobaida Vācija un jāmu
dina tā atgriezties pie bilaterālā Vācijas–PSRS izlīguma. Nekāda iespaida tam, kāda 
bija politiskā sistēma Latvijā – demokrātiska vai autoritāra –, uz PSRS un citu lielvalstu 
spēlēm nebija. K. Ulmanis, protams, nevarēja paredzēt, ka “liktenīgie notikumi mūsu 
valsts neatkarībai” notiks tieši viņa vienvaldības laikā, 1939.–1940. gadā, kad tos izlems 
neviens cits kā divi agresori, PSRS un Vācija, un ka tieši viņa rīcība Latvijai liktenīgajā 
laikā, īpaši 1940. gada 17. jūnijā, radīs vispretrunīgākos vērtējumus, ieskaitot arī pama
totu kritiku, kura nav rimusi pat mūsdienās.

23 Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968, 452. lpp.
24 LVVA, 1307. f., 1. apr., 79. l., 271. lp.
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Autoritārā režīma politiskā sistēma

K. Ulmaņa režīms nevēlējās būt tikai vienkārša, konservatīva autoritāra diktatūra, 
bet pretendēja uz “nacionālu revolūciju”, uz diktatūru ar fašistiskas masu mobilizācijas 
un manipulācijas iezīmēm. K. Ulmanis un valdības locekļi, par režīma ideologiem un 
propagandistiem nerunājot, visus režīma pastāvēšanas gadus to salīdzināja ar fašistis
kiem vai pat totalitāriem režīmiem. K. Ulmanis vairākkārt publiski augsti vērtēja Itāli
jas fašismu un personiski Benito Musolīni un aicināja Latviju mācīties no Itālijas; va
rētu pat teikt, ka Itālija tika apjūsmota.25 Piemēram, K. Ulmaņa runā mazpulku vadītāju 
sanāksmē Rīgā 1935. gada 26. aprīlī tika iekļauta īpaša apakšnodaļa “Kā radās fašisms” 
(iespējams, laucinieciskajiem klausītājiem pat par pārsteigumu). K. Ulmanis īpaši iz
cēla Itālijā valdošo 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 va
ronīgā iezīme.”26 To viņš gribēja redzēt arī Latvijā. Režīma propagandā K. Ulmanis tika 

25 Sk., piemēram, plašu rakstu par Itālijas korporatīvo valsts iekārtu: Bulāns  A. Kamdēļ itāļiem vajadzīga 
korporatīva valsts. Latvijas Kareivis, Nr.  212, 1934, 21.  sept., 1.–2.  lpp. Zīmīgs bija autora secinājums: 
“..  fašisms kļūst ja ne universāli realizējams, tad, mazākais, viņš pelna to valstu uzmanību, kurām jārisina 
līdzīgas problēmas”; sk. arī: Fašistu Lielā padome. Brīvā Zeme, Nr. 56, 1937, 10. marts, 10. lpp.

26 Pirmais gads. 1934.15.V  – 1935.15.V. Rīga: Leta, 1935, 247.–248.  lpp. Runa ļoti patika Romā: pēc dažām 
dienām K.  Ulmani apmeklēja Itālijas sūtnis dr.  Mameli un “Itālijas ministru prezidenta [B.  Musolīni] 
personīgā uzdevumā [..] izteica Musolini gandarījumu un pateicību par ministru prezidenta mazpulku 
sanāksmē ar lielu skaidrību un izprasmi izteiktajiem uzskatiem par Itālijas tautas centieniem  ..” (Musolini 
pateicība ministru prezidentam. Rīts, Nr. 125, 1935, 7. maijs, 1. lpp.). Nākamo patīkamo brīdi Itālija izbaudīja 
jau pēc pāris nedēļām, 1935.  gada 15.  maijā, apvērsuma gadadienas manifestāciju laikā. B.  Musolīni sāka 
likties, ka arī Latvijā ir īsts fašisms. 17. maijā sekoja jauns apsveikums K. 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, Nr. 125, 1935, 18. maijs, 1. lpp.). Šajā pašā 
laikā Latvijā notika “Itālijas nedēļa”, par kuru itāļu žurnālists Vitorio Foskīni, kurš pastāvīgi dzīvoja Latvijā 
un rakstīja Itālijas presei, izteicās: nedēļas panākumi “rādot, ka Musolini itāliešu un Ulmaņa latviešu starpā 
pastāv dziļa simpātija un draudzība”; savukārt dzejnieks Gabriēle D’Annuncio arī bija atsūtījis sveicienu 
“jauniem latviešiem, kuri iet jaunai dzīvei pretim” (Latvieši iet pretim jaunai dzīvei. Rīts, Nr.  103, 1935, 
13. apr., 1. lpp.). Ļoti zīmīgi ir tas, ka Latvijas armijas laikraksts “Latvijas Kareivis” veltīja plašu un pozitīvu 
pārskatu V. Foskīni rakstiem par Latviju Itālijas presē. Tika burtiski citēts V. Foskīni rakstītais: “.. par Ulmani 
tiešām var sacīt, ka viņš nesis Latvijai “fašistisku lūzumu” [..] Ja fašisma vārds Latvijā nav parādījies, ja tas 
nav ārēji izpaudies, tad tas neko nenozīmē, jo fašistisks bija 15. maija apvērsums un fašistisks pēc būtības ir 
tas gars, kurš vada latviešu patriotus ..” (Atjaunotās Latvijas labvēlīgais novērtējums Itālijā. Latvijas Kareivis, 
Nr. 27, 1935, 13. febr., 1. lpp.). Pēc neilga laika, jūnijā, Latviju apmeklēja Itālijas žurnālists dr. L. Kabalzars, 
kuru pat pieņēma K.  Ulmanis; L.  Kabalzars slavēja K.  Ulmani kā Latvijas vadoni un propagandēja itāļu 
fašismu, kas, viņa skatījumā, ir noderīgs jebkurai valstij (Musolini uzticības persona Rīgā. Rīts, Nr. 161, 1935, 
13. jūn., 1.  lpp.). 1935. gada oktobra beigās Rīgā notika pasākums, kurš bija veltīts B. Musolīni “gājiena uz 
Romu” 14.  gadadienai. Referātu par šo gājienu nolasīja izcilais latviešu rakstnieks Edvarts Virza (Galvas 
pilsēta. Latvijas Kareivis, Nr. 246, 1935, 27. okt., 7. lpp.), kurš bija pirmais (tikai dažas dienas pēc 15. maija 
apvērsuma) iesācis Latvijā K. Ulmaņa kā vadoņa kultu. Latvijā tiek aizgūtas fašisma iezīmes, bet šeit nekad 
nespēs radīt tā precīzu kopiju (tas neizdosies arī nevienam citam pioniera B. Musolīni cienītājam). Itālijas 
apjūsmošana turpinājās, un neierasti spilgti tā izpaužas arī K.  Ulmaņa 1938.  gada 5.  janvāra 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 – Madzini, Garibaldi, Kavurs, Musolini [..] Un 
itāļu tauta ir vienota un stipra savā vienībā” (Atraisīsimies no pašmīlības. Rīts, Nr. 5, 1938, 5. janv., 1. lpp.). Sk. 
arī K. Ulmaņa šī paša gada februāra vēstījumu: Pienākums – augstākais likums. Sējējs, Nr. 2, 1938, 114. lpp.
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pielīdzināts ne tikai B. Musolīni, bet pat Ā. Hitleram.27 Kad 1937. gada jūnijā Latviju 
vizītē apmeklēja Zviedrijas sociāldemokrātu valdības ārlietu ministrs Rikards Sandlers 
(vizīte bija paredzēta jau 1934. gadā, bet tika atcelta 15. maija valsts apvērsuma dēļ), 
viņš gribēja zināt, kāds ir Latvijā valdošā režīma tips. Vilhelms Munters, Latvijas ār
lietu ministrs, skaidrojot šo jautājumu, centās mainīt R. Sandlera priekšstatu, ka Latvijā 
valda “doktrināls fašisms”; V. Muntera skaidrojumā K. Ulmaņa režīms nebija doktri
nāls fašisms, bet gan profašistisks autoritārisms – latvisks fašisms.28 1938. gada 3. aprīlī, 
uzstājoties Darba kamerā, V. Munters sniedza kaut ko līdzīgu autoritāro režīmu, to
starp K. Ulmaņa režīma, tipoloģiskajai definīcijai: tas piederēja pie “vienpartejiskiem 
vai nepartejiskiem režīmiem, kurus sauc arī par totalitāriem vai autoritāriem”.29 
1939. gadā, kad tika atzīmēta režīma piektā gadadiena, fašisms un totalitārisms vairs 
nebija atdalāms no režīma pašdefinīcijas: dažreiz režīms tika uzskatīts par fašistiskas 
valsts apzīmējumam atbilstošu,30 dažreiz pretenzija bija megalomāniska – pazīstamais 
statistiķis un režīma ideologs Jānis Bokalders to raksturoja kā “politiski vienotu un to
talitāru valsti”.31 Totalitāru – kaut ko līdzīgu PSRS un Vācijai, vienīgajām totalitārajām 
(vai gandrīz totalitārajām) valstīm?

15. maija režīms bija kompilatīvs, no dažādām diktatūrām cenšoties aizgūt vairā
kas iezīmes, bet šis fakts to nepārvērta fašistiskā, nemaz nerunājot par totalitāru dikta
tūru, kāda būtībā nebija absolūta pat totalitārisma jēdziena ieviesēja – B. Musolīni – 
politikā Itālijā. Lai arī politiskās represijas pēc 15. maija bija neredzēti plašas (1934. gada 
maijā un vasarā tika apcietinātas vismaz 1080  personas, to ieslodzīšanai nepietika 

27 Sk., piem.: Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti. Sējējs, Nr. 8, 1939, 806. lpp.
28 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, 196.–197. lpp.
29 Ceturtais gads. 1937.15.V – 1938.15.V. Rīga: Leta, 1938, 367. lpp.
30 Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 806. lpp.
31 Bokalders J. Saimnieciskā ideoloģija. Ekonomists, Nr. 10, 1939, 700. lpp. Savukārt Andrejs Bērziņš, viens no 

K. Ulmaņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, 1939. gada decembrī rakstīja: “..  arī pie mums totalitārās metodes 
arvien vairāk ieviesīsies un grūtajos kara apstākļos bez tām iztikt nevarēsim. Bet pie mums šis jautājums 
patiesībā nav svešs” (Mūsu stāvoklis. Rīts, Nr. 352, 1939, 21. dec., 1.–2. lpp.). Te ir interesanti nevis tas, ka 
tiek uzsvērta nepieciešamība pēc totalitāras saimniecības pārvaldē apstākļos, kad Latvijā, pasaules karam 
sākoties, ir iestājusies jauna ekonomiskā krīze, bet piebilde, ka tā Latvijai jau nav sveša lieta. Te tomēr ir 
jāpiebilst, ka pat Latvijas redzamākie juristi, piemēram, profesori Kārlis Dišlers un Hermanis Albats 
kā viennozīmīgu lietoja vai nu autoritārismu un totalitārismu, vai autoritārismu, korporatīvismu un 
totalitārismu – sk., piemēram, H. Albata teikto par “autoritāru un totalitāru valsti” (Albats H. Ievērojamie 
momenti neitralitātes tiesību izveidošanas gaitā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 3, 1940, 1. maijs, 447. lpp.; 
Valsts iekārtas veidošanās autoritarā virzienā. Rīts, Nr.  63, 1937, 4.  marts, 5.  lpp.). K.  Dišlers rakstīja, ka 
autoritārai valstij klāt nāk divi papildu raksturojumi. Pirmais ir totalitāra valsts: “.. šis apzīmējums ietver sevī 
to jēdzienu, ka autoritāras valsts vadība pakļauj savai darbībai ne tikai politiskas intereses vien, ber vispār 
visas intereses, kas tikai valstij un tautai ir no svara. Svarīga nozīme tiek ierādīta saimnieciskām interesēm [..] 
kā labs piemērs totalitāras valsts valdības programmā ietilpstošām interesēm var noderēt purvu kultivēšana 
(Itālijā), celtniecības vadība un valsts izdaiļošana (Latvija), pat baznīcas dzīves regulēšana (Vācija)  ..” Te 
zīmīga ir Latvijas salīdzināšana ar Itāliju un Vāciju. Otrais raksturojums ir korporatīva valsts: “.. piemēram, 
mūsu valsts veidošanu korporatīvas valsts virzienā redzam mūsu kamerās” (Dišlers K. Autoritāra, totalitāra, 
korporatīva valsts. Aizsargs, Nr.  7/8, 1936, 15.  aug., 476.  lpp.). Savukārt miertiesnesis R.  Viļums rakstīja: 
“Totalitārisma valsts idejas pamatā [..] ir visas tautas kopība, kas stādāma augstāk par atsevišķu indivīdu ..” 
(Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 4, 1939, 1. jūl., 203. lpp.). Šādu ideju viņš atbalstīja, un tas ir tikai vēl viens 
piemērs tam, ka arī Latvijā vārds “totalitārisms” sāka izplatīties. 
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 vietas cietumos, un tika izveidota koncentrācijas nometne Liepājā32 –  apkaunojoša lap
puse, ar kuru sākās 15.  maija režīms), apcietināto lielākā daļa tika atbrīvota jau 
1935. gadā. Turpmākos gadus politiskās represijas bija samērā mērenas, nemaz neru
nājot par to, ka tās nekad nebija asiņainas (tiesa, jāatceras arī, ka tūkstošiem cilvēku 
tika atlaisti no darba politisku motīvu dēļ – piemēram, līdz 1934. gada beigām pašval
dībās tika atlaistas vismaz 3982 personas33). Šajā ziņā režīms pavisam nebija totalitārs, 
un 1940. gada jūnijā, kad PSRS sāka agresiju pret Latviju, Latvijas cietumos bija tikai 
253 politiskie ieslodzītie (vēl 14 personas bija ieslodzītas par spiegošanu PSRS labā – 
spiegošana citas valsts labā bija viens no smagākajiem kriminālnoziegumiem ikvienā 
valstī). Tas bija ļoti neliels skaits ne tikai salīdzinājumā ar totalitāriem vai fašistiskiem 
režīmiem (ja K. Ulmaņa režīms tāds būtu bijis), bet pat ar vairākām vienkāršām auto
ritārām vai militārām diktatūrām (piemēram, Polijā Juzefa Pilsudska dzīves laikā vai ar 
karaļa Karola II režīmu, nemaz nerunājot par Jona Antonesku brutālo režīmu Rumā
nijā). Kontrole pār sabiedrības dzīvi pēc 15. maija apvērsuma strauji pieauga. To īste
noja ne tikai politiskā policija, bet arī plašā aizsargu organizācija. Dažādu līmeņu aiz
sargu komandieriem katru nedēļu bija jāsniedz ziņojums par iedzīvotāju noskaņojumu 
iekšlietu ministra biedram, vēlāk – sabiedrisko lietu ministram Alfrēdam Bērziņam;34 
savukārt kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis savos memuāros rakstīja, ka pastāvēja 
ziņotāji, kuri par stāvokli valstī ziņoja tieši K. Ulmanim, piemēram, ka Rīga sadalīta 
“5–7  iecirkņos, katrā iecirknī strādā ne mazāk kā 3 personas. Šo personu uzdevums 
ļoti slepens – garastāvoklis tautā, uzskati par prezidentu ..”35 Šī kontrole tomēr nebija 
pilnīgi totalitāra un arī nevarēja par tādu kļūt, lai arī noteikti bija lielāka par to kon
troli, kāda pastāvēja autoritāros režīmos Lietuvā un Igaunijā.

Spilgtākais fašisma un pat vācu nacionālsociālisma sajaukuma piemērs bija K. Ul
maņa kā vadoņa kults un to pavadošā kompilācija no abu režīmu jaunās liturģijas – 
masu gājieniem, parādēm, svētkiem, kuriem bija jārada priekšstats par jaunas, “nacio
nālas” Latvijas izveidi un jāpiešķir K. Ulmaņa vadonismam dinamiska forma. Tomēr 
atšķirībā no autentiskā Itālijas fašisma, nemaz nerunājot par fīrera Vāciju, vadonisms 
Latvijā tikai piesedza autoritāru, pat ar tendenci uz autokrātisku, diktatūru. Par īstu 
fašismu to nepadarīja arī cita kompilācija no Itālijas un Austrijas klerikālā fašisma36 – 
kameru izveide. Jau 1926. gada 3. aprīlī B. Musolīni bija uzsvēris: “Itālija ir valsts, kura 

32 “Nometnes izveidošana bija saistīta ar  ārkārtīgi lielo represiju apjomu. Cietumos vairs nebija iespējams 
ievietot 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 poli
tisko pretinieku apcietināšanām.” (Ščerbinskis V. Liepājas koncentrācijas nometne un tās režīms. 1934. gada 
maijs – 1935. gada marts. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2009, 84. lpp.)

33 Ščerbinskis V. Pašvaldību amatpersonu atlaišanas un iecelšanas pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma. Latvijas 
Arhīvi, Nr. 2, 2007, 61. lpp.

34 Butulis I. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: 
Jumava, 2011, 73. lpp.

35 Balodis  J. Atmiņu burtnīcas. 1918.–1939. gads. Publicēšanai sagatavojis A.  Caune. Rīga: Latvijas vēstures 
insti tūta apgāds, 2015, 249. lpp.

36 Savās piezīmēs, kas tika rakstītas izsūtījumā PSRS 1940.  gada rudenī, K.  Ulmanis atzina: “Sīkāk es 
izsekoju pārmaiņām un to īstenošanai Vīnē” (Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli. 
Sast. I. Ronis, A. Žvinklis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1994, 293.  lpp.). Sk. arī pozitīvus vērtē
jumus Latvijas presē, piem.: Austrija – korporatīva valsts. Rīts, Nr. 68, 1934, 2. nov., 4. lpp. 
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kontrolē visu, kas ir dabā, – politiku, ekonomiku, morāli [pretenzija uz totalitārismu. – 
A. S.]. Itālija ir korporatīvā valsts.”37 Korporatīvismu iemiesoja kameras, vērstas pret 
 liberālismu ekonomikā un balstītas fašisma ideoloģiskajā pretenzijā uz šķiru pretrunu 
un cīņas – demokrātijas un liberālisma “sērgas” – izskaušanu šķietamas šķiru sadarbī
bas veidā, vienā iestādē – kamerā – apvienojot darba devējus un ņēmējus. Ekonomis
kās dzīves kontrolei Itālijā tika radītas 22 kameras, kuras pārzināja īpašais kameru mi
nistrs. 1938. gadā kameras tika apvienotas valdības atlasītu un paklausīgu marionešu 
padomē – Fašu un korporāciju padomē, kurai bija jāaizvieto par dekadentisku, ban
krotējušu uzskatītais demokrātiskais (“buržuāziskais”) parlaments. Padome tika paslu
dināta par jaunu, fašistisku parlamentu (1939. gadā tas tika nosaukts par Fašistisko un 
korporatīvo kameru). Taču kameru sistēma, kura, B. Musolīni vārdiem runājot, iemie
soja valsts diktatūru pār šķirām, bija tikai viena no daudzajām fašistu pretenzijām uz 
revolūciju: kapitālistiska saimniecība, lai arī pakļauta lielākai valsts kontrolei, iznīci
nāta netika. Būtiska Itālijas valsts iekārtas iezīme bija B.  Musolīni pārliecība, ka ka
meru sistēma pilnībā var funkcionēt tikai tad, kad tā ir pakļauta fašistu partijas kon
trolei.38

Latvijā kameru sistēmai, lai arī tā tika aizgūta, bija savas īpatnības. Pirmkārt, atšķi
rībā no Itālijas un Austrijas K.  Ulmanis ar kameru palīdzību vēlējās panākt lielāku, 
gandrīz vai totalitāru, sabiedrības kontroli. Tika radītas ne tikai 4 saimnieciskas kame
ras, bet arī divas, kuras apvienoja visdažādākos “gara darbiniekus” – brīvo profesiju, 
tehniskās inteliģences, citu arodu, kurus nespēja ietilpināt četrās saimnieciskajās ka
merās, pārstāvjus. Tās bija Rakstu un mākslas kamera un Profesiju kamera (otrajā tika 
iekļauti pat zobārsti un veterināri – arī viņi nevarēja tikt atstāti neuzraudzīti39). Nevie
nai no sešām kamerām nebija nekādas varas: Latvijā netika pieļauta neviena institūcija, 
kura kaut vai minimāli varētu mazināt K. Ulmaņa absolūto varu, kura “ne no vienas 
citas iestādes nevar tikt ierobežota”.40 Jāpiebilst, ka reāla un liela ietekme valsts saim
nieciskajā dzīvē bija tikai Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājam 
Andrejam Bērziņam, bet ne tāpēc, ka viņš vadīja kameru, bet tāpēc, ka bija sens un 
tuvs K.  Ulmaņa līdzgaitnieks un vadoņa uzticības persona.41 Kopumā kameras bija 

37 Halperin S. W. Mussolini and Italian Fascism. Princeton, NJ: Van Nostrand Rheinhold, 1964, p. 56; sk. arī: 
Feldmanis  I. Autoritārisma viļņi Eiropā pēc 1.  pasaules kara. Apvērsums. 1934.  gada 15.  maija notikumi 
avo tos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē. Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Arhīvistu 
biedrība, 2012, 81., 85. lpp. 

38 K. Ulmanis rūpīgi studēja kameru iekārtu Itālijā, it īpaši pēc tam, kad 1939. gada martā notika fašistu kor
poratīvās palātas, kurai bija jāaizvieto parlaments, pirmā sēde. Lasot Džakomo Ačerbo izstrādāto projektu 
par kameru palātu, K. Ulmanis pasvītroja vairākas vietas tajā, piemēram: “Visu tautu aptver un disciplinē 
fa šistiska partija”; “Kamera (palāta) pārvarēs vecā parlamenta “oratoriskos procedūras sastrēgumus  ..” u.c. 
Sk. K. Ulmaņa piezīmes. LVVA, 5969. f., 1. apr., 281. l., 141.–145., 437. lp.

39 2 kameras un kultūras padome gara darbiniekiem. Rīts, Nr. 65, 1938, 6. marts, 1. lpp.
40 Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.
41 1935. gadā tika izveidota Latvijas Kredītbanka, kura varēja nacionalizēt jebkuru privātu uzņēmumu valstī 

un kuras lēmumus nevarēja pārsūdzēt tiesā. Banku vadīja Andrejs Bērziņš, kuru Anglijas sūtniecība Rīgā 
raksturoja “kā diktatora [K. Ulmaņa] konfidenciālo finansiālo padomnieku un tuvu draugu. Viņa ietekme 
finansu politikā ir ļoti liela [enormous]” (Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. 
Moceklis, 406. lpp.).
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vienīgi konsultatīvas iestādes.42 Piemēram, sagaidot Rakstu un mākslas kameras un 
Profesiju kameras kopsēdi 1939. gada 24. oktobrī, presē tika precīzi norādīts: “Kultūras 
kameru sanāksmē norādījumus dos valdības locekļi  ..”43 (Te, kā redzam, valdības 
 locekļi dod norādījumus, kuri bija jāīsteno.44) Ja pirmās četras pretendēja uz pretrunu 
pārvarēšanu un harmonijas radīšanu ekonomikā, tad kādas “šķiru pretrunas” bija jā
pārvar, piemēram, gleznotājiem vai aktieriem, kuri tagad nokļuva Rakstu un mākslas 
kameras aprūpē? K. Ulmaņa vienpersoniskais režīms, pat ar policijas un aizsargu palī
dzību, nespēja izkontrolēt visu, īpaši kultūras un mākslas jomu. (Tika izteikta pat ideja 
nodibināt vēl vienu – Audzināšanas kameru, kura apvienotu... mācītājus! Tiesa, šī ideja 
netika īstenota.45) Tagad kontroli īstenoja arī kameras (galu galā katram Latvijas iedzī
votājam bija jādarbojas kādā no sešu kameru sistēmā esošajām profesionālajām orga
nizācijām). Katrai profesijai bija atļauta tikai viena biedrība, kas šo profesiju padarīja 
par viegli kontrolējamu, ar eventuālu nodaļu provincē.46

Otrkārt, līdzīgi Itālijai un Austrijai, kameras tika attēlotas kā alternatīva demokrā
tiskam parlamentam, taču Latvijā kameru sistēmas izveidošana bija lēna un netika pa
beigta līdz PSRS agresijai 1940.  gada jūnijā. Toties netika slēpts, vismaz sākot ar 
1938.  gadu, ka kameras ir Latvijas jaunās  – K.  Ulmaņa  – Satversmes centrālais ele
ments. Iespējams, kādam arī bija ilūzijas par to, ka solītā Satversmes reforma būs 
1922.  gada konstitūcijas reforma, taču ne Lielbritānijas sūtnim Latvijā Edmundam 
Monsonam, kurš jau 1936.  gada decembrī savas valsts ārlietu ministram Antonijam 
Īdenam rakstīja: “Pāris gadījumos esmu mēģinājis sarunās ar kabineta locekļiem iemi
nēties par šo jautājumu [Satversmes reformu] [..] par galīgajiem nodomiem neko vai
rāk nezinu, bet nesaredzu neko, kas liecinātu par atteikšanos tuvākajā nākotnē no taga
dējās efektīvās policijas valdības sistēmas ..”47 Nākamais jauninājums bija pirmo četru 
kameru apvienošana Valsts saimnieciskajā padomē, bet pēdējo divu – Valsts kultūras 
padomē (vēlreiz atzīmēsim, ka te bija ievērojama Austrijas ietekme – tur jau 1934. gadā 
tika ieceltas četras padomes48). Valsts saimnieciskās padomes pirmā sēde notika 
1938. gada 11. janvārī. Sēdes laikā K. Ulmanis norādīja, ka Latvijā tiks izveidota jauna 

42 Pat konsultācijas varēja tikt dotas tikai pilnīgi apolitiskos jautājumos. Piemēram, Lauksaimniecības ka
meras prezidijs 1938. gada 4.  janvāra sēdē “pieņēma darba plānu bekona cūku labuma noskaidrošanas un 
uzlabošanas darbā” (Rīts, Nr. 5, 1938, 5. janv., 2. lpp.).

43 Kultūras kameru sanāksme. Latvijas Kareivis, Nr. 239, 1939, 20. okt., 2. lpp. 
44 Viens no K. Ulmaņa režīma precīzākajiem vērtētājiem, bijušais LZS deputāts Jānis Lejiņš pamatoti atzīmēja: 

“Latvijā kameras bija blefs profesionālā jomā un no tām vēl mazāk varēja gaidīt politiskā laukā ..” (Lejiņš J. 
Mana Dzimtene. Atmiņu un pārdomu atspulgā. [Vesterosa]: Ziemeļblāzma, 1971, 172. lpp.).

45 Sk.: GerhardeUpeniece G. Māksla un Latvijas valsts. 1918–1940. Rīga: Neputns, 2016, 201.–203. lpp.
46 Piemēram, tēlotājmākslā varēja darboties tikai viena organizācija – Latvijas tēlotājmākslas biedrība (Kon

stante  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  – 
Mūzikas biedrība, kura, īstenojot režīma centralizācijas politiku, apvienoja ap 600 biedru (Mūzika okupācijā. 
Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade. 1900–1945. Red. A. Klotiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2011, 41. lpp.).

47 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis, 389. lpp.
48 Austrijas Satversme. Jaunais Zemgalietis, Nr. 96, 1934, 3. maijs, 1.–2. lpp.; Austrijā stājusies spēkā jaunā Sa

tversme. Rīts, Nr. 68, 1934, 2. nov., 4. lpp.



435

“vienotās” tautas pārstāvniecība, kas “vairs nebūs politisko partiju kopsapulce”, bet pēc 
tās izveides kameras nepazudīs.49 Bija skaidrs, ka demokrātiskā iekārta neatgriezīsies. 
Abās padomēs 1939. gada maijā bija 111 locekļu. K. Ulmanis lika padomēm sanākt uz 
kopsēdi 1939. gada 12. maijā (piedalījās 100 locekļi), kura tika pasludināta par pirmo 
“jaunās tautas pārstāvniecības” demonstrāciju. (Jau 1936. gadā Latvijas presē tika rak
stīts par B. Musolīni uzskatu, ka “parlaments atvietojams ar fašistu un korporāciju ka
meru, kas sākumā varētu būt 22 korporāciju kopsēde”.50 Te, kā redzams, ir runa tieši 
par kopsēdi.) Kopsēdē tika noklausīti finanšu ministra Alfrēda Valdmaņa un ārlietu 
ministra V. Muntera ziņojumi un viņiem tika uzdoti deviņi jautājumi (četri jautājumi, 
kuri tika uzdoti V. Munteram, tika izskatīti kopsēdes slepenajā daļā, un to saturs nav 
zināms).51 Nekādus lēmumus kopsēde nepieņēma un nebija tiesiska pieņemt. Vēlāk, 
izsūtījumā Padomju Savienībā, par kameru izveidi K. Ulmanis rakstīja: “.. viss tika pa
veikts no augšas, bez pašas tautas [..] līdzdalības.”52 Savukārt Alfrēds Bērziņš savās at
miņās ir precīzi novērtējis kameru kopsēdes: “Runātāji centās apliecināt uzticību valdī
bai un prezidentam, neizsakot no savas puses nekādus jauninājumus vai ievērojamus 
pārgrozījumus apspriežamajos projektos.”53 Tātad – tikai padevīga runāšana. Jāatzīmē, 
ka kameras, lai arī tikai konsultatīvas iestādes, tomēr bija dārgas: piemēram, 1939. gada 
10.  janvārī Profesiju kamerai valdība piešķīra 35  000  latu tekošo izdevumu segšanai 
līdz 31. martam, tātad tikai trijiem mēnešiem.54 Nav šaubu, ka daudz lielākas summas 
tika piešķirts visām kamerām kopumā un vairāku gadu garumā.

Tā bija izrāde, kura nedrīkstēja aizēnot galveno spēlētāju – K. Ulmani, kurš tika 
sagaidīts ar fanfaru skaņām. Viņš kopsēdi neuzrunāja, lai nemazinātu daudz svarīgākas 
savas uzrunas – 15. maijā, apvērsuma piecu gadu jubilejā, Nacionālajā teātrī – nozīmi. 
Tajā viņš norādīja, ka kameras, to padomes un tikko notikusī padomju kopsēde ir īstā 
Satversmes reforma: “Pa šo ceļu tālāk iedami, mēs arvien vairāk tuvojamies tiešākai 
tautas vietnieku līdzdalībai valsts darbā.”55 Taču viņš lika arī saprast, ka “pa šo ceļu” vēl 
ir jāiet daudz un ilgi (pretēji tam, ko bija teicis 1938.  gada 11.  janvārī: “Es vēlos un 
ceru, ka šis brīdis pienāks drīz”56), vispirms ir “jāaug un jānostiprinās mūsu gara sa
tversmei”, un tikai, kad “šī gara satversme būs nogatavojusies, tad nāks arī pašas dzīves 
politiskā satversme, rakstīta politiska satversme”.57 To varēja saprast kā apliecinājumu 
Latvijas iedzīvotāju vēl nepietiekamajai gatavībai vadonismam un autokrātismam.

Pat gadu vēlāk, 1940. gada pavasarī, “rakstītā saversme” vēl nebija gatava. Uzrunā
jot Darba kameru 1940. gada 7. aprīlī, K. Ulmanis atzina, ka dienaskārtībā ir divu mi
nēto Valsts padomju kaut kāda veida apvienošana: tās “būs jāmēģina noorganizēt vienā 
kopējā galotnē, tiklīdz būs noslēdzies kameru noorganizēšanas darbs”. (Darba kamera 

49 Kāda būs jaunā tautas pārstāvniecība. Rīts, Nr. 12, 1938, 12. janv., 1. lpp.
50 Bokalders J. B. Musolini runa korporāciju padomē. Ekonomists, Nr. 7, 1936, 15. apr., 254. lpp.
51 Mēs jūtamies stipri. Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis Valsts saimnieciskās un kultūras padomju kopsēdē. 

Latvijas Kareivis, Nr. 108, 1939, 13. maijs, 1., 5. lpp.
52 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 323. lpp.
53 Bērziņš A. Nepublicētas atmiņas: laiks, kas negaist. Rīga: Lauku Avīze, 2015, 139. lpp.
54 LVVA, 1307. f., 1. apr., 315. l., 5. lp.
55 Mēs esam strādājuši rītdienai un nākotnei. Latvijas Kareivis, 1939, 17. maijs.
56 Sk. 49. atsauci. 
57 Sk. 55. atsauci.
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bija pakļauta Sabiedrisko lietu ministrijai, un ministrs Alfrēds Bērziņš bija K. Ulmaņa 
personīgais pārstāvis kamerā; savukārt A. Bērziņš 1940. gada marta sākumā par savu 
pārstāvi iecēla savu bijušo sekretāru Kārli Veldri58 – tagad Darba kamera tika pilnīgi 
kontrolēta: K. Ulmanis – A. Bērziņš – K. Veldre. Viens no līdzekļiem, ar kuru minis
trija 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 kameru.59) Tātad tiktu radīta vēl kāda padome, kas 
nemainītu režīma veidu – K. Ulmaņa vienvaldību. Bet, pat ja tiktu organizēta kameru 
“kopējā galotne”, arī tas vēl būtu “tikai ceļa nolīdzinājums pilnīgākai politiskai 
jauniekārtai”.60 1940. gada 15. maijā, atzīmējot režīma sesto gadadienu, tika norādīts, 
ka ar šo K.  Ulmaņa runu “ir pavēstīts jaunās satversmes radīšanas noslēguma 
ievadījums”.61 Tikai “noslēguma ievadījums”. (“Un pamazām [..] top jaunā Latvijas sa
tversme ..”62 Tikai pamazām.)

Trešā iezīme, kas kameru jomā Latviju padarīja atšķirīgu no Itālijas, bija jau mi
nētā fašistu partijas īstenotās kameru kontroles neesamība, jo Latvijā pēc 15. maija ne
darbojās partijas un nepastāvēja ne tikai autentiska masu fašistiskā partija, bet nebija 
pat no augšas radītas K.  Ulmaņa “kabatas” partijas. Tā bija būtiska atšķirība: lai arī 
K. Ulmanis centās savā retorikā, dažu institūciju darbībā, vadoņa kultā savu diktatūru 
modelēt pēc Itālijas parauga, par autentisku fašismu tā nekļuva, un Itālijas sūtnis Lat
vijā Frančesko Mameli 1936. gada 5. februārī atzina: “Latvijas valdība vairs nav nekāda 
fašistu valdība, bet deģenerējusies policejiskā valsts.”63 1939.  gadā K.  Ulmanis tomēr 
bija iecerējis izveidot jaunu partiju, kura būtiski nemainītu viņa režīma autokrātisko 
raksturu, taču to padarītu masveidīgāku un kļūtu par līdzekli sabiedrības mobilizācijai 
un kontrolei. Līdz 1939. gadam režīmam nebija savas struktūras, sistēmas: K. Ulmanis 
balstījās policejiskā kontrolē, armijas lojalitātē, ierēdņu uzticībā. Savā ziņā partijas 
funkcijas pildīja lielā aizsargu organizācija, kura pati tomēr bija stingrā Iekšlietu mi
nistrijas un vēlāk arī Sabiedrisko lietu ministrijas kontrolē.

Ieceri izveidot no augšas valsts partiju K. Ulmanis nekad nepubliskoja. 1939. gada 
maijā viņš vēl šaubījās par tās izveides nepieciešamību. 15. maija piektajā gadadienā 
partiju sistēma vēlreiz tika publiski pilnīgi noraidīta: tieslietu ministrs Hermanis Apsī
tis uzsvēra, ka Latvijā ir “stingra bezpartejiska valdība”.64 Tomēr visās Eiropas autoritā
rajās valstīs, arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, bija diktatoru radītas vai atbalstītas 
partijas, taču arī par tādām partijām Latvijā joprojām oficiāli bija negatīvs viedoklis: 
jurists Kārlis Dišlers, viens no K. Ulmaņa režīma tiesisko principu galvenajiem inter

58 Iecelšana darba kamerā. Kurzemes Vārds, Nr. 57, 1940, 10. marts, 3. lpp.
59 Latvijā 76 905 organizēti strādnieki. Latvijas Kareivis, Nr. 80, 1940, 6. apr.
60 Darbs ir avots spēkam un augšanai. Latvijas Kareivis, Nr. 78, 1940, 9. apr., 1. lpp. 
61 Mēs stāvam uz cieša un stingra pamata. Latvijas Kareivis, Nr. 107, 1940, 15. maijs, 1.–2. lpp.
62 Turpat.
63 Andersons  E. Latvijas vēsture. 1920–1940. Ārpolitika. 1.  sēj. Stokholma: Daugava, 1982, 630.  lpp. Zīmīgi, 

ka tad, kad F. Mameli atstāja Latviju 1936. gada septembrī un K. Ulmanis viņam deva atvadīšanās audienci, 
F. Mameli gan paziņoja, ka viņam “kā itālietim bija dziļš pārdzīvojums otro reizi mūžā skatīt patiesu nacionālu 
atdzimšanu. Pirmo reizi es to piedzīvoju savā dzimtenē.” Tomēr viņa teiktajā vairs nebija jūtama tā sajūsma par 
15. maija režīmu, kāda bija valdījusi 1935. gadā (Sūtnis dr. Mameli atvadās. Rīts, Nr. 243, 1936, 3. sept., 1. lpp.).

64 Tieslietu Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 4, 1939, 868. lpp.
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pretētājiem, radio runā uzsvēra, ka Latvijā “nav un nebūs arī vienas partijas valdības, 
kā tas ir dažās autoritārās valstīs”. Izdzirdējis to, K. Ulmanis savās piezīmēs ierakstīja: 
“Tad kā nu būs ar jaunas apvienības dibināšanu?”65 Viņa runa 1939.  gada 15.  maijā 
Nacionālajā operā būtu varējusi kļūt par iespēju pasludināt jauno ieceri, taču šaubas 
vēl nebija pārvarētas, un K. Ulmanis paziņoja, ka valstī nenotiks atgriešanās “pie at
mestās veco partiju laika kārtības un parašām”.66 Pie “veco partiju” – t.i., parlamentārās 
demokrātijas  – sistēmas viņam patiešām nebija vēlēšanās atgriezties, taču iecere par 
vadonim pakļautas partijas izveidi nobrieda, šaubas tika pārvarētas. Tika nolemts iz
veidot, viņa paša vārdiem runājot, “vispārēju politisku organizāciju  [..] centralizētas 
politiskas partijas veidā [..] Kopā ar politiskas partijas izveidošanu bija paredzēts vei
dot arī jaunatnes savienību ..”67 (Alfrēds Bērziņš 1963. gadā trimdā rakstīja: K. Ulmanis 
“paredzēja spēcīgas valsts partijas nodibināšanu, ietverot tajā kā laukus, tā pilsētu. Ul
maņa iecerē tā būtu partija, kuras priekšgalā atrastos viņš pats.”68)

Ideja bija ne tikai par centralizētu politisku partiju, izveidotu no augšas, bet arī par 
partijai pakļautas jaunatnes organizācijas izveidi. Partiju bija iecerēts nosaukt par Tau
tas vienības partiju; par tās simbolu bija izvēlēts balts vanags uz zaļa fona, un katram 
biedram būtu jānēsā Nameja gredzens.69 Partija patiešām kļūtu masveidīga, taču tas 
nepadarītu to par īstu masveida fašistisku partiju. Masveidīgums arī tiktu nodrošināts 
no augšas: kā 1969.  gadā atzina A.  Bērziņš, “aizsargu organizācija ar tās plašo saimi 
tiktu iesaistīta jaunās tautas vienības partijas darbā”.70 Ja partijas pamats būtu aizsargu 
ieskaitīšana, tad tās jaunatnes organizācija veidotos tādā pašā veidā, ieskaitot tajā 
K. Ulmaņa 1929. gadā radītos mazpulkus un padarot tos par vienīgo jaunatnes organi
zāciju valstī. 1938.  gada 8.  janvārī, uzrunājot mazpulkus Rīgā, K.  Ulmanis paziņoja: 
“Un šis gads ir arī nolemts tam, lai kopā ar citiem darbiem un uzdevumiem [..] mēs 

65 LVVA, 5969. f., 1. apr., 281. l., 177. lpp.
66 Sk. 55. atsauci.
67 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 323. lpp.
68 Bērziņš A. Labie gadi. Pirms un pēc 15. maija. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1963, 245. lpp. Savukārt atmiņās, 

kuras nebija paredzētas publicēt viņa dzīves laikā un kuras dienas gaismu ieraudzīja tikai 2015. gadā, A. Bēr
ziņš rakstīja: “Pēc Ulmaņa toreiz izteiktiem uzskatiem, šīs partijas pamats būšot zemnieki, strādnieki un 
aizsargi. Armija netika minēta, jo armijai bija jāpaliek ārpus partiju politikas. Nameja vanags vārpu vainagā, 
kuru sākām lietot kā dekoratīvo elementu prezidenta tribīnei, bija plānots kā iecerēts valsts partijas simbols” 
(Bērziņš A. Nepublicētas atmiņas: laiks, kas negaist, 139. lpp.). Te svarīgs ir iecerētās partijas apzīmējums – 
valsts partija.

69 Sk.: Politiska “divkauja” pēc 34 gadiem. Latvija Amerikā, Nr. 93, 1966, 23. nov. “Nameja gredzens” K. Ul
manim tika pasniegts jau 1935.  gada maijā, atzīmējot apvērsuma pirmo gadadienu. Kopā ar gredzenu 
tika pasniegta adrese ar vārdiem “Nāc, visu gaidītais Zemnieku Ķēniņ!” (Nameja gredzens atradies. Rīts, 
Nr. 133, 1935, 15. maijs, 17. lpp.). Vanaga attēls savukārt tika izmantots jau 1937. gadā, atzīmējot 15. maija 
apvērsuma gadadienu (Svētku rota Prezidenta pilij. Brīvā Zeme, Nr. 104, 1937, 11. maijs, 1., 11.  lpp.), bet 
ļoti plaši – 1938.  gada novembrī, Latvijas neatkarības 20 gadu svinību laikā. Tā bija “Vadoņa zīme” (Ha
novs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940. Rīga: Zinātne, 2012, 
225. lpp.). Jelgavā, Viestura pilī, “virs galvenajām durvīm atradīsies 5 m liels vairogs ar Nameja zīmi – balts 
vanags vārpu vainagā  ..” (Nameja zīme pie Viestura piemiņas pils. Brīvā Zeme, Nr.  243, 1938, 25.  okt., 
1. lpp.).

70 Cit. no: Butulis  I. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–
1940. gadā, 75. lpp.
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pabeigtu arī jaunatnes apvienošanas darbu un lai jaunatnei dotu vienotu vadību.”71 
(“Vienotas vadības” uzdevums tika atkārtots arī gada beigās,72 taču galu galā netika 
paveikts.) Partiju izveidot K. Ulmanis nepaspēja – pienāca 1939. gada rudens ar pilnīgi 
negaidītiem notikumiem. Pat ja partija tiktu izveidota, režīms tikai ārēji iegūtu proto
talitāra, mobilizējoša režīma vaibstus, praksē tomēr joprojām paliekot par K. Ulmaņa 
vienvaldību, kuru rotātu paša vadoņa vadīta un viņam pilnīgi pakļauta organizācija, 
kura tomēr varbūt palielinātu vadoņa iespējas kontrolēt sabiedrību.

1939. gadā beidzot tika uzsākta pašvaldību reforma. 1939. gada 30. jūnijā tika pie
ņemts likums par pilsētas pašvaldībām. Pirms 15.  maija apvērsuma pašvaldības bija 
demokrātiskās iekārtas dabiska sastāvdaļa. Pilsētas pašvaldības uzbūve bija šāda: 
1)  pil sētas dome bija pilsētas parlaments, kurš brīvās vēlēšanās tika vēlēts līdz 
1931. gadam uz trīs gadiem, bet, sākot ar 1931. gadu, – uz četriem gadiem; 2) pilsētas 
valde bija domes izpildorgāns un pilsētas valdība; 3)  valdes darbību vadīja pilsētas 
galva – pilsētas “ministru prezidents”; 4) revīzijas komisija kontrolēja domes finansiālo 
darbību.73 Pēc 15. maija valsts apvērsuma domes – tāpat kā valsts parlaments Saeima – 
tika atlaistas un par pilsētu galvām tika iecelti režīmam uzticīgi cilvēki. Tagad, 
1939.  gadā, jaunā likuma būtība bija šāda. Pilsētu pašvaldību veidoja četras daļas: 
1)  pilsētas vecākais (Rīgā  – lielvecākais)  – galvenā pašvaldības persona (nosaukuma 
maiņa no galvas uz vecāko tika pamatota ar vēlēšanos vienādot pašvaldību vadītāju 
nosaukumus, jo laukos bija tieši vecākie); 2) pilsētas valde; 3) pilsētas padome; 4) revī
zijas komisija. Visus pašvaldību darbiniekus iecēla iekšlietu ministrs, nekādas vēlēša
nas nebija paredzētas. (Ministrs Kornēlijs Veidnieks par to izteicās šādi: “Autoritārais 
princips, kas konsekventi izpaužas pilsētu jaunajā iekārtā, prasa katras amatpersonas 
personīgu atbildību. Tāpēc  likums paredz, ka visas pilsētu pašvaldības amatpersonas 
ieceļ augstākais pašvaldību dzīves vadītājs  – iekšlietu ministrs.”74) Tas attiecās arī uz 
pilsētas padomi un tās locekļiem – padomniekiem (šķiet, ka te bija vēlēšanās institūci
jas nosaukumā uzsvērt tās latviskumu pretstatā agrākajai “vāciskajai” domei, bet, 
iespē jams, cits nosaukuma maiņas cēlonis bija vēlēšanās izdzēst atmiņu par demokrā
tijas posma domi): tas bija zināmā mērā dekoratīvs goda amats, par kuru padomnieki 
nesaņēma atlīdzību. Ja vecāko, valdi un revīzijas komisiju iekšlietu ministrs iecēla uz 
sešiem gadiem, tad padomniekus – tikai uz trim, jo viņu kandidātus varēja ierosināt 
kameras, kuras pašas tika ieceltas uz trim gadiem. Lai arī padomes un padomnieku 
institūcijas ieviešana tika plaši propagandēta kā liels solis pretim tautas līdzdalībai 
pašvaldību darbā, padomnieku tiesības bija ļoti ierobežotas – faktiski viņi varēja tikai 

71 Vienota vadība jaunatnei. Rīts, Nr. 9, 1938, 9. janv., 2. lpp. Jau  uzreiz pēc apvērsuma pastāvēja iecere apvie
not un centralizēt jaunatnes organizācijas. 1934. gada septembra sākumā tika paziņots, ka jau ir “izstrādāts 
projekts centrālai jaunatnes organizācijai” (Rīts, Nr. 11, 1934, 5. sept., 1. lpp.). Tas tomēr palika tikai projekts, 
un vēl ir jāpētī, kāpēc tas netika pilnībā īstenots.

72 1938.  gada novembrī režīma oficiozais žurnāls “Sējējs” rakstīja, ka visas citas jaunatnes organizācijas, 
izņemot mazpulkus, “ilgi nevarēs paciest” (Baumanis A. Tautas vadonis Kārlis Ulmanis. Sējējs, Nr. 11, 1938, 
1128. lpp.).

73 Rīga sociālisma laikmetā. 1917–1975. Rīga: Zinātne, 1980, 66. lpp.
74 Veitmanis K. Pilsētu pašvaldību reforma. Pašvaldības Darbs, Nr. 7, 1939, 1. jūl., 163. lpp.
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“jautāt un saņemt paskaidrojumus no pilsētas valdes amatpersonām”75 vai “ar pado
miem un ierosinājumiem palīdzēt pilsētas vadībai”.76 Pat “jautāšana” tika stingri regla
mentēta.77 Tāpat kā attiecībā uz kamerām, arī attiecībā uz pilsētu padomi tika uzsvērts, 
ka “Prezidents [K. Ulmanis] zinās laiku, kad pārstāvju izraudzīšana pilsētu padomēs 
varēs notikt ar pilsoņu tiešāku līdzdalību”.78 Pat piecus gadus pēc valsts apvērsuma šis 
laiks vēl nebija pienācis (principu ziņā līdzīga būtu bijusi arī lauku pašvaldību reforma, 
taču to nepaspēja pieņemt līdz Latvijas valsts bojāejai 1940. gadā – jaunās un drama
tiskās problēmas, kuras piemeklēja Latviju pēc Otrā pasaules kara sākuma, bija galve
nais aizkavēšanās cēlonis).79

Vēl viena iecere, kura K. Ulmanim radās 1939. gadā, bija šāda. 21. jūlijā Ministru 
kabinets uzklausīja un pieņēma viņa priekšlikumu “dibināt apgabala priekšnieka 
amatu, pa vienam katrā no 4 valsts apgabaliem. Uzdot šo jautājumu pētīt un ievākt va
jadzīgos materiālus no ārzemēm ..”80 Šīs ieceres iemesli ir neskaidri, taču jaunas pār
valdes struktūras – apgabalu un to priekšnieku – ieviešana varēja liecināt par vēlēšanos 
pakļaut valsti vēl stingrākai kontrolei – nu jau no apgabalu centriem. Te tomēr varētu 
slēpties arī draudi K.  Ulmaņa vienvaldībai, ja apriņķa priekšnieki būtu kļuvuši par 
sava veida reģionāliem vadoņiem. Arī šo ieceri K.  Ulmanis  nepaspēja realizēt līdz 

75 Nozvērināti Rīgas padomnieki. Rīts, Nr. 340, 1939, 9. dec., 1. lpp. Rīgas pilsētas padome sanāca uz pirmo sēdi 
1939. gada 8. decembrī. Padomnieki deva zvērestu iekšlietu ministram K. Veitmanim (nedaudz vēlāk viņš 
latviskoja uzvārdu un nomainīja vācisko Veitmani uz latvisko Veidnieku) un nosūtīja K. Ulmanim “dziļākās 
cieņas, padevības un nešaubīgas uzticības apliecinājumu” (Galvas pilsētas padomes sveiciens un solījums 
Prezidentam. Rīts, Nr. 341, 1939, 10. dec., 2. lpp.). Kā redzam, “nozvērināšanas” rituālā galvenais uzsvars tika 
likts uz padevību un uzticību K. Ulmanim, kuru K. Veitmanis šajā sakarībā nodēvēja par “Lielo 15. maija 
Radītāju”. Kopumā visā valstī tika iecelti 858  padomnieki; Rīgas padomē bija 36, Liepājas, Daugavpils, 
Jelgavas padomē  – 30, Ventspils, Rēzeknes padomē  – 24, citu pilsētu padomēs bija mazāks padomnieku 
skaits. Grūti saprast, kāpēc visvairāk pārstāvju padomēs bija deleģējusi Darba kamera – 250 amatniekus un 
76 strādniekus. Te bija acīmredzama režīma koķetēšana ar pilsētu “darbaļaudīm”: liela daļa no strādniekiem 
padomniekiem bija valdības kontrolēto arodbiedrību priekšnieki (Strādnieku pārstāvji pilsētu valdēs un 
padomēs. Darba Dzīve, Nr. 48, 1939, 25. nov., 4. lpp.; Pilsētu padomēs darbosies 858 padomnieki. Latvijas 
Kareivis, Nr. 15, 1940, 20.  janv., 2.  lpp.; Pilsētu padomēs reprezentētas visas iedzīvotāju šķiras. Rīts, Nr. 62, 
1940, 3. marts, 11. lpp.).

76 Kā saimnieko Rīga. Rīts, Nr. 336, 1939, 5. dec., 1., 3. lpp.
77 K. Veitmanis izdeva instrukciju par padomes sēžu norisi. Instrukcija noteica, ka padomes sēdes vada pilsētas 

vecākais un padomniekiem sēdes laikā “aizliegts ielaisties atsevišķās sarunās ar pārējiem padomniekiem”, 
“tāpat nav atļauti starpsaucieni”, “par vienu jautājumu padomnieks nevar runāt vairāk kā divas reizes”, 
“padomes sēdes vadītājs var saīsināt [padomnieka] runas laiku, slēgt runātāju sarakstu vai debates pilnīgi 
izbeigt” (Darba kārtība pilsētu padomēm. Brīvā Zeme, Nr. 19, 1940, 24. janv., 1. lpp.). Pilsētas vecākais vien
laikus bija arī padomes svarīgākās komisijas – budžeta komisijas – vadītājs (Galvas pilsētas Rīgas padome. 
Pašvaldību Darbinieks, Nr. 3, 1940, 207.–212. lpp.).

78 Nozvērināti Rīgas padomnieki. Rīts, Nr. 340, 1939, 9. dec., 1. lpp. 
79 Sk. iekšlietu ministra K.  Veitmaņa skaidrojumu 1940.  gada 1.  janvārī: Pašvaldību Darbinieks, Nr.  1, 1940, 

1. janv., 1. lpp. Kā liecina J. Kaminska, finanšu ministra kopš 1939. gada novembra, teiktais ministrijas de
partamentu direktoru apspriedē 1940. gada 2. martā, pastāvēja arī šādas ieceres: “Apriņķu un pagastu skaita 
samazināšana [..], mazo pilsētu pašvaldību likvidēšana, pievienojot tās pagastu pašvaldībām  ..” (LVVA, 
6824. f., 1. apr., 38. l., 59. lp.). Šo ieceru cēlonis nav skaidrs; iespējams, tā bija vēlēšanās vienkāršot pārvaldi 
un samazināt izdevumus. Protams, gandrīz nekas no šīm iecerēm netika realizēts līdz Latvijas okupācijai, 
kas notika pēc dažiem mēnešiem. Šķiet, ka tikai vienā gadījumā tika likvidēta mazas pilsētas pašvaldība un 
pievienota pagastam – Lejasciems Gulbenes apriņķī, kas no 1928. gada bija bijis pilsēta, bet 1939. gadā šo 
statusu zaudēja un tika pievienots pagastam.

80 LVVA, 1313. f., 1. apr., 140. l., 169. lp.
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1940.  gada jūnijam. Valsts bojāejas brīdī režīms pēc savas būtības bija tāds pats kā 
1934.  gadā  – K.  Ulmaņa vienpersoniskā, autoritārā, pat autokrātiskā diktatūra, kura 
bija, iespējams, autoritārākā un vienlaikus vienkāršākā visā Eiropā (kas nenozīmē, ka 
tā bija represīvākā), jo atšķirībā no citiem antidemokrātiskiem režīmiem Latvijā nepa
stāvēja nekāds parlaments, pat ne dekoratīvs (visās citās diktatūrās tāds bija),81 un ne
bija nevienas diktatoram pakļautas partijas.

15. maija režīma ideoloģija

1939. gadā, kad triumfāli tika atzīmēta autoritārā režīma piecu gadu jubileja, par 
tā galveno ideologu bija kļuvis izglītības ministrs Jūlijs Auškāps, kurš formulēja trīs re
žīma ideoloģijas pamatprincipus: vienība, vadonība, latviska Latvija.82 Vienības definī
cijā bija vērojams liels Itālijas fašisma iespaids – personisko interešu pakļaušana valstij, 
visu pretrunu likvidēšana, bet “definīcijas” galvenā būtība bija prototalitārā tendence, 
centralizācija: vienību var realizēt tikai caur plānveidību – organizētam un plānveidī
gam83 Latvijā jābūt visam, kas dzīvo. Visai dzīvei jābūt valstiskotai. Vadonība savukārt 
bija vienotības pilnīgākais iemiesojums.84 Dieva izredzētais pravietis – vadonis – rea
lizē vienību un nodrošina tās garīgo saturu (J. Auškāps, viens no pirmajiem latviešu 
zinātniekiem, kurš cita starpā 1910. gadā Pēterburgā bija izstrādājis principiāli jaunu 
metodi krāsvielas tiešai spektrofotometriskai noteikšanai un Latvijas Universitātē 
bija  organiskās ķīmijas tehnoloģijas profesors,85 tagad rakstīja zinātnieka necienīgas 
 blēņas).

Lai sasniegtu latvisku Latviju, bija ne tikai skaidri jānosaka gandrīz nenosakā
mais – kas ir latviskums –, bet arī (kas bija vēl svarīgāk) jāierāda šim konstruētajam 
latviskumam atbilstoša vieta režīma ideoloģijā. Vispirms J. Auškāps definēja latvieša 

81 Jurists A. Alnis uzsvēra, ka K. Ulmaņa režīms ir pārāks par nacionālsociālistu režīmu Vācijā, jo Latvijā nav 
pat Vācijas formālā parlamenta – reihstāga – un K. Ulmaņa varu nekas neierobežo (pat tīri dekoratīvi): tā ir 
nedalāma un neaprobežota (Alnis A. No parlamentārisma uz autoritāru vadonības valsti, 807. lpp.).

82 Auškaps J. 15. maija idejiskais saturs. Sējējs, Nr. 5, 1939, 460.–462. lpp.
83 Aizraušanās ar plānveidīgumu bija neatņemama režīma iezīme, kura J.  Auškāpa skaidrojumos ieguva pat 

komiskas izpausmes. Piemēram, 1937. gada septembrī, kad tika atzīmēta K. Ulmaņa 60 gadu jubileja, viņš 
paziņoja, ka K.  Ulmaņa kļūšana par Vadoni ir “Likteņa griba, Augstākās varas apzināts un plānveidīgs 
sakārtots notikumu un apstākļu savirknējums” (Auškaps J. Gadījums vai Likteņa griba. Rīts, Nr. 242, 1937, 
4. sept., 2. lpp.).

84 Vēlreiz jāatzīmē Itālijas lielais iespaids; piemēram, R. Dēliņš rakstā “Vadonības principi mūsu dzīve” plaši 
citēja K.  Ulmaņa skaidrojumus par vadonības principu, kuri savukārt bija pilnībā aizgūti no itāļu autora 
R. Gvardīni (Sējējs, Nr. 1, 1936, 1. janv., 32. lpp.). Savukārt ģenerālis J. Balodis savās atmiņās pieminēja kādu 
valdības sēdi, kurā K. Ulmanis izklāstījis savus priekšstatus par vadoņa lomu valsts dzīvē: “Tika citēti daudzi 
izteicieni no Musolīni domām Eiropas presē  ..” (Balodis  J. Atmiņu burtnīcas. 1918.–1939. gads, 242.  lpp.). 
1936. gada decembrī Latvijas Universitātē pat tika nolasīts speciāls lekciju cikls par fašistisko valsti Itālijā. 
Lektors, Romas Universitātes profesors G. Bartoloto nobeiguma lekcijā īpaši uzsvēra, ka “jaunu ideoloģiju 
nesīs fašisms  – sadarbība starp vadoni un masām”, kā arī “vēl sirsnīgiem vārdiem cildināja Latviju, kas 
pārdzīvo gandrīz tādus pašus valsts iekārtas attīstības posmus kā Itālija” (Ne demagoģija, bet spējas rada 
va doni. Brīvā Zeme, Nr. 283, 1936, 12. dec., 7. lpp.).

85 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 29. lpp.
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dabu: latvietim ir svešs anarhisms, nihilisms, bezdarbība, sapņai
nība, fatālisms, bravūra, skaļums, svešas ietekmes u.tml. 
15. maija cēlāja kodekss bija domāts vienam skaidram mērķim – 
padevības vadonim ieaudzināšanai. “Latviskumam” bija jēga 
tikai šī galvenā mērķa īstenošanas kontekstā. Skaidrojot, kāpēc 
latvietis nedrīkst būt liriķis, tika viennozīmīgi norādīts: “.. liriķus 
grūti disciplinēt, viņi allaž jūsmo par absolūtu brīvību.”86 Ne tikai 
latviskums, pat nacionālisms – lai cik liela vieta tam arī tika ierā
dīta – režīma ideoloģijā nebija vērtība pati par sevi, bez saistības 
ar galveno politisko un ideoloģisko principu – vadonību,87 kura 
kā galvenais princips bija parādījusies jau dažas dienas pēc ap
vērsuma Edvarta Virzas rakstos. Vienotas tautas 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”.88 Te jau 
ir parādījusies visiem režīma gadiem raksturīgā aizraušanās ar 
plānveidību visās jomās.

Par nacionālisma principa attiecībām ar vadonismu K.  Ul
manis 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 vienprā
tību, jo nacionālisms neprasīja vairs sevišķus pierādījumus, bet drīzāk pareizu iz
pratni ..”89 Te ir divas svarīgākās atziņas: pirmkārt, 15. maija režīmā galvenais ir vien
prātība (vadonisms); otrkārt, nacionālismam pareizi jāizprot vienprātība. 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 – pērkonkrustieši. Visi 
režīma ideoloģijas principi darbojās tikai vadonības kontekstā un bija tam pakļauti: 
vadonis, kā uzsvēra J.  Auškāps, “kārto un veido dzīvi no vienas vietas un vienā 
virzienā”.90 (Zīmīgi, kā presē tika interpretēts arī vienotības princips: “Atslēga politis
kai vienībai ir vara, bet garīgai – uzticība šai varai.”91 Vara Latvijā bija K. Ulmanis.) 
Vadonisms tika pamatots pat teoloģiski, turklāt svarīgākais bija ne tik daudz apgal
vojums par K.  Ulmaņa “dievišķo izcelsmi (“Dievs vienmēr ir nomodā  [..] Viņš arī 
mūsu tautai visvajadzīgākā brīdī sūtīja Vadoni  ..”92), bet atziņa, ka “tautas spēks 

86 Nacionālā nelaime. Sējējs, Nr. 9, 1938, 898. lpp.
87 LU profesore Vita Zelče ir pamatoti uzsvērusi: “Vissvarīgāko ideoloģisko principu vidū bija vadonisms [..] 

Vado nisms 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, Nr. 6).

88 Sauliets V. Lauki un pilsētas. Rīts, Nr. 63, 1934, 28. okt., 2. lpp.
89 Tautas goda apziņas spēks. Rīts, Nr. 43, 1938, 12. febr., 1. lpp.
90 Auškaps J. 15. maija idejiskais saturs, 460.–462. lpp.
91 M. S. Uzticība. Rīts, Nr. 39, 1938, 8. febr., 2. lpp.
92 Liepiņš A. Autoritāra valsts reliģiskā skatījumā. Latvijas Kareivis, Nr. 109, 1939, 14. maijs, 18. lpp.

1. att. Ziņa par K. Ulmaņa 
skulptūras izveidi (Jaunākās 
Ziņas, 1939, 3. jūn.)
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ir   paklausībā pret to, kam Dievs ir uzticējis vadīt šo tautu”.93 Atslēgas vārds ir pa
klausība.

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, K. Ulmanis paziņoja, ka 15. maija režīms ir “izpelnījies celtniecības laik
meta apzīmējumu”.94 (Tā bija t.s. idejiskā celtniecība.95 K.  Ulmanis varēja tikt saukts 
par Vadoni – Celtnieku.) Vislielākajai “latviskošanai” tiktu pakļauta Rīga. Autoritārā 
celtniecība ietvēra 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). Uzcelts (vai radīts) bija samērā maz: nelielais 
Doma laukums Rīgā tika iespaidīgi paplašināts, nosaukts par 15. maija laukumu un iz
mantots autoritārā režīma masu pasākumiem un jaunajiem nacionālajiem rituāliem 
(mazpulku jūsmām un gaidu sasauksmēm) un K. Ulmaņa uzrunām no Kredītbankas 
balkona (sk.  2.  att.).96 T.s. latvisko arhitektūru iemiesoja smagnējā Tiesu pils un 
 Finanšu ministrijas ēka; tika uzbūvēts Armijas ekonomiskais veikals un Kara muzejs 
(abas ēkas bija visnotaļ veiksmīgas arhitektūras ziņā).

Savukārt ieceres bija elpu aizraujošas, sākot jau ar 1934. gada oktobrī paziņoto lē
mumu nojaukt ēkas starp K. Valdemāra ielu un Raiņa bulvāri un tur uzcelt “Rīgas pil
sētas milzīgu namu”.97 (Visos projektos figurēja vārdi “milzīgs”, “grandiozs”, “monu
mentāls”. Tā bija pašvērtība.) Lai arī turpmāk Rīgas pārvaldei tika paredzēta cita vieta, 
vēsturisko bulvāru ēku nojaukšanas iecere bija nopietna. “Rīgu, kur tik daudz svešu 
elementu, mēs drīz nepazīsim,” uzsvēra režīma ideologi.98 1936. gada maijā tika pazi
ņots, ka Lielās ģildes nams ir “maznozīmīgs arhitektoniskā un vēsturiskā ziņā” un tā 
vietā jāuzceļ kongresu nams ar telpām 5000 apmeklētājiem.99 Tam sekoja citi Vecrīgas 
pārbūves radikālie, pat barbariskie projekti. Ieceres ietvēra Rīgas pilsētas pārvaldes bi
roju namu Daugavmalā, Rīgas pilsētas valdes nama augstbūvi, Pasta krājkases namu, 
pieminekli K.  Ulmanim Kārļa (bijušajā 13.  janvāra) ielā un, iespējams, Kārļa Zāles 
monumentālo skulptūru “Mūsu varonis”, kurā zirgu nebija apseglojis karavadonis, bet 
drīzāk saimnieks un zemes arājs (K. Ulmanis tika dēvēts tieši par zemes saimnieku, 

93 Hanovs  D., Tēraudkalns  V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940, 270.  lpp.; 
“Vadonības princips saistās ar uzticību un paklausību vadonim [..] Katrs ir priecīgs paklausīt vadonim  ..” 
(Dēliņš R. Vadonības principi mūsu dzīvē, 32. lpp.).

94 Latvijas Kareivis, Nr. 22, 1939, 27. janv., 1. lpp.
95 Liepiņš R. Celtniecība atjaunotā Latvijā. Pašvaldību Darbinieks, Nr. 1, 1939, 1. janv., 12. lpp. 
96 Lejnieks J. Rīga, kuras nav. Rīga: Zinātne, 1998, 95.–98. lpp.
97 Rīgas pilsētas milzu nams. Rīts, Nr. 59, 1934, 24. okt., 1. lpp. “Milzu nama” projektu izstrādāja arhitekts Alek

sandrs Klinklāvs, taču tas nebija viņa labākais projekts – noteikti ne salīdzinājumā ar realizētajiem izcilajiem 
slimnīcu Rīgā un sanatorijas Tērvetē projektiem. Par A. Klinklāvu sīkāk sk.: Krišāne I. Aleksandra Klinklāva 
funkcionālisma izjūta: Rīga – Monreāla – Čikāga. Pilsēta. Laikmets. Vide. Rīga: Neputns, 2007, 167.–189. lpp. 
Kā jau bija ierasts 15. maija režīma arhitektūrā, projekta galvenā vērtība bija tā augstums – 60 metri. Projekta 
īstenošanai bija paredzēts nojaukt Rīgas 3. ģimnāzijas ēku K. Valdemāra ielā (Monumentālais pilsētas nams. 
Rīts, Nr. 236, 1935, 28. aug., 4. lpp.). Vēlāk pat šis projekts tika atzīts par nepietiekami monumentālu.

98 Kroders A. Mēneša apskats. Aizsargs, Nr. 2, 1936, 15. febr., 137. lpp.
99 Kongresa nams bij. L. Ģildes vietā. Rīts, Nr. 143, 1936, 26. maijs, 1. lpp.
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tēvu100 un arāju). Visu pārspēja Uzvaras laukuma plāni: tā būvprogramma bija pat pla
šāka par tobrīd ļoti lielās celtnes – Berlīnes 1936. gada olimpiskā stadiona – izmēriem, 
lai arī Vācija nebija skopojusies ar telpu (sk. 3. att.). Viens no laukuma kompozīcijas 
centrālajiem elementiem bija 60  metrus augstais Uzvaras tornis, kura apakšējā daļā 
bija paredzēta svētnīca tautas vadoņu piemiņai101 (iespējams, ka te vēlētos atdusēties 
pats K. Ulmanis). Nekas no iecerētā netika uzcelts līdz Latvijas okupācijai 1940. gada 
jūnijā.

Visnegatīvāko ietekmi uz Rīgas arhitektūru atstātu divu ietekmīgo arhitektu  – 
 Pāvila Dreijmaņa (Rīgas pilsētas nacionālās celtniecības komitejas priekšsēdētāja) un 
Paula Kundziņa – 1936. gadā izstrādātie plāni, kuri vēlāk tika apvienoti “Priekšlikumā 
sabiedrisko celtņu novietnei Rīgas Centrālā daļā”, kas paredzēja nojaukt lielāko daļu 

100 “.. mēs Kārli Ulmani dēvējam ne tikai par mūsu tautas vadoni un valsts Vadoni, bet arī par mūsu Zemes 
Tēvu” (Goba A. Še ir zeme un šīs zemes Tēvs. Latvijas Kareivis, Nr. 287, 1939, 17. dec., 2. lpp.).

101 Lejnieks J. Rīga, kuras nav, 122. lpp.

2. att. Valsts apvērsuma piektās 
gadadienas svinības Rīgā, 
15. maija laukumā 1939. gada 
15. maijā (Atpūta, 1939, 19. maijs)
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Raiņa bulvāra ēku un to vietā uzbūvēt masīvu, drūmu valdības ēku rindu,102 likvidēt 
apbūvi Šķūņu ielā starp Zirgu, Amatu un Laipu ielu ar nozīmīgākajiem Kristofa 
 Hāberlanda namiem, Bastejkalnā uzbūvēt panteonu u.tml. Ticami, ka šāda mēroga 

102 P. Dreijmaņa projektu sk. 4. attēlā (Nākotnes Rīga. Rīts, Nr. 143, 1936, 26. maijs, 7. lpp.). Aplūkojot projektu, 
var redzēt, ka bija paredzēts nojaukt ne tikai lieliskās bijušās savrupmājas Raiņa bulvārī, kurās tolaik atradās 
Vācijas un Francijas sūtniecības, bet pat Latvijas Universitātes (bijušā Politehniskā institūta) vēsturisko ēku. 
Pats P. Dreijmanis par savām iecerēm stāstīja: “Brīvības pieminekļa abās pusēs ar laiku jānostājas ne privātiem 
namiem, bet valsts monumentālām celtnēm [..] paredzamā nākotnē Raiņa bulvāris pārvērtīsies plašā divu 
ceļu ielā  [..], grandiozu monumentālu celtņu virknē 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 savienojumu pāri Raiņa bulvārim. Valdemāra 
ielas otrā pusē pretim nostātos citas monumentālas ēkas.” Pat Operas namu bija paredzēts nojaukt un uzcelt 
jaunu, monumentālu (Nākotnes Rīga. Brīvā Zeme, Nr. 116, 1936, 25. maijs, 1.  lpp.). Grandiozā celtniecība 
bija paredzēta veseliem desmit gadiem, kuru gaitā rīdzinieki zaudētu daudz mīļu celtņu un figūru: piemēram, 
“pazudīs, starp citu, strūklaka ar nimfas statuju Nacionālās operas apstādījumos, rajonā, kuru tad šķērsos 
jauns satiksmes bulvāris – ceļš” (Darba plāns desmit gadiem. Rīts, Nr. 225, 1937, 18. aug., 1. lpp.). Te bija runa 
par katram rīdziniekam un pilsētas viesim zināmo Augusta Folca radīto baseina skulptūru “Nimfa” (1887).

3. att. Uzvaras laukuma projekti 
(Atpūta, 1939, 3. febr.)
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plāniem bija politisks atbalsts.103 Par laimi, no 
paredzētajām 33 celtnēm tika uzceltas tikai jau 
minētā Finanšu ministrija un Kara muzejs.104 
Šķiet, ka visilgāk pastāvēja cerība par K. Ulma
nim personiski tuvās gigantiskās Pasta krājka
ses 13.  janvāra ielā uzcelšanu.105 Pat lai uzrak
stītu jaunu, nacionālu Latvijas vēsturi, “mums 
vispirms ir jānojauc šīs nelatviskās celtnes”, ap
galvoja un pieprasīja Arveds Švābe.106

Nozīmīgs līdzeklis režīma ideoloģiskai un 
politiskai stiprināšanai bija dažādu veidu poli
tiskie rituāli,107 īpaši daudzveidīgie svētki 
(“Latvijas autoritārā laika  sabiedrību pamatoti var dēvēt par nepārtrauktu svētku 
sabiedrību”108). Turpinot svinēt Latvijas Republikas galvenos valsts svētkus (18. un 
11. novembri u.c.), kalendārs tika papildināts ar jauniem valsts svētkiem, no kuriem 
īpaši svarīgs bija 15. maijs, valsts apvērsuma diena, kura tika nosaukta par Valsts vienī
bas dienu. Valsts svētki tika svinēti grandiozi, lai radītu, cik vien iespējams, spēcīgu ie
darbību uz to dalībniekiem. Iedzīvotāju atbalsta iegūšanai tika radīti jauni tautas svētki 
un izrādes (izrāde “Atdzimšanas dziesma” kā pirmie tautas svētki pēc apvērsuma jau 
1934. gadā; 1936. gada 11. aprīlis, kad K. Ulmanis kļuva par Valsts prezidentu; K. Ul
maņa 60 gadu jubileja nākamajā gadā u.c.). Vadoņa un “vienotās tautas” saiknes stipri
nāšanai tika īstenoti vienotības pasākumi un K. Ulmaņa braucieni pa valsti, kuru laikā 
viņš sniedza instrukcijas pat par akmeņu novākšanu no pļavām un tīrumiem, bija 
dāsns ziedotājs dažādām organizācijām (dažreiz arī privātpersonām) un cienāja bēr
nus ar saldumiem: “Cilvēki brauciena rituālos identificēja sevi ar varu, tās norādīju
miem 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 

103 Pētersons R. Politiskie konteksti Pieminekļu valdes darbībā (1923–1940). Māksla un politiskie konteksti: rak
stu krājums. Rīga: Neputns, 2006, 103.–104. lpp.

104 Vienlaikus pastāvēja pilnīgi vajadzīgas celtniecības ieceres ārpus Rīgas vēsturiskā centra, piemēram, Rīgas 
pilsētas 1. slimnīcas lielas paplašināšanas plāns, kurš paredzēja Brīvības, Šarlotes, A. Briāna, K. Valdemāra 
un Aizsargu ielas rajonā uzbūvēt veselu slimnīcu celtņu kvartālu (Plāns slimnīcas celtņu kvartālam. Rīts, 
Nr. 38, 1938, 7. marts, 1. lpp.).

105 Krājkase bija iecerēta ar torni 140 metru augstumā, kurš 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 plānā, tā arī siluetā” 
(Krastiņš J. Latvijas Republikas būvmāksla. Rīga: Zinātne, 1992, 49.–50. lpp.). Vēl pat 1939. gada 16. oktobrī, 
kad Latviju ar katru dienu vairāk postīja jauna ekonomiskā krīze, kura izcēlās pēc Otrā pasaules kara sākuma, 
Ministru kabinets īpaši uzstāja uz ideoloģiski svarīgo torni: “.. nolemj Pasta Krājkases ēku celt ar torni, lai 
veicinātu Galvas pilsētas Rīgas sejas pārgrozīšanu un tuvināšanu mūsu tagadējam laikam un laikmetam Lat
vijas valstī” (LVVA, 1313. f., 1. apr., 140. l., 258. lp.). Tikai 1940. gada sākumā tas pats P. Dreijmanis, kurš, kā 
jau minēts, bija viens no megalomānisko ieceru autoriem, bija spiests konstatēt: “Rīgas pilsētas pašvaldība 
atteikusies no visām paredzētām jaunbūvēm, atskaitot jaunās klīnikas būvi [pašreizējā P. Stradiņa slimnīca. – 
A. S.] ..” (Ierosina stipri sašaurināt būvniecību pilsētā. Rīts, Nr. 79, 1940, 20. marts, 7. lpp.).

106 Švābe A. Straumes un avoti, II. Rīga: A. Gulbis, 1940, 117. lpp.
107 Zelče V. “Bēgšana no brīvības”: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli, 334. lpp.
108 Hanovs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940, 21. lpp.

4. att. Nākotnes Rīga (Rīts, Nr. 143, 1936, 26. maijs, 
7. lpp.)
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 saskaņā ar sava Vadoņa norādījumiem.”109 Populārākais pasākums, turklāt ar praktisku 
paliekošo vērtību, bija “Draudzīgais aicinājums” 1935. gada 28.  janvārī – K. Ulmaņa 
aicinājums katram atcerēties savu skolu un dāvināt tai grāmatas,110 mākslas darbus, 
mūzikas instrumentus, radio un citas vajadzīgas lietas (tika uzdāvināti pat 28 mikro
skopi111). Vēsturnieks A. Švābe nekavējās paziņot, ka “Prezidenta vārda diena kļuvusi 
par vienu no nozīmīgākām dienām gadā”.112

Nozīmīgs jautājums autoritārā režīma politikā un ideoloģijā bija attieksme pret 
Latvijas etniskajām minoritātēm, kuras veidoja ceturtdaļu no valsts iedzīvotājiem. No 
vienas puses – kā to vairākkārt uzsvēra Alfrēds Bērziņš –, režīms centās savienot divas 
idejas: “Latvijas saule spīd pār visiem” (tātad arī pār nelatviešiem) un “latviska Latvija”. 
Taču – kā to ir atzīmējis Ilgvars Butulis – tās savienot nebija viegli. Bieži dominēja ļoti 
aktīvs latviešu nacionālisms un “režīma vadošie ideologi mazākumtautību tiesību ne
vienlīdzību Latvijā pavisam noteikti apsveica un atzina par pareizu esam”.113 Kopumā 
režīma ideoloģijas nostāja pret minoritātēm bija nekonsekventa un pretrunīga, un, ne
skatoties uz paustajām radikāli nacionālistiskajām idejām (īpaši nostājā pret vācbaltie
šiem), nereti bija arī mēreni un iecietīgi uzskati.114 Sākot ar 1936. gadu, režīms centās 
definēt “jauno nacionālismu”. Kas ar to tika saprasts? No vienas puses, kā to skaidroja 
J. Auškāps, latviešu nacionālisms ir “miermīlīgs nacionālisms, kas savu priekšpildījumu 
meklē nevis ekspansijā, bet savas tautas dziļumos”.115 Savukārt Alfrēds Bērziņš, skaid
rojot tieši jaunā nacionālisma būtību, uzsvēra: “Pēc 15. maija sācies varoņu laikmets – 
nacionālisma laikmets,”116 – bet R. Kroders rakstīja: “Nacionālisma īstā reliģija ir va
roņu kults.”117 Šāds “jaunā nacionālisma” definējums bija pilnīgi saprotams: galvenais 
varonis bija pats K. Ulmanis, un “jaunais nacionālisms” tikai vēl vairāk uzsvēra režīma 
ideoloģijas galveno principu – vadonību. Tomēr bija sastopamas arī idejas, kuras bija 

109 Zelče V. “Bēgšana no brīvības”: Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli, 347. lpp.
110 Nevar tomēr aizmirst, ka bibliotēkās tika izņemti no apgrozības 1 270 374 sējumi, kurus režīms uzskatīja 

par nepiemērotiem tautai, par nederīgu skolām atzina pat klasisko brāļu Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki”. 
Lasītāju skaits publiskajās bibliotēkās arī samazinājās (Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Polītiķis.
Diktātors. Moceklis, 371.–372. lpp.).

111 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts. 1918–1940. Atb. red. V. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2003, 744. lpp.

112 Švābe A. Divdesmit astotais janvāris. Rīts, Nr. 28, 1938, 28. janv., 2. lpp.
113 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.

114 Turpat, 97. lpp.
115 Auškaps  J. Latviešu nākotnes ceļi. Sējējs, Nr.  1, 1936, 1.  janv., 10.  lpp. Līdzīgs ir jaunā nacionālisma 

definējumus, kuru deva Līgotņu Jēkabs: “Jaunais nacionālisms prasa tikumiski atjaunota cilvēka, zināšanās 
izglītota cilvēka, raksturā stipra cilvēka, kas grib un spēj pildīt tos uzdevumus, ko tam uzliek laiks un viņa 
vieta tautā” (Jaunais nacionālisms. Jaunākās Ziņas, Nr.  79, 1937, 10.  apr., 2.  lpp.). Citviet tas tika definēts 
kā “jaunais – ideālistiskais nacionālisms” (Jauna uztvere strādnieku dzīvē. Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 20, 1937, 
20.  apr., 1.  lpp.). Parādījās arī izteiciens “jaunais reliģiskais nacionālisms”, kuram piemīt svētums dzīvē, 
ziedošanās griba un citas cēlas īpašības (Reliģiskais nacionālisms. Latvijas Kareivis, Nr. 39, 1937, 17.  febr., 
2. lpp.). Visiem šiem “definējumiem” bija ideālistiska un miermīlīga daba, bez jebkādas ksenofobijas.

116 Latvietim jāpalīdz latvietim: ministrs A.  Bērziņš zvejnieku svētkos Mazirbē. Ventas Balss, Nr.  89, 1936, 
11. aug., 1. lpp.; Te vienmēr dzīvos stipri latvieši. Brīvā Zeme, Nr. 178, 1936, 10. aug., 6. lpp.

117 R. Kr. Jaunā politika. Latvijas Kareivis, Nr. 152, 1936, 10. jūl., 3. lpp.



447

labākajā gadījumā odiozas. Populārā režīma ideologa Jāņa Lapiņa redakcijā 1936. gadā 
nāca klajā krājums “Jaunais nacionālisms”, kurš šo nacionālisma tipu definēja kā “ne
vienlīdzības filozofiju” un “rasu jautājumu”.118 Tālāk sekoja apgalvojumi, ka “asiņu pie
jaukums 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 liktenis, asinis ir fatālistiskas ar savu iepriekš nolem
tību  [..] pārliecībai par savas rases pārākumu piemīt milzīgs vitāls spēks, kas palīdz 
veikt pārcilvēcisko.” Latviešiem lepni jānosaka “savas rases izcilās īpašības”, kuras ne
bija mazās: “..  starp latviešiem ziemeļrase ir stiprāk reprezentēta nekā starp vācie
šiem  ..”119 Dažiem secinājumiem pienāktos goda vieta kādā humoristiskā izdevumā, 
piemēram: “Agrāk garu galvu saistīja ar augstāku apdāvinātību. Šāds uzskats izrādījies 
par nepamatotu. Apaļa galva jāatzīst par pārāku.”120 Parādījās arī jēdziens “latviskais 
bioloģiskais pūrs”, kuru var sabojāt laulības ar nelatviešiem: “Ja gribam būt latviska 
bioloģiska pūra nesēji un vairotāji, mums jābūt uzmanīgākiem. Ja reiz latvietis, tad 
latvietis.”121

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 cilvēces 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.”122 Lai arī R. Šterna secinājumi – kā to ir 
atzīmējusi mākslas vēsturniece Stella Pelše – bija ļoti līdzīgi nacistu ideologa Alfreda 
Rozenberga viedoklim viņa sacerējumā “20. gadsimta mīts”, tie nepārvērta R. Šternu 
nacistu sekotājā (arī latviešu “rases lielā pagātne” nebija kaut cik nopietna tēma latviešu 
mākslinieku daiļradē), bet galvenokārt liecināja par akadēmiskas tradīcijas pārstāvja 
reakciju – tiesa, neglītu – uz viņam nepieņemamo moderno mākslu.123

1938. gadā, atzīmējot Latvijas neatkarības gadus, “Studentu Dzīve” publicēja plašu 
V. Reiznieka rakstu ar nosaukumu “Latviešu nācijas potences”. Tajā tika piedāvāti divi 
jauni “jēdzieni” – “rasiskais pūrs” un “rasiskais potenciāls” – un, protams, tika secināts, 
ka “latviešu nācijas rasiskais potenciāls [..] atzīstams par ļoti augstu”. Lai arī rakstā bija 
sastopami diezgan nicinoši spriedumu par dažām nācijām (tautām), piemēram, par 
mongoļiem un čigāniem, raksts nesludināja rasistisku naidu pret nelatviešiem. Par lat
viešu nācijas galveno ienaidnieku tika pasludināti pašiem latviešiem raksturīgie neti
kumi: “.. par pašu svarīgāko un smagāko netikumu jāatzīst erotisms, un tam latvieši ir 
nodevušies visneapvaldītāk.” Tas, šķiet, bija pat diezgan negaidīts secinājums.  Vienlaikus 
rakstā bija sastopami arī odiozi spriedumi, piemēram: “Karu ir parasts  uzskatīt par 

118 Jaunais nacionālisms: rakstu krājums. Red. J. Lapiņš. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 7., 9., 10. lpp.
119 Turpat, 37. lpp.
120 Turpat, 29. lpp.
121 Students J. Tauta, tās vadonis un valsts. Aizsargs, Nr. 3, 1936, 15. marts, 166. lpp.
122 Cit. no: Pelše S. Mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors. Māksla un politiskie 

konteksti: rakstu krājums. Rīga: Neputns, 2006, 131. lpp.
123 Pelše S. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). 

Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007, 139. lpp.
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 ļaunumu. Tomēr no rasiskā potenciāla viedokļa karš, gatavošanās uz karu, bīšanās no 
kara cilvēkiem un nācijām ir no lielas svētības, jo ceļ augsti to rasisko potenciālu.”124 
(Tiesa, teiktais nenozīmēja, ka V. Reiznieks piedēvētu “latviešu rasei” kādas kareivīgas 
noslieces; gluži otrādi: “Ņemot vērā, ka latviešu un līdz ar viņiem visa baltiskā rase nav 
iekarotāji, tad citas rases un nācijas uz mums varēs skatīties kā zināmiem atbrīvotājiem, 
izvedējiem no tagadējas kultūras krīzēm un sagatavotājiem uz nākamo, laimīgāko 
laikmetu.”125) Daudz nopietnāk ir jāvērtē eigēnikas izplatība Latvijā autoritārā režīma 
gados. Bjerns M. Felders savā novatoriskajā pētījumā ir secinājis: “.. koncentrējoties uz 
praktisko eigēniku, latviešu projekts patiesībā bija tuvs nacistu rasu higiēnai, izņemot 
to, ka nebija paredzēta obligātā sterilizācija un noteikti nekāda eitanāzija garīgi slima
jiem.” Pēc autora domām, 15. maija režīms “var tik aprakstīts kā rasu valsts”.126 Iespē
jams, tas ir pārspīlēts spriedums (piemēram, at griežoties pie jau minētajiem 15. maija 
idejiskajiem principiem, kurus bija definējis J. Auškāps, mēs neatrodam tajos rasisma 
principus, nedz arī Latvijā tika ieviesti kādi rasu likumi).

Režīma ekonomiskās politikas pamatprincipi

1937. gada novembrī, uzrunājot pirmo Latvijas rūpnieku, tirgotāju un namsaim
nieku kongresu, Latvijas Kredītbankas un Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadī
tājs Andrejs Bērziņš, uzsverot valsts kontroles par ekonomiku pieaugumu, izteicās: 
“.. bet uz to dzirdam izsaucienus, ka mēs tuvojamies valsts sociālismam, ka mēs tuvoja
mies komunismam.”127 Kam tad Latvija bija tuvojusies? Galvenais bija nepārtraukti 
pieaugošā valsts iejaukšanās saimniecībā – līdz pat plānsaimniecībai. Smagākā režīma 
problēma toties bija augošais darbaspēka iztrūkums lauksaimniecībā un darbaroku 
aizplūšana uz pārāk strauji augošo rūpniecību. Ne pirmā, ne otrā parādība Latvijai ne
bija principiāli jauna: tās abas bija redzamas jau demokrātijas posmā, un, pat ja demo
krātija būtu izdzīvojusi, tās turpinātu pastāvēt. Tomēr K. Ulmaņa režīmā valsts radikāli 
paplašināja intervenci ekonomikā, bet darbaspēka problēma kļuva akūta, tai tika rasti 
atbilstoši radikāli risinājumi un vēl radikālākas K. Ulmaņa ieceres. Plānsaimniecības – 
valsts iejaukšanās ekonomikā iespaidīgākās un jūtamākās formas – ideja bija skaidra 
jau A.  Bļodnieka valdības laikā: 1933.  gada 3.  oktobrī tā uzdeva “finanšu ministram 
[Jānim Annusam] izstrādāt valsts saimniecības plānu nākamajiem 3  gadiem un 
 iesniegt to min. kabinetam”.128 Līdz 15. maijam plāns netika izstrādāts, un mēs nezi
nām, 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 

124 Reiznieks V. Latviešu nācijas potences. Studentu Dzīve, Nr. 72, 1938, 18. nov., 10.–12. lpp.
125 Reiznieks V. Latviešu nākotnes nācija. Kadets, Nr. 11, 1938, 1. nov., 28. lpp.
126 Felder  B.  M. “God forgives  – but Nature never will.” Racial identity, racial antropology, and eugenics in 

Latvia. 1918–940. Baltic eugenics: Bio-politics, race and nation in interwar Estonia, Latvia and Lithuania 
1918–1940. Ed. by B. M. Felder, P. J. Weindling. Amsterdam–New York: Rodopi, 2013, pp. 136, 126.

127 Mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, Nr. 271, 1937, 29. nov., 1. lpp.
128 LVVA, 1307. f., 1. apr., 303. l., 193. lp.
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un vadīšanas plānu.129 Vislielākā uzmanība tika pievērsta nepieciešamībai “izstrādāt 
valsts rūpniecības plānu”130 (par šīs uzmanības cēloņiem sk. turpmāk). Burtiskas līdzī
bas ar 1933. gada lēmumu nebija, un atšķirības bija vismaz trīs. Pirmā cēlās no tā, ka 
parlamentārās Latvijas laikā jebkurš valsts plāns tiktu pakļauts izvērtēšanai Saeimā, 
politisko partiju vidū, presē un ļoti radikāls plāns diez vai tiktu pieņemts. K. 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 bija tā, ka 
visa valsts politika autoritārā režīmā bija vērsta uz “valdības milzīgu, noteicošu  iespaidu 
uz lauksaimniecību, tirdzniecību, kredītu, strādnieku lietām”.131 Tātad, ja plāns tiktu 
pieņemts, tas būtu radikāls. Treškārt, ja ministrs J.  Annuss arī bija centies darboties 
par labu valsts plāna izstrādāšanai, viņam vienkārši nepietika laika; tomēr viņš ne bija 
pazīstams kā radikāls plānsaimniecības ideologs. Tāds savukārt bija L. Ēķis – K.  Ulmaņa 
režīma finanšu ministrs līdz 1938. gada vasarai un valsts plāna izstrādes lielākais aktī
vists. Tomēr, kā redzēsim turpmāk, daudzas ieceres tiešām tika ieviestas dzīvē, taču 
formāls plāns netika īstenots un L. Ēķis pat zaudēja savu 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”,132 bet pāreja uz plānsaimniecību notiek. Zīmīgi, ka atsauce bija uz totalitārām 
valstīm – PSRS (piecgades plāns) un nacistisko Vāciju (četrgades plāns).

Tā bija Andreja Bērziņa politikas būtība – īstenot valsts iejaukšanos ekonomikā, 
arī ar ievērojamiem plānsaimniecības elementiem, bet neizveidojot formālu plānu, 
kurš uzliktu pienākumus (un arī ierobežojumus) pašiem valsts regulēšanas un iejauk
šanās ekonomikā īstenotājiem, tostarp pašam A. Bērziņam, kuru Anglijas sūtniecība 
Latvijā 1938. gada februārī pamatoti raksturoja kā “diktatora [K. Ulmaņa] finansiālo 
padomnieku un tuvu draugu”.133 (Piemēram, tikai A. Bērziņš izlēma, kuru privāto uz
ņēmumu un kā (par cik) “sanēt”, t.i., nacionalizēt, un nekāds plāns nedrīkstēja ietek
mēt viņa lēmumus, tai skaitā arī nenacionalizēt kādu uzņēmumu, kas saskaņā ar plānu 
viņam varbūt arī būtu jādara, bet viņš to nevēlējās.134)

L.  Ēķis toties bija pilnīgi gatavs formālam, detalizēti izstrādātam valsts plānam. 
1938. gada 26. martā viņš paziņoja, ka saimniecības plāns “ir uzstādīts vairākiem ga
diem uz priekšu”.135 Ministrija patiešām bija izstrādājusi sešgadīgu valsts plānu 15 eko
nomikas nozarēm, kurš paredzēja vēl lielāku varas koncentrāciju tieši ministrijas 

129 Lejiņš J. Mana Dzimtene. Atmiņu un pārdomu atspulgā, 152. lpp.
130 LVVA, 1307. f., 1. apr., 304. l., 119. lp.
131 Ceihners A. Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika. Rīga: Zemnieka Domas, 1939, 431. lpp.
132 Turpat, 486. lpp.
133 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis, 406. lpp.
134 Piemēram, neskatoties uz izsludināto “latviskošanu”, netika nacionalizēts lielākais Latvijas ebrejiem 

piederošais uzņēmums – brāļu Hofu Jelgavas linu manufaktūra, kura 1938. gadā nodarbināja 1637 cilvēkus 
un bija lielākais privātais uzņēmums Latvijā (un tikai otrais pēc valstij piederošās VEF) (20. gadsimta Latvi-
jas vēsture. II. Neatkarīgā valsts. 1918–1940, 660. lpp.). Hofiem, kuri laikam bija atraduši savu devīgo pieeju 
A. Bērziņam, izdevās izvairīties no nacionalizācijas par lētu cenu – ar vairāku latviešu iekļaušanu uzņēmuma 
valdē (Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā. 1926–1940, 185. lpp.).

135 Ceturtais gads. 1937.15.V – 1938.15.V, 345. lpp.
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(L. Ēķa) rokās.136 Tas izrādījās liktenīgi ministram un pašam plānam: tādu viņa lomas 
pieaugumu Andrejs Bērziņš nevēlējās pieļaut. Zīmīgi, ka 1937. gada novembrī A. Bēr
ziņš bija uzsvēris, ka ekonomikas vadīšanai ir nepieciešams viens “publiskās varas 
saimnieciskais centrs”.137 Laikam šādu centru vadīt viņš gribēja pats, bet tāda pati vēlme 
bija arī L. Ēķim. L. Ēķis zaudēja ministra amatu, plāns netika pieņemts, un vienīgais 
īstais “saimnieciskais centrs” joprojām bija pats K.  Ulmanis, kas nenozīmē, ka plān
saimniecība – bez formāla plāna – tika nopietni vājināta (tās idejas bija skaidri redza
mas, piemēram, 1939. gada sākumā pasludinātajā “6 gadu celtniecības plānā”, kas pare
dzēja sešu gadu būvniecību laukos138). Tagad A.  Bērziņš varēja vadīt ekonomiku, kā 
viņš to vēlējās, un, iespējams, plānsaimniecība bez plāna bija tīkama arī K. Ulmanim, 
kurš vēlējās kontrolēt visu līdz pat pēdējam sīkumam.139 Gandrīz ikviena lieta un parā
dība, pat visikdienišķākā, tika raksturota kā tāda, kurai nepieciešams “plāns visai val

136 Sākotnēji tika uzsākta piecu gadu plāna izstrāde, taču šī ideja tika atmesta, visticamāk, tāpēc, ka te būtu 
acīmredzama līdzība ar komunistisko PSRS, savukārt Vācijā bija četru gadu plāns. Latvija gāja savu ceļu un 
izstrādāja ļoti plašas sešgadīga plāna tēzes (sk. LVVA, 6824. f., 1. apr., 138. l., 3.–51. lp.; 83. lp. – par piecu 
gadu saimniecības plāna ieceri).

137 Mums nepieciešama plānsaimniecība. Brīvā Zeme, Nr. 271, 1937, 29. nov., 1. lpp.
138 6  gadu celtniecības plāns. Rīts, Nr.  54, 1939, 23.  febr., 5.  lpp.; 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, Nr. 88, 1939, 29. marts, 1. lpp.).

139 L. Ēķis 1937. gada septembrī bija precīzi raksturojis K. 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 
saimniecības jaunradīšanas un saskaņotā, līdz galam izdomātā plānā nav svarīgāka jautājuma, kur vadonis 
nebūtu pats pielicis roku, devis izšķirošos praktiskos norādījumus” (Ēķis L. Dr. K. Ulmanis kā saimnieciskās 
dzīves veidotājs. Latvijas Kareivis, Nr. 199, 1937, 4. sept., 5. lpp.). Nekas vēl nebija “līdz galam izdomāts”, un 
“pirmā strādnieka” domas varēja mainīties vai bija spiestas mainīties.

5. att. Fragments 
no Andreja Bērziņa 
runas Latvijas 
tirgotāju, rūpnieku 
un namsaimnieku 
1. kongresā 1939. gada 
28. novembrī (Brīvā 
Zeme, 1937, 29. nov.)
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stij”  – plāns ledus laušanai, koku gatvju stādīšanai, “ražošanas un darba plāns lauk
saimniecībai”. K.  Ulmani nodarbināja pat jautājums, “ar ko nosegs galvaspilsētas 
autobusu garāžas jumtu”, vai deputātnieku sievas nodarbojas “ar vērpšanu un aušanu”, 
cik sagādāts “zirgu grābekļu”, viņš ieteica nodibināt “gatvju koku pārziņa amatu” 
u. tml.140 Ar tādu diktatoru nekāds plāns nebija vajadzīgs, nedz lietderīgs pašam K. Ul
manim, kurš apstiprināja arvien jaunus plānus. Neapmierinātība ar sociālistiski orien
tēto ekonomisko politiku parādījās valdības iekšienē. Kā K. Ulmanis atzina savās izsū
tījuma piezīmēs 1940. gada novembrī, jau 1938. gadā bija spiests demisionēt Ministru 
prezidenta biedrs M. Skujenieks, “ar protestu pret pārlieku plašu valsts līdzdalību rūp
niecībā, saskatīdams draudus pret privātīpašuma tiesībām”. Neapmierināts kļuva arī 
formāli otrais cilvēks valstī, ģenerālis J. Balodis, par kuru K. Ulmanis rakstīja: “.. sāka 
nosodīt manu politisko līniju kā pārlieku radikālu un pa daļēji kreisu.”141 Nekas nemai
nījās, pat pretēji: tirdzniecības un rūpniecības ministrs Jānis Blumbergs 1940.  gada 
1. janvārī paziņoja, ka sagaidāma “vēl lielāka valsts intervence privātajā saimniecībā”.142

Darbaspēka problēmas nopietni nodarbināja Latvijas saimniecību un politiku jau 
kopš 20. gs. 20. gados īstenotās egalitārās agrārās reformas. Tā bija radījusi desmitiem 
tūkstošu nelielu saimniecību, kurās katrs bija saimnieks un kalps, bet lielākās un 
 tirgum vairāk ražojošās saimniecības nevarēja atrast sev darbarokas. No 20. gadu otrās 
puses problēmu mēģināja risināt ar šķietami pagaidu līdzekli, kura viens no galvena
jiem iniciatoriem bija K. Ulmanis: ar darbaroku ievešanu no Lietuvas un Polijas. Tas, 
kas bija iecerēts kā pagaidu līdzeklis, kļuva par neaizvietojamu, lauksaimniecībai attīs
toties. 20. gados problēmu vēl nepadziļināja darbaroku lielā 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 
kontingentiem, attīstījās kā viena no straujākajām visā Eiropā, taču produkcijas pieau
gums galvenokārt bija panākts nevis ar modernu tehnoloģiju ieviešanu, bet ar strād
nieku skaita palielināšanos (1934.  gadā rūpniecībā kopumā nodarbināto skaits bija 
84 669, bet 1938. gadā – jau 117 199);143 auga arī tās atkarība no ārzemju izejvielām. Te 
bija problēmas būtība: rūpniecība piesaistīja lauku iedzīvotājus un veidoja konkurenci 
jau tā ar darbaroku trūkumu nomāktajai lauksaimniecībai, kura pati, K. Ulmaņa re
žīma subsīdiju un eksporta lielās atdzīvošanās – kopš 30. gadu vidus – motivēta, prasīja 
arvien vairāk darbaroku. Valdība labi apzinājās problēmas būtību, bet nespēja vēl iz
šķirties, ko darīt. 1935. gada 14. marta valdības sēdē L. Ēķis “ziņo par rūpniecības stā
vokli valstī. Atrod, ka rūpniecība, pateicoties augstām ievedmuitām, sasniegusi savu 
augstāko pakāpi. Uz priekšu varētu būt runa gan par rūpniecības samazināšanu, bet ne 
par tālāku paplašināšanu. Par eksportētiem rūpniecības ražojumiem ieņem mazāk va
lūtas, nekā izdod par ievedamām izejvielām un pusfabrikātiem.”144

Lai arī rūpniecība, tirdzniecība, finanses deva pāri par 60% no valsts nacionālā 
ienā kuma, lauksaimniecības loma bija ļoti liela un pēc 15. maija kļuva pat ideoloģiski 

140 K. Ulmaņa “verbālnotas”. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 1994, 19.–25. lpp.
141 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 317. lpp.
142 Ekonomists, Nr. 1, 1940, 1. janv., 5. lpp.
143 Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts. 1918–1940, 658.–659. lpp.
144 LVVA, 1307. f., 1. apr., 304. l., 65. lp.
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arvien ievērojamāka, tieši lauksaimniecību paceļot “nacionālas” (atšķirībā no rūpniecī
bas, kur bija liels vāciešu un ebreju īpatsvars) un “vienotas” nozares līmenī. Šis ideolo
ģiskais un politiskais aspekts labi redzams 1935.  gada 30.  aprīļa valdības lēmumā: 
“Mūsu gruntniecība [zemniecība]  – šis apzīmējums apvieno visus  – lielus, mazus, 
vecus, jaunus  – nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums.”145 Lauksaimniecības 
ministrijai tika uzdots nodrošināt cietas iepirkuma cenas, bet arī veicināt tādu kultūru 
attīstību, kurām mazāk jāizmanto ārzemju laukstrādnieki. Rūpniecības un lauksaim
niecības attīstība bija jāizlīdzina un jālīdzsvaro “ar visparējās plānveidības palīdzību”, 
pat vairāk – “mūsu lauksaimniecības ražošanas noteikumu un apstākļu pētīšanai un 
skaidrošanai jātop neatkarīgai no ārzemju ietekmes”.146 Tātad lauksaimniecībai bija jā
attīstās bez ārzemju ietekmes un ārpus kapitālisma, idilliskā latviskumā, kamēr “nena
cionālā” rūpniecība bija jāsašaurina (bet auga arī valstij piederošie uzņēmumi). Praksē 
nebija iespējams ne viens, ne otrs, un valdība sāka izstrādāt radikālus plānus par “no
zaru līdzsvarošanu”.

1938. gada pavasarī uztraukums jau bija neslēpts, publisks. 26. martā L. Ēķis pazi
ņoja: “Tomēr dažās nozarēs nodarbības pieaugums ir pārāk straujš [rūpniecībā] un 
mums nākas domāt par šī straujuma kāpināšanas ierobežošanu, jo pārāk strauja attīs
tība 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,147 pie kam viss laukstrādnieku skaits ir 
tikai 100 000. Varat iedomāties, ko tas nozīmē.”148 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 Lauksaim
niecības kameras, taču to loma bija neliela: tajos varēja iesniegt pieprasījumu pēc strād
niekiem vasaras darbiem, taču tie neregulēja – nemaz nerunājot, ka nenodrošināja – 
darbaspēka kustību. Likums par Darba centrāli bija tik nozīmīgs, ka pats K. Ulmanis 
sniedza tam plašus un viņam neraksturīgi dramatiskus vērtējumus (“likums par darba
spēka sagādāšanu un darbaspēka novietošanu ir smags, bezgala smags  likums  ..”149), 
īpaši viņa brauciena uz Brocēnu cementa fabriku 1939. gada 1. jūnijā laikā (šie vērtē
jumi tika publicēti presē kā “Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi Brocēnos”). 
“Mums trūkst darbaroku”, un tas rada “smagas pārdomas”, atzina K. Ulmanis. Rūpnie
cība atņem darbarokas laukiem, un risinājumam bija jābūt šādam: rūpniecības raciona
lizācija (to nevarēja īstenot ātri), bet nekavējoties – darbaspēka kontrole, turklāt “mēs 
visu šinī likumā vēl neesam iestrādājuši”. Kas jau bija iestrādāts? “Smagi ir divi jauni 
 likuma panti,” teica K. Ulmanis. Viens no tiem: sievietes, jaunākas par 22 gadiem, varēs 

145 LVVA, 1307. f., 1. apr., 304. l., 121. lp.
146 Turpat, 123. lp.
147 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 Poliju iznīcināja Vācijas un PSRS 
agresija un iebraukušo laukstrādnieku skaits strauji kritās (kopā ar lietuviešiem bija tikai 16 749 ieceļotāji 
(Pagājušā gadā Latvijā ieceļoja 16 749 laukstrādnieki. Latvijas Kareivis, Nr. 118, 1940, 29. maijs), radot Latvi
jas lauksaimniecībai neatrisināmas problēmas.

148 Svarīgi pārkārtojumi valsts saimniecībā. Rīts, Nr. 86, 1938, 27. marts, 1. lpp.
149 Jāsamazina rūpniecībā nodarbināto darbaroku skaits. Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi Brocēnos. 

Latvijas Kareivis, Nr. 121, 1939, 2. jūn., 1. lpp.
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strādāt pilsētās par mājkalpotājām tikai tad, ja attiecīgā pilsētā vai ciemā bija nodzīvo
jušas pēdējos piecus gadus.150 Te bija vēlēšanās noturēt sievietes laukos. Otrs: sievietes 
un vīrieši, 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. Gados jaunākus drīkstēja nodarbināt tikai tad, ja viņi 
darba devēja vietā bija nodzīvojuši nepārtraukti piecus gadus. Likums tika 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.151

Taču – kā bija atzinis K. Ulmanis – likumā vēl nebija iestrādāts viss: tas regulēja 
darbaspēka kustību, taču Darba centrāle pati ar darbarokām nenodrošināja. Piemē
ram, tika norādīts: “Darba centrāles vadība paskaidro, ka strādnieku sagādāšanu sezo
nas darbos centrāle pagaidām neuzņemas. Tā tikai dod atļauju uzņēmumiem nodarbi
nāt sezonas darbos zināmu strādnieku skaitu, bet vajadzīgie strādnieki jāsagādā 
uzņēmumiem pašiem.”152 Izrādījās, ka ar to nepietiek, un ātri  – pat ātrāk, nekā 
K.   Ulmanis to bija gaidījis (tiesa, arī Otrā pasaules kara lielā, negatīvā iespaidā)  – 
 likums bija radikāli jāpaplašina, nosakot ne tikai to, kuru nevar nodarbināt, bet arī to, 
kuru, kur un kā jānodarbina, turklāt spaidu kārtā: saimniecība bija jānodrošina ar dar
barokām. Pasaules kara izcelšanās un Latvijas saimniecisko sakaru ar Rietumiem (pa 
jūru) sabrukums radīja vissmagākās sekas. Polija bija iznīcināta, un uz darbaspēku no 
tās vairs nevarēja cerēt, bija jādomā par aizvietojumu. Izaugusī rūpniecība mocījās ar 
izejvielu trūkumu, bet visa valsts – ar augošu kurināmā deficītu, ogļu ievedumam dra
matiski krītot, un bija spiesta sašaurināt ražošanu; auga bezdarbs, strādnieku dzīves 
līme nis strauji kritās. Latvijā bija jauna ekonomiskā krīze. 1939.  gada 21.  decembrī 

150 Presē sākās kampaņa pret mājkalpotāju turēšanu kā nelietderīgu strādnieku nodarbināšanu. Ievērojamais 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš pat radīja jaunu vārdu  – “slīmestes”: “Mums ir kundzes  – slīmestes, kas 
plīst no veselības, kam nav bērnu, kam nav cita darba kā apskatīt skatlogus un patriekties kafejnīcās ar 
draudzenēm, bet mājā tām ir dažkārt divas kalpones [..] Izbeidzot slīmestību, atsvabinātos ražīgam darbam 
liels sieviešu darbaroku skaits, varbūt tikpat liels, kā izbeidzot slaistību. Tā slaists un slīmests ja ne šogad, 
tad citu gadu jau būs no Latvijas izspiedis svešu zemju strādniekus, kas nav nekas cits kā sūna uz tautas 
koka” (Jaunsudrabiņš J. Slaists un slīmests. Jaunākās Ziņas, Nr. 102, 1939, 6. maijs, 2. lpp.). Darba centrāle 
ķērās pie policejiskām metodēm un uzsāka mājkalpotāju pārbaudes: Rīgā un Jūrmalā tika veiktas pārbaudes, 
“lai pārliecinātos, vai mājsaimniecības nenodarbina personas, kas pēc nodzīvošanas ilguma un citādi 
neatbilst jaunā darba likuma nosacījumiem” (Mājkalpotāju pārbaudes Rīgas Jūrmalā. Brīvā Zeme, Nr. 188, 
1939, 22.  aug., 8.  lpp). 1940. gada sākumā, līdz 1. martam, mājkalpotājām bija jāatjauno darba līgumi. Šī 
procedūra tika uzskatīta par līdzekli mājkalpotāju skaita samazināšanai un viņu novirzīšanai lauku darbos. 
Taču, ja mājkalpotāja strādāja pie lauku skolotājiem, ārstiem vai ierēdņiem, darba līgums nebija jāatjauno 
(Sāk atjaunot mājkalpotāju darba līgumus. Brīvā Zeme, Nr.  33, 1940, 9.  febr., 3.  lpp.). Īpašu valdības un 
paša K. Ulmaņa uzmanību izraisīja mājkalpotājas ebreju ģimenēs. Lai arī ebreji bija pilnīgi līdztiesīgi Lat
vijas pilsoņi, tas, ka ebreji nodarbināja lielu skaitu neebreju mājkalpotāju, tika uzskatīts par nepieņemamu. 
1939.  gada aprīlī, īsi pirms Darba centrāles izveides, K.  Ulmanis atzīmēja (personiska piezīme): “Žīdu 
mājkalpotāji [..] nolikums  – aizliegt pieņemt nežīdus par mājkalpotājiem, ja nav izsmelti žīdu darba 
meklētāju kadri. Tas būtu pirmais pretžīdu likums?” (LVVA, 5969. f., 1. apr., 235. l., 23. lp.). Te būtiskākā ir 
ideja par iespējamību pieņemt tieši pret ebrejiem vērstu likumu, kurš aizliegtu viņiem nodarbināt neebreju 
mājkalpotājas. Apkaunojošais likums tomēr netika pieņemts, un mājkalpotāju nodarbināšana pie ebrejiem 
tika regulēta ar Darba dienesta palīdzību.

151 Sk. 149. atsauci.
152 Darba centrāles uzdevumi kļūst arvien plašāki. Latvijas Kareivis, Nr. 121, 1939, 2. jūn., 1. lpp.

Aivars Stranga    KĀRĻA ULMAŅA AUTORITĀRAIS REŽĪMS (1934–1940): POLITIKA, IDEOLOĢIJA, SAIMNIECĪBA



454 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

valdība bija spiesta piešķirt ne tikai 306  000 latu bezdarba apkarošanas fondam 
( salīdzinājumam – 1935. gada 15. janvārī šim fondam bija piesķirti 32 000 latu153) un 
126 000 latu darba meklētāju nodarbināšanai, bet arī 73 000 latu trūcīgo bērnu un viņu 
māšu ēdināšanai Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Kuldīgā, 
 Ludzā.154

Lai atrisinātu kurināmā sagādes un darbaspēka problēmu laukos, 1940.  gada 
28.  maijā valdība pieņēma visradikālāko likumu visā 15.  maija režīma vēsturē  – 
 Likumu par saimniecisko dienestu, kurš liecināja, ka ar Darba centrāli vairs nepietika. 
Atšķirības no centrāles bija šādas: 1) centrāle tikai regulēja un vadīja darbaspēka kus
tību un pat to  – ne pilnīgi, savukārt jaunais likums nodrošināja darbaspēka sagādi; 
2) sagāde tika nodrošināta pusmilitārā, “mobilizācijas” ceļā: daļu no likumam pakļauto 
saimnieciskā dienestā ieskaitītu, citus – iesauktu; 3) par izvairīšanos no ieskaitīšanas – 
nemaz nerunājot par iesaukšanu – draudēja bargi sodi, kādi pienācās par militāram 
dienestam līdzīga likuma pārkāpšanu (Iekšlietu ministrija paredzēja likuma pārkāpē
jus ievietot četru tipu nometnēs, ar dažādu režīmu, atkarībā no likuma pārkāpuma 
smaguma; piemēram, sevišķas nometnes ar īpaši stingru režīmu bija paredzētas slais
tiem; nebija skaidrs, kādā veidā “slaists” tiktu noteikts, bet nav šaubu, ka patvaļība va
rētu sasniegt plašus apmērus; tiktu izsniegtas īpašas grāmatiņas, kurās tiktu izdarīta 
atzīme par dienestu, vēl vairāk – atzīme tiktu izdarīta arī pasē, ļaujot viegli identificēt 
tos, kuri bija izvairījušies no dienesta155); 4) likums attiecās uz ļoti plašām iedzīvotāju 
grupām, no kurām lielākās bija ierēdņi (iekšlietu ministrs K. Veidnieks uzskatīja, ka 
Latvijā ir aptuveni 100 000 (!) ierēdņu, no kuriem aptuveni 20 000 būtu jādodas lauku 
darbos), uzņēmumu īpašnieki, 20  000 skolēnu vecumā virs 14  gadiem un aptuveni 
2000 studentu.156 Pat tas nebūtu viss. Ja ne Latvijas okupācija, K. Ulmanis būtu mēģi
nājis īstenot ieceri, kāda nekad nebija ienākusi prātā pat sociāldemokrātiem. Lai pil
nīgi likvidētu darbaspēka problēmu laukos, viņš vēlējās sadalīt lielsaimniecības (“manā 
programmā bija pietiekami daudz pret lielajiem zemes īpašumiem vērstu punktu”), 
katru gadu radot tūkstošiem jaunu, mazu saimniecību, un īstenot “piespiedu kooperā
ciju”: “..  manis vēl neizsludinātais plāns paredzēja algota darba samazināšanu, ja ne 
pilnīgu likvidāciju lielsaimniecību pakāpeniskas sadalīšanas ceļā.”157 Tā būtu otrā, vēl 
egalitārāka agrārā reforma.158

153 LVVA, 1307. f., 1. apr., 304. l., 12. lp.
154 LVVA, 1313. f., 1. apr., 140. l., 287. lp.
155 LVVA, 1368. f., 3. apr., 51. l., 2. lp.
156 Sk. sīkāk: Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). 

Rīga: Jumava, 2008, 175.–176. lpp.
157 Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā. Dokumenti un materiāli, 322., 324.  lpp. Zīmīga ir kreisās retorikas 

pastiprināšanās valdības pārstāvju pieejā saimnieciskajiem jautājumiem. Piemēram, finanšu ministrs J. Ka
minskis 1940.  gada marta sākumā atzina nepieciešamību samazināt piemaksas sviestam, olām, sēklām; 
skaidrs, ka galvenais šādas ieceres cēlonis bija valsts finansiālais stāvoklis, kas pasliktinājās 1939. gada rudenī 
sākušās ekonomiskās krīzes rezultātā, tomēr tagad J.  Kaminskis to pamatoja arī ar to, ka “šīs piemaksas 
saņem bagātākie lauksaimnieki” (LVVA, 6824. f., 1. apr., 38. l., 58. lp.).

158 Ideja par otro agrāro reformu parādījās jau 1939. gada janvārī, kad tika norādīts, ka Latvijā ir pārāk daudz 
saimniecību, kuras neatbilst intensīvās saimniekošanas metodēm, bet patērē ievesto darbaspēku. Tobrīd 
otrās reformas ideja tika saistīta vienīgi ar lauksaimniecības racionalizāciju (Zemei  – piemērotāku saim
nieku. Mūsu otrā agrārā reforma. Latvijas Kareivis, Nr. 3, 1939, 4. janv., 1. lpp.).
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Citas ne mazāk radikālās ieceres strauji pieaugošās ekonomiskās krīzes rezultātā 
atspoguļoja finanšu ministra Jāņa Kaminska teiktais ministrijas vadošo ierēdņu ap
spriedē 1940. gada 2. martā: “Lai apgrozībā nerastos nesamērīgi daudz naudas, salīdzi
not ar preču daudzumu, apsveramas iespējas samazināt iedzīvotāju pirktspējas. Šinī 
sakarībā varētu a) neļaut algām kāpt līdz ar cenām. Algas paaugstināt tikai tiem strād
niekiem, kuriem tās nesasniedz 100 latus; b) izvest daļu līdzekļu piespiedu noguldīšanu 
vai arī aizdošanu valstij līdz kara beigām. Brīvprātīgu noguldīšanu ar noguldījuma % 
paaugstināšanu pastiprinātos apmēros neizdosies panākt; c) normēt arī pārējo impor
tējamo pirmās nepieciešamības preču patēriņu [tolaik normēšana  – kartītes  – bija 
 ieviesta vēl tikai attiecībā uz cukuru, petroleju un latolu. – A. S.]; d) paaugstināt no
dokļus arī vidējiem maksātājiem. Sakarā ar to būtu vēlams: 1. Pazemināt eksistences 
minimumu ienākuma nodokļu aprēķināšanai; 2.  Uzliekams nodoklis kosmētikai, 
kažok ādām, zīdam, vilnas audumiem, saldumiem, radio, izpriecām, kino  ..”159 Kā re
dzams, te cīņai ar ekonomiskām grūtībām, tostarp ar augošu preču trūkumu, tiek pie
dāvātas patiešām “totalitāras metodes”, par kurām 1939. gada decembrī bija izteicies 
A.  Bērziņš (īpaši uzskatāma šajā ziņā ir ideja par “piespiedu noguldīšanu vai 
aizdošanu”160). Nav šaubu, ka šādi pasākumi būtu ārkārtīgi nepopulāri, taču valdība 
nebija paspējusi tiem pievērsties līdz jau tuvajai Latvijas okupācijai.

159 LVVA, 6824. f., 1. apr., 38. l., 52. lp.
160 Valsts iekšējā aizdevuma ideja tika atspoguļota arī iekšlietu ministra K.  Veidnieka teiktajā ministrijas 

vadošo darbinieku apspriedē 1940. gada 21. februārī (Stranga A. Kas Latviju nestiprināja: K. Ulmaņa režīma 
sociālekonomiskās iezīmes valsts bojāejas priekšvakarā. Izglītība, Nr. 32, 1991, 16. aug., 6. lpp.).

Par autoru

Aivars Stranga (dz. 1954) – Dr. habil. hist., LU profesors, LZA īstenais loceklis, 
Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. Pēta Latvijas 20. gadsimta vēsturi. Ap
kopojošo monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”, “Latvija Otrajā pasaules 
karā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” līdzautors. Jaunākās 
monogrāfijas: “Ebreji Baltijā” (2008), “Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–
1940. gads” (2015).
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Inesis Feldmanis 

LATVIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ (1939–1945)

Otrais pasaules karš, kas iesākās 1939. gada 1. septembrī, bija neredzēti plaša vēriena notikums. Tas 
izšķiroši ietekmēja un būtiski mainīja pasaules vēstures gaitu, kā arī postoši skāra gandrīz ikvienu 
Eiropas valsti. Daudzām tautām nācās īsāku vai ilgāku laiku samierināties ar tā vai cita oku panta 
klātbūtni, varu un visatļautību. Jau kara pirmajā mēnesī nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības 
agresijas rezultātā neatkarību zaudēja Polija. Līdz 1940. gada vasarai nacisti sakāva Dāniju, Norvē
ģiju, Luksemburgu, Holandi, Beļģiju un Franciju. Savukārt PSRS plašas teritorijas bija spiestas atdot 
Somija un Rumānija. 
Savdabīga bija Baltijas valstu situācija. Pirmās 290 kara dienas tās bija neatkarīgas valstis, kurām 
visdažādākajās jomās vajadzēja risināt jaunās situācijas radītās problēmas, bet pēc tam tās dažu gadu 
laikā citu pēc citas piedzīvoja trīs okupācijas. 1940. gada vasarā Padomju Savienība pirmā okupēja 
Baltijas valstis, 1941. gadā – nacistiskā Vācija, bet 1944.–1945. gadā atkārtoti – Padomju Savienība. 
Latvija, Lietuva un Igaunija bija arī vienīgās Eiropas valstis, kuras tikai 1990. gadā atguva Otrā pa
saules kara gados zaudēto neatkarību. 

Atslēgvārdi: Latvija, Molotova–Ribentropa pakts, Otrais pasaules karš, starptautiskās attiecības, oku
pācija, pretošanās kustība, kolaborācija, kolaboracionisms, “uzvarētāju versija”, Latviešu leģions. 

Svarīgs daudzu Latvijas vēsturnieku uzdevums ir nostiprināt zinātniski pamatotu 
un korektu skatījumu uz Otrā pasaules kara norisēm Latvijā. Jāmēģina pilnībā izskaust 
tā sauktās uzvarētāju versijas1 recidīvu ietekmi vēsturisko procesu skaidrošanā un no
vērtēšanā, jo pēc šīs versijas karojošo pušu darbība un notikumu norise parasti tiek 
vērtēta tikai caur nacisma kā vienīgā ļaunuma prizmu, faktiski ignorējot komunisma 
noziegumus. Taču sarežģīto nacistu okupācijas laiku Latvijā grūti izprast un objektīvi 
izvērtēt, ja nepatur prātā divus ļaunuma etalonus – komunismu un nacismu,2 jo 

1 “Uzvarētāju versijas” izvirzīšanās politiskais pamats bija tā sauktais Nirnbergas konsenss, respektīvi, uzva
rētāju lielvalstu vienošanās pēc Otrā pasaules kara tiesāt un nosodīt tikai nacistu un viņu sabiedroto izdarītos 
noziegumus, kas tik tiešām bija briesmīgi (holokausts u.c.), bet ne vienīgie. Šāda rīcība pasaules sabiedriskajā 
domā nostiprināja pārliecību, ka, runājot par karu, simpātijas ir pelnījuši vienīgi fašisma oponenti un upuri. 
Turpretī indivīdi un nācijas, kuras tā vai citādi karojušas Vācijas pusē, tika un joprojām tiek apzīmogotas ar 
kolaborācijas zīmogu un, tāpat kā nacisti, vainotas sodāmos noziegumos. 

2 Izcilais amerikāņu vēsturnieks Timotijs Snaiders uzrakstījis ļoti populāru salīdzinoša rakstura darbu par pa
domju un nacistiskā režīma attieksmi pret civiliedzīvotājiem okupētajās teritorijās. Viņa skatījumā Staļina 
un Hitlera režīma attieksme pret civiliedzīvotājiem bija vienlīdz nežēlīga, briesmīga un nosodāma. Snaiders 
pre cīzi dokumentē komunisma un nacionālsociālisma teroru no Ukrainas līdz Baltijai visā tā kopsakarībā 
un necilvēcībā. Snaiders T. Asinszemes. Eiropa starp Hitleru un Staļinu. Rīga: Jumava, 2013, 552 lpp. 
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 daudzu Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu un nostāju pret vācu okupācijas varu jūtami 
ietek mēja pirmās padomju okupācijas laikā īstenotās represijas, kā arī centieni atgūt 
zaudēto valsts neatkarību. Varētu pat teikt, ka pēc pārdzīvotā 1940.–1941. gadā, kas 
tautas atmiņā iegūlis kā Baigais gads, daudzi latvieši uzskatīja vāciešus par mazāku 
ļaunumu nekā krievus, kuri iemiesoja komunismu un iznīcības draudus. 

Ierobežotā apjoma dēļ rakstā nav iespējams aplūkot visas tēmas, kas saistītas ar 
Otrā pasaules kara izpausmēm un sekām Latvijā. Izraudzīti jautājumi, kuru izklāsts 
dod iespēju izvirzīt un vairāk vai mazāk plaši aplūkot svarīgākās kara norises un pro
cesus to kopsakarā. Liela uzmanība pievērsta strīdīgiem momentiem historiogrāfijā, 
izpētes problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Ieskicētas arī perspektīvas pieejas 
vairāku svarīgu jautājumu risināšanā. 

Latvijas vēsture Otrā pasaules kara gados ir saistījusi daudzu pētnieku uzmanību.3 
Dažādus šīs vēstures aspektus savos darbos ir analizējuši vairāku historiogrāfijas tradī
ciju pārstāvji: Padomju Latvijas, latviešu trimdas, atjaunotās Latvijas, Rietumeiropas, 
Krievijas un citu valstu vēsturnieki. Ir sarakstītas daudzas apkopojoša rakstura grāma
tas, vairākas no tām pieminētas un vērtētas raksta izklāstā. 

Okupācija un prettiesiskā aneksija 

Pašlaik Latvijā ir izstrādāta trīs okupāciju koncepcija4 (divas padomju un viena 
vācu okupācija),5 kas kļuvusi par dominējošo, bet ne vienīgo pieeju Latvijas vēstures 
skaidrošanai Otrā pasaules kara gados un pēckara periodā līdz 1990. gadam. Tas gan 

3 Vēsturnieku pētījumi par Latviju Otrajā pasaules karā izvērtēti vairākos historiogrāfiska rakstura dar
bos. Neiburgs U. “Dievs, Tava zeme deg!”: Latvijas Otrā pasaules kara stāsti. Rīga: Lauku Avīze, 2014, 
370.–385.  lpp.; Feldmanis I. “Vācu laiks”: pētniecības problēmas un to risinājumi. – Bleiere D., Butulis  I., 
Feld manis  I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: Jumava, 2008, 28.–
45.  lpp.; Zunda A. Vācu okupācijas varas politika Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā. Totalitārie režīmi 
un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi. 2. izd. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 186.–207. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.); Ivanovs 
A. Latvija Otrajā pasaules karā: izpētes gaita Latvijas jaunāko laiku historiogrāfijā, izpētes rezultāti un 
perspektīvas. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas. 20. gadsimta 40.–60. gadi. Rīga: Zinātne, 
2011, 15.–46. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.). Pieejams: http://www.president.lv/images/
modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20raksti_27.pdf

4 Pirmā padomju okupācija plaši dokumentēta šādos krājumos: Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940: 
dokumenti un materiāli. Sast. I. GravaKreituse, I. Feldmanis, J. Goldmanis, A. Stranga. Rīga, 1995, 606 lpp.; 
The Occupation and Annexation of Latvia 1939–1940: documents and Materials. Eds. I. GravaKreituse, 
I. Feldmanis, D. A. Loeber, J. Goldmanis, A. Stranga. Rīga: Cabinet of Min. of the Republic of Latvia, 1999, 
362 p.; u.c. izd.

5 Atsevišķi Latvijas vēsturnieki, piemēram, Kaspars Zellis, uzskata, ka pareizāk būtu runāt tikai par divām 
okupācijām, respektīvi, iesaka nerunāt par otrreizējo padomju okupāciju 1944.–1945. gadā. Viņš uzdod 
retorisku, bet ne visai pārliecinošu jautājumu – vai iespējams otrreiz okupēt jau anektētu teritoriju (bet kāpēc 
gan ne? – I. F.), kura ne mirkli nav atguvusi savu suverenitāti? Zellis K. Komentārs. Okupācija, kolaborācija, 
pretošanās: vēsture un vēstures izpratne: Starptautiskās konferences materiāli 2009. gada 27.–28. oktobrī Rīgā. 
Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2010, 137. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 26. sēj.). 
Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/LVK%2026%20PDF.pdf
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nenozīmē, ka Latvijas vēsturnieku vidū valdītu pilnīga vienprātība atsevišķu okupācijas 
jautājumu un procesu vērtēšanā. Par vairākām problēmām notiek diskusijas, kas sekmē 
gan okupācijas koncepcijas pilnveidošanu, gan arī atsevišķu okupācijas aspektu dziļāku 
izpēti. 

Latvijas neatkarības iznīcināšanu, tās okupāciju paredzēja 1939. gada 23. augustā 
parakstītais PSRS un Vācijas neuzbrukšanas līgums un tā neatņemamā sastāvdaļa – 
slepenais papildu protokols (Molotova–Ribentropa pakts) par ietekmes sfēru sadali 
Austrumeiropā.6 Savā būtībā šis pakts bija prettiesisks un cinisks izlīgums uz trešo val
stu rēķina. Tas bija nāves spriedums Polijai, starta signāls vispārējai nacistu un pa
domju agresijai Eiropā, un tas vainagojās ar Otro pasaules karu. Vācija iesāka kara
darbību 1. septembrī (pēc divām dienām Lielbritānija un Francija pieteica karu Vācijai) 
un kopā ar Padomju Savienību, kas iesaistījās konfliktā 16 dienas vēlāk, dažu nedēļu 
laikā iznīcināja Polijas neatkarību. Kā kara, dalīšanas un iznīcināšanas paktam 23. au
gusta slepenajam protokolam nav analoga visā Eiropas jaunākajā vēsturē. Pakts bija 
noziedzīga sazvērestība pret mieru un valstu suverenitāti. 

Latvijas historiogrāfijā ir izvirzīts jautājums, kad mēs varam sākt runāt par valsts 
okupāciju. Vēsturnieks Heinrihs Strods pārstāv viedokli, ka “galvenais lūzums Latvijas 
vēsturē – tās faktiskā okupācija – notika nevis 1940. gada 17. jūnijā”, bet gan 1939. gada 
oktobrī, kad Latvija bija spiesta parakstīt savstarpējās palīdzības līgumu ar Padomju 
Savienību. Galvenie viņa argumenti – Latvijā karabāzēs izvietotais padomju karaspēks 
un tā apbruņojums pārsniedza nacionālo armiju un bloķēja divas vienīgās neaizsal
stošās ostas Baltijas jūrā. Turklāt Sarkanā armija novietojās nacionālās armijas aiz
mugurē un sadursmes gadījumā izslēdza pretošanās iespēju eventuālam agre soram.7 

Šādai problēmas nostādnei var daļēji piekrist, jo grūti noliegt, ka raksturotajam 
viedoklim ir zināms racionāls kodols. Taču runāt par Latvijas un citu Baltijas valstu 
faktisko okupāciju jau 1939. gada rudenī nebūtu pareizi. Runa šajā gadījumā drīzāk 
ir par okupācijas priekšnoteikumu sagatavošanu, suverenitātes ierobežojumiem utt. 
Skaidrs, ka situācija, kādā nokļuva Latvija 1939. gada rudenī, jūtami atšķiras no 
situā cijas 1940. gada jūnijā. Katrā ziņā Latvijas valdība 1939. gada rudenī vēl bija 
rīcīb spējīga, visa tās teritorija neatradās pilnīgā svešas armijas varā. Izmantot 
 jēdzienu “okupācija”, raksturojot šo situāciju, nozīmē nepamatoti sašaurināt tā 
 saturu. 

6 Protokola pirmais pants noteica, ka Latvija, Somija un Igaunija tiek atdotas Padomju Savienībai: “Teritoriāli 
politiskās 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 intereses Besarābijā un Vācijas pilnīgu neieinteresētību šajā apgabalā: Секретный допол
нительный протокол. Новая и новейшая история, № 1, 1993, с. 89. Советскогерманские документы 
1939–1941 гг. Из Архива ЦК КПСС. Pieejams: http://annales.info/sbo/contens/nni.htm#93_01

7 Strods H. Latvijas okupācijas pirmais posms (1939. gada 23. augusts – 1940. gada sākums). Okupācijas režīmi 
Latvijā 1940.–1959. gadā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 73. lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 10. sēj.).
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Pēc bāzu līguma parakstīšanas ar 
PSRS Latvijai sekoja jauns, nelaimi vēs
tošs pārsteigums. 6. oktobrī vācu fīrers 
Ādolfs Hitlers paziņoja par savu lēmumu, 
ka vācbaltiešiem no Latvijas un Igaunijas 
jāizceļo uz Vāciju. Tas bija nāves sprie
dums šīm divām Baltijas valstīm, jo sa
mazinājās Vācijas ieinteresētība to pastā
vēšanā. Galvenie šī lēmuma motīvi bija 
vācbaltiešu glābšana no “padomju tvē
riena” (Berlīne, piemēram, baidījās, ka 
padomju okupācijas gadījumā kreisi no
skaņotās aprindas Latvijā varētu sarīkot 
vietējiem vāciešiem asinspirti utt.), pa
domju potenciāla vājināšana, cilvēku trū
kums iekaroto Polijas rietumu apgabalu 
apgūšanā, kā arī Vācijas militārā un eko
nomiskā spēka palielināšana.8 

Pirmais oficiālais akts, ar kuru Ber
līne sagatavoja un nodrošināja vācbal
tiešu izceļošanu, bija 1939. gada 28. sep
tembrī parakstītais padomju un vācu 
protokols – viens no trim protokoliem, kas papildināja un skaidroja PSRS un Vācijas 
līgumu par draudzību un robežu demarkāciju. Starpvalstu līmenī pēdējie sagatavoša
nas darbi šai akcijai tika pabeigti 1939. gada 30. oktobrī, kad Vācija parakstīja attie
cīgu līgumu ar Latviju. Tas bija juridisks pamats vācbaltiešu aizbraukšanai, kam vaja
dzēja norisināties kā vienreizējai akcijai (tā gan nenotika) un noslēgties ar to, ka 
vācbaltieši kā “tautas grupa” (ar noteiktu statusu) izbeidz savu pastāvēšanu Latvijā. 
Visiem vāciešiem, kuri gribēja atstāt valsti, līdz 1939. gada 15. decembrim bija lab
prātīgi jāizsaka sava griba “uz visiem laikiem izstāties no Latvijas pavalstniecības”. 
Vācija apņēmās šos izceļotājus “uzņemt Vācijas valstī ar nolūku piešķirt viņiem Vāci
jas pavalstniecību”.9 

Izceļošanas rezultātā (pilnībā tā noslēdzās tikai 1941. gada pavasarī) Latviju at
stāja “tautas grupa”, kas bija veikusi nenovērtējamu kultūras darbu. Kārļa Ulmaņa 
auto ritārā valdība necentās aizkavēt Latvijas vāciešu izceļošanu, drīzāk to veicināja. 
Izvirzās jautājums, vai, šādi rīkojoties, netika palaista garām visai niecīgā iespēja pa
mēģināt kaut kādā veidā mainīt Molotova–Ribentropa paktā ieprogrammēto un Lat
vijas neatkarībai tik liktenīgo notikumu attīstības gaitu. Ja Latvija nepiekristu  Berlīnes 

8 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. 

9 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 2570. f., 3. apr., 368. l., 8. lp. Līgums par 
vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju, 1939. gada 30. oktobris.

1. att. Latvijas un PSRS Savstarpējās palīdzības pakta 
parakstīšana Kremlī Maskavā, paktu paraksta PSRS tautas 
komisārs Vjačeslavs Molotovs. Aiz viņa stāv (no kreisās): 
PSRS piln varotais pārstāvis Latvijā Ivans Zotovs, VK(b)P  
ģenerālsekretārs Josifs Staļins, Latvijas ārlietu ministrs 
 Vilhelms Munters, Latvijas sūtnis PSRS Fricis Kociņš, PSRS 
ārlietu tautas komisāra 1. vietnieks Vladimirs   Potjomkins. 
Maskava, 1939. gada 5. oktobris (Latvijas ārpolitika un 
diplomātija divdesmitā gadsimtā, 1. sēj. Rīga: Jumava, 2014, 
305. lpp.) 
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plānam par vācbaltiešu izceļošanu un neveicinātu tā īsteno
šanu, varbūt Vācija, ņemot vērā tā saukto Brombergas kom
pleksu10 un aizgādniecību pār vācbaltiešiem, tiktu izprovo
cēta rīkoties neatbilstīgi padomju un vāciešu noslēgtajiem 
līgumiem. 

K. Ulmaņa valdība, kas valsts neatkarības saglabāšanas 
izredzes joprojām saistīja ar Vāciju, izšķīrās par citu taktiku. 
Tā cerēja saglabāt Berlīnes interesi par Latviju, uzņemoties 
lielu ārējo parādu saistībā ar vācbaltiešu atstātajiem īpašu
miem. Kā liecina Latvijas Bankas dati, līdz 1940. gada jūni
jam Latvija paspēja Vācijai samaksāt 24,9  miljonus latu.11 
Pēc vācu puses aprēķiniem, okupācijas brīdī Latvijas kopējā 
parāda summa Vācijai vēl bija 75,6 miljoni latu.12 

Izraudzītajai taktikai bija savs racionāls kodols, jo 
Berlīne 1939. gada rudenī ekonomisko apsvērumu dēļ13 
izmainīja savu vienaldzīgo nostāju pret Baltijas valstīm14 
un bija ieinteresēta, lai Vācijai arī turpmāk būtu garantēti 
saimnieciskie ieguvumi no Baltijas telpas. Vācieši lika Pa
domju Savienībai saprast, ka būtu lietderīgi Baltijas telpā 

10 Pēc Vācijas uzbrukuma Polijai 1939. gada septembrī Polijā dzīvojošie vācieši nereti kļuva par vardarbības 
upuriem no poļu līdzpilsoņu puses. Viszināmākie ir 3. septembra (svētdiena) notikumi Bidgoščā jeb 
Brombergā (Bromberger Blutsonntag). Berlīne izmantoja visus šos ekscesus (pēc vācu vēsturnieku ziņām, 
pavisam gāja bojā apmēram 5000 Polijas vāciešu, nacistu propagandas skatījumā – 55 000), 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 Ā. Hitlers 1939. gada septembrī pieņēma 
lēmumu atsaukt vāciešus 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. 
Poļu historiogrāfija ilgāku laiku faktiski klusēja par Brombergas asiņainajiem notikumiem un citiem 
ekscesiem pret vietējiem vāciešiem. Tagad situācija ir mainījusies, poļu vēsturnieki tos atzīst, bet 
cenšas mazināt upuru skaitu. Kroska M. Der “Bromberger Blutsonntag” 1939. Kontroversen und For
schungsergebnisse. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, H. 2, 2012, S. 237–249. 

11 LVVA, 6209. f., 1. apr., 41. l., 31. lp. 
12 Diktierte Option: die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland und Lettland. Neumünster: Karl Wachholtz 

Verlag, 1972, S. 408.
13 Saistībā ar Lielbritānijas izsludinātajiem blokādes pasākumiem 1939. gada rudenī jūtami pieauga Baltijas 

valstu eksporta (izejvielas, pārtika) nozīme Vācijas kara saimniecībā. Tagad vācu saimnieciskajās aprindās 
nostiprinājās atziņa, ka Baltijas valstu atdošana Padomju Savienībai ir bijusi liela kļūda. Lai to vismaz daļēji 
labotu, Berlīne mēģināja arvien ciešāk ekonomiski piesaistīt Latviju, Lietuvu un Igauniju. Ar Baltijas valstīm 
tika risinātas intensīvas sarunas par saimnieciskajiem jautājumiem. Sarunu rezultāti Vācijai bija lielākoties 
labvēlīgi. Tai izdevās nostiprināt vadošo vietu Baltijas valstu ārējā tirdzniecībā, vismaz daļēji tās integrējot vācu 
“lielajā saimnieciskajā telpā”. 1940. gada pavasarī aptuveni 70% Baltijas valstu eksporta bija novirzīti uz Vāciju. 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), R 105190, 381715. Werner von Grundherr’s Aufzeichnung, 
17. Juni 1940.

14 Vēl 1939. gada septembrī Baltijas valstu liktenis Vācijai bija diezgan vienaldzīgs. Latvijas sūtnis Vācijā Edgars 
Krieviņš 26. septembrī nosūtīja uz Rīgu šādu telegrammu: “Vācu saimnieciskajās aprindās dzird runājam, ka 
krievi Baltijas valstis vēl neesot pieprasījuši, bet, ja prasītu, jāatdod vien būtu. Tagadējā stāvoklī trīs vilcieni 
benzīna atsverot vienu Baltijas valsti”. LVVA, 2570. f., 5. apr., 62. l., 131. lp. 

2. att. Vācbaltiešu izceļošana 
1939. gada rudenī. Pēdējā dokumentu 
pārbaude pirms uzkāpšanas uz kuģa 
(Atpūta, Nr. 781, 1939) 
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nodalīt abu valstu intereses – Padomju Savienība šajā  reģionā dominētu politiski 
un stratēģiski, bet Vācijai būtu garantēti saimnieciskie iegu vumi.15 

Maskava necentās īpaši apstrīdēt Vācijas nostāju, un tas nostiprināja Berlīnē pār
liecību, ka Padomju Savienība neizšķirsies radikāli mainīt status quo Baltijas valstīs. 
Katrā ziņā 1940. gada 15.–17. jūnija notikumi, respektīvi, padomju karaspēka mas
veida ievešana Baltijas valstīs, tai bija negaidīts pārsteigums. PSRS sasteigtā agresija 
Baltijā un vienlaikus arī Rumānijā vairoja īgnumu Berlīnē un radīja pat zināmu šoku.16 
Sākumā (runa ir par 16. jūniju) vācu ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops gribēja 
pat pārbaudīt pretošanās iespējas padomju pasākumiem un lūdza saviem padotajiem 
sagatavot attiecīgu ziņojumu.17 Taču dienu vēlāk (protams, konsultējoties ar fīreru 
Ā. Hitleru) izlēma nesarežģīt padomju–vācu attiecības saistībā ar notikumiem Baltijas 
valstīs un cirkulārā vācu sūtņiem norādīja, ka šie notikumi ir vienīgi Krievijas un Bal
tijas valstu lieta.18 

Padomju Savienība rūpīgi gatavojās iebrukumam Baltijas valstīs, to okupācijai. 
Īpaši svarīgu informāciju par šiem sagatavošanās darbiem satur PSRS aizsardzības tau
tas komisāra 1940. gada 9. jūnija direktīva par darbību pret Baltijas valstīm, kura līdz 
šim pētījumos ir reti pieminēta. Līdz 12. jūnijam Baltijas jūras kara flotei vajadzēja būt 
gatavai īstenot vairākus kaujas uzdevumus – arī sagrābt Baltijas valstu kara un tirdz
niecības floti, noslēgt Rīgas līci un bloķēt Igaunijas un Latvijas piekrasti, lai neļautu 
evakuēties šo valstu valdībām un nepieļautu karaspēka un īpašumu izvešanu, kā arī 
organizēt desanta izcelšanu Paldiski un Tallinā utt. Kad bija jāsākas karadarbībai, to 
saskaņā ar direktīvu vajadzēja pazinot Ļeņingradas kara apgabala pavēlniekam.19 

1940. gada 15. jūnijā notika PSRS karaspēka vienību uzbrukums Latvijas robež
sargiem Masļenkos. Tas bija iecerēts vai nu kā provokācija, vai arī kā staļinisma garā 
izteikts brīdinājums Latvijas valdībai nekādā gadījumā nepretoties. 16. jūnijā 
plkst. 14.00 Padomju Savienības ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs nolasīja 
Latvijas sūtnim Fricim Kociņam safantazēto un melīgo PSRS valdības ultimātu, kurā 
bija pieprasīta Latvijas valdības atkāpšanās un neierobežota padomju karaspēka kon
tingenta ielai šana Latvijā,20 piebilstot: ja līdz pulksten 23.00 netiks saņemta Latvijas 
valdības atbilde, padomju bruņotie spēki ieies Latvijas teritorijā un apspiedīs jebkuru 
pretošanos.21 

16. jūnija vakarā K. Ulmaņa valdība izlēma padomju ultimātu pieņemt un at
kāpties. Militāru pretošanos Ministru kabinets noraidīja, jo uzskatīja, ka tas izraisīs 

15 Oberländer E. Latvian–German Relations, 1939–1940. Latvija Otrajā pasaules karā. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2000, 41. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.).

16 Fleischhauer I. Diplomatischer Widerstand gegen “Unternehmen Barbarosa”: die Friedensbemühungen der 
Deutschen Botschaft Moskau 1939–1941. Berlin: Ullstein, 1991, S. 170.

17 Legationsrat von Sonnleithner (Büro RAM) an das Auswärtige Amt, 16. Juni 1940. Akten zur deutschen aus-
wärtigen Politik (turpmāk – ADAP), Serie D, Bd. IX. Frankfurt/Main, 1962, S. 482. 

18 Turpat, 492. lpp.
19 Директива 02622 НКО СССР от 9 июня 1940 г. о действиях против Прибалтийских государств. 

Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls skatījums. 2. pārstrādātais izd. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 96.–97. lpp.

20 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 340.–342. lpp.
21 Turpat, 348. lpp.
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 asinsizliešanu, bet neglābs Latvijas valsti.22 
K. Ulmanis, kas loloja zināmas ilūzijas par 
 iespēju saglabāt Latvijas suverenitāti iero
bežotā formā, neizšķīrās arī par simbolisku 
pretošanos un neriskēja izteikt Maskavai 
pat diplomātisku protestu, kas neapšaubāmi 
bija grūti izprotama politiskā tuvredzība. 
Turklāt Latvijas sūtnis Lielbritānijā Kārlis 
Zariņš nesaņēma nekādas konkrētas in
struk cijas par 1940. gada 17. maijā viņam 
piešķirto ārkārtas pilnvaru iedarbināšanu, 
lai politiski un diplomātiski varētu turpināt 
efektīvu cīņu par Latviju. 

Vairāki Latvijas un citu valstu vēstur
nieki Padomju Savienības agresīvo akciju 
pret Baltijas valstīm izvērtē, pamatojoties 

uz Hāgas sauszemes kara reglamenta (1907) kritērijiem. Viņi parasti norāda, ka oku
pācija nozīmē citas valsts teritorijas sagrābšanu ar militāru spēku, okupantam pārņe
mot zināmas okupētās valsts funkcijas. Īpaši viņu uzmanību saista reglamenta 
42. pants, kurā noteikts, ka būtiskākā okupācijas pazīme ir “teritorijas atrašanās svešas 
armijas varā”.23 

Tieši šī pazīme ļoti precīzi raksturo situāciju, kurā nonāca Baltijas valstis 
1940. gada jūnijā. Šo valstu likumīgās valdības zaudēja rīcības spēju, reālā vara atra
dās padomju sūtniecību un no Maskavas atsūtīto emisāru rokās.24 Draudu ceļā pa
domju puse piespieda iecelt jaunu valdību. Tāpēc Latvijā K. Ulmaņa kabinetu 20. jū
nijā nomainīja nelikumīgā un prettiesiskā padomju marionešu valdība ar Augustu 
Kirhenšteinu priekšgalā. Šī valdība nebija Latvijas izpildorgāns, tā pārstāvēja PSRS 
intereses, un tās darbības aizsegā Maskava īstenoja savus plānus un gatavojās Latvijas 
aneksijai. 

Daudzi krievu autori, kuri seko Kremļa sludinātajai līnijai, mēģina ignorēt acīm
redzamo patiesību, ka okupācija obligāti nav tikai tiešas karadarbības rezultāts, jo 
starptautiskās tiesības izšķir vairākus okupācijas tipus.25 Piemēram, krievu starptau
tisko attiecību speciālists Staņislavs Čerņičenko ir pārliecināts, ka runāt var tikai par 
militāro okupāciju, kas iespējama, valstīm esot karastāvoklī, bet ne par okupāciju miera 

22 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 21. lpp.
23 Meissner B. The Occupation of the Baltic States from a PresentDay Perspective. The Baltic States at Historical 

Crossroads. 2nd ed. Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2001, p. 441; Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945), 32. lpp.; u.c.

24 1940. gada 18. jūnijā Latvijā ieradās Padomju Savienības oficiālais pārstāvis Andrejs Višinskis, kura rokās 
nonāca reālā vara valstī. Padomju emisāra nosūtīšana uz Rīgu jaunas valdības sastādīšanai bija klajā pretrunā 
ar PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības līguma 5. pantu, kas paredzēja, ka pakta realizēšana nekādā ziņā 
nedrīkst skart līgumslēdzējpušu suverēnās tiesības, to valsts iekārtu, ekonomisko un sociālo sistēmu, kā arī 
mili tāros pasākumus. Sk.: Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 119. lpp. 

25 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: мeждународно-правовой статус 
Эстонии, Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г. Tartu: Tartu University Press, 2005, c. 202.

3. att. Padomju tanki Rīgas ielās 1940. gada 17. jūnijā (The 
Occupation Regimes and their Crimes in Baltic, 1940–1991. 
Riga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2006, 
p. 12) 
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laika apstākļos, jo “tāda institūta starptautiskajās tiesībās nav bijis un nav”. Pēc viņa 
domām, nemilitāra okupācija bija iespējama tajos gadījumos, kad notiek neapdzīvotu 
un nevienam nepiederošu teritoriju apgūšana.26 

Pievēršoties tieši jautājumam par Baltijas valstīm, S. Čerņičenko ignorē to, ka Pa
domju Savienības akcija (iebrukums) nebija atrunāta nevienā tiesiskā dokumentā, jo 
bāzu līgumi neparedzēja nekādu jaunu karaspēka daļu ievešanu. Taču tas viņam ne
liedz apgalvot: nevar būt ne runas par to, ka Baltijas valstis būtu okupējis padomju 
kara spēks, jo 1940. gadā Padomju Savienība neatradās karastāvoklī ar Latviju, Lietuvu 
un Igauniju. Sarkanā armija nav uzbrukusi šīm valstīm un neieņēma šo valstu terito
riju bez to piekrišanas. Līdz ar to padomju karaspēks nav naidīgs karaspēks, un “tā 
 ieiešanu Baltijas valstu teritorijā nevar dēvēt par okupāciju”.27 

Līdzīgu viedokli pārstāv arī Krievijas vēsturnieks Mihails Meļtjuhovs28 nesen iznā
kušajā grāmatā “Baltijas placdarms”.29 Turpretī krievu autore Jeļena Zubkova atzīst: Pa
domju Savienības darbību Baltijā kopš iebrukuma sākuma (1940. gada 15.–17. jūnijs) 
līdz PSRS Augstākās padomes lēmumam par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas “iestāša
nos” Padomju Savienībā augusta sākumā ir iespējams vērtēt kā “militāru okupāciju”, 
tiesa gan – ļoti nosacīti, ja ne pēc burta, tad – pēc būtības.30 

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada jūnijā galvenais Maskavas mērķis bija sagata
vot un īstenot tās aneksiju. Padomju puse aktīvi iejaucās Latvijas iekšējās lietās. Pa
domju iestādes izveidoja spēcīgu drošības aparātu, kurā noteicēji bija no PSRS iebrau
kušie darbinieki. Viņi pārņēma Latvijas politiskās pārvaldes iestādes un uzsāka 
iedzīvotāju novērošanu, apcietināšanu un deportāciju.31 Bezprecedenta iejaukšanās 
gadījums bija Baltijas kara apgabala izveidošana ar centru Rīgā. Attiecīgā PSRS aiz
sardzības komisāra pavēle datēta ar 1940. gada 11. jūliju.32 Formāli vēl neatkarīgu val
stu teritorijā tika radīta citas valsts – Padomju Savienības – militāri administratīva 
 vienība. 

Padomju Savienība pievērsa lielu uzmanību pasaules sabiedriskās domas maldinā
šanai. Tā centās panākt, lai Latvijas aneksijas process izskatītos iespējami leģitīms un 
to varētu iztēlot kā “brīvprātīgu” pievienošanos. Šajā ziņā ļoti izdevīga padomju pusei 
bija Latvijas Valsts prezidenta K. Ulmaņa rīcība. Pēc Latvijas valstij liktenīgā 1940. gada 
17. jūnija viņš palika savā amatā un sadarbojās ar padomju okupantiem, parakstot un 
izsludinot likumus, kuri palīdzēja iznīcināt Latvijas neatkarību. Līdz 1940. gada 

26 Черниченко С. Об “оккупации” Прибалтики и нарушении прав русскоязычного населении. Меж-
дународная жизнь, № 8, 2004, с. 12. Pieejams: http://shtabmedia.russianlatvia.info/docs/occupation
chernichenko.pdf

27 Turpat, 13. lpp.
28 Мельтюхов М. Борьба за Прибалтику. Историк, 2015, ноябрь, с. 71. Pieejams: http://xnh1aagokeh.

xnp1ai/journal/борьбазаприбалтику/
29 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940): возвращение Советского Союза на берега 

Балтийского моря. Москва: Алгоритм, 2014.
30 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль: 1940–1953. Москва: Российская политическая энциклопедия; Фонд 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008, с. 100.
31 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā. Starptautiski tiesiskie aspekti. Latvijas valsts atjaunošana: 

1986–1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 23.–24. lpp.
32 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 461.–462. lpp.
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21.   jūlijam, iekams zaudēja Valsts prezidenta amatu, Ulmanis bija izsludinājis vairāk 
nekā 50 likumus.33 Pazīstamais vācbaltiešu tiesību zinātnieks Dītrihs Andrē Lēbers ir 
visai atklāts un nesaudzīgs: akceptējot A. Kirhenšteina valdības likumdošanu, Ulmanis 
stiprināja “padomju varu un līdz ar to okupācijas režīmu”.34 

Šo skarbo vērtējumu it kā uzskatāmi apstiprina K. Ulmaņa rīcība, 1940. gada 
10. jūlijā izsludinot likumu par aizsargu organizācijas likvidēšanu, kas faktiski bija vēr
šanās pret Latvijas valsts pamatiem. Šīs vislielākās masu organizācijas uzdevums bija 
sekmēt sabiedrisko drošību un mieru valstī, atbalstot policiju, bet kara laikā – armiju.35 
Aizsargi rūpējās arī par iedzīvotāju audzināšanu nacionālā garā. Tagad ar paša aizsargu 
“augstākā vadoņa”, respektīvi, Ulmaņa, parakstu svinīgais aizsargu solījums “sargāt 
Latvijas neatkarību” pārvērtās par tukšu frāzi.36 

K. Ulmanim gan tikpat kā nebija īstas iespējas ietekmēt A. Kirhenšteina valdības 
darbību. Jāpiekrīt D. A. Lēberam, kas norāda: “Saeimai nedarbojoties, izzuda Valsts 
prezidenta tiesības atlaist Saeimu, lai varētu aicināt jaunu premjeru. Bez Saeimas Valsts 
prezidents arī nevarēja izmantot Satversmē paredzētās veto tiesības: apturēt likumu iz
sludināšanu (72. pants). Viņš varēja vienīgi izteikt protestu, atsakoties no sava amata 
(52. pants), bet šīs tiesības Kārlis Ulmanis nav izmantojis.”37 

Izvēlētā kolaborācijas taktika attiecībā uz Padomju Savienību bija visai neveik
smīga. Ar pielabināšanos un iztapību K. Ulmanis38 un viņa līdzgaitnieki neko nepanāca 
un arī nevarēja neko panākt. Viņi gluži vienkārši neizprata padomju diktatora Josifa 
Staļina negodīgo un nekaunīgo politiku, viņa lielās ambīcijas. Cits jautājums – cik 
bargi mums būtu jāvērtē Ulmaņa izraudzītā taktika. Savs viedoklis šajā ziņā ir Latvijas 
vēsturniecei Dainai Bleierei, kam varētu nosacīti pievienoties: “Lai kā mēs kritizētu 
K. Ulmaņa darbības 1940. gada jūnijā un jūlijā, tās izraisīja centieni saglābt Latvijas 
valsti, kaut vai t.s. Mongolijas variantā.39 Ja viņa aprēķini bija kļūdaini, tad to noteica 
cilvēciski un politiski maldi, nevis ļaunprātība un tīšs nodoms kaitēt valstij.”40 Tomēr ir 
skaidrs, ka Ulmaņa ieņemtā nostāja bija acīmredzama un grūti izprotama politiskā 
tuvredzība, kuras kaitējums Latvijas interesēm joprojām ir jūtams. Vairāki Krievijas 
vēsturnieki un starptautisko tiesību speciālisti veikli izmanto šo sadarbības faktu, lai 
vispār mēģinātu noliegt Latvijas okupāciju. 

Īpašu vietu padomju stratēģijā 1940. gada vasarā ieņēma parlamenta vēlēšanu or
ganizēšana. Visām trim Baltijas valstīm, pārkāpjot spēkā esošās konstitūcijas un liku
mus, tika uzspiestas jaunas vēlēšanas, kas notika padomju okupācijas karaspēka klāt
būtnē. Latvijā A. Kirhenšteina valdība nevis piemēroja Satversmes sadaļu par Saeimas 
darbību, kas bija vienīgā konstitucionāli pieļautā iespēja noturēt parlamenta vēlēšanas, 

33 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
34 Turpat.
35 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 457. lpp.
36 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
37 Turpat, 33.–34. lpp.
38 1940. gada 22. jūlijā K. Ulmani administratīvā kārtā deportēja uz Krieviju. Pēc PSRS un Vācijas kara sākuma 

1941. gada jūnijā viņu arestēja. Miris ieslodzījumā 1942. gada 20. septembrī.
39 1924. gada 26. novembrī Mongolijas Tautas Republika kļuva par otro sociālistisko valsti pasaulē.
40 Bleiere D. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā 

Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2014, 153. lpp.
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bet gan pieņēma jaunu Saeimas vēlēšanu likumu, kas bija pretrunā Satversmes funda
mentālajiem principiem.41 

Latvijā vēlēšanas norisinājās 1940. gada 14. un 15. jūlijā, balsot bija atļauts tikai 
par vienu – “Darba tautas bloka” – izvirzīto kandidātu sarakstu, visi citi alternatīvie sa
raksti tika noraidīti. Oficiāli tika paziņots, ka par minēto sarakstu nodoti 97,6% vēlē
tāju balsu.42 Vēlēšanu rezultāti bija viltoti,43 un tie neatspoguļoja tautas gribu. Maskavā 
padomju ziņu aģentūra TASS sniedza informāciju par iznākumu jau 12 stundas pirms 
balsu skaitīšanas sākuma Latvijā.44 

Lai gan publicētā “Darba tautas bloka” vēlēšanu platformā nebija iekļauta prasība 
nodibināt padomju varu Latvijā un iestāties PSRS,45 nelikumīgi ievēlētā Saeima, kas 
darbojās kā Maskavas aģents,46 pasludināja Latviju par sociālistisku republiku un 
iesnie dza lūgumu to uzņemt PSRS sastāvā.47 Bez debatēm pieņemtā deklarācija “Par 
Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā” mainīja Latvi
jas valstisko iekārtu un likvidēja tās formālo neatkarību, ignorējot tautas nobalsošanas 
nepieciešamību, kā noteikts Latvijas Satversmes 77. pantā. Līdz ar to deklarācija un tai 
sekojošā Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā pārkāpa Satversmes 1., 2. un 3. pantu un ir 
uzskatāmas par antikonstitucionālām.48 

Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas nelikumīgā aneksija un inkorporācija Pa
domju Savienības sastāvā noslēdzās 1940. gada augusta sākumā, kad tika pieņemti at
tiecīgi PSRS Augstākās padomes likumi. Daudzas pasaules valstis neatzina vardarbīgās 
pārmaiņas Baltijā,49 kas tika īstenotas, pārkāpjot daudzus starptautiskus un divpusējus 
līgumus,50 nenoslēdzot uz brīvprātību balstītu Savienības līgumu, kā arī ignorējot 
starptautisko tiesību principus. Pazīstamais vācu tiesību zinātnieks Boriss Meisners 
trāpīgi norāda, ka “Padomju Savienība it kā noslēdza kontraktu pati ar sevi un ar anek
sijas aktu viennozīmīgi pārkāpa ne vien Baltijas valstu suverenitāti, bet arī Baltijas 
tautu pašnoteikšanās tiesības, kas bija 1920. gada miera līgumu pamatā”.51 

41 Ziemele I. Latvijas republikas starptautiski tiesiskais statuss. Latvija. Starptautiskās organizācijas. Starp-
tautiskie līgumi. Rīga: Saeimas kanceleja, 1995, 9. lpp.

42 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 554. lpp.
43 Kusiņš G. Latvijas valstiskuma konstitucionālā attīstība. Latvija. Starptautiskās organizācijas. Starptautiskie 

līgumi. Rīga, 1995, 15. lpp. 
44 Newmann B. Baltic Background. London: Robert Hale, 1948, p. 163.
45 Sk.: Par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Cīņa, Nr. 19, 1940, 1. lpp.
46 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 28. lpp.
47 Latvijas Tautas Saeimas 1. sesija. 1940. gada 21.–23. jūlijs: stenogrammu atreferējums. Rīga: Valsts ap gād

niecība, Latvijas Tautas Saeima, 1940, 33.–35. lpp.
48 Kusiņš G. Latvijas valstiskuma konstitucionālā attīstība, 15. lpp.
49 Baltijas valstu aneksijas neatzīšanas politiku aizsāka Amerikas Savienotās Valstis. ASV valsts sekretāra vietas 

izpildītājs Samners Velss 1940. gada 23. jūlija paziņojumā precīzi definēja amerikāņu pozīciju pret padomju 
okupāciju Baltijā, stingri nosodot PSRS aplinkus ceļus un metodes Baltijas valstu neatkarības likvidēšanā, 
kas tobrīd tuvojās nobeigumam. Kopš deklarācijas pieņemšanas ASV neatzina Baltijas valstu iekļaušanu 
PSRS sastāvā ne de iure, ne de facto. Tas bija unikāls precedents starpvalstu attiecībās. 

50 PSRS, piemēram, pārkāpa 1928. gada 27. augustā noslēgto Briāna–Kelloga paktu (Aristīds Briāns – Francijas 
ārlietu ministrs, Frenks Kellogs – ASV valsts sekretārs) par atteikšanos no kara kā nacionālās politikas 
līdzekļa. Paktam bija pievienojušās 63 pasaules valstis. Maskava neievēroja arī noslēgtos Baltijas valstu un 
PSRS divpusējos līgumus, tādus kā 1920. gada miera līgumi, 1939. gada savstarpējās palīdzības pakti un citus. 

51 Meissner B. The Occupation of the Baltic States from a PresentDay Perspective, p. 444.
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Baltijas vēsturnieku vidū jautājums par prettiesisko aneksiju un okupācijas turpi
nāšanos īpaši aktualizējās 2006. gadā saistībā ar Krievijas un Lietuvas vēsturnieku ko
pīgi sagatavotā dokumentu krājuma “PSRS un Lietuva” iznākšanu, kurā atzīts padomju 
okupācijas fakts.52 Divi krājuma redkolēģijas locekļi Alvīds Nikžentaitis un Česlovs 
Laurinavičs žurnālā “Akiračiai” skaidri paziņoja: “Krājuma sastādītāji pēc garām iek
šējām diskusijām piedāvāja 1940. gada 3. augustu [Lietuvas iekļaušana PSRS sastāvā. – 
I. F.] uzskatīt, protams, tikai par nosacītām Lietuvas Republikas okupācijas beigām un 
aneksijas sākumu. Tādam priekšnosacījumam bija jāizskaidro tiesiskā jezga, lietojot 
okupācijas un aneksijas jēdzienu Lietuvā un citās Baltijas valstīs, un tieši šis secinā
jums, nevis jauni fakti ir viena no vērtīgākajām šā krājuma daļām.”53 

Līdz ar to minētie Lietuvas vēsturnieki (arī tie Krievijas vēsturnieki,54 kas piedalījās 
krājuma sastādīšanā) pārstāv visai nepieņemamu tēzi, ka 1940. gada 3. augustā īstenotā 
Lietuvas aneksija noslēdza Lietuvas okupāciju. Kā pamatoti norāda cits lietuviešu vēs
turnieks Toms Baranausks, runājot juridiskajā valodā, tas varētu nozīmēt tikai vienu: 
tiek atzīts, ka šī aneksija bija likumīga un kopš 1940. gada augusta Lietuva jau bija liku
mīga PSRS sastāvdaļa.55 

Arī Krievijas vēsturniece J. Zubkova pauž idejas, kas pēc politiskās ievirzes ir līdzī
gas kā minētā krājuma sastādītājiem. Viņa norāda, ka termins “okupācija” neatbilda ne 
PSRS ilgtermiņa plāniem Baltijā, ne arī reālajai notikumu attīstībai šajā reģionā. Pirm
kārt, tāpēc, ka padomju varai tur bija jāpastāv ilgi, bet okupācijai ir pagaidu raksturs. 
Otrkārt, un tas esot galvenais, Baltijas valstis zaudēja savu suverenitāti un kļuva par 
Padomju Savienības sastāvdaļu, turklāt arī Baltijā valdīja tāda pati kārtība un normas 
kā visā PSRS teritorijā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji kļuva par padomju 
pilsoņiem, saņēma padomju pases, kas arī neatbilstot okupācijas režīmu praksei.56 

Grūti, pat neiespējami piekrist J. Zubkovas nostādnei. Vispirms gribētu atzīmēt to, 
ka minēto padomju kārtību baltiešiem, tostarp arī latviešiem, gluži vienkārši uzspieda, 
vairākums no viņiem sevi neuzskatīja par padomju pilsoņiem un saglabāja lojalitāti pret 
padomju okupācijā de facto iznīcināto Latvijas valsti. Iedibināto padomju republiku viņi 
neuztvēra kā savu un neizjuta pret to nekādu pienākumu. Tas ir arī labi saprotams. Lielā 
mērā taisnība ir vācu vēsturniekam Bjernam Felderam, kas 2009. gadā iznākušajā grā
matā “Latvija Otrajā pasaules karā” norāda: “Latvijas PSR faktiski bija nelatviešu valsts: 
vadošajos amatos un partijā arvien vairāk dominēja krievi un krieviski runājošie.”57 

Starptautiski tiesiskā aspektā jautājums, cik ilgi turpinājās padomju okupācija Bal
tijā, ir ļoti būtisks. Maskavai neizdevās panākt, lai pasaules sabiedriskā doma Baltijas 
valstu aneksiju un inkorporāciju PSRS sastāvā 1940. gada augustā uztvertu kā leģitīmu 
procesu, jo šī aneksija balstījās uz prettiesiskiem pamatiem – intervenci un okupāciju. 

52 СССР и Литва в годы второй мировой войны. Т. 1. СССР и Литовская Республика (март 1939 – 
август 1940): сборник документов. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, с. 55.

53 Cit. pēc: Baranausks T. Kurp ved Alvīda Nikžentaiša Lietuvas vēstures revīzija? Latvijas Vēsture. Jaunie un 
Jau nākie Laiki, Nr. 4, 2008, 114. lpp.

54 No Krievijas puses krājuma sastādīšanā piedalījās Aleksandrs Čubarjans un Natālija Ļebedeva. 
55 Baranausks T. Kurp ved Alvīda Nikžentaiša Lietuvas vēstures revīzija?, 115. lpp.
56 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль: 1940–1953, с. 100. 
57 Felder B. Lettland im Zweiten Weltkrieg: zwishen sowjetischen und deutschen Besatzern 1940–1946. Padeborn: 

Ferdinand Schöningh, 2009, S. 93.
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Tā bija vardarbīga svešu valstu teritorijas piesavināšanās, modernās starptautiskajās 
tiesībās aizliegta aneksija, tāpēc tā neizraisīja juridiskas sekas. Nenotika arī suverēnas 
varas maiņa – anektētās valstis saglabāja savu suverenitāti, bet anektētājs to neieguva. 
Baltijas valstu starptautiskā subjektība neizzuda. Latvija, Lietuva un Igaunija turpināja 
de iure pastāvēt, ko atzina vairāk nekā 50 valstis. 

Daudzi starptautisko tiesību speciālisti ir vienisprātis, ka līdz Otrā pasaules kara 
beigām starptautisko tiesību praksē piemēroja klauzulu: aneksiju var leģitimēt, ja to 
atzīst starptautiskā kopiena. Baltijas valstu gadījumā tā nebija. Aneksija nebija liku
mīga, un tāpēc turpinājās šo valstu okupācija līdz pat 1991. gadam. Savā darbā “Neli
kumīga aneksija un valsts kontinuitāte” igauņu jurists Lauri Melkso norāda: “Ņemot 
vērā to, ka PSRS īstenotā Baltijas valstu aneksija nebija balstīta uz starptautiskajām tie
sībām un ievērojama daļa starptautiskās sabiedrības atteicās formāli atzīt šo iekaro
šanu, tas, ka PSRS neizdevās iegūt galēju tiesisko statusu Baltijas valstīs, automātiski 
nozīmē, ka okupācijas režīms kā tāds nebija pārtraukts līdz Igaunijas, Lietuvas un Lat
vijas neatkarības atjaunošanai 1991. gadā.”58 

Sovetizācija un represijas

Pēc Latvijas prettiesiskās iekļaušanas PSRS sastāvā straujos tempos turpinājās 
sovetizācija,59 ar ko apzīmē procesu, kura rezultātā Latvija pēc iespējas ātrāk un pilnī
gāk bija jāiekļauj Padomju Savienības politiskajā, administratīvajā un ekonomiskajā 
sistēmā.60 Plaši izvērsās Latvijas valsts institūciju pārveide vai likvidēšana. Cenšoties 
Latviju izolēt no ārvalstīm, padomju iestādes steidzīgi likvidēja Finanšu ministrijas 
ārējās tirdzniecības departamentu,61 Ārlietu ministriju62 un daļēji izbeidza Latvijas dip
lomātisko pārstāvniecību darbību ārzemēs, formāli likvidējot Latvijas 16 sūtniecības 
un 194 konsulātus.63 Latvijas Republiku de iure starptautiski pārstāvēja saglabātais Lat
vijas diplomātiskais un konsulārais dienests ārzemēs, kuru no 1940. līdz 1963. gadam 
vadīja sūtnis Londonā Kārlis Zariņš. 

Latvijas sovetizācija bija Maskavas vadīts un stingri kontrolēts process.64 Kardinā
las pārmaiņas okupācijas vara mēģināja uzspiest visās sabiedrības dzīves sfērās, tās 

58 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: мeждународно-правовой ста тус 
Эстонии, Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г., с. 219–220.

59 Pirmie sovetizācijas sagatavošanas pasākumi Latviju skāra 1940. gada jūlija pēdējā dekādē, kad tā formāli 
vēl bija neatkarīga valsts. 22. jūlijā tikko “ievēlētā” Tautas Saeima, pārkāpjot priekšvēlēšanu solījumus, zemi 
pa sludināja par tautas īpašumu, kā arī noteica banku un lielo rūpniecības, tirdzniecības un transporta uz ņē
mumu nacionalizāciju. Tūlīt sekoja arī banku, kredītiestāžu, vidējo tirdzniecības, rūpniecības un transporta 
uzņēmumu konfiskācija. 

60 Bleiere D. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku. Latvieši un Latvija, II sēj. 
Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 470. lpp.

61 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Rīga: Nordik, 1999, 103. lpp
62 Ārlietu ministrija informēja Latvijas Telegrāfa aģentūru un citas iestādes, ka tās centrālā iestāde no 

1940. gada 31. augusta ir darbību izbeigusi. Sk.: Lerhis A. Latvijas Republikas Ārlietu dienests 1918–1941. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 241. lpp.

63 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 102. lpp.
64 Bleiere D. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku, 471. lpp.
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skāra ikvienu iedzīvotāju. Ātri tika likvidētas visas sabiedriskās organizācijas, tika sa
grauts pamats, uz kura balstījās pilsoniskā sabiedrība.65 Norisinājās dziļas pārmaiņas 
sabiedrības sociālajā struktūrā, ietekmi zaudēja vecā elite, veidojās jaunā, kas bija uzti
cama padomju režīmam. Tomēr nepilna gada laikā “sociālistiskās pārmaiņas” nebija 
iespējams pilnībā īstenot, vairākās jomās tās bija formālas un palika nepabeigtas.

Sovetizācijas procesā noteicošā un svarīgākā loma bija ierādīta kompartijas bied
riem, bet Latvijas Komunistiskā partija, sākoties padomju okupācijai, skaita ziņā bija 
pavisam neliela organizācija – tajā bija tikai 967 biedri.66 Taču samērā īsā laikā izdevās 
komunistu skaitu strauji palielināt (1940. gada decembrī komunistu jau bija vismaz 
trīs reizes vairāk nekā Latvijas okupācijas brīdī), galvenokārt uz iebraucēju rēķina. Lat
viju pārpludināja simtiem dažāda ranga partijas un saimniecības darbinieku, kas bija 
sūtīti no Maskavas un pārsvarā koncentrējās republikas centrālajās iestādēs, kā arī lie
lajās pilsētās. Sevišķi daudz iebraucēju un tātad partijas biedru bija drošības  orgānos. 

Īpašu uzmanību okupācijas vara pievērsa Latvijas bruņotajiem spēkiem, uzsākot 
Latvijas armijas reformēšanu, lai to pakāpeniski likvidētu. Jau 1940. gada jūnijā tika 
nomainīta Latvijas armijas vadība, armijas štābs bija spiests sadarboties ar Sarkanās 
armijas vadību, iesākās nacionāli noskaņoto virsnieku atvaļināšana. Nozīmīgs pavēr
siens Latvijas bruņoto spēku reformēšanas un sovetizācijas virzienā bija Sarkanajā ar
mijā pastāvošās kontroles sistēmas ieviešana. 4. jūlijā A. Kirhenšteina valdība, izpildot 
Latvijā dislocēto Sarkanās armijas daļu komandiera ģenerālleitnanta Fjodora Kuzņe
cova prasību, pieņēma, bet 8. jūlijā Valsts prezidents K. Ulmanis izsludināja likumu 
par politiskajiem vadītājiem. Tas paredzēja “audzināt visus armijas karavīrus valsts 
demo krātisko pārmaiņu garā, kas pamatojas uz latvju un Padomju Savienības tautu 
brālīgu draudzību”.67 (Par armijas politisko vadītāju tika iecelts kreisais sociāldemo
krāts Bruno Kalniņš.) Kā norāda D. A. Lēbers, šis likums bija klajā pretrunā ar 
1940. gada 3. maija aizsardzības likumu, kas katram pilsonim izvirzīja pienākumu aiz
stāvēt “valsts neatkarību” un prasīja, lai bruņotie spēki “piedalās valsts aizsardzībā”.68 

1940. gada 27. augustā Baltijas sevišķā kara apgabala pavēlnieks Aleksandrs Loktio
novs izdeva pavēli uz Latvijas armijas bāzes izveidot 24. teritoriālo korpusu ar divām 
divīzijām,69 bet mēnesi vēlāk pārtrauca darboties Latvijas Kara ministrija. Vienlaikus pa
stiprinājās represijas pret Latvijas armijas karavīriem un virsniekiem, kas “kulmināciju sa
sniedza 1941. gada 14. jūnijā, kad apmēram 550–555 vasaras nometnēs Litenē, Ostroviešos 
un citās novietojuma vietās vai ārpus tām esošu vienību karavīrus apcietināja, nogādāja uz 
iepriekš sagatavotiem vilcienu sastāviem un izveda uz ieslodzījuma vietām Krievijā, kur 
lielākā daļa bija noslepkavota vai gāja bojā necilvēciskos darba un sadzīves apstākļos”.70

65 Bleiere D. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku, 472. lpp.
66 Коммунистическая партия Латвии в цифрах (1904–1971 гг.). Рига: Лиесма, 1972, с. 72.
67 Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940, 457.–458. lpp.
68 Lēbers D. A. Latvijas valsts bojāeja 1940. gadā, 33. lpp.
69 Jēkabsons Ē., Bambals A. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret tās karavīriem 1940.–1941. gadā. 

Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā, 138. lpp. 
70 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. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.). Pieejams: http://www.president.
lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20raksti_27.pdf



469

Strauji turpinājās arī 1940. gada jūlija pēdējā dekādē iesāktā ekonomikas sovetizā
cija. Nacionalizācija bija visaptveroša – bez atlīdzības tika atsavināti ne vien rūpniecī
bas un tirdzniecības uzņēmumi un bankas, bet arī darbnīcas, namīpašumi, viesnīcas, 
slimnīcas un aptiekas. Vispārējos vilcienos nacionalizācija bija pabeigta līdz 1941. gada 
sākumam, kaut gan sīku privātīpašumu atsavināšana turpinājās arī pavasara mēnešos. 
Maijā gandrīz pilnīgi iznīcināja pat sīko privāttirdzniecību. Latvijas vēsturnieks Aivars 
Stranga norāda, ka 1941. gada jūnijā, nacistiskās Vācijas iebrukuma priekšvakarā, pri
vātais sektors vairs ražoja mazāk par 5% rūpniecības produkcijas, bet privāttirdznie
cība deva mazāk par 10% no apgrozījuma.71 

Katastrofālas sekas bija okupācijas režīma finanšu politikai. Jau 1940. gada vasarā 
iezīmējās naudas sistēmas krīze, strauji kritās lata pirktspēja, jo vietējie iedzīvotāji un 
iebraucēji masveidā izpirka jebkuras preces. Stāvoklis kļuva pavisam slikts, kad 25. no
vembrī padomju bezvērtīgais rublis tika pasludināts par oficiālu maksāšanas līdzekli 
līdzās latam, nosakot pilnīgi mākslīgu apmaiņas kursu: viens rublis – viens lats (pirms 
dažiem mēnešiem, kad Latvija vēl bija neatkarīga, viens lats maksāja 10 rubļus).72 
1941. gada 25. martā lats tika izņemts no apgrozības, palika tikai padomju rublis. Ne
ilgi pirms vācu iebrukuma Latvijas iedzīvotājiem piespiedu kārtā lika pieteikties iekšē
jam aizņēmumam, kas bija jauna ekspropriācijas forma.73 

Pirmajā padomju okupācijas gadā tika īstenota agrārā reforma (tā bija jāveic līdz 
1940. gada 25. septembrim), kuras īstie mērķi, kā norāda Latvijas autore Irēne Šnei
dere, bija divi: “nacionalizēt zemes īpašumus (saskaņā ar likumu74 zeme bija pasludi
nāta par “tautas īpašumu” un visi zemes īpašumi atsavināti bez atlīdzības, lauku saim
niecības saņēma zemi vienīgi lietošanā) un izveidot laukos sīkas, ekonomiski vājas 
saimniecības [..], kuras vēlāk būtu viegli pakļaut kolektivizācijai”.75 Zemes reforma no
teica, ka viensētu saimniecība nedrīkst pārsniegt 30 hektārus.76 Atgriezumi no lielajām 
saimniecībām, kā arī visas baznīcu, draudžu, klosteru, “tautas ienaidnieku” (par tādu 
varēja kļūt ikviena okupantiem nevēlama persona) un zemes spekulantu zemes tika 
ieskaitītas valsts zemes fondā un iedalītas bezzemniekiem un sīkzemniekiem. Pavisam 
tika radītas 51  762 jaunas 10 hektāru saimniecības, un papildus piešķirta zeme 
23 321 mazajai saimniecībai (zem 10 hektāriem).77 Šīs sīksaimniecības bija nerentablas 
un lemtas nabadzībai, taču daudzi jaunie sīksaimnieki, ieguvuši zemi, kļuva par pa
domju varas atbalstītājiem, jo uzskatīja, ka tā rūpējas par trūcīgajiem. Padomju režīms 
sasniedza cerēto mērķi – zemes reformas rezultātā saasinājās lauku iedzīvotāju sociālās 
un politiskās atšķirības. 

71 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2. papildinātais izd. 
Rīga: Jumava, 2005, 225. lpp.

72 Turpat, 226. lpp.
73 Turpat.
74 Likumu par zemi A. Kirhenšteina valdība pieņēma 1940. gada 29. jūlijā.
75 Šneidere I. Padomju valdības plāni Baltijā pirmajā okupācijas gadā. Ārvalstu arhīvu dokumenti par oku-

pā cijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 21. lpp. (Latvijas 
Vēs tur nieku komisijas raksti, 22. sēj.). Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/
item_1677_Vesturnieku_komisijas_raksti_22_sejums.pdf 

76 Likums par zemi. Valdības Vēstnesis, Nr. 171, 1940, 1. lpp.
77 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 228. lpp.
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Padomju agrārās politikas galvenais mērķis bija un palika kolektivizācija. Taču 
kolhozu iespējamā veidošana bija jautājums, kas ļoti satrauca Latvijas iedzīvotājus. 
Tāpēc par to vairījās atklāti runāt, bet praktiski tika veikti nepieciešamie priekšdarbi, 
lai šis process varētu norisināties.78 Notikumu gaitu paātrināja Vissavienības Komunis
tiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas sekretāra Andreja Andrejeva vadītā ko
misija, kas 1940. gada decembrī ieradās Baltijā, lai kontrolētu sovetizācijas gaitu. Savā 
ziņojumā PSRS valsts vadītājiem viņš ieteica sākt īstenot Baltijā kolhozu un sovhozu79 
veidošanu.80 Īsi pirms vācu–padomju kara 1941. gada jūnijā Latvijā tika nodibināti 
pirmie trīs oficiāli atzītie kolhozi. 

Sovetizācijas galvenais instruments bija terors. 1940. gada novembrī Latvijas teri
torijā stājās spēkā Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas likumdo
šanas akti: kriminālkodekss un kriminālprocesa kodekss. Šiem aktiem bija atpakaļ
ejošs likuma spēks, kam bija ārkārtīgi traģiskas sekas.81 Apcietinātie tika apsūdzēti 
tādos noziegumos, kurus viņi nevarēja izdarīt, dzīvojot neatkarīgajā Latvijā, kad te 
ne kādi Krievijas kriminālkodeksi nedarbojās. A. Stranga raksta: “Visodiozākais bija 
58.1a pants, kas paredzēja visbargākos sodus par “Tēvijas nodevību”. Lai arī neviens 
apcietinātais Latvijas iedzīvotājs nebija nodevis savu Tēviju – tas ir, Latviju, viņi tika 
apsūdzēti par padomju Krievijas “nodošanu”, kuru viņi bija “nodevuši” 20.–30. gados, 
nebūdami Krievijas pilsoņi.”82 

Okupācijas varas īstenotās represijas Latvijā skāra tūkstošiem cilvēku. Pirmās 
 padomju okupācijas posmā vismaz 7292 cilvēki Latvijā tika apcietināti.83 Terora spilg
tākā izpausme bija masu deportācija no Latvijas 1941. gada 14. jūnijā. Uz Krievijas 
ziemeļiem un Sibīriju tika vienlaikus izsūtīti 15 424 cilvēki,84 no kuriem 15% (absolū
tos skaitļos vairāk nekā 2300) bija bērni vecumā līdz desmit gadiem.85 Pavisam no 

78 Par vienu no centrālajiem pasākumiem ceļā uz kolhoziem tika uzskatīta mašīnu un traktoru staciju un tām 
pakļauto mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu dibināšana. Mašīnu un traktoru stacijas sāka veidot jau 
1940. gada rudenī.

79 Padomju saimniecības (sovhozi) arī bija sociālistiskā sektora sastāvdaļa lauksaimniecībā. 1941. gada pavasarī 
pavisam Latvijā tika izveidotas 33 padomju saimniecības.

80 VK(b)P Centrālās komitejas sekretāra A. Andrejeva ziņojums VK(b)P CK sekretāram J. Staļinam un PSRS 
Tautas komisāru padomes priekšsēdētājam V. Molotovam par stāvokli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pēc to 
okupācijas un par turpmākiem sovetizācijas plāniem. Sk.: Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu 
politiku Latvijā 1940–1968, 35. lpp.

81 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 100., 122. lpp.
82 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 233. lpp.
83 Stranga A. Latvijas okupācija un iekļaušana PSRS (1940–1941). Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, 

Nr. 2, 2004, 70. lpp.
84 Aizturēšanas brīdī 5263 izsūtāmie Latvijas iedzīvotāji tika arestēti un vēlāk notiesāti. Sk.: Riekstiņš J. 

1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Nordik, 2001, 14. lpp. 
Zināms, ka ģimenes galvam (parasti vīrietim) dzelzceļa stacijās, kur pulcināja deportācijai pakļautos, 
paziņoja par arestu un viņu varmācīgi atšķīra no ģimenes, soda izciešanai nosūtīja uz Gulaga (saīsinājums 
no krievu val. Главное управление исправительно-трудовых лагерей – Labošanas darbu nometņu gal
venā pārvalde.  –  I.  F.) nometnēm – Vjatlagu, Noriļlagu, Sevurallagu, Usoļlagu u.c. Simtiem deportēto 
pie sprieda nāvessodu. Sk.: Šneidere I. Padomju pirmā okupācija: daži aspekti. Totalitārie okupācijas režīmi 
Latvijā 1940.–1964. gadā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 19. lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 13. sēj.). Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1618_
Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf

85 Zālīte I., Eglīte S. 1941. gada deportācijas struktūranalīze. Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Nordik, 2001, 
687.–688. lpp.
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 deportētajiem gāja bojā 6081 cilvēks (ieslodzījumā nošauti 700, bet cietumos un no
metinājumā miris 5381),86 tas ir gandrīz 40%. Viņu vidū bija arī daudzi zīdaiņi. 

Deportācijas mērķis bija iznīcināt vai neitralizēt Latvijas politisko, ekonomisko un 
sabiedrisko eliti. Iedzīvotājus izsūtīja, neierosinot apsūdzību, bez tiesas un aizstāvības 
iespējas. Deportēšanas un arestēšanas pamats bija personas (represijas skāra arī tās 
piederīgos) nodarbošanās, sociālais stāvoklis, piederība pie noteiktām politiskām un 
sabiedriskām organizācijām. Deportēto vidū bija samērā daudz bijušo tirgotāju, uzņē
mēju, armijas virsnieku, policijas darbinieku, kā arī ierēdņi, skolotāji, ārsti, garīdz
nieki u.c.87 

Izteikti necilvēciskas formas padomju terors ieguva pēc Vācijas uzbrukuma Pa
domju Savienībai. Čekisti sarīkoja slaktiņus Latvijas cietumos, kur nogalināja vismaz 
349 politieslodzītos, bet pārējos (3458) “evakuēja uz Krievijas iekšieni, kur liela daļa 
tika noslepkavota”.88 Likteņa ironija, taču tieši nacistu iebrukums novērsa Latvijas 
iedzī votāju jaunas deportācijas – 1941. gada 14. jūnijā notikušajai iedzīvotāju izvešanai 
vajadzēja sekot citām līdzīgām akcijām. Arhīvu dokumenti liecina, ka jau tikuši stādīti 
jauni “kaitīgo elementu” saraksti.89 

Valstiskās neatkarības zaudēšana un represijas bija galvenie iemesli, kāpēc daudzi 
Latvijas iedzīvotāji nevēlējās samierināties ar padomju režīmu. Pretošanos okupācijas 
varai veicināja arī tās īstenotā saimnieciskā politika, kas sagrāva Latvijas samērā labi 
organizēto ekonomiku un likvidēja labklājību, daudzus cilvēkus padarot gluži vienkārši 
par nabagiem. Iedzīvotāju vairākumam pilnīgi nepieņemama bija padomju ideoloģija, 
kuru okupanti centās uzspiest visiem līdzekļiem. Komunisma idejas uzbāzīgi propa
gandēja un popularizēja prese un radio. Skolas pārvērtās par izteikti ideoloģiskām 
iestā dēm, kur tika izskausta jebkura brīvdomība, kas nesaskanēja ar marksismaļeņi
nisma dogmām. Arī cilvēku ikdiena bija piesātināta ar dažādiem okupantu ideo
loģiskajiem pasākumiem – speciāli organizētām sapulcēm darbā, aģitāciju kino un 
 teātra izrādēs utt. 

1940. gada rudenī sāka aktivizēties nacionālā pretošanās okupācijai, kurā iekļāvās 
patriotiski noskaņotā skolu jaunatne, studenti, virsnieki un ierēdņi. Izveidojās vairākas 
pretošanās grupas un organizācijas (“Tēvijas sargi”, Latvijas Nacionālais leģions, “Jaun
latvieši”, Latviešu tautas apvienība, Kaujas organizācija Latvijas atbrīvošanai), to galve
nie mērķi bija gāzt okupācijas varu un atjaunot Latvijas neatkarību.90 Taču konspirāci
jas prasmju trūkuma un padomju specdienestu spēju nenovērtēšanas dēļ 1941. gada 
pavasarī vairums pretestības grupu tika sagrautas. 

Pēc 1941. gada 14. jūnija deportācijas un padomju–vācu kara sākuma 22. jūnijā 
Latvijā dažādās vietās lielākoties stihiski veidojās bruņotās grupas, tā saukto nacionālo 
partizānu vienības. Daudzi latviešu vēsturnieki ir vienisprātis, ka nacionālo partizānu 
darbības galvenais mērķis bija Latvijas neatkarības atjaunošana un tautas glābšana no 
tādu akciju atkārtošanās, kas līdzinātos 14. jūnija deportācijai. Visai līdzīgi, gandrīz 

86 Zālīte I., Eglīte S. 1941. gada deportācijas struktūranalīze. Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs, 688. lpp.
87 Turpat.
88 Stranga A. Latvijas okupācija un iekļaušana PSRS (1940–1941), 70. lpp.
89 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 101. lpp.
90 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 211. lpp.
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identiski tiek vērtēti arī partizānu cīņas rezultāti – viņi palīdzēja vāciešiem ātrāk izdzīt 
Sarkanās armijas daļas no Latvijas, vairākos gadījumos neļāva tām izrēķināties ar mie
rīgajiem iedzīvotājiem un nodarīt tīšus postījumus. Lielāka vai mazāka nevienprātība 
ir vērojama vienīgi uzskatos par partizānu cīņas vērienu un metodēm. Piemēram, 
Andrievs Ezergailis raksta, ka “kopējais bruņoto vienību skaits nevarēja būt vairāk par 
20 visā Latvijas teritorijā”,91 turpretī Heinrihs Strods norāda, ka partizānu kustība bija 
ļoti plaša, tā aptvēra ceturto daļu pagastu (respektīvi, 129 pagastus. – I. F.), un tajā 
iekļā vās 6000–8500 vīru. Viņš iesaka saukt šo kustību par “tautas sacelšanos pret ko
munistu okupāciju”.92 

Pieviltās cerības 

Uz laiku padomju okupāciju Latvijā nomainīja nacistu okupācija. 1941. gada 
22. jūnijā Vācija iesāka karadarbību pret Padomju Savienību. Jau pirmajās dienās karš 
skāra Latvijas teritoriju. Vācu armija bija labi sagatavota un ātri guva izšķirošos panā
kumus, faktiski 5. jūlijā aktīva karadarbība Latvijas teritorijā jau bija beigusies. Latvija 
nokļuva pilnīgā nacistiskās Vācijas varā, un nacistu iedibinātais okupācijas režīms pa
stāvēja gandrīz četrus gadus. 

Analizējot komplicēto situāciju Latvijā, kāda veidojās nacistu okupācijas laikā, 
jāņem vērā Latvijas iedzīvotāju noskaņojums, vajadzības un intereses, jo tās ir svarīgs 
un neatņemams attiecīgā vēstures posma kopainas izpratnes elements. Ikviens mēģi
nājums tās precīzi rekonstruēt veicina vēsturiskās īstenības atklāsmi. Pavisam nevietā 
būtu ilgi neapstrīdētās “uzvarētāju versijas” aizstāvju ietekmē moralizēt un pārmest 
latviešiem, ka viņi cīņā par savas valsts atjaunošanu it kā izvēlējušies nepareizu stratē
ģiju, jo toreizējā situācijā Vācija taču bija vienīgais reālais spēks, uz ko šajā cīņā varēja 
balstīties. 

Latviešu tautas, tās dažādo slāņu un grupējumu noskaņojums otrās okupācijas 
laikā, kā arī latviešu mainīgā attieksme pret vāciešiem ir ļoti svarīga un nozīmīga izpē
tes problēma. Lai gan pēdējos gados šā jautājuma risinājumā ir iezīmējušās vairākas 
pozitīvas tendences, pagaidām runāt par lieliem panākumiem ir pāragri. Līdz šim pub
licētajos pētījumos par latviešu tautas noskaņojumu varam izlasīt vienīgi vispārīgus 
vērtējumus. Piemēram, Baigais gads bija radījis latviešos nospiestību, nolemtības sa
jūtu un tādu naidu pret krievu okupantiem, ka daudzi “mūžsenos ienaidniekus” vācie
šus 1941. gada vasarā sveica kā atbrīvotājus. Zviedru žurnālists Arvids Fredbergs, kas 
1. jūlijā – dienā, kad Rīgā ienāca vācu armijas daļas, atradās Latvijas galvaspilsētā, 
1944. gadā sarakstītajā grāmatā norādīja: “Vēl viena priekšrocība vāciešiem bija sabied
riskais noskaņojums. Milzīgs lietuviešu, latviešu un igauņu vairākums – varbūt vairāk 
nekā 95 procenti – vāciešus uzskatīja par atbrīvotājiem. [..] Neviens nevarēja kļūdīties 

91 Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941–1944. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 
58. lpp.

92 Strods H. Sarkanarmijas haotiskā atkāpšanās no Latvijas (1941. gada 22. jūnijs – 5. jūlijs). Latvijas 
Okupācijas muzeja gadagrāmata 2001. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002, 54. lpp.
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par šo dziļi pārdzīvoto jūtu spontāno iz
pausmi.”93 

Cilvēki Latvijā jutās kā izglābušies no 
nāves, atguva dzīvesprieku, pašcieņu un ce
rības. Viņiem likās, ka pēc gada prombūt
nes Latvija ir no jauna atgriezusies Eiropā. 
Viņi bija pārliecināti par savas tautas un 
valsts brīvības atgūšanu. Latviešu izcelsmes 
kanādiešu vēsturnieks Modris Ekšteins 
savos vērtējumos ir visai precīzs un poē
tisks: “Pēc boļševiku terora gada vācu val
dīšana likās kā sapņu saldums un gaismas 
atgriešanās, vāciešus uzskatīja par drau
giem un glābējiem.”94 Līdzīgs skatījums uz 
to dienu notikumiem ir arī latviešu vēstur
niekam Indulim Kažociņam,95 spilgti un iz
teikti pozitīvi vērtējumi par jaunajiem okupantiem lasāmi latviešu daiļliteratūrā.96 

Latviešu sajūsma par vāciešiem neturpinājās ilgi, tā strauji noplaka, noskaņojums 
mainījās, jo atbrīvošanas un neatkarības vietā nacisti atnesa jaunu brutālu okupāciju – 
represijas un nepieņemamu ekonomisko un sociālo politiku. Ilūzijām gaistot, latviešu 
sabiedrību pārņēma dziļa vilšanās. Latvieši arvien vairāk pārliecinājās, ka vienu ļaunumu 
aizstājis cits. Īsts lūzums iestājās 1941. gada beigās un 1942. gada sākumā.97 Vairāki vācu 
dokumenti liecina, ka tieši šajā laikā nacisti sāka lietot jau starpkaru periodā aprobētu 
metodi. Viņi nemitīgi slavēja igauņus, kuri tik tiešām daudz ilgāk saglabāja pozitīvu no
skaņojumu pret vāciešiem, regulāri pretnostatot viņus latviešiem un igauņiem kā parau
gu.98 Tas gan nemainīja vispārējo situāciju. Pakāpeniski latviešu sabiedrībā nostabilizējās 
noskaņojums, kam raksturīgas bailes no krieviem un naids pret vāciešiem.

Padziļināti un arvien vispusīgāk pētot Latvijas iedzīvotāju mainīgo attieksmi pret vācu 
okupācijas varu, Latvijas vēsturniekiem jāmēģina panākt, lai šī tēma tik tiešām no blakus 
tēmas, interesantas epizodes vai nepieciešamas ilustrācijas tā laika situācijai pārvērstos 
par galveno vēsturisko norišu izpratnes atslēgu. Jau tagad dažos Latvijas  vēsturnieku 

93 Citēts pēc: Lācis V. Latviešu leģions patiesības gaismā. Rīga: Jumava, 2006, 44. lpp. 
94 Eksteins M. Walking Since Daybreak: a Story of Eastern Europe, World War II and the Heart of Our Century. 

Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1999, pp. 131–132.
95 Sk.: Kažociņš I. Latviešu karavīri zem svešiem karogiem. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1999, 

69. lpp.
96 Aculiecinieks – pazīstamais latviešu rakstnieks Zigmunds Skujiņš raksta: “Pa Rīgas centru bezbēdīgā vaļībā 

pastaigājās kopti ļaudis – eleganti vācu kara kungi, ordeņoti, gredzenoti, ar briežādas cimdiem saujā. [..] Starp 
drupām un gruvekļiem sēdēja mākslinieki armijas drēbēs – viens akvarelēja, otrs gleznoja eļļā, trešs ņirbināja 
ogli. Ak, kā šie pašapzinīgie eiropieši atšķīrās no satramdītajiem, noklūbējušiem bara ļaudīm, kas nule Rīgu bija 
atstājuši!” Skujiņš Z. Sarunas ar jāņtārpiņiem (no bezmiega melnrakstiem). Rīga: Preses nams, 1992, 91. lpp. 

97 Piemēram, Vācijas Ārlietu ministrijas Politiskajā nodaļā reģistrētā dokumentā, kas datēts ar 1942. gada 
10.  martu, norādīts, ka latviešu noskaņojums nav vairs labvēlīgs: “Katrā ziņā sūdzību ir vairāk par vācu 
rekvi zīcijām un pārvaldes pasākumiem nekā par sarkano teroru.” PA AA, R 105186, 448885, Auswärtiges 
Amt. Politische Abteilung. Aufzeichnung, 10. März 1942. 

98 Turpat, R 105182, 218738. Auswärtiges Amt. Politische Abteilung. Aufzeichnung, 30. Dezember 1941.

4. att. Vācieši Rīgā. 1941. gada 1. jūlijs 
(no LKM krājuma)

Inesis Feldmanis    LATVIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ (1939–1945)



474 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

 pētījumos, ņemot vērā latviešu izcelsmes zviedru autora Leonīda Si
liņa ieteikumu, ir mēģināts latviešu tautas noskaņojumu arvien no
teiktāk skatīt divu paradigmu – cerību un vilšanās – kontekstā.99 

Vispusīgas zināšanas par Latvijas sabiedrības noskaņojumu Otrā 
pasaules kara gados ir svarīgs nosacījums, lai pietiekami augstā izpē
tes līmenī varētu risināt vairākas citas nacistu okupācijas laika pro
blēmas. Šo saistību labi ir uztvēris un fiksējis amerikāņu vēsturnieks 
Roberts Vaits. Vienā no saviem rakstiem, minot dažus pirmos vācu 
okupācijas varas pasākumus, viņš norāda: “Smagi latviešu nacionā
lās jūtas aizskāra ielu pārdēvēšana, vācu valodas izvirzīšana pirmajā 
vietā, 18. novembra svinēšanas aizliegums, Lat vi jas iekļaušana oku
pēto padomju teritoriju veidojumā ar no saukumu “Ostlande”. Tas 
viss kopā jau drīzumā izraisīja pirmās neapmierinātības izpausmes, 
pretvācisku un pretnacis tisku noskaņojumu un darbību. Sevišķi 
strauji opozīcija pieauga 1942. un 1943. gadā. Pirmkārt, neapmieri
nātība tika pausta atsevišķu cilvēku izteikumos publiskās vietās, uz
rakstos vai pašdarinātos uzsaukumos. Otrkārt, latviešu patrioti Rīgā 
un citur sāka izdot regulārus izdevumus, kas tika izplatīti pa pastu vai 
no rokas rokā. Treškārt, radās jaunatnes grupas, kas aicināja atjau
not Latvijas neatkarību un atbrīvot zemi no nacistu okupantiem.”100 

Pētīt un analizēt Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu Otrā pasau
les kara gados ir ļoti svarīgi, ņemot vērā arī šīs tēmas politisko un 

izglītojošo nozīmi. Padziļināti un uz plaša avotu materiāla stingri bāzēti pētījumi par 
latviešu tautas mainīgo noskaņojumu dotu iespēju sniegt visās cēloņsakarībās un nori
sēs tik vienotu, loģisku un neapstrīdamu vēstures norišu kopainu, lai varētu pārliecināt 
arī Baltijas savdabīgo situāciju nepārzinošos ārzemju lasītājus. Kā norāda pazīstamais 
britu vēsturnieks Normans Deiviss, Rietumos joprojām ir grūti aptvert, ka, no Rīgas, 
Tallinas vai Viļņas skatpunkta raugoties, nacistu ienākšana tika uztverta kā atbrīvošana 
no padomju tirānijas.101 

Visu izvirzīto nostādņu un uzdevumu kontekstā īpaši nozīmīgi ir aplūkot un ak
centēt iemeslus, kāpēc latvieši un citi baltieši tik krasi mainīja savu attieksmi pret vācu 
okupācijas varu.102 Noteicošais moments šajā ziņā bija Berlīnes sākotnēji noraidošā 
nostāja pret Baltijas valstu faktiskās neatkarības atjaunošanu. Nacistu izstrādātie plāni 

99 Zellis K. Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda okupētajā Latvijā (1941. gada jūnijs – decembris). 
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi. 2. izd. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 243. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.). Pieejams: 
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1639_Vesturnieku_komisijas_raksti_16_sejums.
pdf; Feldmanis I. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 57.–60. lpp.

100 Waite R. Some Aspekts of AntiGerman Sentiment in Latvia (1941–1944). Latvija nacistiskās Vācijas oku-
pācijas varā, 1941–1945. Starptautiskās konferences referāti 2003. gada 12.–13. jūnijs, Rīga. 2. izd. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2007, 176. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.). Pieejams: http://www.
president.lv/images/modules/items/PDF/item_1616_Vesturnieku_komisijas_raksti_11_sejums.pdf

101 Davies N. Europe – a History. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 41. 
102 Nacistu okupācijas politika Baltijā daudzās niansēs ir izvērtēta somu vēsturnieka Sepo Miliniemi grāmatā. 

Sk.: Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 
deutschen Besatzungspolitik. Helsinki, 1973, 290 S.

5. att. Augstākais SS 
un poli cijas vadītājs 
Ostlandē, obergrupenfīrers 
Frīdrihs  Jekelns. 1944 
(Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945). Rīga:   Jumava, 
2008, 384. lpp.) 
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paredzēja pārvērst Baltijas reģionu par “vācu dzīves un kolonizācijas telpu”.103 Baltie
šiem vajadzēja samierināties tikai ar nenozīmīgu līdzdalību zemju pārvaldīšanā. Lie
tuvā bez ģenerālkomisāra104 tika izveidota speciāla padomnieku institūcija, kuras gal
venais uzdevums bija okupācijas varas politikas īstenošana. Latvijā darbojās Zemes 
pašpārvalde,105 bet Igaunijā – Igaunijas pašpārvalde ar Hjalmaru Mē priekšgalā. Paš
pārvalžu tiesības bija ļoti ierobežotas, tās funkcionēja kā vācu civilpārvaldes106 papild
elements un nevarēja patstāvīgi izlemt nevienu politiski kaut cik nozīmīgu jautājumu. 

Nacisti neatzina un apstrīdēja baltiešu izvirzīto tēzi, ka nelikumīgā padomju oku
pācija nav skārusi Baltijas valstu suverenitāti107 (pirmie šo tēzi īpašā memorandā for
mulēja lietuvieši 1941. gada 5. augustā)108 un ka tās turpina pastāvēt kā starptautisko 
tiesību subjekts. Vācu puses sākotnējo juridisko pamatojumu izstrādāja mazākum
tautību tiesību eksperts Verners Haselblats.109 Piezīmēs par lietuviešu memorandu viņš 
norādīja, ka no starptautisko tiesību viedokļa Padomju Savienības īstenotā aneksija ir 
spēkā esoša un līdz ar to Lietuva ir zaudējusi savu valstisko neatkarību.110 Haselblats 
pilnībā atbalstīja nacistu amatpersonu uzskatu, ka vācu karaspēka okupētā Lietuva nav 
nekas vairāk kā bijušais PSRS apgabals. Pēc viņa domām, iedzīvotāju vitāli svarīgās in
tereses neprasa Lietuvas suverenitātes atjaunošanu.111 

Berlīnes negatīvā attieksme pret Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, ko noteica 
tās nevēlēšanās pēc kara apgrūtināt Baltijas telpā iecerēto pārkārtojumu īstenošanu, 

103 LVVA, P1018. f., 1. apr., 2. l., 77. lp. Der Reichskommissar für das Ostland. Abteilung Politik. Zum “Entwurf 
einer Anordnung über die Führung der Verwaltung im Generalbezirk Lettland und zu ihrer Begründung 
vom 24. November 1941”, 10. Februar 1942.

104 Baltijas zemes (arī Baltkrievijas lielākā daļa) kļuva par reihskomisariāta Ostlande (Austrumzeme) sastāv
daļām – ģenerālapgabaliem. Ostlandes centrs atradās Rīgā, reihskomisariātu vadīja Hinrihs Loze. Par 
ģenerāl komisāru Latvijā norīkoja Oto Heinrihu Drehsleru, Lietuvā – Adriānu Teodoru fon Rentelnu, bet 
Igau nijā – Karlu Zīgmundu Licmanu. Ģenerālapgabalu teritorijas sadalīja apgabalos, kuru priekšgalā at
radās vācu ierēdņi. Ģenerālapgabalos gandrīz pilnīgi autonomi darbojās nacistu represīvās struktūras, 
kuras pakļāvās augstākajam SS (Schutzstaffel – apsardzes vienība) un policijas vadītājam Ziemeļkrievijā un 
Austrum zemē – Frīdriham Jekelnam. 
Reihskomisariāts Ostlande bija pakļauts Okupēto austrumu apgabalu ministrijai (Reichsministerium für die 
besetzten Ostgebiete), kuras vadību 1941. gada 17. jūlijā Vācijas fīrers Ā. Hitlers uzticēja nacistu galvenajam 
teorētiķim un šefideologam Alfredam Rozenbergam.

105 Zemes pašpārvaldes aizmetņi Latvijā radās 1941. gada vasarā, kad saistībā ar karadarbību un īsu brīdi pēc 
tās visa vara piederēja vācu militārajai pārvaldei. Juridiski Zemes pašpārvalde sāka darboties tikai 1942. gada 
pavasarī. 
Angliski par Zemes pašpārvaldi Latvijas ģenerālapgabalā ir rakstījis britu vēsturnieks Džefrijs Sveins. 
Swain G. Between Stalin and Hitler: class war and race war on the Dvina 1940–1946. London: Routledge, 2004. 

106 Militāro pārvaldi Lietuvā un Kurzemē 1941. gada 25. jūlijā, visā Latvijā 1. septembrī, bet Igaunijā 5. decem brī 
aizstāja vācu civilpārvalde.

107 Sk.: Bundesarchiv Berlin (turpmāk – BAB), R 92/122, S. 1. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete 
an den Reichskommissar für das Ostland, 11. September 1941.

108 Turpat, R 90/122, S. 2. Denkschrift über die rechtliche Lage und die tatsächlichen Verhältnisse in Litauen 
nach Beendigung der bolschewistischen Okkupation, 5. August 1941. 

109 Sīkāk sk.: Kangeris K. Izvēles iespējas: “Jaunā Eiropa”, padomju republika vai neatkarīga valsts. Valststiesiskie 
jautājumi un “lielā politika” kara gados (1941–1945). Latvija Otrajā pasaules karā. Rīga: Latvijas vēstures 
insti tūta apgāds, 2000, 84.–85. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.). 

110 BAB, R 90/4, S. 4. W. Hasselblatt. Bemerkungen zu der litauischen Denkschrift vom 5. August über die 
Fortexistenz des litauischen Staates (ohne Datum).

111 Turpat, 10. lp.
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dažādi atspoguļojās okupēto austrumu apgabalu reihsministra instrukcijās. Jau savā 
pirmajā rīkojumā Ostlandes reihskomisāram Hinriham Lozem Alfreds Rozenbergs 
īpaši uzsvēra, ka viņam ir jādara viss iespējamais, lai aizkavētu prasības atjaunot “no 
Vācijas neatkarīgas igauņu, latviešu, lietuviešu vai baltkrievu valstis”.112 Vienmēr un 
visur viņam bija jāpaskaidro, ka visas šīs teritorijas atrodas vācu pārvaldē, kura risina 
sarunas vienīgi ar tautām, nevis valstīm. Nekādā ziņā Loze nedrīkstēja aizmirst, ka jā
uzsver šo zemju agrāko valdību vaina valstiskuma zaudēšanā. Tieši šīs valdības esot 
bijušas tās, kuras vēlējušās sadarboties ar Rietumu valstīm un palaidušas garām retu 
izdevību panākt vienošanos ar Vāciju par savienības izveidi.113 

Nacisti centās arī panākt, lai baltieši mazāk domātu par valstiskumu un ātrāk to 
aizmirstu. Okupēto austrumu apgabalu ministrija izdeva pat speciālas instrukcijas 
( Sprachregelungen über Begriffe des Ostens), kurās bija norādīts, kādus apzīmējumus, 
uzstājoties vai rakstot par dažādām norisēm austrumos, drīkstēja vai nedrīkstēja lietot. 
Tā, piemēram, 1942. gada 31. marta rīkojums noteica, ka jācenšas izvairīties lietot 
(valststiesiskos vai vēsturiskos sacerējumos) tādus jēdzienus kā “Baltijas valstis”, “biju
šās Baltijas valstis” vai “kādreizējās nomaļu valstis” (ehemalige Randstaaten).114 Uz aus
trumiem paplašināto (vai paplašināt iecerēto) ģenerālapgabalu apzīmēšanai neieteica 
lietot arī nosaukumus “Liellietuva”, “Lieligaunija” vai “Liellatvija”.115 Šo jēdzienu vietā 
vajadzēja izvēlēties neitrālākus apzīmējumus – “Baltijas zemes”, “baltiešu tautu apdzī
votā teritorija” u.c.116 

Sākoties Vācijas militārajām neveiksmēm Austrumu frontē, situācija pakāpeniski 
mainījās, vāciešu politika kļuva nedaudz pielaidīgāka un pārdomātāka. SS augstākajās 
aprindās 1942. gadā pakāpeniski nobrieda ideja formēt lielākas baltiešu militārās vienības 
ieroču SS (Waffen – SS) sastāvā. Ciešā saistībā ar iecerēm veidot baltiešu leģionus arvien 
lielāku nozīmi vācu un baltiešu attiecībās ieguva Latvijas un Igaunijas autonomijas jautā
jums. Lietuva šajā sakarā vācu dokumentos minēta tikai līdz 1943. gada pavasarim.117 

112 BAB, R 92/952, S. 4. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Anweisung an den Reichs kommissar 
des Reichskommissariats Ostland, 21. Juli 1941.

113 Turpat.
114 Turpat, R 90/253, S. 4. Der Reichskommissar für das Ostland an die Hauptabteilungs und Abteilungsleiter 

und General und Gebietskommissare, 29. April 1942.
115 Piemēram, 1942. gada pavasarī Lietuvas ģenerālapgabalam tika pievienoti trīs agrāk Baltkrievijai pie

derējuši novadi. Nacisti bija ieplānojuši pavirzīt stipri tālāk uz austrumiem arī Latvijas un Igaunijas robe
žas. A.  Rozenbergs Liellatvijai un Lieligaunijai bija jau izdomājis jaunus nosaukumus – Daugavas zeme 
(Dünaland) un Peipusa zeme (Peipusland). Sk.: Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischer Länder, 
1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des deutschen Besatzungspolitik, S. 89.

116 BAB, R 90/253, S. 4. Der Reichskommissar für das Ostland an die Hauptsabteilungs und Abteilungsleiter 
und General und Gebietskommissare, 29. April 1942.

117 1942. gada augustā Igaunijā, bet 1943. gada februārī Latvijā un Lietuvā sāka veidot SS leģionu. Atšķirībā 
no kaimiņzemēm Lietuvā šī akcija izgāzās. Mobilizācijas pirmajās nedēļās (kopš 1. marta) pieteicās samērā 
neliela daļa uzaicināto (līdz 10. martam 23,5%), pārbaudei pakļauto vīriešu. Lietuviešu negatīvās nostājas dēļ 
SS reihsfīrers H. Himlers deva rīkojumu pārtraukt leģionāru vervēšanu, tam sekoja ģenerālkomisāra A. fon 
Rentelna paziņojums par atteikšanos veidot ieplānoto leģionu Lietuvā, kas atklātībā kļuva zināms 17. martā. 
Atsevišķi vācu dokumenti liecina, ka nacistu amatpersonas šo paziņojumu uztvērušas un pasniegušas kā 
pret lietuviešiem vērstu pasākumu, kas liek šaubīties, vai paši nacistu vadītāji īpaši tiecās izveidot lietuviešu 
leģionu. Sk.: BAB, R 6/68, S. 36. Schreiben des Generalkommissars in Kauen an Reichskommissar für 
Ostland, 31. März 1943. 
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Noteiktu iniciatīvu šā jautājumā risināšanā izrādīja Zemes pašpārvalde, kas 
1942.  gada 30. novembrī vērsās ar iesniegumu118 pie Latvijas ģenerālkomisāra Oto 
Drehslera. Gadījumā, ja tiktu atjaunota Latvijas valstiskā patstāvība, pašpārvalde pie
ļāva, ka, mobilizējot no 1907. līdz 1925. gadam dzimušos vīriešus, “varētu izveidot vis
maz 100  000 vīru armiju”.119 Pašpārvalde uzskatīja, ka būtu iespējams šo karaspēku 
nodrošināt arī ar nepieciešamo virsnieku skaitu.120 

1943. gada janvārī un februārī A. Rozenberga vadītajā ministrijā tika izstrādāti 
vairāki fīrera dekrēta projekti, kuros mēģināts no jauna noteikt Baltijas zemju valsts
tiesisko statusu.121 Varianti bija vairāki, bet lielākoties Baltijas ģenerālapgabaliem bija 
paredzēts Bohēmijas un Morāvijas protektorātam līdzīgs statuss, lai gan pastāvēja zinā
mas atšķirības.122 Vienā no projektiem bija teikts: “Igaunijas, Latvijas un Lietuvas val
stis pārvalda pašas sevi,” bet tās atrodas Vācijas aizsardzībā (Schutzhoheit).123 Ostlandes 
reihskomisariāts bija jālikvidē, bet reihskomisārs jāaizstāj ar Vācijas rezidentu, kuram 
būtu jāpārstāv reiha intereses visās pārvaldes jomās.124 

1943. gada 8. februārī A. Rozenbergs ziņoja Ā. Hitleram par ministrijā izstrādāta
jiem plāniem, tostarp par iecerēto Baltijas ģenerālapgabalu valststiesiskā statusa maiņu 
un ar to cieši saistīto nacionālo leģionu formēšanu. Viņam palika iespaids, ka fīrers, lai 
gan vēl nav galīgi izšķīries, principā tomēr neiebilst pret autonomijas piešķiršanu Bal
tijas zemēm.125 Rozenbergs deva rīkojumu savas ministrijas ierēdņiem, lai turpina iz
strādāt konkrētus priekšlikumus. Pat vēl 18. februārī notikušajā sarunā ar reihskance
lejas šefu Hansu Lammersu viņš bija pārliecināts par sava viedokļa pareizību un 
uzskatīja, ka nacistu partijas kancelejas vadītājs Martins Bormans, kas pierakstīja viņa 
un fīrera sarunu, kļūdījies, akcentējot Hitlera nodomu – atlikt autonomijas jautājuma 
izlemšanu līdz kara beigām. Rozenbergs lūdza Lammersu precizēt šo lietu, pajautājot 
personiski Hitleram, kurš apstiprināja Bormana pieraksta pareizību.126 

118 Šis iesniegums radās sakarā ar Zemes pašpārvaldes Latvijas ģenerālapgabalā tieslietu ģenerāldirektora 
Alfrēda Valdmaņa memorandu “Latviešu problēma”, kas 1942. gada novembrī tika iesniegts Latvijas ģenerāl
komisāram O. Drehsleram. Memorandā piedāvāta latviešu karaspēka formēšana vācu virsvadībā, ja Latvija 
iegūtu zināmu patstāvību. Sk.: Pašpārvaldes direktora A. Valdmaņa iesniegums (memorands) ģenerāl
komisāram O. Dreksleram, 1942. gada novembris. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas 
laika dokumenti 1941–1945. Rīga: Zinātne, 1990, 59.–68. lpp. 

119 Turpat, 68.–69. lpp.
120 Zemes pašpārvaldes iesniegums izpelnījās SS vadītāju uzmanību. Izanalizējot to, SS galvenās valdes šefs 

Gotlobs Bergers noraidīja latviešu piedāvājumu par 100 000 vīru liela karaspēka saformēšanu apmaiņā pret 
Latvijas patstāvību kā “pilnīgi nederīgu” un “vairāk nekā bīstamu”. Viņš ierosināja no “rasiski pilnīgi de
rīgiem” latviešu brīvprātīgajiem izveidot militāru formāciju (neizslēdzot iespēju to nosaukt un izmantot kā 
latviešu leģionu), kas atrastos SS reihsfīrera rīcībā. BAB, NS 19/382, S. 249. Chef des SS – Hauptamtes an 
den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, 11. Dezember 1942. 

121 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 
deutschen Besatzungspolitik, S. 216. 

122 BAB, R 6/249, S. 1. Reichsminister und Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die besetzten 
Ostgebiete, 8. März 1943.

123 Citēts pēc: Strods H. Zem melnbrūnā zobena: Vācijas politika Latvijā 1939–1945. Rīga: Zvaigzne, 1994, 114. lpp.
124 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 

deutschen Besatzungspolitik, S. 217.
125 Turpat, 218. lpp.
126 BAB, R 6/249, S. 1. Reichsminister un Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die besetzten 

Ostgebiete, 8. März 1943.
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Nacistu vadība līdz ar to noraidīja lat
viešu piedāvātos spēles noteikumus (latvieši 
prasīja vāciešiem piešķirt Latvijai valstisku 
autonomiju, pretī solot karaspēka vienības, 
kas cīnīsies Vācijas pusē), un iedzīvotāju 
mobilizācija Latvijā 1943. gada pavasarī tika 
uzsākta bez jebkādu pretprasību izpildīša
nas. Taču rudenī ievērojami pasliktinājās 
Vācijas militārā situācija, un nacistu vir
sotne bija spiesta domāt par efektīvāku bal
tiešu spēku izmantošanu cīņā pret boļše
vismu. Un atkal no jauna visaugstākajā 
līmenī aktuāls kļuva Baltijas autonomijas 
jautājums. Šoreiz galvenais iniciators bija SS 
reihsfīrers Heinrihs Himlers, kurš septem
brī ieradās Rīgā un Tallinā, kur vairākkārt 

izteicās par nepieciešamību piešķirt Latvijai un Igaunijai valstisko patstāvību.127 Arī 
A.  Rozenbergs joprojām atbalstīja autonomijas ideju. Viņa ministrijā, piemēram, 
11.  oktobrī tika iztirzāti un apsvērti trīs galvenie Latvijas un Igaunijas valststiesiskā 
 statusa iespējamie varianti: protektorāta forma; autonomijas pasludināšana ar īsu vis
pārēju dekrētu; iespēja dekrētā par autonomiju vienlaikus risināt policijas pakļautības, 
aizsardzības suverenitātes, saimnieciskās struktūras un citus jautājumus.128 

Šajā apspriedē interesantu viedokli pārstāvēja A. Rozenberga vadītās ministrijas 
nodaļas vadītājs Oto Breitigams. Viņš uzsvēra, ka nav iespējams atjaunot Latvijas un 
Igaunijas neatkarību tādā formā, kādā tā pastāvēja pirms kara. Taču latviešiem un 
igauņiem jārada brīvības sajūta, dodot viņiem zināmu patstāvību.129 Breitigams ierosi
nāja Latvijas un Igaunijas ģenerālapgabalus pārvērst “neatkarīgās zemēs”. Katrai valstij 
būtu savs prezidents, tautas pārstāvniecība, valdība, viena ministrija un konstitūcija, 
kuru izstrādātu atbilstoši Vācijas interesēm. Līdzšinējie ģenerālkomisāri kļūtu par reiha 
rezidentiem – vācu interešu aizstāvjiem. Instrukcijas viņi saņemtu no Okupēto aus
trumu apgabalu ministrijas, bet Vācijas militāros uzdevumus Baltijas telpā regulētu ar 
zemju valdību noslēgti līgumi.130 

1943. gada oktobra beigās A. Rozenberga ministrijā tika sagatavoti jauni fīrera 
dekrēta projekti par Latvijas un Igaunijas valstisko patstāvību. Ar 30. oktobri datētā 
projekta pirmajā pantā bija teikts: “Pārvērst līdzšinējos Igaunijas un Latvijas ģenerāl
apgabalus par valstīm. Valstīm ir savs karogs, ģerbonis un valsts zīmogs.”131 Taču 

127 Neulen H. W. An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. München: 
Universitas Verlag, 1985, S. 285. 

128 PA AA, R 29670, 193899. Gesandter von Tippelskirch. Aufzeichnung, 12. Oktober 1943. 
129 Turpat, 193900. O. Bräutigam. Aufzeichnung, 4. Oktober 1943.
130 Turpat, 19390102.
131 Okupēto Austrumu ministrijas izstrādātais projekts par Latvijas un Igaunijas autonomiju, 1943. gada 30. ok

tobris. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas dokumenti, 1941–1945, 129. lpp.; BAB, 
R 90/2. Erlass des Führers über die Errichtung der Länder Estland und Lettland, Oktober 1943.

6. att. Jauniesauktie latviešu leģionāri. 1943. gada vasara 
(no LKM krājuma) 
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 paredzētā valstiskā patstāvība bija visai ierobežota. Katrā ziņā vairāki projekta panti, 
piemēram, sestais, nevarēja tā īsti apmierināt ne latviešus, ne igauņus: “Igaunijas un 
Latvijas aizsardzība pakļauta vācu reiha suverenitātei. Tieši vācu reiham piekrīt suve
renitāte aizsardzībā, muitas un valūtas lietās.” 

Reihskomisariāta “Ostlande” augstāko amatpersonu attieksme pret Latvijas un 
Igaunijas ierobežoto valstisko patstāvību vai autonomijas ideju bija atšķirīga. Latvijas 
un Igaunijas ģenerālkomisāri Oto Drehslers132 un Karls Licmans133 to atbalstīja, bet 
reihskomisārs H. Loze – noraidīja. Baidīdamies tikt nostādīts fakta priekšā, Loze iz
lēma vērsties tieši pie Ā. Hitlera. 1943. gada novembrī viņš nosūtīja vēstuli fīreram, 
kurā, iebilstot pret Latvijas un Igaunijas politisko autonomiju, norādīja, ka “šobrīd pla
šas neatkarības piešķiršana [tām] nozīmētu atdot pilnvaras [..] nekontrolējamiem spē
kiem saasinātu briesmu brīdī, kad vajadzētu stingri turēt pavadu savās rokās”.134 Reihs
komisāra rīcība izraisīja SS vadītāju asu reakciju. Gotlobs Bergers vēstulē H. Himleram 
1943. gada 20. novembrī norādīja, ka Loze ir “ļoti nekorekts cilvēks”.135 

1943. gada 16. un 17. novembrī notika Ā. Hitlera apspriede ar A. Rozenbergu, 
M. Bormanu, H. Himleru, H. Lammersu un H. Lozi. Fīrers noraidīja plānu par tūlītē
jas valstiskās patstāvības vai autonomijas piešķiršanu Latvijai un Igaunijai, norādot, ka 
pašreiz smagajā laikā “nevajadzētu izrādīt tik plašu pretimnākšanu”.136 Vienlaikus viņš 
principā neiebilda, ka publicē deklarāciju, kurā latviešiem un igauņiem pēc kara tiktu 
apsolīta kultūras autonomija. Taču pirms galīgā lēmuma pieņemšanas Hitlers vēlējās 
šo jautājumu saskaņot ar ārlietu ministru J. fon Ribentropu.137 Kā liecina Lammersa 
telegramma Rozenbergam 1943. gada 20. novembrī, Vācijas ārlietu ministrs sarunā ar 
Hitleru atzina deklarācijas publicēšanu “pašreizējā momentā par nelietderīgu” un iero
sināja no tās atteikties. Okupēto austrumu apgabalu ministram, ja viņš to vēlētos, 
tomēr tika atļauts – bet tikai sadarbojoties ar fon Ribentropu – turpināt darbu ar dekla
rāciju.138 Rozenberga biklie mēģinājumi vēl kaut ko darīt lietas labā bija nesekmīgi. Pēc 
autonomijas plānu neveiksmes deklarācija Baltijā izraisītu vienīgi stipru vilšanos. 

Valstiskās patstāvības piešķiršanas plānu neveiksme uzskatāmi pierādīja, ka na
cistu elite pati bija sapinusies neatrisināmās pretrunās un nonākusi pilnīgā strupceļā. 
Tā izrādījās absolūti nespējīga adekvāti un efektīvi reaģēt uz mainīgo situāciju. Gandrīz 
vai vienīgais, ko tā varēja, bija pieņemt stipri novēlotus un neprincipiālus lēmumus. 

Nekādas īpašas vēsturiskas nozīmes vairs nebija nacistu līderu propagandas no
lūkos īstenotiem (vai atbalstītiem) pasākumiem pašās kara beigās, kuru mērķis bija 

132 Līdz 1942. gada beigām O. Drehslers pauda noraidošu attieksmi pret autonomijas piešķiršanu Latvijai un 
Igaunijai.

133 Sk.: BAB, NS 19/3894, S. 61. Chef des SSHauptamtes an Reichsführer SS und Reichsminister des Innern, 
26. November 1943.

134 Turpat, R 90/1, S. 5. Der Reichskommissar für das Ostland an den Führer Adolf Hitler, November 1943.
135 Turpat, NS 19/382. Chef des SSHauptamtes an Reichsführer SS und Reichsminister des Innern, 20.  No

vember 1943.
136 Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder, 1941–1944: zum nationalsozialistischen Inhalt des 

deutschen Besatzungspolitik, S. 251.
137 Turpat.
138 BAB, NS 19/3894, S. 57. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzelei an den Reichsminister für die 

besetzten Ostgebiete, 20. November 1943. 
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 izmantot latviešu ilgas pēc nacionālās pat
stāvības, lai kāpinātu latviešu karavīru cīņas 
sparu. 1944. gada rudenī, kad lielāko Latvi
jas teritorijas daļu no jauna bija ieņēmis 
padomju karaspēks, Okupēto austrumu ap
gabalu ministrija ierosināja Zemes pašpār
valdi aizstāt ar Latvijas Nacionālo komiteju, 
kura Vācijā pārstāvētu latviešu tautu. Na
cionālā komiteja, kuras ievēlēšanai bija pa
redzēts sapulcināt Vācijā esošos latviešu 
pārstāvjus, nebija iecerēta kā neatkarīgas 
valsts insti tūcija. A. Rozenbergs šajā sakarā 
izteicās visai skaidri: “Saistošu solījumu par 
neatkarīgu valsti acumirklī nevar dot, jo šis 
jautājums neskar latviešus vien, bet arī citas 
tautas, un  te nepieciešams augstākas in
stances lēmums.”139 

Politiskajā spēlē “piecas minūtes pirms divpadsmitiem” aktīvi iesaistījās arī SS 
reihsfīrers H. Himlers. Ar viņa svētību 1945. gada 20. februārī Potsdamā uz Latvijas 
Nacionālās komitejas dibināšanas aktu ieradās Latvijas bēgļu, sabiedrisko organizāciju, 
frontes karavīru un citu Vācijā esošo latviešu pārstāvji, kas veidoja Latvijas Nacionālo 
padomi. Par Nacionālās komitejas prezidentu tā ievēlēja Latviešu SS brīvprātīgo le
ģiona (turpmāk – Latviešu leģions) ģenerālinspektoru Rūdolfu Bangerski, kas šajā 
laikā vairs nebaudīja plašu latviešu tautas atbalstu. Vairāki avoti liecina, ka neuzticība 
Bangerskim bija samērā izteikta: “Nereti Bangerski atzīst par pilnīgu vācu piekritēju, 
mazdūšīgu latviešu interešu aizstāvēšanā iepretim vāciešiem. Atsevišķos gadījumos, 
pieminot Bangerski, izraisās naids un nicināšana. Bangerski sauc par [Andrievu] 
Niedru Nr. 2, [Augustu] Kirhenšteinu Nr. 2.”140 

1945. gada 3. maijā, kad padomju karaspēks jau bija ieņēmis Berlīni, Nacionālā 
komiteja pieņēma lēmumu par pašlikvidēšanos. Liepājā (Kurzeme vēl atradās vācu 
kara spēka kontrolē) tika izveidota jauna valdība, ko vadīja Latviešu leģiona pulka ko
mandieris Roberts Osis. Savā pirmajā sēdē, kas notika 4. maijā, tā nolēma sasaukt Tau
tas padomi, kura veidotu legālu pamatu pagaidu valdībai, kā arī izstrādāt memorandu 
Rietumu sabiedrotajiem. Osis loloja iluzoras cerības, ka ir iespējams Vācijas separāts 
pamiers ar britiem un amerikāņiem un karadarbības turpināšana ar Padomju Savie
nību. Viņš sazinājās ar armijas grupas “Kurland” pavēlnieku ģenerāli Karlu Hilpertu 
un centās viņu pierunāt, lai turpina Kurzemē pretoties tik ilgi, līdz Rietumu lielvalstis 
pārņems atbildību par Kurzemes drošību. Hilperts noraidīja šo priekšlikumu. Oša pū
liņi bija veltīgi, neviens faktiski nepievērsa uzmanību viņa valdības manevriem. Neilgi 

139 Ostministrijas paskaidrojums par Latviešu Nacionālo komiteju, 1944. gada 30. novembris. Latvijas suve re-
nitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas laika dokumenti: 1941–1945, 164. lpp.

140 SS Jagdverband pasākuma “Mežakaķi” operatīvā štāba informācija, 1945. gada 15.–31. marts. Latvijas 
suvere nitātes ideja likteņgriežos: vācu okupācijas laika dokumenti: 1941–1945, 180. lpp.

7. att. Virsnieku apspriede pie Latviešu leģiona 
ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska. 1943. gada vasara 
(no LKM krājuma) 
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pirms vācu karaspēka kapitulācijas Kurzemē (8. maijā) Osim un viņa valdībai izdevās 
aizbēgt uz Rietumiem.141 

Lai gan Latvijas Nacionālajai komitejai un R. Oša valdībai neizdevās īstenot lat
viešu patstāvības centienus, to izveidošana jāraksturo kā šo centienu spilgta izpausme 
un nevēlēšanās pat ārkārtīgi nelabvēlīgos un sarežģītos apstākļos samierināties ar drau
došo otro padomju okupāciju. Joprojām aktuāls Latvijas vēsturnieku uzdevums ir 
iespē jami pilnīgāk izpētīt visas latviešu aktivitātes, kas virzītas uz valsts faktiskās neat
karības atjaunošanu. 

Latvijas iedzīvotāju lielāko daļu sarūgtināja ne tikai nacistu nekonsekventā nostāja 
pret Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet arī viņu destruktīvā okupācijas politika, kas 
spilgti izpaudās plaša apjoma represijās pret Latvijas civiliedzīvotājiem.142 Nacistu te
rors bija krasi rasistiski un politiski motivēts. Vispirms tas skāra Latvijā dzīvojošos eb
rejus.143 Latvijā un Lietuvā ebreji veidoja vācu terora upuru galveno grupu. Kara gados 
tika nogalināti 195–196 tūkstoši Lietuvas ebreju (apmēram 80% Lietuvas teritorijā)144 
un aptuveni 70 000 Latvijas ebreju.145 Atšķirīga situācija bija Igaunijā, kur ebreji bija 
trešā nacistu terora grupa (aiz igauņiem un krieviem) – bojā gāja 929 vai 931 cilvēks 
(11,9% no upuru kopskaita).146 Salīdzinoši nelielo upuru skaitu izskaidro divi faktori – 
ebreju Igaunijā bija maz, un, vāciešiem tuvojoties, lielākā daļa paspēja atstāt Igauniju. 

Vācu izcelsmes avotos var atrast norādes, ka ebreju nošaušana izraisīja nemieru un 
vispārēju sašutumu Latvijas pilsētu iedzīvotājos. Rīgas pilsētas virsbirģermeistars Hugo 
Vitroks savās atmiņās piemin rīdzinieku asi nosodošo reakciju, kad kļuva zināms par 
neģēlīgo noziegumu – Rīgas ebreju iznīcināšanu 1941. gada 30. novembrī un 8. de
cembrī Rumbulā147 (aptuveni 10 kilometrus no pilsētas). Arī Liepājas apgabala komi
sārs Valters Alnors 1942. gada janvārī ziņoja Latvijas ģenerālkomisāram O. Drehsle
ram, ka ebreju nošaušana pilsētā, Kara ostas teritorijā, kas norisinājās no 14. līdz 
17. decembrim, “izraisījusi iedzīvotājos lielu uztraukumu”. Viņš nešaubījās par to, “ka 
tādēļ ievērojami cietusi vācu autoritāte”.148 

141 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 287. lpp.
142 Latvijā nacisti izveidoja plaši sazarotu cietumu, geto un koncentrācijas nometņu sistēmu. Vislielākais bija 

Rīgas geto, kur tika ievietoti 29 602 ebreji. 
143 Holokaustu Latvijā ļoti aktīvi ir pētījis latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks Andrievs Ezergailis. Sk.: 

Ezergailis A. The Holocaust in Latvia. 1941–1944: the Missing Center. Riga: The Historical Institute of Latvia, 
1996; Ezergailis A. Nazi/Soviet Disinformation about the Holocaust in Nazi-Occupied Latvia: Daugavas 
Vanagi: Who are they? – Revisited. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2005 u.c. 

144 Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, 2005, 222 p.

145 Stranga A. The Holocaust in Occupied Latvia: 1941–1945. The Hidden and Forbidden history of Latvia under 
Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia. Riga: 
Institute of the History of Latvia Publishers, 2005, p. 161 (Symposium of the Commission of the Historians 
of Latvia, vol. 14). Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1619_Vesturnieku_
komisijas_raksti_14_sejums.pdf

146 Stranga A. Holokausts vācu okupētajā Igaunijā: 1941–1944. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, Nr. 4, 
2005, 81. lpp. 

147 Wittrock H. Kommisarischer Oberbürgermeister von Riga 1941–1944: Erinnerungen. Lüneburg: Verlag 
Norland – Druck, 1979, S. 37.

148 Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: dokumentu krājums, 190. lpp. 
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Vēstures literatūrā joprojām atšķirīgi tiek risināts jautājums par Latvijas vietējo 
iedzī votāju līdzdalību holokaustā.149 Šī tēma ir plaši aplūkota Vācijas vēsturnieces Kat
rīnas Reiheltes grāmatā, kas iznāca 2011. gadā.150 Diemžēl visai nepamatots un neob
jektīvs ir viens no galvenajiem Reiheltes secinājumiem, ka daudzos gadījumos latvieši 
slepkavoja ebrejus pēc savas iniciatīvas, bez jebkādām vācu okupācijas spēku norā
dēm.151 Recenzijā par apskatāmo grāmatu latviešu vēsturnieks Kārlis Kangeris arī uz
sver, ka viņš neuzskata šo apgalvojumu par labi pierādītu.152 

Bez ebreju holokausta Latvijā iznīcināja arī čigānus un garīgi slimos. No Latvijā 
dzīvojošajiem 3480 romiem (1935. gada dati) vairāk nekā 2000 tika nošauti 1941. un 
1942. gadā.153 2016. gadā publicētajā rakstā Ieva GardaRozenberga un Kaspars Zellis 
norāda, ka darbaspēka trūkums okupētajā Latvijā un okupācijas režīma administratīvā 
anarhija neļāva romu iznīcināšanu īstenot pilnībā.154 

Nacistu represijas skāra arī komunistus un padomju aktīvistus, vēlāk – nacionālās 
pretošanās grupu dalībniekus. 1944. gadā Vācijas drošības dienesti arestēja nacionālās 
pretestības centra – Latvijas Centrālās padomes (LCP)155 līderi Konstantīnu Čaksti. 
Nacisti sagrāva arī LCP militāro atzaru156 – ģenerāļa Jāņa Kureļa vadīto vienību.157 No
vembrī tā tika atbruņota un izformēta, vairāki virsnieki apcietināti un nošauti. Detali
zētā ziņojumā par šo akciju SS obergrupenfīrers Frīdrihs Jekelns norādīja: “Liepājas 
ostā darbojušies Kureļa aģenti, kuri stāstījuši, ka Kurelis esot no Anglijas saņēmis no
teiktas garantijas. [..] Izmantojot latviešu bijušo valstsvīru [..] palīdzību, Kurelim vaja
dzējis caur Zviedriju uzturēt sakarus ar Rietumu lielvalstīm.”158 

Nozīmīgs ir jautājums par kopējo upuru skaitu nacistu okupācijas gados. Kop
skaita precizēšana joprojām paliek svarīgs pētniecības darba uzdevums. Mazāka vai 

149 Latvijas vēsturnieks A. Stranga norāda, ka holokausta pētnieki nav atraduši nekādas liecības par labu vie
doklim, ka tā sauktajā bezvaras posmā latvieši spontāni, uz savu roku būtu slepkavojuši ebrejus. Holokausts 
bija vācu iecerēta, izplānota un vadīta masveida slepkavība, kurā tika iesaistīti arī latvieši un citi vietējie 
iedzīvotāji, taču tikai un vienīgi vācu vadībā un pildot vācu okupantu rīkojumus. Bleiere D., Butulis I., 
Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 47. lpp.

150 Reichelt K. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1944: der lettische Anteil am Holocaust. Berlin: Metropol 
Verlag, 2011, 428 S. 

151 Turpat, 91. lpp.
152 Kangeris K. Rec. par: Katrin Reichelt. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1944: der lettische Anteil am 

Holocaust. Berlin: Metropol Verlag, 2011, 428 S. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2012, 196. lpp. 
153 RozenbergaGarda I., Zellis K. Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas 

romu kolektīvajā atmiņā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2015, 68. lpp.
154 Turpat, 71. lpp.
155 Par LCP darbību sk.: turpat, 45.–46. lpp.
156 Atsevišķi Latvijas pētnieki, piemēram, Dzintars Ērglis, norāda, ka ģenerāļa J. Kureļa grupu “pilnībā nevar 

uzskatīt par LCP rīcībā esošu bruņotu spēku, bet vienlaikus nevar arī noliegt ciešo sadarbību, kas vistiešāk 
izpaudās sakaru uzturēšanā ar Zviedriju”. Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 170. lpp.

157 Ar nacistu akceptu 1944. gada jūlija beigās ģenerālis J. Kurelis kļuva par komandieri īpašai vienībai, ko 
Vidzemē (Skrīveru pagastā) izveidoja no Rīgas apriņķa aizsargiem. Sākotnēji šo militāro vienību plānoja 
iz mantot brūkošās frontes stabilizēšanā Pļaviņu–Ķeguma rajonā, kā arī diversantu un partizānu grupu saga
tavošanai un nosūtīšanai Sarkanās armijas aizmugurē. Septembrī kurelieši atkāpās uz Kurzemi, kur apmetās 
Strazdes un Ugāles apkārtnē. 

158 BAB, R 90/4, S. 8. Der Höhere SS und Polizeiführer Ostland und Russland Nord: Bericht über die Auf
lösung des Verbandes des lettischen Generals Kurelis, 25. November 1944.
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lielāka skaidrība tagad ir tikai par Latvijā nogalināto ebreju un 
 čigānu skaitu. Pirms 15 gadiem iesāktā datubāze par otrās okupāci
jas laikā represētajiem Latvijas iedzī votājiem,159 kuri 1940. gada 
17.  jūnijā neatkarīgi no tautības bija Latvijas Republikas pavalst
nieki (galvenokārt runa bija par latviešiem un krieviem),160 palika 
nepabeigta. Samērā bieži vēsturnieku darbos joprojām tiek minēti 
skaitļi, kuri sniegti dokumentu krājuma “Okupācijas varu politika 
Latvijā” pēcvārdā. Krājuma sastādītāji norāda, ka “nacionālsociālis
tiskie okupanti Latvijas teritorijā iznīcinājuši aptuveni 110 000 per
sonu, no kurām ap 90 000 bija Latvijas pilsoņi (t.sk. 70 000 ebreju, 
18 000 latviešu, 2000 čigānu)”.161 

Aplūkojot upuru skaitu nacistu okupētajā Latvijā, bieži jāsasto
pas ar izdomājumiem. Joprojām Krievijā izdotajos darbos varam 
lasīt aplamus apgalvojumus, ka, piemēram, Salaspils, kas bija neliela 
un nacistu koncentrācijas nometņu sarakstā neiekļauta nometne, 
bijusi lielākā civiliedzīvotāju iznīcināšanas nometne Baltijā (pat ar 
gāzes kamerām!?), reizes 40 un pat vairāk pārspīlējot patieso upuru 
skaitu.162 Joprojām tiek rakstīts, ka šajā nometnē esot iznīcināts vai
rāk nekā 100 000 padomju pilsoņu.163 Grūti aptverami pārspīlējumi 
konstatējami arī citās nacistu upuru kategorijās. Krievijas vēstur
nieki bieži izmanto tos stipri pārspīlētos un safabricētos skaitļus, kas 
ideoloģisku apsvērumu un sakautā pretinieka nomelnošanas cen
tienu dēļ sniegti 1945. gadā izveidotās Latvijas PSR Ārkārtējās ko
misijas ziņojumā. Publicētajos materiālos secināts, ka vācu okupācijas režīma laikā 
Latvijā iznīcināts vairāk nekā 250  000 mierīgo iedzīvotāju, 327  000 padomju kara
gūstekņu, vācu verdzībā aizdzīti 175 000 Latvijas iedzīvotāju.164 

Vācu okupācijas vara Latvijā ignorēja starptautiskās tiesības. Vietējos iedzīvo
tājus iesaistīja nacistu represīvajā sistēmā, mobilizēja militārajos formējumos, kā arī 
sūtīja uz Vāciju darba dienestā. Sākotnēji praktizētā darbaspēka vervēšana, ievērojot 
 brīv prātības principu, vislielākos apmērus sasniedza Lietuvā, kur tika savervēti 

159 Zellis K., Neiburgs U. Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas iedzīvotāji (1941–1945). Datu bāzes apraksts. 
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā, 227.–239. lpp. 

160 No kategorijas “Latvijas iedzīvotāji” tika izslēgti latvieši, kuri no PSRS ieradās Latvijā pēc tās valstiskuma 
zaudēšanas. Tāpat šajā kategorijā netika ieskaitīti ebreju un čigānu tautai piederīgie, jo datubāzes veidotāji 
uzskatīja, ka nepieciešams īpašs pētījums par represijām, kas tika balstītas uz rasistisko nacionālsociālisma 
ideoloģiju. Sk.: Zellis K., Neiburgs U. Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas iedzīvotāji (1941–1945). Datu 
bāzes apraksts, 231. lpp. 

161 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 540. lpp.
162 2015. gada janvārī iznāca Latvijas vēsturnieku sarakstīta grāmata par Salaspili: Kangeris K., Neiburgs U., 

Vīksne R. Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils nometne 1941–1944. Rīga: Latvijas Avīze, 2016. Šajā pētījumā 
norādīts, ka Salaspils nometnē bojā gājušo skaits nepārsniedza 2000 cilvēku. 

163 Крысин М. Прибалтийский фашизм: история и современность. Москва: Вече, 2007, с. 218.
164 Vācu fašistisko iebrucēju un to līdzdalībnieku pastrādāto noziegumu konstatēšanai un izmeklēšanai ieceltās 

Valsts Ārkārtējās komisijas ziņojums par vācu iebrucēju noziegumiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā Re-
publikā. Rīga, 1945, 4. lpp. 

8. att. Latvijas Centrālās 
padomes priekšsēdētājs 
Konstantīns Čakste. 20. gs. 
30. gadi (Latvija un latvieši, 
II sēj. Valstiskums Latvijā un 
Latvijas valsts – izcīnītā un 
zaudētā. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 2013, 416. lpp.) 
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75 000  cilvēku.165 Latvijā un Igaunijā šī sistēma nedarbojās tik vērienīgi. Vācieši bija 
spiesti izsludināt veselu gadagājumu mobilizāciju darba klausībai. Līdz 1944. gada 
1.  martam no Latvijas uz Vāciju piespiedu kārtā trīs speciālās akcijās (“Jaunsaim
nieks”, “Latgale” un “Vasaras ceļojums”) aizveda 12 800 personu.166 

Nacistu kultūrpolitikā dominēja nacionālsociālisms un notušētas pārvācošanas 
idejas, bet viņu saimnieciskā darbība bija virzīta uz Latvijas un pārējo Baltijas zemju 
ekspluatāciju. Daudzajos darbos, kuros raksturota nacistu ekonomiskā politika,167 vē
rojama reti interesanta sakritība. Neatkarīgi no tā, kurā laikā un valstī ir tapuši šie pētī
jumi, gandrīz visos ir izvirzīta un pārstāvēta tēze, ka vācieši nežēlīgi izlaupīja Latviju. 

Šī tēze ir pamatota, bet jānorāda, ka Latvijas ekspluatācijā un izlaupīšanā tomēr 
tika ievērota zināma mēra sajūta, ko noteica Vācijas specifiskās politiskās un ekono
miskās intereses, tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķi. Īstermiņa mērķis bija nodrošināt 
frontē karojošās vācu armijas daļas ar pārtiku un vācu kara ekonomiku ar iespējami 
lielāku daudzumu nepieciešamo resursu. Ilgtermiņa mērķi paredzēja selektīvu okupēto 
zemju attīstību. Pēc kara Ostlande iekļautos Jaunās Eiropas ekonomiskajā lieltelpā un 
tai vajadzētu apgādāt industriālo Eiropu ar pārtiku un izejvielām.168 

Svarīgs Latvijas iedzīvotāju un vāciešu attiecību aspekts bija padomju varas naciona
lizēto īpašumu atdošana vai reprivatizācija. Tā iesākās 1941. gada oktobrī, kad Ostlandes 
reihskomisārs H. Loze izdeva rīkojumu, kas pieļāva sīko uzņēmumu (strādājošo skaits 
nepārsniedza 20 cilvēku) nodošanu privātās rokās. Taču šo procesu apgrūtināja dažādi 
ierobežojumi. Vācieši neatdeva īpašniekiem viņu nekustamo mantu (zemes gabalus, 
namus). Sīkuzņēmumiem, lai tos varētu privatizēt, vajadzēja būt dzīvotspējīgiem, īpaš
niekiem bija jābūt profesionāļiem un politiski uzticamiem. Līdz 1942. gada beigām tika 
privatizēti tikai 153 sīkrūpniecības un 636 amatniecības uzņēmumi. Latvijas sabiedrībā 
valdīja uzskats, ka process vairāk atgādina uzņēmumu atpirkšanu, nevis reprivatizāciju.169 

Reāla reprivatizācija Latvijā norisinājās tikai nacistu okupācijas pēdējos gados. 
1943. gada 18. februārī okupēto austrumu apgabalu reihsministrs A. Rozenbergs iz
deva rīkojumu, kas paredzēja vispārēju privātīpašuma atjaunošanu Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas ģenerālapgabalos. Kā norāda Latvijas vēsturnieks Antonijs Zunda, šādam 
lēmumam bija politisks pamats, jo “pēc sakāves pie Staļingradas Vācijai sāka trūkt 
kara vīru austrumu frontei. Iedzīvotāju plašāku atbalstu vācu režīma politikai nolēma 
panākt ar īpašumu atdošanu”.170 Vācu kara saimniecībai nepieciešamos īpašumus gan 
joprojām nedrīkstēja reprivatizēt. 

165 Baltijas valstu vēsture. Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 2000, 172. lpp.
166 Kangeris K. Latvija un tās iedzīvotāji Trešā reiha plānos un okupācijas varā (1941.–1945. g.): publikāciju 

kopa. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2002, 7. lpp.
167 Sk., piem.: Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968; Czollek  R. 

Faschismus und Okkupation: wirtschaftspolitische Zielsetzung und Praxis des faschistischen deutschen 
Besatzungsregimes in den baltischen Sowjetrepubliken während des zweiten Weltkriegs. Berlin: Akademie 
Verlag, 1974; Eicholtz D. Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, Bd. III, T. 1. München: 
K. G. Saur, 2003; Kalniņš R. Vācu civilpārvaldes ekonomiskā politika okupētajā Latvijā 1941–1944. Promocijas 
darbs. Rīga, 2014 u.c.

168 Kalniņš R. Vācu civilpārvaldes ekonomiskā politika okupētajā Latvijā 1941–1944, 5. lpp.
169 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 291. lpp.
170 Turpat, 292. lpp.
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Kopumā vācu okupācijas varas politika Latvijā bija tik tuvredzīga, ka satrauca pat 
atsevišķus nacistu līderus. Tā Latvijas ģenerālkomisārs O. Drehslers ziņojumā Ost
landes reihskomisāram H. Lozem 1943. gada 19. jūnijā atklāti norādīja, ka daudzi līdz 
šim īstenotie vāciešu pasākumi politiskajā, pārvaldes un saimnieciskajā jomā bijuši 
kļūdaini, ievērojami pasliktinājuši latviešu tautas noskaņojumu un tās attieksmi pret 
vāciešiem. Drehslers gan bija pārliecināts, ka situāciju vēl ir iespējams būtiski uzlabot. 
Kā pasākumu, kas varētu no jauna mainīt latviešu attieksmi par labu vāciešiem, viņš 
minēja jauktās – vācu un latviešu pārvaldes ieviešanu ģenerālapgabalā. Turklāt Berlīnei 
beidzot jāizstrādā skaidras vadlīnijas jautājumā par latviešu tautas politisko nākotni.171 

Pretošanās kustība un kolaborācija 

Joprojām aktuāls Latvijas vēsturnieku uzdevums ir precīzāk noteikt vai definēt 
tādus jēdzienus kā “pretošanās kustība” un “kolaborācija”. Šajā ziņā gan jau ir diezgan 
daudz paveikts. Latvijas vēsturnieks Uldis Neiburgs, kas pats ļoti aktīvi pēta pretošanās 
kustības vēsturi, norāda, ka pretošanās kustības pētnieki Latvijā ir atteikušies no 
20. gadsimta 90. gadu sākumā iedibinātā Latvijas pretošanās kustības iedalījuma na
cionālajā un padomju novirzienā, tā vietā konstatējot vairāku – Latvijas, PSRS un Poli
jas – pretošanās kustību klātbūtni nacistu okupētajā Latvijas teritorijā.172 

U. Neiburga spalvai pieder arī samērā nesen publicēts plašs raksts par teorētiska
jiem jautājumiem saistībā ar pretošanās kustību Latvijā nacistu okupācijas laikā.173 
Viņš izvirza vairākas interesantas, rosinošas atziņas par nacionālās pretošanās kustības 
raksturu un būtību, pretošanās izpausmēm, kā arī par jēdziena “kustība” attiecināšanu 
uz pretestības izpausmēm Latvijā. Izvirzītās nostādnes neapšaubāmi veicinās Latvijas 
vēsturnieku turpmākās diskusijas par pretošanās kustības savdabību un īpatnībām 
Austrumeiropas un arī visas Eiropas pretošanās kustības vēstures izpētes kontekstā. 

Grūti gan piekrist visām U. Neiburga rakstā paustajām atziņām. Piemēram, no
stādnei, ka par galveno pretošanās kustības izpratnē uzskatāmi nevis tās mērķi, bet pati 
pretestība okupācijas režīmam.174 Šā raksta autors joprojām ir cieši pārliecināts, ka Lat
vijas īpatnējā un savdabīgā situācija nosaka to, ka “vācu laikā” Latvijas pretošanās kus
tības jēdzienā var iekļaut tikai tās grupas, kuras pauda gatavību pretoties abiem oku
pantiem, par mērķi izvirzīdamas Latvijas valsts atjaunošanu. Vietējās komunistiskās 
pagrīdes dalībnieki un tā sauktie padomju partizāni (daudzi no viņiem bija iesūtīti pāri 
frontes līnijai no PSRS aizmugures rajoniem) gan cīnījās pret vāciešiem, bet par pa
domju okupācijas atjaunošanu. No Latvijas nacionālo interešu viedokļa viņi bija kola
boranti. Varētu viņus saukt arī par komunistiskās un diversantu kustības dalībniekiem. 
Šis apzīmējums ir visai atbilstošs, jo šādi tiek akcentēta viņu pakļautība Maskavai un 

171 LVVA, P1018. f., 1. apr., 2. l., 1.–9. lp. Der Generalkommissar in Riga an den Reichskommissar für Ostland, 
19. Juni 1943.

172 Neiburgs U. “Dievs, Tava zeme deg!”: Latvijas Otrā pasaules kara stāsti, 376. lpp.
173 Neiburgs U. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): jēdzieniskā 

izpratne un teorētiskās nostādnes. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2012, 74.–96. lpp.
174 Turpat, 76. lpp.
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krasi negatīvā attieksme pret Latvijas neatkarību. Latvija šajā laikā nebija izzudusi kā 
starptautisko tiesību subjekts un de iure turpināja pastāvēt. 

Kontraversāli Latvijas historiogrāfijā tiek aplūkota “Pērkonkrusta”175 līdera Gus
tava Celmiņa saistība ar pretošanās kustību vācu okupācijas laikā. Tā, piemēram, An
drievs Ezergailis norāda, ka pēc 1941. gada 17. augusta, kad vācieši aizliedza “Pērkon
krustu”, Celmiņš “daļu grupas vadīja pretošanās cīņā pret nacistiem, nodibinot “plašāko 
(aiz komunistiem)176 pagrīdes tīklu Latvijā. Izdod avīzi “Brīvā Latvija””.177 Citu viedokli 
pārstāv Aivars Stranga, kas vienā no saviem rakstiem uzsver: “Eksistē apgalvojumi, ka 
viņš [G. Celmiņš. – I. F.] esot iesaistījies pretošanās kustībā. Tas gan ir pārspīlējums, lai 
arī vācieši viņu patiešām apcietināja un kā “goda apcietinātais” viņš pat nonāca kon
centrācijas nometnē, nekādas viņa pretošanās aktivitātes, izņemot dažu skrejlapu iz
platīšanu, nav zināmas.”178 

Vēsturnieki Uldis Neiburgs un Dzintars Ērglis abus minētos viedokļus 2001. gadā 
publicētajā rakstā apšauba un raksturo tos “kā pārspīlētus gan no vienas, gan otras 
puses”. Viņi iesaka rūpīgāk pētīt pretošanās kustību un ierosina “atturēties no pārstei
dzīgiem, kategoriskiem secinājumiem”.179 Ievērības cienīga ir arī A. Strangas vēlāk, 
2003. gadā, izteiktā atziņa. Vairs nenoliedzot G. Celmiņa saistību ar pretošanās kus
tību, viņš norāda, ka tas tomēr “neatceļ būtisku jautājumu par to, kas viņa raibajā bio
grāfijā dominēja – kolaboracionisms vai pretošanās un kura darbība bija rezulta
tīvāka  – vadot “galveno komiteju” latviešu vervēšanai policijas bataljonos vācu 
pakļautībā vai piedaloties pretestībā. Daļa pērkonkrustiešu palika uzticīga vāciešiem 
līdz galam un ne uz kādu darbību, tai skaitā – kriminālnoziedzīgu, nebija īpaši 
jāmudina.”180 

No nacionālajām pretošanās organizācijām, kas darbojās Latvijā nacistu režīma 
gados, īpašu uzmanību neapšaubāmi pelna K. Čakstes vadītā Latvijas Centrālā pa
dome – “galvenokārt tās pausto politisko ideālu dēļ”.181 Ierosinājums dibināt LCP radās 
Latvijas Republikas diplomātu aprindās ārvalstīs,182 bet to 1943. gada 13. augustā izvei
doja lielāko pirmskara Latvijas Republikas politisko partiju (Latvijas Sociāldemokrā
tiskās strādnieku partijas, Zemnieku savienības, “Demokrātiskā centra” un Latgales 
Kristīgo zemnieku partijas) pārstāvji. Šīs četras partijas pēdējās Saeimas vēlēšanās bija 
ieguvušas 49 deputātu vietas no simts, un tas ļāva LCP dibinātājiem uzskatīt sevi par 
tiesīgiem pārstāvēt Latvijas tautas vairākumu.183 

175 Latviešu tautas apvienība “Pērkonkrusts” (1933–1944) bija galēji labēja latviešu politiskā organizācija.
176 Par komunistiskās pagrīdes darbību sk., piem.: Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā un padomju pretošanās 

kustība: kopīgais un atšķirīgais. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā, 240.–267. lpp. 
177 Ezergailis A. Latviešu tautas pretestības izpausmes pret okupācijas varu 1940–1945. Jaunā Gaita, Nr. 3, 1989, 

45. lpp. 
178 Stranga A. Kas bija Pērkonkrusts. Diena (pielikums “SestDiena”), Nr. 256, 1997, 10. lpp.
179 Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais, 313. lpp.
180 Stranga A. Priekšvārds. – Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 11. lpp.
181 Turpat.
182 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 19. lpp.
183 Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla kultūras un vēstures liecība. Virzība uz demo-

krātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”: konferences materiāli. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 50. lpp. 
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LCP184 nešaubīgi nostājās pret abiem Latvijas okupantiem – Padomju Savienību un 
nacistisko Vāciju – un noraidīja kolaborāciju ar jebkuru no šīm valstīm. Tā iestājās par 
neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas atjaunošanu. LCP bija vienīgā demokrātiskā un 
nacionālā pretošanās kustība, kas varēja likumīgi runāt Latvijas un latviešu tautas 
vārdā. Viens no tās svarīgākajiem uzdevumiem bija informācijas sniegšana Rietumu 
sabiedrotajiem par stāvokli Latvijā.185 LCP izstrādāja vairākus nozīmīgus politiskus 
dokumentus un, izmantojot savus sakarus ar ārzemēm, nosūtīja tos iesniegšanai Rie
tumvalstu valdībām un starptautiskajām organizācijām. Šajos dokumentos bija noso
dīta padomju un nacistu okupācija, prasīta Latvijas valstiskuma atjaunošana.186 

Mūsdienu diskusijās par LCP bieži pieminēts 1944. gada 17. marta memorands,187 
ko izstrādāja Konstantīns Čakste un Fēlikss Cielēns, bet parakstīja 189 (vai 190) Latvi
jas politiskie un sabiedriskie darbinieki. Šis memorands, par kura tapšanas gaitu un 
parakstīšanas kārtību memuāru un vēstures literatūrā sastopamas pretrunīgas ziņas,188 
bija politisks aicinājums nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suvereni
tāti, sastādīt valdību uz koalīcijas pamatiem un izveidot armiju, lai varētu aizstāvēt 
Latvijas valsts teritoriju pret “draudošo Padomju Savienības iebrukumu”.189 

Attiecībā uz “kolaborāciju” vai “kolaboracionismu” vācu okupācijas laikā noteikti 
jāpiemin Latvijas vēsturnieces Dainas Bleieres pārdomātais un saturīgais raksts par 
minēto jēdzienu klasifikāciju un izmantošanu vācu un padomju okupācijas pētniecī
bā.190 Autore piedāvā kolaborācijas/kolaboracionisma tipoloģiju, kas būtu praktiski lie
tojama gan padomju, gan nacistiskās Vācijas okupācijas pētniecībai Latvijā. Ar kolabo
rāciju viņa saprot brīvprātīgu vai arī piespiedu sadarbību ar okupantiem, kuras pamatā 
ir valstiskuma saglabāšanas ideja. Savukārt kolaboracionisms ir “brīvprātīga stāšanās 
okupētājas valsts kalpībā ideoloģijas vai valsts iekārtas pievilcības, kā arī savtīgu apsvē
rumu dēļ”.191 

184 LCP vēstures akadēmisko izpēti aizsāka latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks Edgars Andersons, turpināja 
Leonīds Siliņš. 2003. gadā iznāca monogrāfija par LCP nezināmajām lappusēm, kuras autors ir Dzintars 
Ērglis. Vairākus rakstus par LCP darbības dažādiem aspektiem publicējis Uldis Neiburgs. Andersons E., 
Siliņš E. Latvijas Centrālā Padome – LCP. 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; Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 231 lpp. u.c. 

185 Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla kultūras un vēstures liecība, 50. lpp.
186 LCP sniedza arī palīdzību cilvēkiem, kuri bēga uz Zviedriju. 1944. gadā LCP uzsāka organizēt laivu satiksmi 

starp Zviedriju un Latviju un kopumā pārveda 2541 bēgli. Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā 
padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943–1945, 214. lpp.

187 2009. gadā 17. marta memorandu iekļāva UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā 
reģistrā.

188 Sk.: Neiburgs U. Latvijas Centrālā padome nacistu okupētajā Latvijā (1943–1945): izpētes aktualitātes un 
rezul tāti. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 235.–
279. lpp. Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_
raksti_25_sejums.pdf; Kuzmins V. Latvijas Centrālās padomes Memorands – unikāla kultūras un vēstures 
liecība, 49.–53. lpp.; u.c.

189 Neiburgs U. LCP memorands par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 1944. gada marts. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata II. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2001, 189. lpp.

190 Bleiere D. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā 
Latvijā, 139.–163. lpp.

191 Turpat, 139. lpp.
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Daudzi Latvijas vēsturnieki savos pētījumos visai bieži lieto jēdzienus “kolaborā
cija” un “kolaboracionisms”, kas ieguvuši negatīvu pieskaņu, izvērtējot vietējo iedzīvo
tāju un vāciešu attiecības nacistu okupētajā Latvijā. To ir visai grūti akceptēt, jo kola
borācijas jēdziens tomēr nav īsti piemērots un atbilstošs vietējo iedzīvotāju darbības 
raksturošanai valstīs, kuras bija pārdzīvojušas vairākas okupācijas. Pilnībā jāpiekrīt 
latviešu izcelsmes ASV vēsturniekam A. Ezergailim, kas negatīvi izsakās “par kolabo
rācijas jēdziena pielāgošanu vācu okupācijas laikā Austrumeiropā, sevišķi Latvijā”.192 

Kolaborācijas jēdziens, kas pēc Otrā pasaules kara kļuva par politiskās cīņas jē
dzienu, ir cieši saistīts ar lojalitātes un nodevības problēmu. Latvijas gadījumā tā atklā
jas visai specifiskā formā, un tas no jauna apliecina minētā jēdziena nepiemērotību. 
1940. gada vasarā steigā izveidoto padomju valsti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju taču 
neuztvēra kā savu, viņi pret to neizjuta nekādu pienākumu.193 Tas ir arī labi saprotams, 
jo Latvijas PSR faktiski bija nelatviešu valsts: “galvenajos amatos un partijā vairāk do
minēja krievi un krieviski runājošie”.194 Līdz ar to vietā ir jautājums – pret ko tad lat
viešiem vajadzēja būt lojāliem vai arī – ko viņi nodeva? 

Sākoties “vācu laikam”, latviešu vairākums bija saglabājuši lojalitāti pret padomju 
okupācijas rezultātā de facto iznīcināto Latvijas valsti. Daudzi cerēja, ka nacisti pieļaus 
zaudētā valstiskuma atjaunošanu. Latvijā tas bija pamatmotīvs sadarbībai ar vācu oku
pācijas varu. Tādējādi, ja mēs gribam vēstures pētījumos par nacistu okupācijas laiku 
lietot terminu “kolaborācija”, mums strikti jāpierāda, ka noteiktu Latvijas iedzīvotāju 
grupu darbība savā būtībā bija vērsta nevis pret Padomju Latviju, bet pret Latvijas Re
publiku vai latviešu tautas interesēm. 

No šāda skatpunkta par kolaboracionistiem varētu dēvēt tos latviešus, skaitliski 
ļoti nelielu grupu, kas palīdzēja vāciešiem īstenot holokaustu. Arī jēdzienu “kolaborā
cija” iespējams lietot diferencēti un tā, lai precīzāk raksturotu tās vai citas personas 
darbības veidu un virzību. Šajā gadījumā līdzās tādiem terminiem kā “kolaborācija” 
vai “kolaboracionisms” iespējams lietot jēdzienu “taktiskā kolaborācija”, ar to apzīmē
jot tādu sadarbību ar vācu okupācijas varu, kas bija vērsta uz to, lai sasniegtu mērķus, 
kas tā vai citādi atbilda latviešu tautas interesēm. Apspriešanas vērts ir arī jautājums, 
vai taktisko kolaborāciju nevarētu uztvert un definēt kā noteiktu pretošanās kustības 
formu. 

Nepieciešams, protams, ir arī noteikt tās personas, kuras būtu iespējams raksturot 
kā “taktiskos kolaborantus”. Viens no pretendentiem uz šo “godu” neapšaubāmi ir 
Latviešu Zemes pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors Alfrēds Valdmanis.195 Vēstur
nieku rīcībā ir liecības, ka viņa plaši pazīstamais un jau minētais memorands “Lat
viešu pro blēma”, kurā aicināts veidot latviešu karaspēka vienības un Latvijai piešķirt 

192 Ezergailis A. Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: piedāvātā un atraidītā. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie 
Laiki, Nr. 2, 2004, 42. lpp. 

193 Vācu autoram Dīteram Polam ir pilnīga taisnība, kad viņš vienā no saviem darbiem jautā: “Piemēram, 
kā bija iespē jams no baltiešiem prasīt būt lojāliem pret padomju okupācijas varu.” Pohl D. Die deutsche 
Besatzung und die Gesellschaften Europas. – Süß D., Süß W. (Hg.). Das Drittes Reich. Eine Einfüruhrung. 
München: Pantheon, 2008, S. 277.

194 Felder B. M. Lettland im Zweiten Weltkrieg: zwishen sowjetischen und deutschen Besatzern 1940–1946, S. 93.
195 Par A. Valdmani ir sarakstīta grāmata: Bassler G. P. Alfred Valdmanis and the Politics of Survival. Toronto: 

Uni versity of Toronto Press, 2000.
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 auto no miju,196 tika sacerēts, lai oficiāli demonstrētu vēlmi sadarboties ar vāciešiem, bet 
vienlaikus, izvirzot nepieņemamas prasības, novilcinātu laiku un kavētu vācu okupāci
jas mērķu īstenošanu.197 

Atsevišķu vēsturnieku attieksme pret A. Valdmani un viņa darbību nacistu okupā
cijas laikā gan ir izteikti kritiska un noraidoša. Tā Haralds Biezais viņu uzskata par īstu 
un pārliecinātu Vācijas politikas aizstāvi198 un nosauc par spilgtāko kolaborantu.199 Lai 
arī avotos ir sastopamas pretrunīgas ziņas, kopumā tās neapstiprina tik tiešu negatīvu 
vērtējumu. Daudzi dokumenti liecina, ka vairākas vācu amatpersonas pret Valdmani 
izturējās ar lielu neuzticību un nebūt viņu neuztvēra kā vāciešu draugu. Okupēto aus
trumu apgabalu ministrs A. Rozenbergs 1943. gada novembrī viņu raksturoja pat kā 
“galveno latviešu prasību izteicēju”.200 

Latviešu leģions 

Otrā pasaules kara gados Latvijas iedzīvotāji karoja abu okupantu armijās. Pēc 
Latvijas vēsturnieku aplēsēm, Padomju Savienības un Vācijas bruņotajos spēkos pavi
sam cīnījās vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, no kuriem Sarkanajā armijā – 
80–100  tūkstoši.201 Vācu militārajos formējumos latviešu karavīru bija nedaudz vai
rāk – aptuveni 110 tūkstoši.202 Lielākā daļa no viņiem iekļāvās Latviešu leģiona rindās, 
vairāk nekā 52 tūkstoši personu.203 Joprojām pētnieku aprindās aktīvi tiek apspriests 
jautājums – cik lieli bija vācu vienībās iesaistīto latviešu zaudējumi? Vēstures literatūrā 
ir minēti dažādi skaitļi – no 15 līdz 80 tūkstošiem.204 Kritušo kopskaita precizēšana ir 
svarīgs turpmākā pētniecības darba uzdevums.205 

Latviešu leģiona vēstures izpētes dokumentālā bāze ir ļoti plaša. Dažāda rakstura 
dokumenti un materiāli atrodami vairāku valstu (Latvijas, Vācijas, Krievijas,  Zviedrijas, 
ASV u.c.) arhīvos. Daudzi nozīmīgi arhīvu dokumenti un citi materiāli par leģionu ir 
publicēti dažādos krājumos, piemēram, daudzsējumu izdevumā “Latviešu karavīrs 

196 Par Latvijas neatkarības atjaunošanu saistībā ar plānoto Latviešu leģionu A. Valdmanis iestājās arī Latviešu 
Zemes pašpārvaldes 1943. gada 29. janvāra sēdē. Viņš norādīja, ka “mums visiem ir viens kopējs un tikai 
viens ideāls un tikai viena vēlēšanās: lai ātrāk tiktu atjaunota Latvijas brīvvalsts”. BAB, R 6/5. Protokoll der 
Sitzung der Lettischen Selbstverwaltung und der Führung des Generalkommissariats, 29. Januar 1943. 

197 Neiburgs U., Ērglis Dz. Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais, 312. lpp.
198 Biezais H. Latvija kāškrusta varā: Sveši kungi, pašu ļaudis. [Īstlansinga]: Gauja, 1992, 145 lpp.
199 Turpat, 150. lpp.
200 BAB, R 6/5, S. 105. Politische Lage in den Generalbezirken Estland und Lettland, 23. November 1943.
201 Jermacāne I. Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada 

augusts – 1943. gada aprīlis. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2014, 5. lpp.
202 Kangeris K. Nacionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji. Latvijas 

Kara muzeja gadagrāmata. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2000, 139. lpp.
203 Kangeris K. Piezīmes pie jautājuma kompleksa “Latviešu leģions”. Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?: 

no Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu izmeklēšanas materiāliem 1945–1950. Sast. 
A. Ezergailis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 118. lpp.

204 Kangeris K. Nacionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji, 137. lpp.
205 Vienā no Latvijas vēsturnieka U. Neiburga pētījumiem par Latviešu leģionu minēts, ka Otrā pasaules kara 

ga dos krita apmēram 30–50 tūkstoši Vācijas bruņotajos spēkos iekļauto latviešu karavīru. Neiburgs U. Lat
viešu leģiona izveidošana. Latviešu leģionāri. Latvian Legionnaires. Rīga: Daugavas Vanagi, 2005, 15. lpp.
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Otrā pasaules kara laikā”,206 A. Ezergaiļa sastādītajā krājumā “Latviešu leģions. Varoņi, 
nacisti vai upuri?”,207 Mirdzas Kates Baltais grāmatā “Latviešu leģions dokumentu 
gaismā”,208 kā arī Latvijas Vēsturnieku komisijas sējumā “Ārvalstu arhīvu dokumenti 
par okupācijas režīmu politiku Latvijā”.209

Attiecībā uz Latviešu leģiona vēstures izpētes pamatprincipiem var norādīt, ka 
Latvijas historiogrāfijā šī vēsture arvien biežāk tiek skatīta un vērtēta nacistu oku
pēto un pārvaldīto zemju militāro formējumu pastāvēšanas un funkcionēšanas kon
tekstā. Šāds skatījums ir vēsturiski pamatots, jo akcentē Latvijas īpatnējo situāciju un 
paver plašas iespējas salīdzinājumam. Tas parāda, ka Latviešu leģions Eiropā nebija 
nekāds izņēmums. Jau Otrā pasaules kara sākumā ieroču SS karaspēkā iekļāvās brīv
prātīgie no “ģermāņu” zemēm – Dānijas, Norvēģijas, Holandes, Zviedrijas un Beļģi
jas. Kara pēdējos gados SS karaspēks pakāpeniski zaudēja savu elitāro raksturu un 
no “fīrera gvardes” kļuva par multinacionālu armiju. Vācijas militārā stāvokļa paslik
tināšanās, lielie dzīvā spēka zaudējumi, kā arī krīze ģermāņu brīvprātīgo kustībā 
piespieda SS vadību atteikties no “rasiskiem priekšstatiem un kritērijiem” SS vienību 
komplektēšanā un iesaistīt tajās arī “neģermāņu” tautas. SS karaspēkā parādījās 
franču, valoņu, ukraiņu, krievu, itāliešu, baltkrievu, kazahu, ungāru, rumāņu, hor
vātu, latviešu, igauņu un citu tautu divīzijas vai mazākas militārās vienības. Īpaša 
parādība SS karaspēkā bija musulmaņu vienības, piemēram, austrumturku ieroču 
vienība, tatāru kalnu brigāde vai Balkānos dzīvojošo musulmaņu pulki un divīzijas. 
1944. gadā ieroču SS karaspēkā dienēja vairāk nekā 910 000 vīru, no kuriem aptu
veni 57% nebija Vācijas vācieši (Reichsdeutsche).210 No 38 divīzijām, kas kara beigās 
veidoja SS karaspēku, neviena nebija komplektēta tikai no vāciešiem, bet 19 divīzijas 
sastāvēja lielākoties no ārzemniekiem, kuru vidū bija gandrīz visu Eiropas tautu 
 pārstāvji.

Latvijas vēsturnieki veiksmīgi risina arī Latviešu leģiona vēstures konkrētās pro
blēmas. Pietiekami rūpīgi visās niansēs izsvērts tāds nozīmīgs jautājums kā leģiona de
finīcija. Tā nozīmīgumu noteica visai raibā situācija vēstures literatūrā – ir sastopamas 
vismaz trīs vai pat četras definīcijas. Visai lietderīga izrādījās pirms gadiem desmit 
iero sinātā diskusija.211 Vairāki leģiona vēstures pētnieki par visadekvātāko atzina jē
dziena “Latviešu leģions” šaurāko izpratni – leģions sastāvēja no ieroču SS ietvaros 

206 Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā. Dokumentu un atmiņu krājums, 1.–11. sēj. Västeras, Toronto, Lin
kolna: Daugavas Vanagu centrālā valde, 1970–1993. 

207 Latviešu leģions: varoņi, nacisti vai upuri?: no Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu 
izmek lēšanas materiāliem 1945–1950.

208 Baltais M. K. The Latvian Legion in Documents. Toronto: Amber Printers and Publishers, 1999.
209 Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2008 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 22. sēj.). Pieejams: http://www.president.lv/images/
modules/items/PDF/item_1677_Vesturnieku_komisijas_raksti_22_sejums.pdf 

210 Lumsden R. Himmler’s Black Order: a history of the SS, 1923–1945. Stroud: Sutton Publishing Limited, 1997, 
p. 207.

211 Sk.: Feldmanis I. Nacistu okupācijas politika Latvijā (1941–1945): pētniecības problēmas, iespējamie risi
nājumi un varianti. Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2005, 58.–61. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 15. sēj.). Pieejams: http://www.president.lv/
images/modules/items/PDF/item_1620_Vesturnieku_komisijas_raksti_15_sejums.pdf
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 pakāpeniski izveidotajām divīzijām – 15. un 19. divīzijas.212 Kā neatbilstošu realitātei 
viņi noraidīja gan Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska pausto vie
dokli, ka ar vārdiem “Latviešu leģions” būtu jāsaprot visi kara laikā izveidotie latviešu 
militārie formējumi (arī tie, kas iekļāvās vērmahtā),213 gan arī SS reihsfīrera H. Himlera 
definīciju (1943. gada 26. maijs) – “nosaukums “Latviešu leģions” ir kopējs apzīmē
jums visām ieroču SS un policijas sastāvā izveidotām latviešu vienībām”.214 SS reihs
fīrera definīcija, kas ir resorisko interešu nosacīta (SS pakļautībā atradās visa vācu po
licija), ignorē atšķirību starp policijas bataljoniem un frontes vienībām. 

Visai nosacīti cits diskusiju objekts ir jautājums par Latviešu leģiona saistību ar SS. 
Jaunākajā Latvijas vēstures literatūrā izteikti dominē viedoklis, ka leģiona piederība SS 
bijusi formāla. Latviešu (arī igauņu) ieroču SS divīzijas nav pielīdzināmas vācu ieroču 
SS vienībām. Latviešu karavīri nebija ne nacistiskās partijas biedri, ne arī SS organizā
cijas locekļi. Parasti šajā sakarā norāda uz ASV pārvietoto personu komisijas 1950. gada 
1. septembra slēdzienu: “Baltijas ieroču SS vienības (Baltijas leģioni) to mērķa, ideolo
ģijas, darbības un sastāva ziņā ir uzskatāmas par savrupām un no vācu SS atšķirīgām 
vienībām, kādēļ komisija tās neuzskata par ASV valdībai naidīgu kustību.”215 Iespējams, 
ka pietiekami augstā līmenī ASV principiāls lēmums vai vienkārši atzinums par lat
viešu un igauņu SS divīziju nenacistisko raksturu faktiski tika pieņemts jau krietni 
agrāk. Par to liecina kāda interesanta un savdabīga pēckara Eiropas vēstures lappuse. 
Laikā no 1946. gada vasaras līdz 1949. gadam latviešu sargkareivji (no Latviešu leģionā 
dienējošajiem karavīriem) kopā ar igauņiem, lietuviešiem un citu tautību pārstāvjiem 
amerikāņu virsvadībā piedalījās nacistisko kara noziedznieku tiesas procesu (tā saukto 
Nirnbergas turpinājuma procesu) apsargāšanā. Pēc Starptautiskā Kara tribunāla 
(1945. gada 20. novembris – 1946. gada 1. oktobris) Nirnbergā, kas tiesāja 23 galvenos 
nacistu līderus, notika vēl 12 procesi. 

Leģionāru tēma, protams, ir sarežģīta un ietver arī vairākus grūti risināmus jautā
jumus. Atšķirībā no Rietumeiropas zemēm, kur vairākums ieroču SS karaspēkā iestājās 
brīvprātīgi, Latvijā situācija bija citāda.216 Īstu brīvprātīgo bija samērā maz. Precīzs 
skaitlis gan nav zināms, bet vēstures literatūrā parasti ir norādīts, ka to īpatsvars nepār
sniedza 15–20%.217 Galvenā leģiona veidošanas metode un veids bija tiešas mobilizāci
jas akcijas. Pavisam Latvijā no 1943. gada marta līdz 1944. gada septembrim tika sarī
kotas piecas šādas akcijas. Gandrīz par visām šīm akcijām vēsturnieku rīcībā ir 
pietiekams avotu materiāls, par pirmajām trim pat detalizēti pārskati. 

212 Feldmanis I., Kangeris K. Par Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un 
problēmas, 239. lpp.

213 Sk.: Kangeris K. Piezīmes pie jautājumu kompleksa “Latviešu leģions”, 113. lpp.
214 Turpat. 
215 Pārvietoto personu komisijas locekļa H. Rozenfīlda vēstule Latvijas pilnvarotajam lietvedim Vašingtonā 

J. Feldmanim 1950. gada 12. septembrī. Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?: no Amerikas Savienoto 
Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu izmeklēšanas materiāliem 1945–1950, 103. lpp.

216 Latviešu izcelsmes Kanādas autore M. K. Baltais uzskata, ka Latvijas leģiona vēstures aktuālākā problēma ir tā, 
vai tas bija brīvprātīgs. Viņas atbilde ir visai skaidra: vairāki faktori vājina brīvprātības principu. Piemēram, 
leģiona karavīri bija pārliecināti, ka cīnās pret Padomju Savienību, nevis Vāciju, kā arī nepakļaušanās 
gadījumā latviešiem draudēja sods atbilstoši kara laika likumiem. Sk.: Baltais M. K. The Latvian Legion in 
Documents, pp. 10–11.

217 Sk., piem.: Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991, 169. lpp.
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Latviešu leģionāru cīņu Vācijas pusē noteica galvenokārt Padomju Savienības ag
resīvā un noziedzīgā politika Baltijā 1940.–1941. gadā, tās rezultāti un sociālpsiholo
ģiskās sekas. Samērā daudzi latviešu karavīri uzskatīja leģionu par nākamās Latvijas 
nacionālās armijas kodolu un cīnījās pret PSRS tāpēc, ka negribēja pieļaut, lai tā no 
jauna okupētu Latviju un terorizētu tās iedzīvotājus. Cīņu pret Padomju Savienību, lai 
gan tā bija Lielbritānijas un ASV sabiedrotā, leģionāri neuztvēra kā cīņu pret visu anti
hitlerisko koalīciju. Lielākoties viņi bija pozitīvi noskaņoti pret Rietumvalstīm. 

Latviešu karavīru noskaņojumu, viņu dziļo naidu pret Padomju Savienību pārlie
cinoši vienā no saviem ziņojumiem ir atsedzis Latviešu leģiona 15. divīzijas komandie
ris SS oberfīrers Ādolfs Akss. 1945. gada 27. janvārī viņš rakstīja: “Pirmām kārtām viņi 
ir latvieši! Viņi vēlas patstāvīgu latviešu nacionālo valsti. Nostādīti izvēles priekšā – 
Vācija vai Krievija, viņi ir izšķīrušies par Vāciju [..], jo meklē saistību ar Rietumu civili
zāciju. Vācu virskundzība viņiem šķiet mazākais ļaunums. Naidu pret Krieviju [..] pa
dziļināja [..] Latvijas okupācija [..]. Viņi uzskata cīņu pret Krieviju par savu nacionālo 
pienākumu.”218 

Savulaik latviešu trimdas vēsturnieks Haralds Biezais, kas Latviešu leģiona izveidi 
uztvēra kā latviešu tautas traģēdiju,219 grāmatā “Latvija kāškrusta varā” rakstīja: “Pret
runa apgalvojumā par spaidu mobilizāciju un reizē cīņu Latvijas valsts brīvības dēļ ir 
atklāta. Tā prasa noskaidrošanu.”220 Nepretendējot uz neapstrīdamu patiesību, varētu 
tomēr norādīt, ka pretruna drīzāk ir šķietama nekā reāla. Te vairāk vērojama neatbil
stība starp objektīvo apstākļu (arī nacistu politikas ievirzes) toreizējo un tagadējo iz
pratni, kas galvenokārt veidojusies pēc Otrā pasaules kara valdošās uzvarētāju versijas 
ietekmē. Pēc būtības nacisti veica piespiedu mobilizāciju (neierašanās gadījumā taču 
paredzēti sodi), kuru daudzi pārbaudei pakļautie toreizējā situācijā tomēr uztvēra kā 
pašsaprotamu. Iešana leģionā viņu izpratnē bija vienīgā reālā iespēja, kā cīnīties pret 
ienaidnieku un nepieļaut vai aizkavēt otrreizēju padomju okupāciju. Daudzi leģionāri 
atradās ilūziju varā, un viņiem, lai cīnītos, bija vajadzīgs vilinošs ideāls – brīva un neat
karīga Latvija. Viņi neizprata “lielo politiku”, cerēja uz britu palīdzību neatkarīgas Lat
vijas atjaunošanā vai arī uz 1919. gada situācijas atkārtošanos, kad ar vāciešu palīdzību 
izdevās satriekt lieliniekus, bet vēlāk sakaut arī pašus vāciešus. Taču vienā ziņā viņi bija 
reālisti, jo apzinājās, ka bruņotas nacionālās vienības visos laikos ir noteikts spēka 
instru ments, ar ko visām varām vajadzētu rēķināties. Leģions bija spēcīgs arguments, 
spēcīgs pierādījums par labu tam, ka latvieši negrasījās samierināties ar dzīvi nebrīves 
statusā ne nacistu piedāvātajā “Jaunajā Eiropā”, ne arī staļinistiskajā Padomju Sa
vienībā. 

218 Neulen H. W. An deutschen Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS, S. 382.
219 Ilgus gadus latviešu trimdas historiogrāfijā dominēja viedoklis, ka Latviešu leģions bija nepieciešams, lai 

varētu cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Sk., piem.: Silgailis A. Latviešu leģions: dibināšana, 
formēšana un kauju gaitas Otrajā pasaules karā. 3. izd. Rīga: Militārās literatūras apgādes fonds, 2006. 
H. Biezais trimdas historiogrāfijā nostiprināja kritisku attieksmi pret Latviešu leģionu. Viņš norādīja, ka 
leģions bija radies noziedzīgā veidā, pārkāpjot starptautiskās tiesības. Pēc viņa domām, par to atbildīgi bija 
vācieši kā okupācijas varas nesēji, bet “līdzatbildīgi ir arī visi okupācijas laika latviešu brīvprātīgie politiskie 
dar binieki”. Biezais H. Latvija kāškrusta varā: Sveši kungi, pašu ļaudis, 390. lpp.

220 Turpat, 101. lpp.
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Pirmās Latviešu leģiona vienības uzsāka cīņas Austrumu frontē Ļeņingradas pie
vārtē 1943. gada sākumā vācu armijas grupas “Ziemeļi” sastāvā. Maijā SS latviešu bri
gāde (kopš 22. oktobra 2. SS latviešu brīvprātīgo brigāde) tika pārvietota uz Volhovas 
pozīcijām, no kurām tā 1944. gada janvārī, sākoties Sarkanās armijas uzbrukumam, 
reizē ar vācu karaspēku atkāpās. Februāra beigās brigāde nonāca tā sauktajās Panteras 
pozīcijās un ieņēma tai ierādīto aizstāvēšanās iecirkni Veļikajas upes krastos pa kreisi 
no otrās Latviešu leģiona vienības – 15. divīzijas,221 kura pirms tam bija piedalījusies 
vairākās aizstāvēšanas kaujās Krievijā. 

1944. gada martā abas Latviešu leģiona vienības – 15. divīzija un 2. brigāde (no 
22. marta – 19. divīzija) Veļikajas labajā krastā uzsāka sīvas aizstāvēšanās kaujas. Šo 
cīņu laikā (16. martā) Sarkanās armijas vienības ieņēma augstieni ar atzīmi 93,4. Lai to 
atkarotu, tika izveidota kaujas grupa, kuras sastāvā ietilpa abu leģiona vienību daļas.222 
16. martā kaujas grupa uzsāka īstenot sekmīgu uzbrukumu un pēc pāris dienām aug
stieni atguva. Kā norāda Latvijas vēsturnieks Valdis Kuzmins, pēc Otrā pasaules kara, 
ievērojot kaujas grupas sastāvu, vadību un pretuzbrukuma sekmes, 16. martu sāka at
zīmēt kā Latviešu leģiona piemiņas dienu.223 

1944. gada aprīļa otrajā pusē iesākās abu divīziju pārvietošana uz jaunām pozīci
jām, kas atradās 50 kilometrus uz austrumiem no Opočkas. Pēc padomju karaspēka 
uzbrukumiem šajā frontes sektorā jūnija beigās un jūlija sākumā Latviešu leģiona vie
nības cieta jūtamus zaudējumus un haotiski atkāpās Latvijas virzienā. Atkāpšanās kau
jās īpaši smagi cieta 15. divīzija, kuras atlikušās daļas tika evakuētas uz Vidzemi, pēc 
tam uz Vāciju pārformēšanai. Rietumprūsijā divīzija tika papildināta ar Vācijas darba 
dienestā iesauktajiem un obligāto gadu nokalpojušajiem latviešiem, kā arī citiem Lat
vijā mobilizētiem jauniešiem, kas bija nonākuši Vācijā. No jauna saformētā divīzija 
1945. gada janvāra beigās iesaistījās kaujās ar padomju karaspēku Vācijas teritorijā – 
Rietumprūsijā, Dancigas telpā, Pomerānijā Mēklenburgā un Brandenburgas novadā. 
Vairākām divīzijas vienībām aprīļa beigās un maija sākumā izdevās atstāt Austrumu 
fronti un kapitulēt Rietumu sabiedrotajiem. 

Pēc ierašanās Latvijā (1944. gada 17. jūlijā) 19. divīzija piedalījās nesekmīgās cīņās 
pret padomju 10. armiju Lubānas apkārtnē, bet septembra beigās vairākas dienas Mores 
apkārtnē sekmīgi atvairīja padomju karaspēka mēģinājumus izlauzties līdz Rīgai, no
drošinot iespēju vāciešiem izvest savu karaspēku no Igaunijas. Oktobrī 19. divīzija kopā 
atkāpās pāri Daugavai uz Kurzemi (viens no četriem Latvijas novadiem), kur nokļuva 
ielenkumā. Kurzemē latviešu leģionāri piedalījās piecās no sešām šeit notikušajām kau
jām un 1945. gada 8. maijā Kurzemes cietoksnī kapitulēja Sarkanajai armijai. 

Kā redzam, Latvijas reokupācija, padomju režīma atjaunošana norisinājās pakāpe
niski. Sovetizācija otrās padomju okupācijas sākumā bija jāsāk gandrīz no jauna. No 
vienas puses, to ievērojami jūtamāk nekā pirmās padomju okupācijas laikā apgrūtināja 
organizētā bruņotā pretestība, jo Latvijā izvērsās plaša nacionālo partizānu kustība, 

221 1943. gada 15. februārī vācieši izdeva pavēli par latviešu SS brīvprātīgo divīzijas formēšanu. No 1943. gada 
oktobra līdz 1944. gada jūnijam to sauca 15. latviešu SS brīvprātīgo divīzija, pēc tam – 15. ieroču SS gre
nadieru divīzija (latviešu Nr. 1).

222 Silgailis A. Latviešu leģions: dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrajā pasaules karā, 48. lpp.
223 Kuzmins V. Latviešu leģionāri cīņās Austrumu frontē. Latviešu leģionāri. Latvian Legionnaires, 91. lpp.
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kurā iekļāvās arī vairāki tūkstoši leģionāru. 
No otras puses, sovetizācijas procesu at
viegloja tas, ka Latviju bija atstājuši vairāk 
nekā 200 000 cilvēku, kuru vidū bija daudzi 
elites pārstāvji, kas varētu aktīvi pretoties 
sovetizācijai. 

Secinājumi 

Padomju Savienības politika Otrā pa
saules kara sākumā bija virzīta uz to, lai pa
kāpeniski pakļautu Baltijas valstis un iznī
cinātu to neatkarību. 1940. gada jūnijā 
PSRS, kas tolaik bija nacistiskās Vācijas sa
biedrotā, veica neprovocētu militāru agre

siju un tās okupēja. Šā paša gada augustā Maskava īstenoja Baltijas valstu aneksiju. 
Taču starptautiskā kopiena atzina šo aneksiju nevis par likumīgu, bet gan par varmā
cīgu svešu teritoriju sagrābšanu. Tāpēc Latvijas, Lietuvas un Igaunijas starptautiskā 
subjektība neizzuda. Baltijas valstis de iure turpināja pastāvēt. 

Pirmās padomju okupācijas laikā Latvijai tika varmācīgi uzspiests Padomju Savie
nībā jau pilnībā nostiprinājies totalitārais režīms, balstīts uz masveida teroru pret 
iedzī votājiem. Terors tika vērsts pret sovetizācijas reālajiem un iedomātajiem pretinie
kiem. Terora kulminācija un spilgtākā izpausme bija masu deportācija naktī no 14. uz 
15. jūniju. Deportēto vidū bija daudzi zemnieki, tirgotāji, uzņēmēji, politiķi un inteli
ģences pārstāvji. Deportācija atstāja ļoti nomācošu iespaidu uz Latvijas iedzīvotājiem.

Vācu okupācijas vara, kas iedibinājās 1941. gada vasarā, īstenoja pretrunīgu un 
tuvredzīgu politiku. Lai gan vāciešu attieksme pret latviešiem, lietuviešiem un jo īpaši 
pret igauņiem bija jūtami labvēlīgāka nekā pret daudzām citām Padomju Savienībā 
dzīvojošām tautām, viņi gandrīz pilnīgi ignorēja vitāli svarīgās baltiešu intereses un 
 ieņēma negatīvu, pēdējos kara gados izvairīgu nostāju pret valstiskuma atjaunošanu 
Baltijas telpā. Īstenot pārdomātāku politiku neļāva nacistiem piemītošā iedomība, 
 viņiem raksturīgā lielummānija, kas reizēm sāka līdzināties klajai aprobežotībai, kā arī 
Trešā reiha pārmērīgās pretenzijas, tās fīrera izraudzītās izvēles šaurība – “uzvara vai 
bojāeja”. Uzvaras reibumā (1941. gadā zibenskara laikā) tam varbūt bija vismaz kāds 
racionāls vai attaisnojošs pamats, kas neapšaubāmi zuda, mainoties situācijai un Vāci
jai sākot piedzīvot lielākoties militāras neveiksmes. Taču destruktīvās iezīmes okupāci
jas politikā tādā vai citādā mērā saglabājās kā sava veida “nezūdošas vērtības”. 

Nacistu skatījumā svarīgs kritērijs bija tautu “rasiskā kvalitāte”. Baltijas tautas na
cistu pieņemtajā rasu novērtējuma skalā ieņēma visai augstu vietu, lai arī ne stingri 
noteiktu un nemainīgu. Parasti visaugstāk tika vērtēti igauņi, viņi tika atzīti par piemē
rotāko tautu pārvācošanai. Igauņus nacisti īpaši izcēla un slavēja arī viņu izteikti lab
vēlīgās nostājas pret vāciešiem dēļ. Igauņi visai bieži tika pretstatīti latviešiem un lietu
viešiem kā paraugs. Vairākas vācu amatpersonas atklāti iestājās par to, ka igauņi pelna 
īpašu attieksmi. 

9. att. Latviešu bēgļi atstāj Rīgu. 1944. gada oktobris 
(no LKM krājuma) 
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Vācu okupācijas vara Baltijā ignorēja starp
tautiskās tiesības. Vietējie iedzīvotāji tika plaši 
iesaistīti nacistu izveidotajā represīvajā sistēmā, 
mobilizēti militārajos formējumos, kā arī sūtīti 
uz Vāciju darba dienestā. Sākotnēji praktizētā 
darbaspēka vervēšana, ievērojot brīvprātības 
principu, vislielākos apmērus sasniedza Lietuvā. 
Latvijā un Igaunijā šī sistēma nedarbojās tik vē
rienīgi. Kara pēdējos gados vācieši bija spiesti 
izsludināt vesela gadagājuma mobilizāciju darba 
klausībai un darbos uz Vāciju izvest piespiedu 
kārtā. 

Vācu okupācijas gados Latvijā ievērojami 
samazinājās iedzīvotāju skaits, stipri novājināts 
tika tās ekonomiskais potenciāls. Nacistu saim
nieciskā darbība, ievērojot gan zināmu mēra sa
jūtu, bija virzīta uz Baltijas zemju ekspluatāciju 
un izlaupīšanu. Vācieši bija ieinteresēti izsūknēt no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pēc 
iespējas vairāk ekonomisko resursu. Tomēr viņi rūpējās arī par vietējā ekonomiskā po
tenciāla atjaunošanu un saglabāšanu vēlākam laikam. Tas bija nepieciešams, lai, karam 
turpinoties, būtu iespējams atrisināt armijas apgādes problēmas. 

Par autoru 

Inesis Feldmanis (dz. 1949) – Dr habil. hist., Latvijas Universitātes profesors, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Vēsturnieku komisijas 
priekšsēdētājs, Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda valdes priekšsē
dētājs. Nozīmīgākās publikācijas: “Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis. 
30. gadu otrā puse” (1993; kopā ar A. Strangu un M. Virsi); “Latvijas vēsture. 
20. gadsimts” (2005; kopā ar D. Bleieri, I. Butuli, A. Strangu un A. Zundu; grā
mata dažādās valodās, papildināta un pārstrādāta iznākusi deviņos izdevumos); 
“Latvija Otrajā pasaules karā 1939–1945” (2008; kopā ar D. Bleieri, I. Butuli, 
A. Strangu un A. Zundu); “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā. I sēj.” 
(2015; kopā ar A. Strangu, A. Zundu un J. Taurēnu); “Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945): jauns konceptuāls skatījums” (2012, 2015); “Vācbaltiešu izceļošana 
no Latvijas (1939–1941)” (2012, 2014); “Крушение надежд. Новый вгляд на 
события Второй мировой войны в Латвии (1939–1945)” (2015).

10. att. Sarkanās armijas kapteinis Emīls Palencs 
paceļ sarkano karogu virs Rīgas. 1944. gada oktobris 
(no LKM krājuma)
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Ēriks Jēkabsons

LATVIJA, LIETUVA UN IGAUNIJA
1918.–1940. GADĀ: KOPĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS

Raksta mērķis ir atspoguļot kopīgo un atšķirīgo Baltijas valstu attīstības galvenajās iezīmēs. Galvenā 
uzmanība pievērsta būtiskākajām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstures robežšķirtnēm – valstu 
izveidošanai un cīņai par neatkarību 1918.–1920. gadā, kā arī to neatkarības iznīcināšanai 1939.–
1940. gadā, sākoties Otrajam pasaules karam. Tieši šajos periodos – krīzes situācijās – sevišķi izteikti 
saskatāmas kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Aplūkoti arī iekšpolitiskās attīstības un ārējās politikas 
pamatvirzieni, konstatēts, ka sekmīgi un pilnībā Eiropas valstu starptautiskajā sistēmā iekļautajām 
Baltijas valstīm bija daudz kā kopīga, taču arī daudz atšķirīga gan iekšējā attīstībā, gan valstu ārējās 
attiecībās.

Atslēgvārdi: Latvija, Lietuva, Igaunija, starpkaru periods, kari par neatkarību, iekšpolitiskā attīstība, 
autoritārie apvērsumi, ārējās politikas pamatvirzieni, demokrātija un autoritārisms, okupācija un 
aneksija.

Baltiju mūsdienu pasaule bieži vien, iespējams, pat gandrīz vienmēr uztver kā vie
notu, veselu teritoriju, tātad – arī kā teritoriju ar līdzīgu vēsturi, un Baltijas valstīs ir 
skaidri saskatāmas gan daudzas līdzības, gan atšķirības. Par Baltijas zemju kopīgu vēs
turi var runāt vienīgi nosacīti, sākot no viduslaikiem. Vēsturiski radušās atšķirības uz
skatāmi izpaudās laikā, kad Baltijas tautas – latvieši, igauņi un lietuvieši – pirmo reizi 
ieguva neatkarību, proti, 20. gadsimta starpkaru posmā jeb 20.–30. gados.1

Problēmas daudzveidības dēļ rakstā nav detalizēti aplūkota Baltijas valstu vēsture, 
vien īsi ieskicēti un salīdzināti paši galvenie attīstības pamatjautājumi. Tas darīts, noti
kumus Baltijas valstīs skatot caur savstarpējo attiecību prizmu, jo tieši šāda pieeja ļauj 
skaidrāk saskatīt minētās līdzības un atšķirības. Tāpat praktiski netiek skatīta triju Bal
tijas valstu ekonomiskā attīstība. Stāstījuma centrā ir Latvijas situācija, iespēju robežās 
salīdzinot to ar norisēm pārējās Baltijas valstīs. Galvenā vērība pievērsta stāvoklim 

1 Ņemot vērā raksta specifiku (daudz vēstures historiogrāfijā vispārzināmu faktu), atsauces dotas, pirmkārt, 
summāri kā norādes uz darbā daļēji izmantoto literatūru, otrkārt, vietās, kur izklāstīti fakti, kas nav vis
pārzināmi, un, treškārt, kā norādes uz jaunāko literatūru, kur iespējams iegūt plašāku informāciju par kon
krētajiem apstākļiem vai situāciju.



497

 neatkarības karu laikā, iekšpolitiskajai attīstībai, ārējās politikas pamatiezīmēm un ne
atkarības iznīcināšanas periodam 1939.–1940. gadā.2

Jau viduslaikos baltu cilšu zemes nonāca dažādu valdnieku pakļautībā. 13. gad
simtā Livonijas ordeņa vācu krustnešiem pēc sīvām cīņām izdevās pakļaut baltus un 
lībie šus tagadējā Latvijas teritorijā. Pārspēka priekšā pēdējie bija spiesti padoties zem
gaļi, ievērojama daļa no viņiem 1290. gadā, iepriekš nodedzinājuši savas pilis, pameta 
dzimto zemi un devās uz Lietuvu, lai kopā ar lietuviešiem turpinātu cīņu ar vācu bru
ņiniekiem. Tagadējā Latvijas un Igaunijas teritorijā tika izveidotas Livonijas ordeņa un 
bīskapu zemes, savukārt Lietuvā – Lietuvas lielkņaziste, kas vēlāk apvienojās ar Poliju. 
Ārpus Livonijas palika dažas kuršu, zemgaļu un sēļu apdzīvotās zemes (visilgāk – līdz 
pat 20. gadsimtam savu etnisko savdabību ārpus Latvijas saglabāja kurši Lietuvā un 
Vācijā – Kuršu kāpās). 16.–18. gadsimtā pastāvēja Kurzemes un Zemgales hercogiste, 
bet 18. gadsimta beigās tā tika iekļauta Krievijas impērijā kā Kurzemes guberņa, kura 
robežojās ar Lietuvas teritorijā izveidoto Kauņas guberņu. 1819. gadā Kurzemes gu
berņā tika iekļauta arī Palanga un noteikta teritorija ap to. Savukārt tagadējā Ziemeļ
vidzeme un Dienvidigaunija kopš viduslaikiem atradās vienotu administratīvu veido
jumu sastāvā (ordeņa zemēs un samērā neilgu laiku Polijas un Lietuvas, pēc tam 
Zviedrijas karalistes robežās, no 18. gadsimta – Krievijas impērijas Vidzemes guberņā). 

Zināms, ka 18. gadsimta beigās Kauņas guberņā bija ievērojamas latviešu luterāņu 
draudzes. 19. gadsimtā uz turieni pārcēlās daudzi latviešu zemnieki no Kurzemes gu
berņas, kuri tur iegādājās zemes īpašumus. 1836. gadā Kauņas guberņā bija 6341 lat
vietis, bet 19. gadsimta 80. gados – jau ap 20 000 latviešu. Savukārt 1897. gada tautas 
skaitīšanā Kauņas guberņā konstatēti 35 188 latvieši. Lielākā daļa no viņiem dzīvoja 
Kurzemes guberņas pierobežā. Latviešu nokļūšanas ceļš Lietuvas zemēs bija dažāds. 
Piemēram, Būtiņģes (latv.  val. – Būtiņu)–Sventājas–Palangas rajonā grāfa Tiškeviča 
īpašumos tie nonāca no Rucavas un Nīcas pagasta kā rentnieki. Latviešu apdzīvotās 
zemes izveidojās visā Kurzemes guberņas pierobežā no Palangas līdz Ābeļiem, taču 
bija arī dažas latviešu kolonijas Lietuvas iekšzemē.3

Tādējādi gan latviešu un lietuviešu, gan latviešu un igauņu saskares vietās bija vē
rojama latviešu un igauņu, kā arī latviešu un lietuviešu etniskā sajaukšanās, kas 
20. gadsimtā, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai kļūstot par neatkarīgām valstīm, izraisīja 
teritoriālas nesaskaņas un pat strīdus. 

2 Lai raksturotu vispārīgos procesus Baltijas valstīs, izmantoti šādi darbi: Gerutis A. Lithuania 700 years. New 
York: Manyland Books, 1969; Rei A. The Drama of the Baltic Peoples. 2nd printing. Stockholm: Kirjastus 
Vaba Eesti, 1972; Vardys S., Misiunas R. The Baltic States in Peace and War, 1917–1945. University Park: 
Pennsylvania State University Press, 1978; Raun T. Estonia and the Estonians. 2nd updated ed. Stanford: 
Hoover Institution Press, 2001; Laur M., Tannberg T. History of Estonia. 2nd ed. Tallinn: Avita, 2002; 
Kiaupa Z. The History of Lithuania. Vilnius: Baltos lankas, 2002; Rowell S., Griškaite R., Rudis G. A History 
of Lithuania. Vilnius: Inter Se, 2002; Senn A. Lithuania 1940: revolution from above. Amsterdam; New York: 
Rodopi, 2007; Kasekamp A. A History of the Baltic States. Houndmills, Basingstoke; New York: Palgrave 
Macmillan, 2010; Eidintas A., Bumblauskas A., Kulakauskas A. The History of Lithuania. Vilnius: “Eugrimas” 
Publishing House, 2013; O’Connor K. The History of the Baltic States. 2nd ed. Santa Barbara: Greenwood, 
2015 etc.

3 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latviešu nacionālā minoritāte Lietuvas Republikā 1918.–1940. gadā. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2003, 94.–119. lpp.
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Neatkarības karu laiks 1918.–1920. gadā

Stāvoklis reģionā un Latvijā. 1918.–1920. gadā Baltijas jūras reģions noteikti izcēlās 
uz visas topošās Versaļas–Rīgas sistēmas karstāko reģionu fona. To, ka Baltijas jūras 
reģiona vēsturē aplūkojamajā laikā bija vērojamas būtiskas atšķirības, cita starpā aplie
cina fakts, ka minētais periods piecās Baltijas jūras reģiona valstīs tiek dēvēts dažādi 
(neskaitot Krieviju, kura nosacīti bija šī reģiona valsts vienīgi kopš Otrā pasaules kara 
beigām): Somijā – Pilsoņu karš un karš ar Padomju Krieviju, Igaunijā – Atbrīvošanās 
karš, Lietuvā – Neatkarības kaujas, Polijā – Cīņa par robežām, bet Latvijā 1918.–
1920. gada karš tiek saukts par Brīvības cīņām, Neatkarības karu, Neatkarības cīņām, 
Atbrīvošanas karu, Atbrīvošanas cīņām. Tātad – vienotas koncepcijas nav, un tas bū
tībā ir pieļaujams gan no demokrātijas viedokļa, gan objektīvu apstākļu dēļ (Latvijā 
stāvoklis bija komplicētākais). Tiesa, jāatzīst, ka pilsoņu kara elementi lielākā vai ma
zākā mērā saskatāmi visur reģionā, turklāt Latvijā visvairāk – līdz 1919. gada jūnijam, 
kad faktiski (vēl ne juridiski) beidza pastāvēt Padomju Latvijas faktors.

Latvija šajā laikā atradās ne tikai reģiona ģeogrāfiskajā, bet arī militāri politiskajā 
centrā, kurš saskatāms jau kopš 1915. gada, kad šeit nostabilizējās vācu un krievu fron
tes līnija.4 Tieši tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc Latvijas valsti varēja proklamēt tikai 
1918. gada novembrī, lai gan Lietuva, kuru jau kopš 1915. gada pilnībā bija okupējis 
vācu karaspēks, to izdarīja jau 1918. gada 16. februārī (tā kā šajā laikā padomju puse 
nepiekāpās miera sarunās Brestļitovskā, Vācijas varas iestādes gatavojās lieluzbruku
mam visā Padomju Krievijas frontē, un tās pieļāva Lietuvas valsts proklamēšanu, jo 
vāciešiem, pirmkārt, vēl nebija skaidrības par plānoto ieņemto austrumu teritoriju tie
sisko statusu nākotnē, un viens variants paredzēja izveidot ar Vāciju cieši saistītas val
stiņas, otrkārt, Lietuvas valsts varēja noderēt kā pretsvars augošajām, Vācijai sevišķi 
bīstamajām poļu prasībām). Tomēr Lietuvā vācu okupācijas varas iestādes neļāva iz
veidot pat pagaidu valdību, un pirmā Lietuvas valdība tika sastādīta tikai 1918. gada 
novembrī. Karadarbības praktiski neskartā Igaunija, ko vācu karaspēks neieņēma līdz 
pat 1918. gada februārim, neatkarību proklamēja laikā, kad to atstāja boļševisma 
 iespaidā esošās Krievijas armijas atliekas, proti, 1918. gada 24. februārī – dienu pirms 
Vācijas okupācijas karaspēka ienākšanas (vācu okupācijas vara nepieļāva Igaunijas val
dības darbību, vairākus šīs valdības locekļus pat represējot, un arī Igaunijas valdība 
darbu faktiski varēja sākt tikai 1918. gada novembrī). No topošajām trim Baltijas val
stīm Latvija bija vissarežģītākajā situācijā arī no neatkarības proklamēšanas iespējas 
viedokļa – tā vienīgā iepriekšējos gados bija atradusies pastāvīgas karadarbības joslā ar 
visām no tā izrietošajām sekām. Evakuējās lielākā daļa nacionālās inteliģences jeb 

4 Par šo un citām aplūkojamā laika posma norisēm Latvijā angļu valodā sk. arī: Spekke A. History of Latvia: 
an outline. Stockholm: Zelta ābele, 1957; Duhanovs M., Feldmanis  I., Stranga A. 1939: Latvia and the 
Year of Fateful Decisions. Rīga: The University of Latvia, 1994; GravaKreituse I., Feldmanis I., Loeber D., 
Goldmanis  J., Stranga A. (eds.). The Occupation and Annexation of Latvia 1939–1940: documents and 
materials. Rīga: Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia, 1995; Plakans A. The Latvians: a short 
history. Stanford: Hoover Institution Press, 1995; Puisāns T. The Emerging Nation: the path of agonizing 
development from Baltic tribalism to Latvian nationhood. Riga: Centre of Baltic–Nordic History and 
Political Studies, 1995; Ābols G. Contribution of History to Latvian Identity. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002; 
Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. History of Latvia: the 20th Century. Rīga: Jumava, 
2006; u.c. 



499

 elites: Latvijas teritorijā pastāvēja karastāvoklis abās frontes pusēs, neļaujot pat brīvi 
pulcēties, kur nu vēl izvērst sabiedrisku politiski nacionālu darbību utt.

1918.–1920. gadā Latvijas teritorijā sadūrās topošās Latvijas Republikas, Padomju 
Krievijas un latviešu lielinieku, vācbaltiešu un Vācijas, pretlielinieciskās Krievijas, 
jauno un atjaunoto kaimiņvalstu – Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas, tāpat neat
karību tā arī nesaglabājušās Baltkrievijas Tautas Republikas un, visbeidzot, Rietumu 
lielvalstu intereses. Aplūkotajā laika posmā Latvijas teritorijā pastāvēja trīs valdības 
(nacionālā, boļševiku un provāciskā) ar saviem bruņotajiem spēkiem un P. Bermonta 
karaspēka tiešajā aizmugurē izveidotā civilpārvalde, atsevišķas Latvijas teritorijas īsāku 
vai ilgāku laiku atradās kaimiņvalstu – Igaunijas, Polijas un Lietuvas – jurisdikcijā. Tā
dējādi tieši uz Latvijas notikumu, parādību un procesu fona – ārkārtīgi piesātinātā, 
šķietami pretrunīgā, pirmajā brīdī pat grūti izprotamā situācijā visspilgtāk saskatāms 
historiogrāfijas trūkums, kas lielākā vai mazākā mērā raksturīgs visām reģiona valstīm. 
Proti, lasot oficiālās nacionālās vēstures un vairāk vai mazāk par autoritātēm atzītu 
vēsturnieku darbus, vismaz tādus, kas ir zinātniskajā un pedagoģiskajā apritē, rodas 
iespaids, ka visu triju Baltijas valstu vēsturnieki ārkārtīgi sarežģītos procesus un nori
ses analizē izolēti vai – neskata vispār.

Neatkarības karu rezultāts bija Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valsts neatkarība, un 
šo karu norisē saskatāmas kopīgas un arī ļoti atšķirīgas iezīmes. Visas trīs valstis 
1918. gada novembrī uzsāka samērā ilgo cīņu par savām teritorijām visai sarežģītos aps
tākļos – sabruka vācu okupācijas režīms, un uzreiz pēc tam rietumu virzienā sāka doties 
Padomju Krievijas Sarkanā armija, kā zināmu aizsegu izmantojot triju Baltijas valstu iz
veidi: Padomju Latviju kā formāli neatkarīgu Padomju Krievijas satelītvalsti, Padomju 
Igauniju kā komūnu Padomju Krievijas sastāvā un Lietuvas un Baltkrievijas Padomju 
Sociālistisko Republiku. Pirmā no Baltijas valstīm militāri un politiski nostiprinājās 
Igaunija, kaut arī sākotnēji tajā pastāvēja līdzīga situācija kā Latvijā (būtiska iedzī votāju 
daļa nevēlējās bruņoties un aizstāvēt Pagaidu valdību, valdīja ilūzijas par padomju boļ
ševiku režīma raksturu u.c.). Tomēr, lielā mērā pateicoties tam, ka Igaunijas teritorijā 
bija palikusi ievērojama daļa Igauņu divīzijas karavīru no bijušās Krievijas armijas, ko 
1918. gada februārī izformēja vācu okupācijas iestādes, ievērojamu palīdzību Igaunijas 
valdībai un armijai sniedza Somija un Skandināvijas valstis (ar brīvprātīgo karavīru 
 vienību atbalstu un neņemot vērā igauņu padomju komūnas pieļautās kļūdas, kādas 
raksturīgas visiem boļševiku “nacionālajiem” režīmiem, samērā ātri  izdevās izveidot 
kaujas spējīgus bruņotos spēkus un jau 1919. gada sākumā atbrīvot lielāko daļu Igau
nijas teritorijas). Pēc tam igauņu virspavēlniecība stratēģiski taktiskos nolūkos kara
darbību novirzīja uz teritoriju ārpus Igaunijas – Latvijā un Krievijā: pirmajā gadījumā 
tas notika sadarbībā ar Latvijas Pagaidu valdības spēkiem, otrajā – ar pretboļševistisko 
Krievijas Ziemeļrietumu brīvprātīgo armiju Nikolaja Judeņiča vadībā (tā ar Lielbritāni
jas atbalstu bija izveidota Igaunijas teritorijā). Vienlaikus Igaunijas valdība, Judeņiča 
 armijai atkāpjoties Igaunijas teritorijā, pirmā no Baltijas valstīm uzsāka miera sarunas 
ar Padomju Krieviju un centās atrisināt Petrogradas frontē galīgi sakautās Judeņiča 
 armijas jautājumu. Miera sarunu laikā armija tika internēta, karavīri nometnēs pārcieta 
nāvējošu tīfa epidēmiju, bet 1919. gada beigās padomju puse galīgi piespieda Igauniju 
piekrist miera nosacījumiem, uzsākot draudošu uzbrukumu Narvai, – tas izvērtās par 
kritiskāko un valsts neatkarībai bīstamāko pavērsienu Igaunijas neatkarības cīņu laikā. 
Rezultātā 1919. gada 31. decembrī tika parakstīts pamiers, bet 1920. gada 2. februārī – 
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visādā ziņā, ieskaitot ekonomiku, šķietami izdevīgais miera  līgums ar Padomju Krieviju. 
Minētie līgumi būtiski iespaidoja Latvijas militāro situāciju, jo tādējādi tika ievērojami 
pastiprinātas Sarkanās armijas vienības Latvijas frontes  iecirknī. 

1919. gada janvāra sākumā Lietuvas valdība atkāpās uz Kauņu un sāka veidot savus 
bruņotos spēkus. Lietuvas armija 1919. gada sākumā iesaistījās kaujās ar Padomju Krievi
jas (arī ar Padomju Latvijas) spēkiem. 1919. gada aprīlī Polijas armija ieņēma Viļņu, un 
kopš šī laika sākās atklātas abu valstu nesaskaņas šajā jautājumā. 1919. gada vasarā Lietu
vas un Polijas karaspēks, faktiski paralēli virzoties uz ziemeļaustrumiem, ar kaujām iegāja 
Latvijas teritorijā, turklāt lietuvieši izveidoja apmēram 20 kilometru garu frontes iecirkni 
pret Sarkano armiju uz ziemeļiem no Daugavpils (1920. gada janvārī, kad poļi un latvieši 
uzbruka Sarkanajai armijai Latgalē, lietuviešu kontakts ar Padomju Krievijas spēkiem 
zuda). 1919. gada novembra otrajā pusē Lietuvas armija uzbruka savā teritorijā esošajiem 
Bermonta armijas spēkiem. 1920. gada 12.  jūlijā Lietuva noslēdza miera līgumu ar Pa
domju Krieviju, saskaņā ar to iegūstot arī Viļņu, Grodņu un plašas teritorijas ap tām, taču 
Lietuvas rīcībā šīs teritorijas nodeva tikai augusta beigās – pēc sakāves pie Varšavas, un 
tas padarīja neiespējamu arī Lietuvā sagatavoto apvērsumu (arī Lietuvā Padomju Krievi
jas teritorijā jau bija iesūtīti 2000 diversantu). Vienlaikus poļu karaspēks devās uz priekšu 
un sākās sadursmes Seinu apkārtnes teritorijās, kuras bija ieņēmuši lietuvieši, bet kuras 
poļi uzskatīja par savām. Oktobrī Rietumu Sabiedroto spiediena rezultātā abas puses pa
rakstīja vienošanos par karadarbības apturēšanu, taču 9. oktobrī ģenerāļa Lucjana Žeļi
govska karaspēks, kas formāli bija atdalījies no Polijas armijas, ieņēma Viļņu, izveidojot 
Polijas bufervalsti – t.s. Viduslietuvu (1922.  gadā tā tika iekļauta Polijas sastāvā). 

Neatkarības karu laikā Igaunijas armijas skaitliskais sastāvs sasniedza 70 000, Lat
vijas – 75 000, Lietuvas – 30 000 karavīru. Politiski cīņa par neatkarību Baltijas valstīm 
pilnībā noslēdzās reizē ar to starptautisku atzīšanu – Latvijā un Igaunijā 1921. gada 
26. janvārī, bet Lietuvā – 1922. gada 20. decembrī (starptautisku atzīšanu šī valsts sa
ņēma vēlāk, jo nebija atrisināts jautājums par tās robežu ar Poliju, proti, pēc tam, kad 
1921. gada 22. septembrī visas trīs Baltijas valstis bija uzņemtas par pilntiesīgām Tautu 
Savienības loceklēm). 

Savstarpējās attiecības neatkarības karu laikā: mēģinājumi izveidot savienību. Jau 
1919. gada rudenī Baltijas valstu pārstāvji konferencē Tartu, Igaunijā, centās saskaņot 
kopējo politiku pret Padomju Krieviju, turklāt te diezgan skaidri parādījās savstarpējās 
pretrunas (pirmām kārtām Lietuvas pretrunas ar Poliju, Latvijas un Igaunijas nevēlēša
nās nostāties šajā strīdā Lietuvas pusē u.c.). Tas pats jāsaka par nākamo Baltijas valstu 
konferenci 1920. gada janvārī Helsinkos, un sevišķi uzskatāmi pretrunas bija saskatāmas 
konferencē Rīgā (Bulduros). Kara norišu dēļ Baltijas valstu konference, kas sākotnēji 
bija plānota 1920. gada maijā un pēc tam jūlijā, īstenībā notika tikai augustā un septem
brī. Tā sākās 6. augustā, ar to cerības saistīja daudzi valstsvīri, un tiešām – konferencē 
puses panāca vienošanos daudzos būtiskos jautājumos. Tomēr neviens no izstrādāta
jiem līgumu projektiem tā arī netika ratificēts.5 Vainīgas bija sešu dalībvalstu – Somijas, 
 Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas Tautas Republikas (UTR) – atšķirīgās 

5 Sk: Andersons E. Toward the Balic Union 1920–1927. Lituanus, Vol. 12,  No. 2, 1966; Toward the Baltic Union 
1927–1934. Lituanus, Vol. 13, No. 1, 1967; Toward the Baltic Union: The Initial Phase. Lituanus, Vol. 14, No. 1, 1968.
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 intereses un stāvoklis, kas spilgti izpau
dās konferences laikā. Rīgā ieradās pār
stāvji no Polijas, Somijas, Lietuvas, Igau
nijas un nedaudz vēlāk arī no Ukrainas. 
Galvenais mērķis bija izveidot militāras 
aizsardzības savienību, kā arī apspriest 
saimnieciskus, tiesiskus, kultūras, medi
cīnas u.c. jautājumus. Konferenci Rīgas 
pilī atklāja Latvijas Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis, bet turpmākās sēdes 
notika Bulduru viesnīcā. Darbs noritēja 
Politiskajā, Juridiskajā, Saimnieciskajā 
un Kultūras komisijā. Tika izstrādāti 
vairāki līgumu projekti – par pilsonību, 
ārzemnieku vienlīdzību civiltiesībās, pil
soņu optāciju, tirdzniecību un rūpnie
cību, arbitrāžu, kriminālnoziegumiem, 
autortiesībām, medicīnas pētījumiem, un tika nolemts izveidot kopēju propagandas 
 biroju ārzemēs un pastāvīgu dalībvalstu padomi, kā arī sasaukt pasta un dzelzceļa pār
stāvju kongresu. Kopumā tika pieņemta 21 saimnieciska rakstura rezolūcija, septiņi vie
nošanās projekti un 11 konvenciju (arī militāro un politisko konvenciju) projekti.6

Tomēr pretrunas dalībvalstu starpā bija nepārvaramas. 16. augustā, kad kaujās pie 
Varšavas izšķīrās Polijas liktenis, Lietuvas delegācija pieprasīja daļu Jēkabpils un 
Ilūkstes apriņķa iekļaut savā valstī līdz Susējas–Dvietes–Daugavas līnijai. Latvijas ār
lietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics konstatēja, ka “Bulduru apspriede beidzās 
tāpat kā visas iepriekšējās konferences – ar konstatējumu, ka savstarpēja vienošanās 
Lietuvas–Latvijas robežas lietā nav diemžēl panākama”.7 Vēl lielākā mērā sarunas trau
cēja Lietuvas tradicionālās nesaskaņas ar Poliju. Poļu delegācija paziņoja, ka lietuviešu 
nostāja kavē noslēgt konvenciju, bet delegācijas loceklis Vitolds Kameņeckis uzskatīja, 
ka tā bijusi galvenais konferences neveiksmes iemesls. Lietuvas valdības in strukcijā tās 
delegācijai bija īpaši norādīts ieturēt mierīgu kompromisa politiku, neizrādīt īpašu ini
ciatīvu, atstājot to “rīkotāju ziņā”, un uzturēt pastāvīgus sakarus ar Antantes valstu 
pārstāvjiem, īpaši angļiem. Gadījumā, ja angļu un franču uzskati kādā jautājumā būtu 
atšķirīgi, jāpieņem angļu orientācija, vienlaikus cenšoties neradīt iespaidu, ka lietuvieši 
ir viņu ietekmē.8 Pārējās delegācijas pat apsvērušas iespēju no slēgt konvenciju bez Lie
tuvas piedalīšanās, taču atturējušas bažas, ka tādējādi Lietuva nonāktu vēl spēcīgākā 
Vācijas un Padomju Krievijas ietekmē. Polijas armijas Ģenerālštābs 15. augustā kon
statēja, ka, neņemot vērā Rīgā vienlaicīgi parakstīto Latvijas un Padomju Krievijas 
miera  līgumu, tieši Latvija un Igaunija izrāda lielāko vēlmi noslēgt militāru  konvenciju, 

6 Sk.: Skrzypek A. Związek Baltycki: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919–
1925. Warszawa: Ksiąžka i Wiedza, 1972, s. 68.

7 Počs K. Sanitārā kordona valgos: Baltijas savienības jautājums buržuāziskās Latvijas ārpolitikā 1919.–
1925. gadā. Rīga: Zinātne, 1971, 104., 106. lpp.

  8 Lietuvos Centrinis Valstybinis archivas, 383. f., 7. apr., 72. l., 53. lp.

1. att. Baltijas valstu delegāciju vadītāji pie Rīgas pils pirms 
Baltijas valstu konferences atklāšanas. Pirmās rindas centrā 
Latvijas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Rīga. 1920. gada 
augusts. Mārtiņa Lapiņa foto (LVKFFDA, 1. f., 46681N) 
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kamēr Lietuva prasa izņemt šo jautā
jumu no darba kārtības (tiesa gan, pie
krītot vest par to slepenas sarunas), bet 
Somija neizrāda nekādu aktivitāti. Līdz 
ar to sarunas Bulduros lielā mērā pieņē
mušas “apolitisku” raksturu.9

Notikumi frontē ietekmēja arī kon
ferences norisi (augusta vidū poļu kara
spēks pie Varšavas apturēja uzbrūkošo 
Sarkano armiju un piespieda to bēgt). 
Poļu vēsturnieks Andžejs Skšipeks se
cina, ka “izstrādātajā Baltijas savienības 
projektā neapšaubāmi dominēja Polijas 
intereses kā sekas tās militārajiem pa
nākumiem”.10 26.  augustā poļu rīkotajā 
rautā piedalījās arī Satversmes sapulces 
priekšsēdētājs J.   Čakste, K. Ulmanis, 

Z.  Meierovics un citi ievērojami Latvijas politiķi un militār personas, Francijas un 
 Itālijas diplomāti, konferences dalībnieki, vietējo poļu pārstāvji, korespondenti, angļu 
laikraksta “Times” fotokorespondents utt. Sarunas galvenokārt skāra notikumus poļu 
un padomju frontē, un poļu diplomātu un politiķu noskaņojums bija ļoti pacilāts.11 

UTR un Baltkrievijas Tautas Republikas delegācijas iesniedza konferencei lūgumu 
ļaut tajā piedalīties, un arī šajā jautājumā Lietuvas un pārējo Baltijas valstu nostāja at
šķīrās. 19. augustā Lietuvas delegācijas vadītājs Jurģis Šaulis paziņoja, ka UTR stāvoklis 
ir nedrošs un tās piedalīšanās konferencē var izraisīt Padomju Krievijas nepatiku. 
20.   augustā konferences dalībnieki baltkrievu jautājumu vienprātīgi izšķīra negatīvi. 
Par atļauju  izsniegšanu UTR delegācijai ļoti aktīvi uzstājās Z. Meierovics, pārējie dalīb
nieki viņam piekrita, un UTR delegācijai tika atļauts piedalīties konferencē kā piln
tiesīgai loceklei. 

Lietuvieši sākotnēji vispār noraidīja domu par militāras savienības izveidi, jo Lie
tuvas 12. jūlija miera līgums ar Padomju Krieviju nodeva tās rīcībā teritorijas, par 
kurām norisa strīds ar Poliju. Vēlāk lietuvieši piedāvāja izveidot savienību no valstīm, 
kas jau bija noslēgušas mieru ar Krieviju. Polijas delegāti paziņoja, ka gadījumā, ja Lie
tuvas nostājas dēļ netiks noslēgta konvencija ar visu dalībvalstu piedalīšanos, Polija 
paturēs sev brīvas rīcības tiesības attiecībā uz Lietuvu. Antantes lielvalstu spiediena re
zultātā Lietuvas delegācija galu galā piedalījās militārās konvencijas projekta iz
strādāšanā. Tas paredzēja izveidot vienotu virspavēlniecību jau miera laikā, bet kara 
gadījumā – īpašu militāri politisku padomi. 30. augustā tika parakstīts politiskās savie
nības līguma projekts (Lietuvas pārstāvji to izdarīja ar vairākiem nosacījumiem), tas 
bija jāratificē līdz 15. decembrim, un tas stātos spēkā arī tad, ja kāda no valstīm to 

 9 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.–1920. gadā. Rīga: LU Aka
dēmiskais apgāds, 2007, 188.–190. lpp.

10 Skrzypek A. Związek Bałtycki, s. 69.
11 Rīga. Rauts pie poļu sūtņa. Brīvā Zeme, Nr. 195, 1920, 3. lpp.

2. att. Baltijas valstu konferences dalībnieki. Priekšsēdētāja 
vietā – Latvijas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Jūrmala. 
1920. gada 6. augusts – 4. septembris. Jāņa Rieksta foto 
(LVKFFDA, 1. f., 10611P)
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 neratificētu (tika pieļauta iespēja, ka Lietuva varētu palikt ārpus savienības). 4. septem
brī konference beidza darbu, bet 7. septembrī uz pirmo sēdi sanāca Baltijas valstu piln
varoto pārstāvju dome. Tā darbojās divus gadus bez lielākas nozīmes, un darbā ne
piedalījās Lietuva. Neviena valsts līgumu neratificēja, kaut arī visas oficiāli izteica 
ap mierinājumu ar sarunu rezultātiem Bulduros.12

Latvija un Lietuva. 1918.–1920. gadā, kad abas valstis cīnījās par savu neatkarību, 
pirmās nesaskaņas robežu jautājumā izpaudās jau Parīzes miera konferencē 1919. gada 
pavasarī. Latvijas ārlietu ministrs piedāvāja bijušo guberņu robežlīniju atstāt nemai
nīgu, bet lietuvieši pieprasīja sev Palangu un tai piegulošo teritoriju līdz Sventājas upei. 
Kad latvieši izteica šaubas par prasības pamatotību, lietuvieši prasīja atzīt savas intere
ses Latgalē, pretējā gadījumā draudot tur panākt iedzīvotāju nobalsošanu. 1919. gada 
septembrī Lietuvas armija ieņēma daļu Ilūkstes apriņķa, sasniedzot Daugavas līniju. 
No tā laika sākās pastāvīgi lietuviešu konflikti ar Latvijas varas iestādēm, jo viņi dažā
diem līdzekļiem centās panākt apgabala iekļaušanu Lietuvā. Dzejnieks un diplomāts 
Atis Ķeniņš, kurš novembrī cauri šim apgabalam devās uz Poliju, rakstīja: “Braucot 
cauri no Eglaines līdz Turmontiem, guvām iespaidu, ka lietuvieši nopietni gatavojas uz 
palikšanu Ilūkstes apriņķī. Ieved tur Lietuvas civiliekārtu, aģitē par Lietuvu un pat 
ievā cot no iedzīvotājiem parakstus par pievienošanos Lietuvai. Tas liek apšaubīt Lietu
vas valdības apgalvojumu, ka Ilūkstes apriņķa okupācija viņai vajadzīga tikai kā poli
tisks preteksts, lai pretendētu, ka arī lietuvieši uztur fronti ar lieliniekiem. Būtu vēlami 
jauni Lietuvas paskaidrojumi.”13

Abu pušu teritoriālo nesaskaņu dēļ 1919. gada decembrī Latvija tuvinājās Polijai, 
kuru Lietuva uzskatīja par savu lielāko ienaidnieci, taču Polijai pietika politiskās tāl
redzības deklarēt atteikšanos no Latgales par labu Latvijai. Kad Latvijas valdība vairāk
kārt pieprasīja pārtraukt lietuviešu karaspēka koncentrāciju Subates rajonā (tas varēja 
nozīmēt gatavošanos Daugavpils ieņemšanai), politiski tuvredzīgais Lietuvas ārlietu 
ministrs A. Voldemars atbildēja, ka viņa valsts uzskata par savām “Kurzemes guberņas 
lietuviskās daļas” un pretendē uz Daugavpils cietoksni, kurš ir “Lietuvas galvaspilsētas 
Viļņas atslēga” un ne no vēsturiskā, ne etnogrāfiskā viedokļa nepiederot Latvijai.14 Re
zultātā 1920. gada sākumā Latvijas un Polijas armija apvienojās un atbrīvoja Latgali no 
Sarkanās armijas, vienlaikus atņemot Lietuvas karaspēkam fronti pret lieliniekiem – tā 
bija svarīga, lai iegūtu Rietumu lielvalstu atbalstu. 

1920. gada janvārī Jelgavā notika pirmais sarunu posms par Latvijas un Lietuvas 
robežas izveidi, tas gan galīgus rezultātus nedeva, jo lietuvieši pretendēja uz Ilūksti, bet 
latvieši – uz Mažeiķiem un Palangu, kaut arī puses bija vienojušās robežu noteikšanā 
par pamatu izmantot vietējo iedzīvotāju nacionālās piederības principu. Tas pats no
tika sarunās Kauņā februārī un martā – puses nevarēja vienoties ne par Palangas, ne 
Ilūkstes apriņķa piederību. Šajā laikā Ilūkstes apriņķī Lietuvas karaspēks faktiski uz
sāka Latvijas pašvaldību likvidāciju. Lietuviešu okupētajos pagastos netika atļauts or
ganizēt Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanas, taču dažkārt piespiedu kārtā notika 

12 Skrzypek A. Związek Bałtycki, s. 66–68.
13 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 2575. f., 15. apr., 11. l., 81. lp.
14 LVVA, 2575. f., 11. apr., 8. l., 9. lp.; Archiwum Akt Nowych, Attachaty, A–II/81/1. 
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Lietuvas Seima vēlēšanas. Lietuvas prasības lielā mērā bija atkarīgas no tās galvenās 
ienaid nieces – Polijas – politiski militārā stāvokļa. 

Latvijā šajā laikā atradās apmēram 4000 lietuviešu karavīru, kas pilnīgi kontrolēja 
stāvokli teritorijā ar samērā latviskiem Ilūkstes apriņķa pagastiem. Turklāt lietuviešu 
karaspēks lēnām, bet noteikti paplašināja tā kontrolēto teritoriju, pakāpeniski virzoties 
uz ziemeļiem un padzenot no ieņemtās teritorijas Latvijas varas iestādes. Savukārt Lat
vijas armija jau no 1919. gada ieņēma pārsvarā lietuvisko Palangu. Turpinājās sīkas ab
pusējas konfliktsituācijas, otras puses pilsoņu terorizēšana, vilcienu aizturēšana u.tml. 

Latvijas armijas Zemgales divīzijas komandieris Oskars Dankers 21. augustā kon
statēja, ka Ilūkstes apriņķī “beidzamā laikā” Lietuvas armija padara iedzīvotāju dzīvi 
“smagu un pat nepanesamu”, Subates latviešu komandantu lietuvieši “pilnīgi ignorē, 
nedodami viņam iespēju darboties”, visā apvidū tiek “dzīta aģitācija, musinot un kūdot 
vietējos iedzīvotājus”, un lietuviešu nodaļas virzās “arvien dziļāk”. Sekoja asi vārdi, pie
mēram: “Leišu jūgs arvien smagāk gulstas uz vietējiem latviešiem”, “Kurzemes ražai 
draud liktenis pāriet mūsu nekaunīgo kaimiņu klētīs, vietējie latviešu iedzīvotāji ar ne
pacietību un karstām ilgām gaida savus brāļus – latviešus atnākam un šī nomāktā Kur
zemes stūrīša atbrīvošanu”. Tāpēc valdība izlēmusi, ka “mums pašiem jāapsargā savi 
brāļi Kurzemē pret visu, ko viņi tagad cieš. Mūsu varonīgajiem karavīriem jāieved 
miers un kārtība [..]. Mēs negribam karot, bet tikai darīt galu mūsu kaimiņu – leišu 
bezkaunīgajai uzbāzībai [..] Sveša mēs negribam, bet sava arī nevienam nedosim.”15 
12.  Bauskas kājnieku pulks, jātnieku eskadrons un artilērijas baterija saņēma pavēli 
pārcelties pāri Daugavai un atspiest lietuviešus līdz Asares–Bebrenes–Daugavas līnijai. 
Faktiski – veikt militāru operāciju pret formāli draudzīgas kaimiņvalsts karaspēku jau 
pēc oficiālā Neatkarības kara noslēguma. Tika gan pavēlēts neuzsākt “kara darbību”, 
vienīgi nepakļaušanās gadījumā lietuviešus atbruņot un nosūtīt “uz Lietuvu”. 24. au
gustā tomēr notika nelielas sadursmes, bet 26.–27. augustā 12. pulks pavēli izpildīja, 
atspiežot lietuviešus, kas ievērojami bija pārgājuši demarkācijas līniju, un 27. augustā 
šī apvidus zemniekiem paziņoja, ka no šīs dienas viņi dzīvo Latvijā. Par stāvokļa no
pietnību liecina kareivja Žaņa Strautnieka atmiņas. Pirms nosūtīšanas “padzīt lietuvie
šus no Subates, ko viņi esot okupējuši”, 12. pulka komandieris Krišs Ķūķis kara vīriem 
“teica ļoti kareivīgu runu, no kuras palicis atmiņā rīkojums, ka jāšaujot tieši vēderā”.16 
Nākamajā dienā Kauņā tika noslēgta vienošanās par robežlīniju (lielceļu no Subates uz 
Lašiem un Ilūksti), taču, kad 3. septembrī latvieši mēģināja ieņemt Subates ziemeļu 
daļu, Lašu un Pilskalnes pagastu, kas tiem pienācās, vietējais lietuviešu komandieris 
paziņoja, ka akciju uzskatīs par kara sākumu ar Latviju. Pēc tam, kad Subatē 12. Baus
kas pulka karavīri izkārtojās ķēdēs un devās uzbrukumā, lietuvieši tomēr atkāpās no 
pilsētas. Subatē tika sagūstīts 21, bet citur – vēl divi lietuviešu karavīri (nākamajā dienā 
viņi tika atlaisti, atdodot viņiem atpakaļ ieročus). Vairākas stundas vēlāk sākās ap
šaude, kurā krita viens (Justīns Krupšaitis) un tika ievainoti divi Lietuvas armijas kara
vīri. Tikai pēc sarunām lietuvieši atkāpās no Subates un Pilskalnes, taču ne no Lašiem. 
4. septembra naktī lietuvieši no turienes apšaudīja latviešus un ekspansīvais pulkvedis 

15 LVVA, 1527. f., 1. apr., 617. l., 34. lp.
16 Strautnieks Ž. Kāda jātnieka atmiņas. Kara Invalīds, Nr. 30, 1985, 60. lpp.
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K. Ķūķis paziņoja, ka viņš, ja šāds gadījums atkārtosies, Lašus “ar zemi sajauks”. 5. sep
tembrī lietuvieši atkāpās, taču joprojām ieņēma svarīgo Eglaines dzelzceļa staciju. Jau
tājums pilnībā atrisinājās tikai 1920. gada oktobrī, kad sākās poļu ģenerāļa Žeļigovska 
uzbrukums Viļņai un šī pilsēta lietuviešiem tika atņemta. Šajā situācijā Latvijas armijas 
virspavēlnieks J. Balodis vienkārši paziņoja, ka ir spiests nodrošināt savas zemes dro
šību, ieņemot bijušās guberņas robežu. Nav šaubu, ka tas bija tikai iegansts. Ilūkstes 
apriņķī palikušie lietuviešu spēki nebija lieli un tāpēc atkāpās uz Lietuvu bez starp
gadījumiem. Vienīgi Eglainē latvieši atbrīvoja 22 poļu karavīrus, kas tur strādāja lietu
viešu gūstā un pret bijušajiem sargiem izturējās ļoti nicīgi.17 

Tā kā 1920. gada ziemā un pavasarī abām pusēm nebija izdevies panākt vienoša
nos par robežu, aprīlī Latvija un Lietuva lūdza Lielbritānijas diplomātiski militāro 
 misiju iecelt šķīrējtiesnesi, un par tādu tika iecelts skotu profesors Džeimss Simpsons. 
Tomēr Dž. Simpsona vadītā komisija sāka strādāt tikai 1920. gada septembra beigās 
(tajā ietilpa vienāds skaits pārstāvju no Latvijas un Lietuvas, bet Simpsonam bija izšķi
rošās balsstiesības). 1921. gada martā tā savu darbu pabeidza. Lietuvā tika iekļauta Pa
langa, Mažeiķu dzelzceļa mezgls un daļa no Rucavas pagasta. Savukārt Lietuva vairs 
nedrīkstēja izteikt pretenzijas uz Ilūkstes apriņķi, Latvijā iekļāva nelielu bijušās Kauņas 
guberņas teritoriju dienvidos no Bauskas un Aknīstes pagastu. Kopumā Latvija Lietu
vai piešķīra 283,3, bet Lietuva Latvijai – 290 kvadrātkilometrus zemes. 1921. gada 
31. martā Lietuvas armija iegāja Palangā un Sventājas zvejnieku ostā. Tādējādi daļa tur 
dzīvojošo latviešu (apmēram 16–20 tūkstoši cilvēku) un daļa lietuviešu (Kurzemē un 
Zemgalē) nonāca otras valsts sastāvā. 18

Latvija un Igaunija. Šajā laikā Igaunijas un Latvijas ciešās vēsturiskās saites simbo
lizē arī apstāklis, ka pirmais Igaunijas neatkarības karā kritušais karavīrs bija latvietis 
Jānis Muižnieks, kurš gāja bojā cīņā pret bēgošajiem sarkangvardiem Tallinā 1918. gada 
25.  februārī.19 Vācu okupācijas vara nepieļāva Igaunijas valdības darbību. Tikai 
1918. gada novembrī, pēc Vācijas impērijas sabrukuma, Igaunija ieguva reālu neatka
rību, un vairāku apstākļu sakritības rezultātā (daudzi igauņu karavīri atradās dzimtenē, 
Somijas atbalsts u.c.) valdībai un armijas pavēlniecībai izdevās samērā ātri atbrīvot savu 
teritoriju no igauņu komunistu varas iestādēm, Sarkanās armijas un arī Padomju Latvi
jas armijas daļām. Tiesa, pirms tam igauņi bija spiesti atkāpties no Valkas, kuru viņi no 
paša sākuma uzskatīja par savu pilsētu (1918. gada 8. decembrī ar Latvijas varas iestāžu 
piekrišanu “pagaidām” Valkā izvietotās Igaunijas armijas Dienvidaustrumu “vienības” 
štāba priekšnieks informēja Latvijas Pagaidu valdības vadītāju Kārli Ulmani, ka vācu 
okupācijas iestādes pieprasījušas igauņiem atstāt Valku un pat “arestējušas” 50 šautenes, 
tāpēc, ievērojot “kopīgos mērķus”, tika lūgts K. Ulmanim panākt, lai vācieši netraucē 

17 Sk.: LVVA, 1490. f., 1. apr., 404. l., 115., 160. lp.; 3601. f., 1. apr., 291. l., 66. lp.; 6033. f., 1. apr., 25.  l., 
34.–43. lp.; Butkus Z. Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, 1993, p. 39–47; Jēkabsons Ē. Lietuvas karaspēks Ilūkstes apriņķī 1919.–1920. gadā. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 2, 2005, 49.–64. lpp. Sk. arī: Lietuvos ka
riuo menė Ilūkstés apskrityje 1919–1920 metais. Karo archyvas, XXI. Vilnius, 2006, p. 41–66.

18 Sk.: Butkus Z. Great Britain’s mediation in establishing LithuanianLatvian frontier, 1920–1921. Journal of 
Baltic Studies, No. 4, 1993, p. 362.

19 Pumpuriņš T. Raunēnietis Jānis Muižnieks – pirmais kritušais par Igaunijas Republiku. Druva, Nr. 195, 2011, 
9. lpp.
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igauņu aizsardzības darbību Valkā (“izskatās, 
ka vācieši ar nodomu vēlas nodot mūs ar sa
sietām rokām boļševiku rokās”)).20 Tajā brīdī 
tas gan neko nedeva, un nelielajiem igauņu 
spēkiem bija jāatkāpjas.21 

1919. gada sākumā Igaunijas armija ar 
kaujām ienāca Latvijas teritorijā.22 1919. gada 
janvāra beigās Igaunijas armijas karaskolas 
kadetu grupa ar kuģi ieradās Liepājā un no 
turienes (27.  janvārī) – O. Kalpaka koman
dētā 1.  atsevišķā latviešu bataljona štābā 
Rudbāržos, turklāt pēc dažām dienām batal
jons piedalījās Skrundas ieņem šanā. 

Kaujās Vidzemē igauņu spēku sastāvā 
aktīvi piedalījās somu karavīri, kā arī dāņu 

rota. Igauņu spēki vajāja vācu vienības līdz pat Rīgai, un tieši ar igauņiem Rietumu Sa
biedrotie piespieda vāciešus noslēgt Strazdumuižas pamiera līgumu. Turklāt igauņus 
ļoti sarūgtināja apstāklis, ka Latvijas valdība atteicās atzīt J. Zemitāna 18. februārī ar 
Igaunijas valdību parakstīto vienošanos, kas paredzēja Igaunijas armijas palīdzību Lat
vijas teritorijas atbrīvošanā un Latvijas karaspēka izveidi Igaunijas armijas pakļautībā, 
taču Igaunijā saskaņā ar šo līgumu tiktu iekļauta Valka un vairāki pagasti Valkas un 
Valmieras apriņķos.

1919. gada oktobrī, kad Bermonta karaspēks sāka uzbrukumu Rīgai, Latvijas gal
vaspilsētā ieradās divi igauņu bruņotie vilcieni, turklāt to artilērijas atbalsts Latvijas ar
mijas vienībām izrādījās ļoti nozīmīgs. Pēc tam, kaut arī situācija bija kritiska, vilcieni 
tika atsaukti, jo sarunas Tallinā par vispārēju atbalstu no Igaunijas un tās nosacījumiem 
iegāja strupceļā – Igaunijas puse izvirzīja pārāk augstas, praktiski neizpildāmas prasības.

Abu pušu teritoriālās domstarpības galvenokārt skāra apgabala nozīmīgāko cen
tru  – Valku un apkārtējos pagastus. Pašā Valkā pirms Pirmā pasaules kara latviešu 
iedzī votāji bija nelielā pārsvarā, taču igauņu varas iestāžu rīkotā iedzīvotāju reģistrācija 
1919. gada 1. augustā atklāja, ka Valkā dzīvo 7705 igauņi, 6560 latvieši, 784 ebreji, 
481 krievs, 337 vācieši un 310 citu tautību pārstāvji. Igauņiem pilsētā piederēja vairāk 
nekustamo īpašumu nekā latviešiem (attiecībā 5:3), tomēr Lugažu un Putraskalna 
priekš pilsēta bija latviskas (pirmajā – 1372 latvieši un 326 igauņi, otrajā – 256 latvieši 
un 148 igauņi), savukārt Purakulas priekšpilsēta – izteikti igauniska. Latviešu apdzīvo
tās teritorijas atradās arī tagadējā Igaunijas teritorijā, un otrādi, piemēram, igauņi ap
dzīvoja Liellugažu muižas apkārtni, strīdīga bija Veclaicenes pagasta piederība, kur 
igauņi veidoja pavisam nelielu vairākumu, utt. Vēlāk Latvijas un Igaunijas robežstrīdu 
1920. gada jūlijā atrisināja jaukta robežkomisija Lielbritānijas pārstāvja Stīvena Talentsa 
vadībā, Valku sadalot divās daļās (ar rezultātu pilnībā nebija apmierināta neviena 

20 LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 10. lp.
21 Par Valkas krišanu sk.: LVVA, 1468. f., 1. apr., 131. l., 30. lp.
22 Sīkāk sk. Ē. Jēkabsona raksta “Latvijas valstiskuma nostiprināšanās: militārās norises (1918–1920)” nodaļu 

“Bru ņoto spēku izveidošana un darbības sākums” šajā grāmatā.

3. att. Latvijas robežsargi pie Latvijas un Lietuvas robežas. 
20. gs. 20. gadu pirmā puse (LKM, 4656FTp)
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puse – tas kopumā ir diezgan likumsakarīgi).23 
Stāvokļa nopietnību šajā laikā apliecina arī 
fakts, ka netika izslēgta pat bruņota konflikta 
iespēja – no cīņas ar igauņiem 5. jūlijā Latvijas 
ārlietu ministru Z. Meierovicu brīdināja diplo
mātiskais pārstāvis Parīzē  Oļģerts Grosvalds: 
“Ja eventuāli ar igauņiem izceltos bruņota sa
dursme, tad, atļaujos aizrādīt, ka mūsu attiecī
bas ar Sabiedrotajiem, kuras tagad ir labas, 
tiktu galīgi izpostītas un kopīgā Baltijas tautu 
lieta no tā ciestu augstākajā mērā. Tādēļ no 
tādas sadursmes visnotaļ jāizbēg.”24 Viss atrisi
nājās mierīgā ceļā, taču zināmi sarežģījumi 
bija, un tie skaidri apliecina, ka Latvijas un 
Igaunijas attiecības topošajā Versaļas–Rīgas sistēmā nebija nekāds izņēmums, un ro
bežu izveide starp jaunizveidotajām valstīm arī šajā gadījumā sagādāja problēmas.

Baltijas valstis starpkaru periodā 

Robežas un iedzīvotāji. Latvijas robežu veidošanās process faktiski pilnībā beidzās 
1921. gada martā, kad tika noslēgta vienošanās par robežu ar Lietuvu un Latvija atdeva 
Lietuvai Palangu un apgabalu ap to – Lietuva tādējādi ieguva pieeju Baltijas jūrai (līdz 
šim tādas nebija, jo Klaipēda ar tās apgabalu tika pievienota Lietuvai tikai 1923. gadā). 

Igaunijas un Latvijas robežas lielā mērā noteica miera līgums ar Padomju Krieviju, 
attiecīgi 1920. gada 2. februārī (Igaunija ieguva noteiktu teritoriju Pleskavas guberņā) 
un 11. augustā (Latvija ieguva Pitalovu, vairākus pagastus ap to no Pleskavas guberņas 
un nelielu teritoriju Vitebskas guberņas Drisas apriņķī).

Lietuvas robežas starpkaru periodā veidojās sarežģīti arī pēc kara beigām: 
1923.  gada janvārī Lietuvas valdība organizēja šķietami vietējo lietuviešu sacelšanos 
Klaipēdas apgabalā – tas pagaidām atradās Tautu Savienības pārziņā, bet pirms Pirmā 
pasaules kara piederēja Vācijai un pēc tam ar šīs organizācijas piekrišanu tika oficiāli 
iekļauts Lietuvas teritorijā, Lietuvas pusei garantējot apgabalam plašas autonomijas 
tiesības. Savukārt 1939. gada martā Vācija ultimāta izvirzīšanas ceļā to Lietuvai atņēma 
(turklāt pārējās Baltijas valstis pret notiekošo izturējās ārēji neitrāli, kaut patiesībā – ar 
nopietnām bažām).25 1939. gada rudenī Padomju Savienība uz laiku nodeva Lietuvas 

23 Mieriņa A. Latvijas valsts robežas (1918–1940). – Caune A. (sast.). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: 
Lat vijas vēstures institūta apgāds, 1999, 185.–198. lpp.; Grinberga S. Robežu veidošanās Baltijas jūras reģionā 
pēc 1. pasaules kara: Latvijas piemērs. Bakalaura darbs LU Vēstures un filozofijas fakultātes Centrālās un 
Austrum eiropas vēstures katedrā (vad. Ē. Jēkabsons). Rīga, 2007, 35.–45. lpp.

24 LVVA, 2575. f., 7. apr., 6. l., 310. lp.
25 Sk.: Safronovas V. Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klapėdos universiteto 

leidykla, 2013. Par Latvijas nostāju Klaipēdas jautājumā sk.: Jēkabsons Ē. Klaipēdas jautājums un Latvija 
1923. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2002, 56.–89. lpp.; Jēkabsons Ē. Klaipēdas nonākšana 
Vācijas varā 1939. gada martā: skats no Latvijas. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2011, 108.–134. lpp.

4. att. Igaunijas Republikas proklamēšanas gadadiena. 
Armijas parāde. Verava. 1926 (LKM, 4131123FT)
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rīcībā Polijai atņemto Viļņas apgabalu, taču oficiālās galvaspilsētas sarežģītā iekļaušana 
Lietuvas valstī vienīgi aizsākās. 

1. tabula
Baltijas valstis: vispārīgie rādītāji 

Valsts Platība Iedzīvotāju skaits Galvaspilsēta, tās iedzīvotāju skaits
Latvija 65 791,4 km2 1 950 502 (1935. g.) Rīga 385 063 (1935. g.)
Igaunija 47 550    km2 1 126 413 (1934. g.) Tallina 131 400 (1931. g.)
Lietuva 55 670    km2 

(1923.–1939. g.)
2 028 971 (1923. g.) Kauņa “pagaidu”; 92 446 

(1923. g.)

Latvijā 1935.  gadā dzīvoja šādu nacionalitāšu pārstāvji: 76,9% – latvieši, 8,8% – 
krievi, 4,9% – ebreji, 3,3% – vācbaltieši, 2,6% – poļi, 1,4% – baltkrievi. Ievērojot, ka at
sevišķos pierobežas pagastos skaitīšanas anketas tika viltotas, mākslīgi palielinot lat
viešu skaitu galvenokārt uz poļu un baltkrievu rēķina, jāpieņem, ka latvieši bija 
apmēram 75% no valsts iedzīvotājiem. 

Igaunijā 1934. gadā bija šāds nacionālais sastāvs: 88,1% – igauņi, 8,2% – krievi, 
1,5% – vācbaltieši.

Vienīgā tautskaite Lietuvā starpkaru periodā oficiāli uzrādīja 2 028 971 iedzīvotāju 
(bez Klaipēdas apgabala): 84% – lietuvieši, 7,6% – ebreji, 3,2% – poļi (skaitlis  izskatās 
zināmu politisku iemeslu dēļ samazināts), 2,5% – krievi, 0,7% – latvieši un 0,2% – balt
krievi. Savukārt tautskaitē Klaipēdas apgabalā 1925. gadā uzskaitīti 141 645 iedzīvotāji 
(26,6% – lietuvieši, 24,2% – “mēmelieši”, 41,9% – vācieši, kā arī nedaudz krievu, ebreju 
un citu tautību pārstāvju, starp viņiem arī 47 latvieši). 1923. gadā 44,1% iedzīvotāju 
bija analfabēti (ieskaitot 32,6% iedzīvotāju, kas vecāki par 10 gadiem), 75% bija nodar
bināti lauksaimniecībā. Tādējādi redzams, ka visās trijās valstīs nozīmīgu īpatsvaru 
veidoja nacionālās mino ritātes. 

Turklāt minoritāšu pārstāvji aktīvi piedalījās valsts politiskajā dzīvē, t.sk. parla
mentos. Igaunijā minoritāšu tiesības garantēja konstitūcijā noteiktā kultūras auto
nomija. Latvijas konstitūcijā kultūras autonomijas nosacījums nebija iekļauts, taču na
cionālo minoritāšu tiesības līdz 1934. gada valsts apvērsumam tāpat bija ļoti plašas. 
Arī Lietuvā minoritāšu pārstāvji darbojās valsts struktūrās (ieskaitot valdību, kur sā
kumā pastāvēja pat īpaši ebreju un baltkrievu lietu ministru amati), plaši darbojās 
mino ritāšu organizācijas un skolas, tomēr Lietuvas konflikta dēļ ar Poliju tika likti 
šķēršļi poļu minoritātes darbībai. 

Politiskā iekārta: parlamentārās demokrātijas posms. Visās trijās valstīs jau to pa
stāvēšanas sākumā bija jāizveido parlaments, likumdošana, valsts iestādes, kā arī jāre
organizē pašvaldības sistēma un sabiedriskā iekārta kopumā. Galvenā īpatnība: pirmo 
reizi vēsturē bija radīts savs latviešu, igauņu un arī lietuviešu valstiskums (18. gadsimta 
beigās likvidētā Polijas un Lietuvas valsts, kaut arī lietuviešu politiķi dažkārt centās 
savu valstiskumu ar to tieši saistīt, tomēr uzskatāma par īpašu gadījumu).

Igaunijas parlamenta (Satversmes sapulces) vēlēšanas notika visagrāk – 1919. gada 
pavasarī, aprīlī Satversmes sapulce uzsāka darbu, bet pilnvērtīga konstitūcija tika pie
ņemta 1920. gada jūnijā, kad tika ievēlēta Tautas sapulce (Riigikogu). Latvijā un Lietuvā 
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Satversmes sapulces tika ievēlētas 1920. gada aprīlī, un abas darbu uzsāka maijā, konsti
tūcijas pieņēma 1922. gadā (šajā gadā tika ievēlēta arī Saeima Latvijā un Seims  Lietuvā).

Latvijā un Lietuvā augstākā valsts amatpersona bija Valsts prezidents (Lietuvā – no 
1919. gada aprīļa, Latvijā – no 1922. gada), Igaunijā – Valsts vecākais (veidojot kon
stitūciju, igauņu sociāldemokrāti iebilda pret varbūtēju pārlieku lielas varas koncentrā
cijas iespēju Valsts prezidenta rokās, tādēļ tika izveidots Valsts vecākā amats ar ļoti 
iero bežotām pilnvarām, turklāt vienlaikus viņš bija valdības vadītājs).

Raksturojot politisko spēku sadalījumu parlamentā un to ietekmi sabiedrībā, jāat
zīmē, ka Latvijā un Igaunijā lielāko vēlētāju atbalstu guva gan sociāldemokrāti (Igaunijā 
tie bija politiskā ziņā mērenāki un arī nacionālāki nekā Latvijā, kur Latvijas Sociālde
mokrātiskā strādnieku partija dalījās vairākos novirzienos), gan politiskie grupējumi, 
kas aizstāvēja zemnieku intereses. Savukārt Lietuvā kreiso politisko spēku iespaids bija 
mazāks un lielāko vēlētāju atbalstu guva katoliskā Kristīgo demokrātu partija. 

Visās Baltijas valstīs darbojās arī radikālie kreisie un labējie politiskie grupējumi. 
Pirmie visur bija nelegālās komunistiskās partijas, kuras bija nelielas (daži simti 
biedru) un darbojās, būdamas ļoti atkarīgas no Padomju Savienības un saistībā ar to. 
Komunistu nelegālā darbība tika koordinēta no Maskavas, un tā bija vērsta uz pastāvo
šās iekārtas graušanu visiem iespējamiem līdzekļiem. 

20. gados šajās valstīs sāka veidoties radikālo nacionālistu organizācijas, pakāpe
niski iegūstot arvien lielāku atbalstītāju skaitu, īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos 
20. gadu beigās un 30. gadu sākumā. Igaunijā 1929. gadā izveidojās Brīvības cīnītāju 
veterānu savienība (Vabadussõjalaste Liit, saskaņā ar igauņu nosaukuma abreviatūru 
tās biedri tika dēvēti par “vapsiem”), savukārt Latvijā 1932.  gadā izveidojās latviešu 
tautas apvienība “Ugunskrusts” (pēc slēgšanas 1933. gadā pārdēvēta par “Pērkon
krustu”, savukārt pēc tās slēgšanas 1934. gada janvārī biedri turpināja darbību vairākās 
citās organizācijās, kas bija izveidotas tieši slēgšanas gadījumam). Vapsu organizācija 
Igaunijā un “Pērkonkrusta” struktūras Latvijā tika oficiāli slēgtas pēc autoritārajiem 
ap vērsumiem 1934. gadā, daļēji turpinot nelegālu darbību.26 Lietuvā nacionāli radikālo 
organizāciju attīstību lielā mērā kontrolēja jau 1926. gada beigās izveidotais daļēji auto
ritārais, pēc tam – autoritārais režīms. 

Tieši tāpat kā pārējās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, arī Baltijas valstīs 
demokrātijas pastāvēšanas posmā samērā bieži mainījās valdības – Igaunijā 1920.–
1934. gadā darbojās 21, bet Latvijā 1921.–1934. gadā – 15 valdības. Arī Lietuvā, kur šis 
laika posms bija salīdzinoši īsāks, līdz 1926. gada beigām bija pastāvējušas astoņas val
dības, turklāt Lietuvā 1923. gadā tika atlaists iepriekšējā gadā ievēlētais pirmais Seims, 
kurš nespēja izveidot valdību, un organizētas jaunas vēlēšanas.

Igaunijā un Latvijā 20. un 30. gados iedzīvotāji vairākkārt realizēja savas tiesības 
būtiskus jautājumus izlemt tautas nobalsošanā jeb referendumos, turklāt referendu
miem par izmaiņām, kuri Igaunijā notika 30. gadu sākumā, bija lielāka nozīme, jo to 
rezultātā 1934. gada janvārī stājās spēkā jauna konstitūcija, mainot Valsts vecākā sta
tusu – tika mainīta viņa iecelšanas kārtība (no parlamenta iecelta premjerministra uz 
tautas ievēlētu) un paplašinātas pilnvaras.

26 Sk.: Kasekamp A. The Radical Right in Interwar Estonia. London: Macmillan Press, 2000.
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Viens no svarīgākajiem valdības uzdevumiem blakus iekšējās situācijas un ārējo 
attiecību sakārtošanai bija noregulēt saimniecisko situāciju, kas nebija vienkārša. Tas 
tika sekmīgi paveikts, ne vien realizējot samērā radikālu agrāro reformu, bet arī ievie
šot savu valūtu un nomainot pagaidu valūtas, kas darbojās pirmajos neatkarības gados. 
Latvijā 1919.–1925. gadā apgrozībā bija t.s. Latvijas rubļi kā pagaidu valūta, 1922. gadā 
tika ieviests lats, nodrošinot to ar zeltu, bet 1936. gadā piesaistot britu mārciņai (1 mār
ciņa: 25,22 lati). Igaunijā sākotnēji apgrozībā bija Igaunijas marka, 1924. gadā ieviesa 
Igaunijas kronu, vērtības ziņā tās pielīdzinot Zviedrijas kronai, bet 1933. gadā piesais
tot britu mārciņai (1 mārciņa : 18,35 kronas). Lietuvā 1922. gadā tika ieviesta nacionālā 
valūta – lits (1 ASV dolārs : 10 liti). 

Iekšpolitiskie procesi: apvērsumi un autoritārie režīmi. Lietuvā autoritārs apvērsums 
notika 1926. gada 1. decembrī, Igaunijā – 1934. gada 12. martā, Latvijā – 1934. gada 
15. maijā. Kā zināms, pāreju uz autoritārajām iekārtām Centrāleiropas un Austrum
eiropas valstīs starpkaru periodā izraisīja galvenokārt trīs cēloņi un ar tiem saistīti fak
tori: 1) demokrātijas pieredzes trūkums, kas rezultējās iekšpolitiskā krīzē jeb neefek
tīvā, juceklīgā valsts pārvaldē; 2) ekonomiski iemesli (ar stingru roku vieglāk vadāma 
valsts saimnieciskā dzīve, turklāt apvērsumus veicināja samērā biežie saimnieciskie sa
režģījumi un 30. gadu sākumā vērojamā saimnieciskā krīze); 3) ārpolitiskie apstākļi. 
Baltijas valstīs spēkā bija visi trīs minētie faktori, taču atšķīrās to nozīme katrā kon
krētā gadījumā. Piemēram, Lietuvā, kur apvērsums notika jau 1926. gadā, blakus iekš
politiskai krīzei bija izteikti vērojams arī ārpolitiskais faktors, jo Polijā, kas tika uztverta 
par galveno ienaidnieku, autoritārais valsts apvērsums 1926. gada maijā un Juzefa Pil
sudska izvirzīšanās valsts vadībā lika domāt par nepieciešamību efektivizēt arī Lietuvas 
valsts pārvaldi, novēršot t.s. šķēršļus demokrātijas elementu formā. 

Kopīga iezīme bija arī tāda, ka visas trijās valstīs, līdzīgi kā Polijā, apvērsumu reali
zēja konkrēts līderis – valstsvīrs, kurš bija valsts faktiskais līderis tās izveidošanas pe
riodā jeb karā par neatkarību 1918.–1920. gadā. Pēc tam šis līderis bija spiests uz laiku 
aiziet no politikas (Lietuvā – Antans Smetona) vai arī sekmīgāk vai mazāk sekmīgi dar
bojās politikā līdz apvērsuma laikam, ieņemot arī vadošus valsts amatus (Kārlis  Ulmanis 
Latvijā un Konstantīns Petss Igaunijā). Latvijā un Igaunijā apvērsuma realizētāji no
pietni un pamatoti bažījās par tajā pašā 1934. gadā gaidāmo vēlēšanu rezultātiem (par 
radikālo politisko kustību – “Pērkonkrusta” un vapsu – ievērojamo popularitātes pie
augumu). Tāpat attiecībā uz apvērsuma sekām jāatzīmē vēl dažas līdzības un atšķirības: 
gan Igaunijā, gan Lietuvā pret galvenajiem pasludinātajiem režīma pretiniekiem (Igau
nijā – vapsiem, Latvijā – sociāldemokrātiem), respektīvi, pret šo pasludināto politisko 
grupējumu vadību, tika organizēti tiesas procesi, turklāt abos gadījumos izvirzītās ap
sūdzības valsts apvērsuma gatavošanā pierādīt neizdevās. Gan Lietuvā, gan Igaunijā ap
vērsums vienīgi iezīmēja izteiktu virzību autoritārisma virzienā, turklāt Lietuvā par 
pilna apmēra autoritārismu varam runāt no 30. gadu sākuma, Igaunijā – no 30. gadu 
otrās puses (1935. gada nogales). No visām reģiona valstīm vienīgi Latvijā, kur apvēr
sums notika visvēlāk, tas vienā naktī iezīmēja pāreju uz pilnīgu autoritārisma iekārtu. 
Gan Igaunijā, gan Lietuvā, tāpat kā Latvijas kaimiņvalstī Polijā, pāreja notika pakāpe
niski, turklāt vainagojās ar jaunas, autoritāras konstitūcijas pieņemšanu un jauna, 
 autoritārai iekārtai raksturīga, valdībai un līderim vairāk vai mazāk pakļauta parla
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menta ievē lēšanu, taču teorētiski un praktiski pastāvēja un pat darbojās zināma poli
tiskā opozīcija. Vēl pie īpatnībām jāmin apstāklis, ka Igaunijā tikai 1938. gadā pieņemtā 
 konstitūcija izveidoja Valsts prezidenta amatu, ko ieņēma līdzšinējais Valsts vecākais 
K. Petss, bet Lietuvā – atšķirībā no Latvijas, kur K. Ulmanis atklātā formā nefavorizēja 
savus ģime nes locekļus, varas aparātā bija pamanāma Valsts prezidenta A. Smetonas 
tuvinieku izvirzīšanās atbildīgos valsts amatos. Turklāt Lietuvā un Igaunijā, tāpat kā 
Polijā, tika izveidotas arī valdību atbalstošas politiskās struktūras jeb partijas, bet Lat
vijā nenotika pat tas. Tādējādi, no juridiskā viedokļa raugoties, tieši Latvijā autoritārais 
režīms bija tiesiski visradikālākais, kaut arī represijas pret politiskajiem pretiniekiem 
sodu bardzības ziņā bija samērā mērenas (netika piespriests neviens nāvessods, nepa
zuda jeb bez tiesas netika nogalināts neviens politiskais pretinieks). 

Samērā labi minēto atšķirību salīdzinājumā ar Latviju atspoguļo piemērs par Igau
nijas varas iestāžu attieksmi. Igaunijā apvērsums notika īsi pirms Latvijā veiktā apvēr
suma – 1934. gada 12. martā, un to organizēja Ministru prezidents Konstantīns Petss 
kopā ar ģenerāli Johanu Laidoneru, pamatoti izjūtot bailes no vapsu uzvaras Valsts ve
cākā un parlamenta vēlēšanās, kas bija paredzētas aprīlī. Tiesa, autoritārais režīms 
Igaunijā tika ieviests pakāpeniski – represijas tika vērstas gandrīz vienīgi pret vapsiem, 
apvainojot viņus nolūkos sagrābt autoritāru varu. Tomēr, kaut arī 1934. gada martā 
valsts bija nostājusies uz autoritārisma ceļa, uzreiz pēc apvērsuma netika apturēta poli
tisko partiju darbība, un tas notika tikai 1935. gada pavasarī, bet 1938. gadā parlaments 
atsāka darbību (kaut arī ievēlēts saskaņā ar principiem, kas lielā mērā liedza opozīcijai 
iespaidot stāvokli valstī, tomēr tā joprojām pastāvēja arī oficiālā līmenī). 

Abu pušu režīmu atšķirības apliecina arī Igaunijas sabiedriskās domas un preses 
reakcija uz apvērsumu Latvijā. Latvijas Kara ministrijas dienas laikraksts “Latvijas Ka
reivis” jau 17. maijā kopā ar īsiem apskatiem par Lietuvas un Polijas preses reakciju 
publicēja plašu Latvijas Telegrāfa aģentūras sagatavotu informāciju par Igaunijas preses 
pozitīvo apvērsuma novērtējumu.27 18. maijā Latvijas sūtnis Igaunijā Roberts Liepiņš 
Igaunijas Ārlietu ministrijā personiski sniedza plašāku informāciju par notikumiem, 
bet pēc tam viņam bija garāka saruna ar ārlietu ministru Juliusu Seljamā.28 25. maijā 
J. Seljamā kopā ar savu vietnieku Heinrihu Lareteju izbrauca cauri Rīgai, atgriežoties 
no Varšavas Tallinā. Latvijas galvaspilsētā viņš pavadīja divas stundas un bija pieņem
šanā pie K. Ulmaņa, tās laikā igauņu diplomāts “interesējās par pēdējo dienu notiku
miem Latvijā un valdības tuvākiem nodomiem”. Pēc atgriešanās Igaunijā viņš intervijā 
presei pieminēja šo sarunu un izteicās: “Man ir tāds iespaids, ka jaunā Latvijas valdība 
pilnīgi pārvalda situāciju un ka viņas soļus atbalsta tautas lielais vairākums.”29 Protams, 
jāņem vērā diplomātiskie nosacījumi, tomēr nevar noliegt, ka Igaunijas oficiālā nostāja 
bija labvēlīga, kaut arī patiesībā tā bija zināmā mērā piesardzīga. Taču, ielūkojoties dzi
ļāk, saskatāma atšķirība. Latvijas sūtnis Tallinā R. Liepiņš no visiem Latvijas diplo
mātiskajiem pārstāvjiem izrādīja vislielāko aktivitāti, ar Igaunijas Ārlietu ministrijas 
palīdzību mēģinot panākt, lai igauņu presē neparādās apvērsuma organizētājiem ne
labvēlīgi raksti, turklāt sūtniecība pamatoti secināja, ka pret Latvijas notikumiem 

27 Igaunija un Lietava apsveic Latvijas valdības rīcību. Latvijas Kareivis, Nr. 107, 1934, 2. lpp.
28 Latvijas sūtnis Tallinā. Latvijas Kareivis, Nr. 109, 1934, 2. lpp.
29 Pēdējās ziņas. Igaunija. Latvijas Kareivis, Nr. 113, 1934, 4. lpp.; Nr. 114, 1934, 6. lpp.
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 visnelabvēlīgāko nostāju ieņēma sociālistu prese, kaut arī zināmu nepatiku izraisīja pat 
 labējos nacionālistu preses izdevumos paustais. Igaunijas prese diezgan skaidri saska
tīja atšķirības Igaunijas un Latvijas situācijā (Latvijā pilns autoritārisms, Igaunijā – pa
gaidām saglabāti demokrātiskās iekārtas elementi), tiesa, pārspīlēti novērtējot sava ap
vērsuma “likumību”. Sevišķus panākumus nedeva arī sūtņa vairākkārtējie mēģinājumi 
iespaidot igauņu presi ar Ārlietu ministrijas vadības starpniecību – tas ļoti skaidri ap
liecina Latvijas un Igaunijas politiskās situācijas atšķirības pēc gandrīz vienlaicīgiem 
autoritāra rakstura apvērsumiem. Turklāt pat vadošie Igaunijas Ārlietu ministrijas dar
binieki (piemēram, ministra biedrs H. Laretejs) būtībā diplomātiski atteicās iespaidot 
savas valsts presi tādā garā, kā lūdza R. Liepiņš (pēc vairākkārtējiem ģenerālsekretāra 
Vilhelma Muntera rīkojumiem), un Latvijas sūtnim tikpat diplomātiski pauda bažas 
par iespējamām izmaiņām Latvijas ārējā politikā attiecībā uz tuvināšanos ar Vāciju.30

Arī Lietuvā, līdzīgi kā Polijā, autoritārās varas posmā tika pieņemtas divas jaunas 
konstitūcijas – 1928. gadā, cita starpā ievērojami palielinot Valsts prezidenta pilnvaras, 
un 1938. gadā – pilnībā nostiprinot autoritāro iekārtu Lietuvā. 

Ārējās politikas pamatvirzieni. Pēckara situācijā valstis, kuras atradās starp PSRS un 
Vāciju, centās atrast veidu, kā nodrošināt savu robežu drošību. Viena iespēja pamatoti 
tika saskatīta savstarpēju politiski militāru savienību izveidē. Līdz 1925. gadam notika 
mēģinājumi izveidot Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas savienību (iespē
jams, arī bez kādas no divām pēdējām valstīm), tomēr Polijas un Lietuvas nepārvaramo 
pretrunu, kā arī dažu citu faktoru dēļ tas beidzās ar neveiksmi. Nozīme bija arī intensī
vajiem PSRS un Vācijas ārējās politikas centieniem šādu savienību nepieļaut (abas puses 
sevišķi vienoja pret Poliju vērstās intereses), tradicionāli tika izmantoti visdažādākie 
 līdzekļi, lai to īstenotu, turklāt īpatnēji determinētā ārējā politika, ko noteica Lietuvas 
konflikts ar Poliju, ievērojami atviegloja šo uzdevumu. Lietuvas atšķirīgā nostāja jau 
kopš 1919.–1920. gada bija īpaši pamanāma arī attiecībās ar Padomju Krieviju un PSRS 
(piemēram, t.s. atbruņošanās konferencē Maskavā 1922. gada decembrī u.c.31). Saistībā 
ar minēto Lietuvas ārējās attiecībās praktiski līdz pat 1934. gadam izteikti dominēja t.s. 
horizontālā politika jeb orientēšanās uz sadarbību ar PSRS un Vāciju, atšķirībā no ver
tikālās politikas (orientācija uz reģiona valstīm, kas atradās līdzīgā ģeopolitiskajā situ
ācijā) – to vairāk centās realizēt Latvijas un Igaunijas valdība (Latvijas ārpolitikā vienīgi 
20. gadu otrajā pusē īslaicīgi parādījās daži horizontālās politikas elementi). 

1923.  gadā kārtējā PSRS atbalstītā komunistu apvērsuma mēģinājuma iespaidā 
(Vācijā) Latvija un Igaunija noslēdza divpusēju militārās sadarbības līgumu, kas for
māli pastāvēja līdz pat 1940. gadam, taču tā nozīme abu valstu aizsardzības spēju stip
rināšanā tiešām bija drīzāk formāla. Problēmas aktualitāti apliecina arī komunistu ap
vērsuma mēģinājums, ko 1924. gada decembrī Padomju Savienība realizēja Tallinā un 
ko varas iestādes efektīvi apspieda. Pēc uzvaras pilsoņu karā Padomju Krievijas (pēc 
tam Padomju Savienības) valdība nepārtrauca realizēt agresīvu politiku pret ārzemēm, 

30 LVVA, 2575. f., 7. apr., 36. l., 311. lp.; 8. apr., 36. l., 264.–270. lp.; 2574. f., 3. apr., 1839. l., 238.–248. lp. u.c. 
31 Par to sk., piem.: LVVA, 2575. f., 11. apr., 13. l., 417.–427. lp. Dokuments publicēts: Jēkabsons Ē. Latvijas 

dip lomāta [V. Šūmaņa] liecība par stāvokli uz Latvijas un Padomju Krievijas robežas un Maskavā 1922. gada 
beigās. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2003, 75.–85. lpp.



513

pirmkārt, pret kaimiņvalstīm. 1921. gada sākumā tieši tādā veidā tika likvidēta Gruzi
jas Republikas neatkarība, taču pagaidām tas bija vienīgais panākums. Turpmākajos 
gados pret kaimiņvalstīm padomju valdība izvērsa slepenu graujošu darbību ar t.s. 
Komunistiskās Internacionāles (Kominternes) un tās daudzo nacionālo sekciju starp
niecību, kurām pilnu atbalstu sniedza Sarkanās armijas un tās izlūkošanas struktūru 
diversantu apmācības centri (piemēram, 3.  starptautiskajā karaskolā Ļeņingradā tika 
apmācīti somu un igauņu komunisti utt.). Darbā pret katru kaimiņvalsti tika izmantoti 
attiecīgās tautības komunisti, kuri sadarbojās ar pagrīdē strādājošajiem komunistiskās 
partijas biedriem. Līdz pat 1924. gada nogalei Kominternes vadība plānoja gāzt darba
ļaudīm naidīgos režīmus, kas pastāvēja kaimiņvalstīs, un pievienot šīs valstis Padomju 
Savienībai ar “revolūciju” jeb iesūtītu un iekšienē savervētu teroristu rīkotu apvērsumu 
palīdzību. Pēc pēdējā šāda mēģinājuma Tallinā 1924.  gada decembrī minētā taktika 
tika atlikta kā pārlieku dārga (gan cilvēku, gan naudas līdzekļu ziņā) un nesekmīga. Ja 
1924. gada decembra apvērsums Tallinā būtu bijis sekmīgs, pie robežām koncentrētās 
PSRS Sarkanās armijas un flotes vienības bija gatavas, paklausot “revolucionāru” lūgu
mam,  iebrukt ne tikai Igaunijā, bet arī tās sabiedrotajā – Latvijā.32 

Arī turpmāk Baltijas valstu valdības nopietni nodarbināja drošības jautājums. Latvi
jas ārpolitikas veidotāji (Ārlietu ministrijas pārvaldnieks Hermanis Albats) pēc diezgan 
pretrunīgo lēmumu pieņemšanas Lokarno konferencē 1925. gada beigās izšķīrās atbalstīt 
t.s. Austrumu Lokarno plānu, kas garantētu pastāvošās robežas Austrumeiropā (vien
laikus līdzīgi projekti tapa arī Polijā un Somijā). Tas paredzēja izveidot “Lokarno garā” 
ieturētu vairāku līgumu sistēmu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas savienības radīšana, 
tās garantiju līgums ar PSRS, līgumi par arbitrāžu u.c. ar Vāciju, garantiju līgumi starp 
Baltijas, Skandināvijas valstīm, Vāciju un PSRS).33 Tomēr šis plāns nevarēja gūt atsaucību 
ne Lielbritānijā, uz kuras atbalstu lielā mērā tika cerēts, ne arī Maskavā, kas šajā laikā 
ievērojami aktivizēja savu Baltijas politiku, kuras pamatā, kā jau minēts, galvenokārt bija 
kategoriski noraidoša nostāja pret jebkādas savienības veidošanu pie tās robežām.

PSRS attiecībā pret kaimiņvalstīm rietumos realizēja skaidri saskatāmu, divkosīgu 
un katrā atsevišķā gadījumā atšķirīgu politiku, diezgan plaši izmantojot Lietuvas nesa
skaņas ar Poliju. Pēc Lokarno līgumu noslēgšanas Padomju Savienība savās interesēs 
centās šiem līgumiem rast zināmu pretsvaru reģionā (šajā laikā galvenais mērķis bija ne
pieļaut Vācijas tuvināšanos Rietumvalstīm un Tautu Savienībai, kā arī robežvalstu ap
vienošanos ap Poliju). Šīs lielvalsts diplomātiskās pārstāvniecības Baltijas valstu galvas
pilsētās ārēji sāka realizēt pragmatiskāku politiku, biežāk organizēja pieņemšanas utt. 
1925. gadā Padomju Savienība piedāvāja Polijai un Baltijas valstīm noslēgt neuzbrukša
nas līgumus, turklāt atteicās tos noslēgt vienoti ar visām valstīm kopā, bet vēlējās vieno
ties ar katru valsti atsevišķi. Galvenais mērķis bija savstarpēji izolēt Austrumeiropas val
stis, kā arī vājināt to saikni ar Tautu Savienību.34 Piemēram, Latvijai tika noteikti prasīts 
neiestāties nekādā savienībā ar kaimiņvalstīm, un padomju ārlietu tautas komisārs 
Georgijs Čičerins, 1925. gada decembrī viesojoties Kauņā un Rīgā, to uzsvēra personiski. 

32 Sk.: Walter H. Uprising of December 1, 1924. Baltic Defence Review, No. 2, 1999, pp. 129–140.
33 Sk.:  Ilmjärv M. Estonia, Latvia, Lithuania and the Eastern Pact Project. Acta Historica Tallinensia, No. 10, 

2006, pp. 69–120. 
34 Par Latvijas darbību Tautu Savienībā sk.: Zemīte L. Latvia in the League of Nations. Riga: University of Latvia, 

2002, p. 144.
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Būtībā padomju puse, kuru īpaši satrauca Poli
jas aktivitātes pastiprināšanās reģionā, ar līgu
miem gribēja nodrošināt kaimiņvalstu sav
starpēju izolāciju un izolāciju arī no Tautu 
Savienības, tādējādi vienlaicīgi nodrošinot sava 
 iespaida pieaugumu tajās un reģionā kopumā. 
Turklāt padomju puse savu mērķu sasniegšanai 
visai plaši izmantoja arī piedāvājumus izdevīgi 
parakstīt saimnieciska rakstura līgumus – tas 
gan, kā apliecinājās divpusējo sarunu gaitā, pie
mēram, ar Latvijas pusi, izrādījās vienkārši 
 diplomātisks triks. Tieši minētās atšķirīgās 
 si tuā cijas dēļ priekšlikumam par atsevišķo neuz
brukšanas līgumu ar PSRS piekrita vienīgi Lie
tuva, kas tādu parakstīja 1926. gada septembrī 
(konkrēti priekšlikumi par sarunu uzsākšanu 
tika iesniegti gada sākumā un pavasarī). Igau

nija un Latvija neuzbrukšanas līgumus ar Padomju Savienību parakstīja tikai 1932. gadā.
Kopējo drošības situāciju reģionā nopietni iespaidoja Lietuvas un Polijas konflikts, 

starp abām valstīm nepastāvēja pat diplomātiskās attiecības. Tādas pēc kārtējā robež
incidenta un Polijas izvirzīta ultimāta tika nodibinātas tikai 1938.  gada martā – jau 
pirmskara krīzes apstākļos.35

Savstarpējās Baltijas valstu attiecības. Praktiski visā starpkaru periodā, turklāt 
ieskai tot neatkarības karu laiku 1918.–1920. gadā, savstarpējās attiecības starp Baltijas 
valstīm, Somiju un Poliju, kuras arī sākotnēji figurēja plānos par Baltijas valstu savie
nību, bija sarežģītas. Pēc kara Lietuvas un Polijas attiecībām jeb, pareizāk, diplomātisku 
attiecību trūkumam bija noteikta nozīmīga loma Centrāl eiropā un Austrum eiropā ko
pumā, turklāt viens no galvenajiem nesaskaņu iemesliem bija Viļņas jautājums. 
1925.  gadā plāni par plašākas vai šaurākas Baltijas valstu savienības izveidi sabruka 
pilnībā, un viens no būtiskākajiem iemes liem, kā jau minēts, bija Lietuvas un Polijas 
konflikts. Latvija vienmēr centās saglabāt iespējami labas attiecības ar abām šīm val
stīm un pie izdevības – pat spēlēt starpnieka lomu. Kopumā tas bija nesekmīgi, jo sa
mierināt abas valstis nebija iespējams. Tādējādi vienīgais minētās politikas rezultāts 
bija tāds, ka Latvijai attiecības ar Lietuvu bija labākas, kad kaut kādu iemeslu dēļ tās 
pasliktinājās ar Poliju, un otrādi. Īsumā to raksturojot, jākonstatē, ka galvenais šādas 
Latvijas politikas cēlonis attieksmē pret abiem dienvidu kaimiņiem bija apziņa, ka Lie
tuvas kā kaimiņa pastāvēšana ir svarīga Latvijas valsts interesēm, turklāt tikpat nozī
mīga bija spēcīgās Polijas pastāvēšana un labas attiecības ar to (iespējams, bija vēlams, 

35 Sk.: Andersons E. Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika, I. Stockholm: Daugava, 1982, 506.–509. lpp.; Jēkab
sons Ē. Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera starpniecības mēģinājums Polijas un Lietuvas konfliktā 
1938. gada martā. Latvijas Arhīvi, Nr. 3, 2008, 146.–160. lpp.; Jēkab sons Ē. Latvijos užsienio reikalų ministro 
V. Muntero bandymas tarpininkauti Lenkijai ir Lietuvai sprendžiant 1938 m. kovo mėnesį plykstelėjusį kon
fliktą. Lietuvos istorijos metraštis. 2011, I. Vilnius, 2012, p. 113–134.

5. att. Svinīgs pasākums Narvā, Igaunijā, ar Latvijas 
delegācijas piedalīšanos. Runu saka Igaunijas 
parlamenta loceklis Jāns Tēmants. 1932. gada 
25. aprīlis (LKM, 4118110FT)



515

lai Lietuva noteikti būtu neatkarīga, taču ne tik 
spēcīga, ka varētu aizēnot  Latvijas  šķietamo 
dominanci starp Baltijas valstīm, arī Polijai ne
vajadzēja būt tik spēcīgai, ka tā varētu apdrau
dēt pašas Latvijas robežas).36 

Tādējādi Latvijas un Lietuvas attiecības 
20. gados, no vienas puses, iezīmēja zināma sa
darbība, no otras puses, bija vērojamas arī no
pietnas domstarpības (pirmām kārtām ārējā 
politikā – attiecībās ar Poliju, Padomju Sa
vienību un Vāciju) un sīkas, dažkārt visai sub
jektīvas nesaskaņas. Faktiski 1929. gadā pre tēji 
iepriekšējam periodam, kad savstarpēji val
dīja  ievērojama izolācija, kas bija sākusies 
1925. gadā, aizsākās jauns periods Baltijas val
stu savstarpējās attiecībās, kurš noslēdzās ar t.s. Baltijas  Antantes (politiskās sadarbī
bas) līguma parakstīšanu 1934. gada septembrī Ženēvā. Ceļš uz to bija ļoti lēns un sa
režģīts, to noteica, pirmkārt, sarežģītā Lietuvas ārpolitiskā situācija un tās attiecības ar 
Poliju, Padomju Savienību un Vāciju. Visciešākās attiecības no Baltijas valstīm Lietuvai 
šajā laikā bija tieši ar Latviju – tā tradicionāli, tāpat kā  iepriekš, iespēju robežās centās 
uzturēt labas attiecības gan ar Lietuvu, gan Poliju un vienlaikus mēģināja panākt Lietu
vas izkļūšanu no PSRS un Vācijas ietekmes un tuvināšanos pārējām Baltijas valstīm, 
respektīvi, veicināt Lietuvas horizontālās ārējās politikas nomaiņu uz vertikālo. Uzde
vums bija ārkārtīgi grūts, un tas varēja dot pozitīvus rezultātus vienīgi tāpēc, ka 
30. gadu sākumā bija vērojams lēns, bet pastāvīgs lūzums pašas Lietuvas attieksmē pret 
norisēm reģionā, pirmkārt, saistībā ar Vācijas pieaugošajām prasībām pēc Klaipēdas, 
otrkārt, tāpēc, ka Polija centās noregulēt attiecības ar tai naidīgajām PSRS un Vāciju.37 

Periods pirms Baltijas Antantes līguma parakstīšanas bija ļoti sarežģīts visu re
ģiona valstu ārlietu politikas veidotājiem. Uz divpusējo Latvijas un Lietuvas attiecību 
fona skaidri bija saskatāmi cēloņi, kuri iepriekšējos gados nebija ļāvuši noslēgt Baltijas 
un pat reģiona valstu vienošanos, turklāt, iespējams, daudz efektīvāku. Galvenais cēlo
nis bija Lietuvas un Polijas konflikts. Taču reālā situācija bija daudz sa režģītāka: 
 nespēja atkāpties no savām diezgan šau rajām, pārlieku egoistiskajām interesēm, sav
star pēji strīdi un aizvainojumi, vienotības trūkums, ko regulāri un pastāvīgi izman
toja  Baltijas val stīm nelabvēlīgās reģiona lielvalstis (PSRS un Vācija38), – tā bija 

36 Sīkāk sk.: Feldmanis I., Stranga A., Taurēns J., Zunda A. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā, 1. sēj. 
Rīga: Jumava, 181.–212. lpp.; Jēkabsons Ē. The Genesis of Latvian Statehood in 1918–1919 and the Main 
Issues of Latvian–Lithuanian Relations in the Early Stage of Independence. Lithuanian Historical Studies, 
4. Vilnius, 1999, pp. 143–150; Jēkabsons Ē. Latvia’s position concerning the Vilnius question in the 1920’s 
and 1930’s. Lietuvos diplomatija XX amžiuje. Vilnius: Vaga, 1999, pp. 71–82; Jēkabsons Ē. Viļņas jautājums 
un Latvija 1920. gada rudenī. Latvija–Polija: Starptautiskas zinātniskas konferences materiāli. Rīga: Polijas 
Republikas vēstniecība, 1995, 63.–88. lpp.

37 Sk.: Žalys V. Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940), I. Vilnius: Versus Aureus, 2007, p. 31–554.
38 Sk.: Butkus Z. The Diplomatic Cooperation Between Germany and the USSR in the Baltic States in 1920–

1940. Lithuanian Foreign Policy Review, No. 3, 1999, pp. 125–146. 

6. att. Dekorētā muitas ēka uz Latvijas un Igaunijas 
robežas Latvijas valsts gadasvētkos. Valka. 1938. gada 
novembris (LKM, 4202745917FT)
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 starptautiskās dzīves ikdiena. Lielā mērā viss 
 minētais turpināja izpausties arī pēc Baltijas 
Antantes  līguma parakstīšanas, turklāt līguma 
noteiktā diplomātiskā sadarbība palika diezgan 
formāla un starptautiskajā situācijā, kad strauji 
tuvinājās pirmskara krīze, nebija efektīva.39 

Bruņotie spēki. Latvijas armijas skaitlisko 
sastāvu 20.–30. gados veidoja apmēram 20 000 
karavīru, armijā kopumā bija četras kājnieku 
divīzijas, Tehniskā divīzija un atsevišķās vienī
bas, arī Jūras krastu aizsardzības eskadra (no 
1938. gada kara flote). Igaunijas armijā bija trīs 
divīzijas, tehniskās un krastu aizsardzības daļas 
(apmēram 15 000 karavīru). Lietuvas armijā – 
trīs divīzijas, atsevišķa kavalērijas brigāde, kā 
arī atsevišķas tehniskās u.c. karaspēka daļas. 
Visu triju valstu armijās bija visi galvenie 
 ieroču veidi. Lietuvas armijā salīdzinājumā ar 
Latvijas un Igaunijas armiju miera laikā (katrā 
viens kavalērijas pulks) bija ievērojami lielāki 
kava lērijas spēki (divu pulku brigāde un vēl 
eskadrons katrā divīzijā). Tāpat Lietuvas armijā 
ietilp stošajos jūras spēkos bija tikai viens mīnu
kuģis (“Prezidentas Smetona”). 

Latvijā izdevumi aizsardzībai 30. gadu sā
kumā veidoja 3–5% no ekonomikas kopapjoma 
(attiecībā pret nacionālo ienākumu),40 un Igau
nijā tie bija līdzīgi. Lietuvā izdevumi aizsardzī

bas resoram veidoja lielāku īpatsvaru, jo nacionālais ienākums bija zemāks, bet izde
vumi – ievērojami, tādēļ ka attiecības ar Poliju bija saspīlētas.41 

Visās valstīs darbojās arī robežapsardzības vienības un paramilitārie spēki (Lat
vijā – aizsargu, Lietuvā – “Šaulių Sajunga”, Igaunijā – “Kait seliit” organizācijas biedri), 
tie kara gadījumam veidoja galveno karaspēka rezervi, un tiem bija zināma loma arī 
iekšējās kārtības nodrošināšanā.

Neatkarības iznīcināšana 1939.–1940. gadā

Vācijas un PSRS pakts un tā iespaids. 1939. gada 23. augusta Vācijas un PSRS ne
uzbrukšanas līgumā Somija, Latvija un Igaunija, bet 28. septembra abu šo valstu 
 līgumā par draudzību un robežām – arī Lietuva tika iekļauta Padomju Savienības 

39 Sk.: Feldmanis I., Stranga A., Taurēns J., Zunda A. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā, 287.–409. lpp.
40 Sk.: Šiliņš J. Aizsardzības izdevumi Latvijā starpkaru periodā. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2015, 121.–140. lpp.
41 Sīkāk sk.: Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940). Kaunas: 

Ver sus Aureus, 2003, p. 181–185.

7. att. Latvijas un Igaunijas robeža. Valka. 
20. gs. 30. gadi (LKM, 18552262n)

8. att. Latvijas un Igaunijas kara flotu manevri. 
 Kuivaste, Igaunija. 1931 
(LKM, 4221986353FT)
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 interešu sfērā. Sekoja Polijas valsts bruņota iznī
cināšana, ko saskaņoti veica Vācija un PSRS, un, 
kamēr tā vēl nebija beigusies, tika izvirzīti pirmie 
ultimāti Baltijas valstīm, pieprasot parakstīt 
 savstarpējās palīdzības līgumus. Katras Baltijas 
valsts valdība, no vienas puses, bija nostādīta at
klātu agresijas draudu un pilnas neatkarības iznī
cināšanas priekšā, no otras puses – tomēr tika 
solīts kaut daļēji saglabāt šo valstu neatkarību, 
un tās parakstīja līgumus, kas paredzēja to terito
rijā izveidot padomju karaspēka bāzes (bāzu gar
nizonu skaitliskais sastāvs bija līdzvērtīgs vai pat 
augstāks par nacionālo armiju skaitlisko sa
stāvu). Ultimātam nepakļāvās vienīgi Somija, se
koja ilgs un asiņains karš ar PSRS, teritorijas un 
cilvēku zaudēšana, taču tika saglabāta neatkarība. 1939.  gada septembrī, sākoties 
karam pret Poliju, visas trīs Baltijas valstis pasludināja stingru neitralitāti konfliktā un 
to arī centās ievērot, cita starpā internējot savā teritorijā nonākušo karojošo pušu kara
vīrus (pirmām kārtām poļu karavīrus Lietuvā un Latvijā, kaut gan Latvijā tika internēti 
arī deviņi vācu lidotāji). 17. septembrī – dienā, kad sākās PSRS agresija pret Poliju, no 
Tallinas ostas aizbēga internētā un igauņu  nepietiekami apsargātā poļu zemūdene 
“Orzeł” – Padomju Savienības valdība to  izmantoja kā ieganstu, lai uzsāktu Igaunijas 
un arī pārējo Baltijas valstu rupju šantažēšanu, prasot katrai valstij atsevišķi parakstīt 
ar to sadarbības līgumu un atļaut izvietot savā teritorijā padomju karaspēka bāzes 
(pretējā gadījumā draudot ar tiešu militāru iebrukumu).42 Rezultātā tika parakstīti Pa
domju Savienības un Baltijas valstu t.s. savstarpējās sadarbības līgumi (ar Igauniju – 
28. septembrī, ar Latviju – 5. oktobrī, ar Lietuvu – 10. oktobrī) un visās valstīs tika 
 izvietotas padomju karaspēka bāzes, kurās karavīru skaits bija līdzīgs nacionālo armiju 
karavīru skaitliskajam sastāvam (ar Lietuvu noslēgtais līgums no pārējiem diviem at
šķīrās ar to, ka PSRS “atdeva” Lietuvai Viļņu, kuru tikko bija atņēmusi Polijai). Lietuva 
gan saimnieciski, gan iekšpolitiski bija vājākais posms starp Baltijas valstīm, turklāt 
tagad tās iekšējais stāvoklis sarežģījās, jo atgūtajā Viļņā un ap to atradās ievērojams 
daudzums Lietuvas valstij kopumā nelojālu poļu iedzīvotāju. Taču septembra krīzē 
(Padomju Savienībai draudot ar tiešu militāru iebrukumu) no Baltijas valstu valdībām 
visgļēvāk bija darbojusies Latvijas autoritārā valdība, kas 21.  septembrī, baidīdamās 
par varbūtējiem Padomju Savienības pārmetumiem (sevišķi – pēc pieredzētā ar Igau
niju), vienpusēji pārtrauca attiecības ar Polijas sūtniecību Rīgā.43

Lietuvas arhīvos atrastās liecības ļauj secināt, ka autoritārie Baltijas valstu prezi
denti vai, pareizāk, viņu ārlietu dienesti šajos apstākļos pārdomāja nepieciešamību 

42 Par situāciju Igaunijā un Maskavā sk. toreizējā Igaunijas sūtņa Augusta Rei liecību: Rei A. The Drama of the 
Baltic People, pp. 255–273.

43 Sk.: Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse). 
Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 1993, 360.–365. lpp.; Jēkabsons Ē. Latvijas reakcija uz Otrā pasaules kara 
sākumu 1939. gada septembrī un attieksme pret Poliju. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, VI. Rīga, 2005, 
21.–29. lpp.

9. att. Igaunijas armijas delegācija viesojas Latvijas 
armijas 7. Siguldas kājnieku pulkā. Alūksne. 20. gs. 
30. gadu sākums (LKM, 462181958FT)
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beidzot organizēt visu trīs prezidentu tikšanos, lai apspriestu izveidojušos situāciju un, 
iespējams, saskaņotu kopīgu rīcības plānu varbūtēju draudu gadījumā. Maija vidū 
Igaunijas Valsts prezidents Konstantīns Petss deva rīkojumu sūtnim Rīgā Hansam 
 Rebanem pārrunāt šo jautājumu ar Latvijas ārlietu ministru Vilhelmu Munteru un 
Lietuvas sūtni Latvijā Pranu Dailidi. 21. maijā sūtnis P. Dailide Lietuvas ārlietu minis
tram Jozam Urbšim ziņoja: 15. maijā pieņemšanā Lietuvas sūtniecībā Rīgā igauņu sūt
nis sarunā ar abiem minētajiem uzsvēris, ka šāda tikšanās “tagadējos sarežģītos apstāk
ļos paustu Baltijas valstu politisko solidaritāti” un ka līdz šim prezidenti nav tikušies 
vispār. Munters atbildējis, ka Latvijas valdība šādu tikšanos uzskata par lietderīgu un 
labprāt ir gatava uzņemt pie sevis kaimiņvalstu prezidentus. Taču ar vienu noteikumu: 
prezidents Kārlis Ulmanis nolēmis “no savas valsts nekur tuvākā laikā neizbraukt, tādēļ 
pasākumam jānotiek Latvijā”. To, cik sarežģītas un egoistiskas bija Baltijas valstu attie
cības, apliecina Lietuvas sūtņa P. Dailides vērtējums: “Tagad Latvija visiem iespēja
miem līdzek ļiem cenšas saglabāt centrālo stāvokli, kāds tai bija līdz šim starp Baltijas 
valstīm, un kurš sācis vājināties, nostiprinoties Lietuvas stāvoklim. Arī iespējamā pre
zidentu tikšanās Rīgā – tas pats mērķis.” Tāpēc Lietuvas puse neuzskatīja par lietderīgu 
tikšanos organizēt Rīgā. Lieki piebilst, ka Lietuvas prezidents Antans Smetona vēlējās, 
lai abi pārējie prezidenti brauc pie viņa. Un galvenais iemesls bija tāds pats, kādu sūtnis 
piedēvēja Latvijai. Tomēr sarunas turpinājās, un maija beigās V. Munters Lietuvas sūt
nim solīja apspriest jautājumu ar K. Ulmani un pēc tam, iespējams, sākt gatavot prezi
dentu tikšanās protokolu. Viņš gan piebilda, ka “tādu tikšanos tagadējā laikā organizēt 
nebūs viegli”.44 Un viņam bija taisnība – tiešām bija par vēlu. 

Okupācija un aneksija. 1940. gada maijā – laikā, kad Josifa Staļina sabiedrotais 
Ādolfs Hitlers sāka uzbrukumu Francijai, PSRS vadītājs izlēma, ka pienācis laiks galīgi 
atrisināt Baltijas valstu jautājumu, tās okupējot. Tādēļ pret tām tika gatavotas vairākas 
provokācijas, kas visaktīvāk noritēja jūnija pirmajā pusē. Viens noteikums saglabājās 
nemainīgs – nekādā ziņā neļaut upuriem saskaņot savu rīcību. Tādēļ par pirmo provo
kāciju upuri tika izraudzīta Lietuva – 25. maijā (sestdienā) pulksten deviņos vakarā 
Lietuvas sūtnim Maskavā Ladam Natkevičam piezvanīja Tautas komisāru padomes 
priekšsēdētāja un ārlietu tautas komisāra Vjačeslava Molotova sekretārs Kozirevs un 
lūdza diplomātu tajā pašā vakarā steigšus ierasties Kremlī. Sūtnis ieradās pie Molotova, 
būdams pārliecināts, ka runa būs par nākamajā dienā gaidāmās padomju militārās de
legācijas  izbraukšanu. Molotovs lietuviešu diplomātu pieņēma ar skābu sejas izteiksmi, 
uzaicināja apsēsties un nolasīja “paziņojumu” – notu. Tajā Lietuvas valdība un tās dro
šības iestādes tika apvainotas divu padomju karavīru nolaupīšanā, pieprasot nekavējo
ties atdot abus Sarkanās armijas vadībai Lietuvā. Bija norādīts, ka notikušajam “var būt 
smagas sekas”. Latvijas sūtnis Lietuvā Ludvigs Sēja 28. maijā minēto paziņojumu pa
matoti raksturoja kā “tiešām fantastisku dokumentu ar smagiem un galīgi nemotivē
tiem apvainojumiem, tādā mērā, ka pat pieturas punktu nav”.45 

Jūnija sākumā Lietuvas varas iestādes darīja visu, lai novērstu jebkādas iespējas iz
teikt turpmākus pārmetumus, – ap padomju garnizoniem tika pastiprināta policijas 

44 Sk.: Lietuvos Valstybinis archyvas, 383 f., 7 ap., 1888 b., 572, 575 l.
45 GravaKreituse I., Feldmanis I., Loeber D., Goldmanis J., Stranga A. (eds.). The Occupation and Annexation 

of Latvia 1939–1940, pp. 179–180.
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uzraudzība un pat veiktas īpašas tīrīšanas akci
jas, izolējot kriminālos elementus utt. 7. jūnijā 
Maskavā ieradās Ministru prezidents Antans 
Merķis, sarunā ar viņu Tautas komisāru pado
mes priekšsēdētājs Vjačeslavs Molotovs atkal 
pārmeta “provokācijas”. 9.  jūnijā A. Merķim 
tika pārmesta arī “Baltijas militārās savienības 
veidošana” kopā ar Latviju un Igauniju. Pārme
tumi bija izteikti tik nopietnā formā, ka izmi
sušais A. Merķis izsauca uz Maskavu ārlietu 
ministru Jozu Urbši. 11. jūnijā abi vēlreiz tikās 
ar Molotovu, un sarunā padomju puses nepa
matotie pārmetumi izskanēja vēl noteiktāk.46 

Jūnija sākumā – laikā, kad visas pasaules 
skatieni bija pievērsti lielvalsts Francijas agoni
jai zem Vācijas triecieniem Eiropas rietumos, PSRS valdība galīgi izšķīrās par militāru 
agresiju pret Baltijas valstīm. 4.–7. jūnijā pie to robežām tika sakoncentrēts milzīgs kara
spēks, kas bija apmēram desmit reižu lielāks par Baltijas valstu armijām: vismaz 541 000 
kājnieku, 3938 tanki, 2516 lidmašīnas, jūras un gaisa desanta vienības, karakuģi un 
 Iekšlietu tautas komisariāta (NKVD) karaspēks, kurš gatavojās veikt tūlītējas masveida 
deportācijas47 (cita starpā 10.–15. jūnijā NKVD sagatavoja 56 000 Baltijas valstu armiju 
karagūstekņu izvietojuma plānu nometnēs – arī aprīlī nošauto poļu virsnieku novieto
juma vietās48). Naktī no 5. uz 6.  jū niju un 7. jūnija vakarā uzbrukuma plāns tika ap
spriests Kremlī Staļina vadībā. 13. jūnijā Sarkanās armijas Galvenās politiskās pārvaldes 
priekšnieks Ļevs Mehliss pavēlē armijas politiskajiem darbiniekiem paziņoja: “Pāri 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā valdošo prettautisko kliķu galvām mēs  izpildīsim savus vēs
turiskos uzdevumus un pie reizes palīdzēsim šo valstu darba tautai atbrīvoties no kapi
tālistu un muižnieku ekspluatatoru bandas.”49 Tādējādi bija notikusi atteikšanās no 
iepriek šējā okupācijas plāna – par to liecina Ļ. Mehlisa paziņojums jūnija sākumā vairā
kiem latviešu izcelsmes komunistiem, proti, Latvijas valdībai tiks  iesniegts ultimāts, 
kura noraidīšanas gadījumā tai jābūt gatavai izbraukt uz padomju karaspēka ieņemto 
Rēzekni (tur tiktu izveidota “Latvijas” pagaidu revolucionārā padomju valdība).50

1940. gada 14. jūnijā PSRS ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs telegrammā 
pilnvarotajiem pārstāvjiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Somijā norādīja: nav likvidēta 
1934. gadā noslēgtā Baltijas Antante, kas paredzēja vienīgi diplomātisko sadarbību 
(1939. gada oktobrī viņš pats bija paziņojis Latvijas ārlietu ministram V. Munteram, ka 

46 Sīkāk sk. arī: Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika, II. Stockholm: Daugava, 1984, 420.–422. lpp.
47 Sīkāk sk.: Pētersons A. Krustugunīs: Latviešu karotmāka, 1940–1945: 60 gadus no tautas slēptais. Rīga: aut. 

izd., 2007, 57.–59. lpp.
48 Sk.: Катынь: март 1940 г. – сентябрь 2000 г. Расстрел, судьбы живых, эхо Катыни: документы. Сост. 

Н. Лебедева. Москва: Весь мир, 2001, c. 180–181.
49 Петров Б. Н. Вооруженные формирования Прибалтики накануне и в начале Великой Отечественной 

войны. Военно-исторический архив, № 10, 2000, с. 276–277.
50 Lerhis A. Ceļš uz 1940. gada 17. jūniju: meli, viltus lētticība. Pieejams: http://lpra.vip.lv/lerhis.htm (skatīts 

30.10.2017.)

10. att. Lietuvas militārais atašejs pulkvedis 
Boleslovs Jakutis ar Latvijas armijas virsniekiem. 1930 
(LKM, 4392969781FT)
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tā viņu neinteresē “ne mazākā mērā”51), 
ir aktivizējusies militārā sadarbība (mili
tārpersonu savstarpējas vizītes), žurnālā 
“Revue Baltique” Lietuvas premjermi
nistrs par PSRS neesot pateicis neko cil
dinošu. Ziņojums bija domāts “orien
tācijai”, taču faktiski bija gatavojamo 
ulti mātu izklāsts diplomātiem. Šajā pašā 
dienā Sarkanā armija un flote uzsāka pil
nīgu Baltijas valstu blokādi no jūras 
puses un Igaunijas gaisa telpas blokādi. 

14. jūnijā Lietuvai pirmajai no Balti
jas valstīm tiks izvirzīts ultimāts, prasot 
nodot tiesai iekšlietu ministru Kazi 
Skuču un Drošības departamenta direk
toru Augustīnu Poviļaiti, kuri tika apsū
dzēti “provokācijās pret padomju karavī

riem” (abi mēģināja bēgt uz Vāciju, taču uz robežas tika aizturēti un vēlāk nokļuva 
padomju apcietinājumā); nekavējoties izveidot valdību, kas “ir spējīga un vēlas pildīt 
PSRS un Lietuvas savstarpējās palīdzības līgumu”; nodrošināt padomju karaspēkam 
brīvu ieiešanu Lietuvā un novietošanos svarīgākajos centros, lai tas spētu “nodrošināt” 
savstarpējās palīdzības līguma izpildi un novērstu “provokācijas” pret PSRS karaspēka 
daļām. Valdība pēc ilgākas diskusijas nolēma ultimātu pieņemt, bet prezidents Antans 
Smetona bēga uz Vāciju. 

1940. gada 14. jūnijā – dienā, kad Kremļa valdība uzsāka Baltijas valstu tiešās oku
pācijas operāciju, izvirzot ultimātu Lietuvai, faktiski tika uzsākta arī tieša agresija pret 
visām trijām valstīm. Latvijā un Lietuvā tas izpaudās kā uzbrukums abu valstu robež
sargu mītnēm naktī uz 15. jūniju. Turklāt uzbrukuma gaita abos gadījumos bija līdzīga, 
un tas nešaubīgi liek domāt, ka tas notika pēc vienota scenārija un pavēles. Latvijā no
tika uzbrukums Robežsargu brigādes sardzes mītnei Masļenkos: ap plkst. 3 naktī uz 
15.  jūniju PSRS karavīri, šaujot un metot rokasgranātas, nogalināja trīs robežsargus, 
divas robežsargu sievas un vienu bērnu, 10 robežsargus un 27 civiliedzīvotājus ar varu 
aizveda pāri robežai. Turklāt minētā notikuma saistību ar paredzēto vispārējo uzbru
kumu apliecina arī materiāli no Krievijas Valsts centrālā Padomju armijas arhīva.52 
Apmēram tajā pašā laikā – 15. jūnijā plkst. 3.40 – 20 PSRS karavīri uzbruka lietuviešu 
robežsargu mītnei, apšaudīja to un iemeta rokasgranātu. Sagūstītais robežsargs apakš
veļā tika izvests ārpusē un nāvējoši ievainots ar zobena cirtieniem pa galvu un šāvienu 
galvā. Provokācijas pret lietuviešu robežsargiem, atņemot viņiem ieročus un aizvedot 
pāri robežai, turpinājās arī 15. jūnijā plkst. 11.00–12.00. Traģiska 14. jūnija diena bija 

51 Gore I., Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939. gada septembris – 1940. gada jūnijs. Rīga: 
Izglītība, 1992, 111. lpp.

52 Sk.: Feldmanis A. E. Masļenku traģēdija – Latvijas traģēdija. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas 
muzeja fonds, 2002, 13.–290. lpp.; Петров Б. Н. Вооруженные формирования Прибалтики накануне и 
в на чале Великой Отечественной войны, c. 278.

11. att. Latvijas sūtņa Ludviga Sējas sagaidīšana Kauņas 
stacijā. 1934 (LKM, 4280247461FT)
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arī Igaunijā. Padomju karakuģi bloķēja Igaunijas ostas, bet padomju karaspēka daļu 
bāzēs tika izsludināta augstākā kaujas gatavība. Divas padomju kara lidmašīnas 
plkst.  14.05 uzbruka somu pasažieru lidmašīnai “Kaleva”, kas no Tallinas izlidoja uz 
Helsinkiem, un 11 minūtes pēc pacelšanās to notrieca. Bojā gāja visi tajā esošie cilvēki 
(divi somu lidotāji un septiņi pasažieri – divi franču un viens amerikāņu diplomātis
kais kurjers,53 divi vācu biznesmeņi, soms un zviedrs). Katastrofas vietā piebraukušos 
trīs igauņu zvejas kuģus drīz pārsteidza padomju zemūdene, kuras komanda tos pār
meklēja, atņēma savāktās lidmašīnas atlūzas un pati savāca visu, kas vēl peldēja. Tajā 
pašā dienā Igaunijas valdība Padomju Savienības sūtniecībā iesniedza prasību garantēt 
civilās satiksmes drošību, bet tam bija vienīgi simboliska nozīme.54

15. jūnijā no rīta Lietuvas valdība ultimātu pieņēma, valstī ienāca PSRS karaspēks. 
Uz Kauņu tika nosūtīts PSRS ārlietu tautas komisāra vietnieks Vladimirs Dekanozovs 
ar uzdevumu koordinēt Lietuvas aneksijas gaitu (viņš ieradās jau 15.  jūnija vakarā). 
Kauņā viņš bija nepatīkami pārsteigts par prezidenta Smetonas bēgšanu (saskaņā ar 
konstitūciju jaunā valdība bija jāieceļ prezidentam) un piespieda Lietuvas varas  iestādes 
izsūtīt speciālu delegāciju uz Vācijas robežstaciju Eitkūniem, lai pierunātu prezidentu 
atgriezties, taču tas neizdevās. 16. jūnijā pēc PSRS sūtniecības diktāta tika paziņots, ka 
valdību vadīs žurnālists Justs Paleckis, kurš dzimis Rīgā un līdz 30. gadiem dzīvojis 
Rīgā. Valdībā nebija neviena komunista, bet tās sastāvā iegāja arī bijušais Ministru pre
zidents Ernests Galvanausks un bijušais armijas komandieris ģenerālis Vincs  Vitkausks. 
Valdību apstiprināja Valsts prezidenta vietas izpildītājs A. Merķis (pēc konstitūcijas 
viņš to darīt nedrīkstēja) un atkāpās. Tūlīt pēc tam J. Paleckis pārņēma Valsts prezi
denta pienākumu pildīšanu. Taču jau 19. jūnijā par iekšlietu ministru iecēla komunistu 
Mečislovu Gedvilu, un tālākais norisinājās ļoti līdzīgi, kā pēc tam Latvijā un Igaunijā. 
Par Ministru prezidentu ieceltajam profesoram Vincam KrēvemMickevičam arī ne
bija priekšstata par notiekošo. Sašutis par PSRS pārliecīgo “iejaukšanos” Lietuvas iek
šējās lietās, viņš 30. jūnijā ieradās Maskavā pie Molotova, kurš viņam atklāti paskaid
roja, ka Baltijas valstis tiks iekļautas PSRS sastāvā. Pēc tam V. KrēveMickevičs atstāja 
amatu.55 

16. jūnijā Maskavā attiecīgi plkst. 14.00 un plkst. 14.30 Latvijas un Igaunijas sūt
ņiem tika iesniegti ultimāti – tie bija praktiski identiski un ļoti līdzīgi iepriekš Lietuvai 
iesniegtajam ultimātam (tajos nebija vienīgi specifiskās prasības sodīt konkrētas amat
personas). Atbilde abām valstīm bija jādod astoņu stundu laikā. Abu valstu autoritārie 

53 2007. gadā ASV Valsts departamenta kurjera vārds tika ierakstīts to ASV Ārlietu dienesta darbinieku piemi
ņas plāksnē, kuri nogalināti, pildot dienesta pienākumus ārzemēs. Sk.: Eric A., Johnson E. A., Hermann A. 
The Last Flight from Tallinn. The Foreign Service Journal, 2007, May, pp. 46–51.

54 Par norisēm Igaunijā 1939.–1941. gadā sk.: Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Com-
mission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn: Estonian Foundation for the Investigation 
of Crimes Against Humanity, 2006, pp. 1–399; От пакта Молотова-Риббентропа до договора о базах: 
документы и материалы: перевод с эстонского. Таллин: Периодика, 1990, c. 11–213.

55 Par norisēm Lietuvā sk.: Lietuvos okupacija ir aneksija 1939–1940: dokumentų rynkinis. Vilnius: Mintis, 
1993, p. 5–397; Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezys tencijos tyrimo centras, 2005, p. 49–125; Jakubčionis A., Knezys S., Streikus A. Okupacija ir aneksija: 
Pirmoji sovietinė okupacija = Occupation and Annexation. The First Soviet Occupation. Vilnius: Margi raštai, 
2006, p. 11–183.
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prezidenti un valdības, balstoties uz cerībām, ka tādējādi izdosies izvairīties no bruņo
tas agresijas un saglabāt neatkarību vismaz kaut kādā formā, piekāpās. Turklāt Latvijas 
valdības un armijas vadības nostāju iespaidoja ne tikai padomju garnizonu atrašanās 
valsts iekšienē, bet arī tas, ka ar tiešu uzbrukumu bija draudēts gan no PSRS, gan arī no 
Lietuvas teritorijas, un pret šādiem uzbrukumiem Latvijas armijai praktiski nebija aiz
sardzības plānu un kaut cik reālu iespēju tādus īstenot. Agri no rīta 17. jūnijā Latvijas 
un Igaunijas robežai pārgāja padomju karaspēks. Igauņu valsts un armijas vadība gāja 
pat tālāk nekā Latvijas varas iestādes, kuras pēc padomju puses prasības sākt sarunas 
par kārtību, kādā ienāks okupācijas karaspēks, uz Lietuvas robežu nosūtīja Armijas 
štāba priekšnieka palīgu pulkvedi Oto Ūdentiņu. Pēc līdzīgas prasības saņemšanas Tal
linā 17. jūnijā uz Narvu devās pats Igaunijas armijas virspavēlnieks ģenerālis Johans 
Laidoners. Narvas dzelzceļa stacijā viņš parakstīja t.s. Narvas diktātu – saskaņā ar to 
kontrole pār visiem satiksmes ceļiem un sakaru kanāliem valstī tika nodota Sarkanās 
armijas rokās, tika aizliegtas politiskās demonstrācijas un tautas sapulces, bet privāt
personām bija jānodod ieroči (pirmkārt, šis punkts attiecās uz paramilitāro organi
zāciju “Kaitseliit” – Igaunijas aizsargiem, kas Latvijā un Lietuvā tika atbruņoti tikai 
 jūlijā). 

Tūlīt pēc okupācijas Latvijā un Igaunijā ieradās PSRS “speciālie pārstāvji” – PSRS 
Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Višinskis un Ļeņingradas 
apgabala un partijas sekretārs Andrejs Ždanovs, kuriem bija līdzīgi uzdevumi, kādi 
dažas dienas iepriekš tika doti Vladimiram Dekanozovam Lietuvā. Viņi pārraudzīja un 
koordinēja vietējo valdību sastādīšanu, būtībā atšķīrās tikai detaļas. 17. jūnijā demon
strācija un sadursmes ar policiju notika Rīgā, bet 19.–20. jūnijā padomju spēku vienību 
tiešā apsardzībā un tām neitralizējot Latvijas armijas garnizonu, arī Liepājā notika 
kreisi noskaņoto strādnieku un vietējo komunistu demonstrācijas, 20.  jūnijā tika 
ieņem tas varas iestādes, turklāt padomju spēki nodrošināja to apsardzību un paši 
 ieņēma Latvijas armijas garnizona štābu. 20.  jūnijā A. Višinskis iepazīstināja Valsts 
prezidentu K. Ulmani ar jaunās, Augusta Kirhenšteina vadītās valdības sarakstu, un 
21. jūnijā tā oficiāli sāka darbu, Rīgā 253 politieslodzītie tika atbrīvoti un notika “strā
dājošo demonstrācija”, ko sveica A. Kirhenšteins un A. Višinskis.56

Igaunijā A. Ždanovs 20. jūnijā uzdeva vietējiem komunistiem nākamajā dienā Tal
linā un citās pilsētās organizēt atbalsta demonstrācijas “Padomju Savienības prasībām” 
(kaut arī valdības vadītājs Jiri Uluotss jau 17. jūnijā bija iesniedzis atkāpšanās rakstu, 
valdība vēl dažas dienas turpināja darboties, tāpat kā Latvijā). Līdzīgi kā 19.–20. jūnijā 
Liepājā, arī 21. jūnijā Brīvības laukumā Tallinā sapulcējās vairāki tūkstoši cilvēku – 
fabriku strādnieki, krievi no Petseru (Pečoru) novada un padomju karabāzu strādnieki, 
kuri, klātesot padomju bruņumašīnām un sarkanarmiešu patruļām, pieprasīja valdības 
atkāpšanos. No Brīvības laukuma demonstranti devās uz Valsts prezidenta pili. Prezi
dentu, kurš iznāca “teikt uzrunu tautai”, satrakotais pūlis ar kliedzieniem un svilpie
niem piespieda apklust. Pēc valdības nomaiņas prasības iesniegšanas K. Petsam daļa 
demonstrantu devās uz cietumu un atbrīvoja politieslodzītos, kā arī ieņēma pilsētas 

56 Sk.: GravaKreituse I., Feldmanis I., Goldmanis J., Stranga A. (sast.). Latvijas okupācija un aneksija 1939–
1940: dokumenti un materiāli. Rīga, 1995, 129.–134. lpp.
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policijas iecirkņus un valsts iestādes, avīžu redakcijas un radionamu. Pilsētā esošās 
Igaunijas armijas daļas bija saņēmušas pavēli neizrādīt pretestību un tika vienkārši at
bruņotas. Vienīgi Sakaru bataljons savā mītnē iesaistījās nelielā apšaudē ar nemiernie
kiem, kā rezultātā pēdējie atkāpās. 21. jūnija vakarā A. Ždanova prasība par jauno val
dību, tāpat kā Latvijā attiecīga A. Višinska prasība, tika pilnībā izpildīta. Vara pārgāja 
pēc viņa iesniegtā saraksta izveidotās valdības rokās. To vadīja bezpartejiskais dzej
nieks Johanness VaressBarbaruss. Arī starp pārējiem valdības locekļiem komunistu, 
tāpat kā Latvijā, pagaidām nebija. 

Tālākie notikumi Igaunijā norisa jau pēc vienota, Maskavā sastādīta scenārija 
visām trijām Baltijas valstīm un visumā bija līdzīgi līdz pat aneksijai augusta sākumā 
un represiju kulminācijai 1941.  gada 14.  jūnijā, kad tika arestēti vai administratīvi 
 izsūtīti desmitiem tūkstošu Baltijas valstu pilsoņu. Vienā laikā – 1940.  gada 14. un 
15. jūlijā – visās trijās valstīs notika okupācijas varas iestāžu uzspiestās un stingri uz
raudzītās “parlamenta vēlēšanas” ar vienu kandidātu sarakstu un faktiski obligātu pie
dalīšanos visiem iedzīvotājiem (Lietuvā par “darba tautas kandidātiem” it kā nobalsoja 
99,2%, Latvijā – 97,6%, bet Igaunijā – 92,9% vēlētāju). Pilnībā sakrita arī vēlēšanu re
zultāti, “jaunievēlēto” parlamentu pirmie lēmumi vienā dienā – 21. jūlijā, valsts iekār
tas maiņa un lēmums izteikt lūgumu valstis uzņemt Padomju Savienības republiku 
skaitā.  Augusta sākumā uz PSRS Augstāko padomi Maskavā tos nogādāja visu triju 
valstu “pārstāvju delegācijas”. Lūgumi tika apmierināti attiecīgi 3. augustā (Lietuvas), 
5.   augustā (Latvijas – ar dienas pārtraukumu, jo 4.  augusts bija svētdiena) un 6.  au
gustā (Igaunijas). Tā okupētās Baltijas valstis oficiāli tika iekļautas PSRS sastāvā ar šīs 
valsts Augstākās padomes vienbalsīgiem lēmumiem, kurus starptautiskā sabiedrība 
neatzina par likumīgiem.57 

* * * 
Trīs Baltijas valstis 1918. un 1920.  gadā savu neatkarību izcīnīja grūtā, sarežģītā 

cīņā, tādējādi piepildot savu tautu likumsakarīgo prasību pēc nacionālas neatkarības. 
Pakāpeniski tās kļuva par starptautisko procesu dalībniecēm. Visas Baltijas valstis sa
sniedza zināmu iekšējo politisko stabilitāti, ko aptumšoja pāreja uz autoritārismu. 
Tāpat tika sasniegts samērā augsts dzīves līmenis, un Baltijas valstis pilnībā iekļāvās 
Eiropas valstu skaitā un telpā, kļūstot par pilnvērtīgiem starptautisko attiecību subjek
tiem. Baltijas valstīm bija daudz kopīga, bet arī daudz atšķirīga gan iekšējā attīstībā, 
gan valsts ārējās attiecībās. Atšķirības īpaši skaidri saskatāmas valsts veidošanās un 
nostiprināšanās laikā 1918.–1920. gadā, taču tās saglabājās arī vēlāk, līdz pat okupācijai 
un aneksijai 1940. gadā.

Faktiski trīs atsevišķi neatkarības kari ar kopīgām un atšķirīgām iezīmēm tikai zi
nāmu laiku noritēja kopīgi, turklāt, neņemot vērā kopīgos ienaidniekus (Padomju 
Krievijas Sarkanā armija, Bermonta spēki), sadarbība bija epizodiska un fragmentāra. 
Lietuvā galvenais iemesls minētajam bija naidīgās attiecības ar Poliju, ar kuru abas 

57 Sk., piemēram: Hough W. J. H. The Annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of Law 
Prohibiting Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative 
Law, No. 2, 1985, pp. 301–533. 
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 pārējās Baltijas valstis veidoja tuvas attiecības. Tieši šajā laikā izveidojās stabila Lietu
vas t.s. ārējā horizontālā politika atšķirībā no Latvijas un Igaunijas vertikālās politikas, 
turklāt minētā tendence lielos vilcienos saglabājās Baltijas valstu ārējā politikā arī 
20.–30. gados. Gan neatkarības karu gados, gan pēc tam savstarpējā sadarbība nebija 
pietiekama – to noteica jau neatkarības karu laikā iezīmētie cēloņi, kā arī lielo kaimiņ
valstu prasmīgi realizētā šķelšanas politika. 

Starpkaru periodā Baltijas valstu iekšpolitiskajai attīstībai bija raksturīgs demokrā
tijas attīstības posms, savukārt tam – politisko spēku sadrumstalotība un līdz ar to arī 
valdību īslaicīgums un nestabilitāte, atšķīrās arī populārākie politiskie spēki – Latvijā 
un Igaunijā tie bija sociāldemokrāti, Lietuvā – kristīgie demokrāti. Visās trijās valstīs 
notika pāreja uz autoritārismu, turklāt Lietuvā jau 1926. gadā, bet Igaunijā un Latvijā – 
tikai 1934. gadā. Lietuvā un Igaunijā apvērsumi tikai iezīmēja pārejas sākumu uz auto
ritāru iekārtu, kas noformējās vēlāk, savukārt Latvijā tā izveidojās uzreiz. Lietuvā un 
Igaunijā tā tika noformēta arī juridiski, izveidojot autoritāras konstitūcijas un parla
mentārās pārstāvniecības, bet Latvijā – ne. 

Neņemot vērā minētās atšķirības, 1939.–1940.  gadā visas trīs Baltijas valstis no
nāca Padomju Savienības ietekmē un 1940. gada vasarā pēc vienota scenārija, kurā at
šķīrās tikai dažas detaļas, tika vardarbīgi okupētas un iekļautas PSRS sastāvā. 

Par autoru

Ēriks Jēkabsons (dz. 1965) – Dr. hist. (1995), LU profesors, LU Latvijas vēstures 
institūta vadošais pētnieks, vairāku Polijas universitāšu, Tarasa Ševčenko Na
cionālās Kijevas universitātes un Baltkrievijas Valsts universitātes viesprofesors. 
Sarakstījis 17 grāmatas (t.sk. četras izdotas ārzemēs), Latvijā un ārzemēs (10 val
stīs) publicējis 230 zinātniskos rakstus par 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta 
Latvijas un reģiona militāro un politisko vēsturi, poļu, lietuviešu, baltkrievu, 
ukraiņu nacionālo minoritāšu vēsturi Latvijā, Latvijas attiecībām starpkaru 
periodā ar Poliju, Lietuvu, citām reģiona valstīm, ASV u.c. jautājumiem. Pieda
lījies 170 starptautiskās konferencēs Latvijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, 
Baltkrievijā, ASV, Čehijā, Rumānijā, Francijā, Vācijā, Somijā, Ukrainā, Moldovā. 
Strādājis kā pētnieks Latvijas, Polijas, ASV, Lietuvas, Lielbritānijas, Krievijas un 
Baltkrievijas arhīvos. Latvijas un Rumānijas Zinātnes padomes eksperts, sešu 
Latvijas un 22 ārzemju (Polijas, Lietuvas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas) 
zinātnisku periodisko izdevumu redakcijas kolēģijas, Latvijas Vēsturnieku ko
misijas loceklis. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Felix veicināšanas balvas 
laureāts, apbalvots ar Polijas Zelta Nopelnu krustu, 2012.–2013. gadā saņēmis 
Fulbraita stipendiju, strādājis Stenforda Universitātē ASV.



Daina Bleiere

LATVIJAS SOVETIZĀCIJA BALTIJAS VALSTU 
KONTEKSTĀ

Latvijas, tāpat kā pārējo Baltijas valstu, sovetizācijas nolūks bija pēc iespējas ātrāka un pilnīgāka to 
iekļaušana Padomju Savienības politiskajā, administratīvajā un ekonomiskajā sistēmā, un tā aptvēra 
visas politiskās, ekonomiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves jomas. Sovetizācija notika vairākos 
posmos: 1940.–1941. gadā; 1944.–1953. gadā; no 1954. gada līdz 20. gs. 80. gadiem. Lai gan tās gal
venie pasākumi (īpaši politiskajā un ekonomiskajā jomā) tika īstenoti līdz 20. gs. 50. gadu sākumam, 
šis process turpinājās līdz pat PSRS sabrukumam. Kopš 50. gadu vidus sovetizācija bija jūtamāka 
sabiedriskās dzīves, kultūras un izglītības jomā, taču padomju režīma liberalizācija pavēra iespēju 
pastāvēt arī ideoloģiskām un kultūras nišām, kas darbojās pret sovetizāciju. Latvijā sovetizācija dau
dzos aspektos bija izteiktāka nekā Igaunijā un Lietuvā.

Atslēgvārdi: sovetizācija, padomju režīms, okupācija, autoritārisms, totalitārisms, posttotalitārisms, 
kompartija, represijas, leģitimitāte.

Ievads

Termins “sovetizācija” apzīmē procesu, kurā kādas valsts ideoloģija, pārvalde, eko
nomika, kultūra un sadzīve tiek integrēta vai arī pielīdzināta Padomju Savienības mo
delim. Šo terminu attiecina galvenokārt uz laiku pēc Otrā pasaules kara un uz Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) anektētajām teritorijām (Baltijas valstīm, 
Rietumukrainu un Rietumbaltkrieviju), kā arī Viduseiropas un Austrumeiropas val
stīm. Starp šīm valstu grupām pastāv būtiskas atšķirības. 

Tiek uzskatīts, ka sovetizācija Viduseiropas valstīs ilga dažus gadus (aptuveni no 
1947.–1948. gada līdz 20. gs. 50. gadu vidum) un bija saistīta ar Maskavai paklausīgu 
politisko režīmu un tās pārraudzībā īstenotu padomju modeļa pārnešanu uz šīm val
stīm. Sovetizācijas metodēm un mehānismiem Viduseiropā ir veltītas daudzas publi
kācijas.1 Maskavas īstenotie staļiniskie režīmi šajās valstīs padomju politisko un 

1 Sk.: Schöpflin G. Politics in Eastern Europe, 1945–1992. Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell, 1993; Naimark N., 
Gibianskii L. (eds.). The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe 1944–1949. Boulder, CO: 
Westview Press, 1998; Tismeanu V. (ed.). Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in 
East-Central Europe. Budapest; New York: CEU Press, 2009; Snyder T.  T., Brandon R. (eds.). Stalin and 
Europe: Imitation and Domination, 1928–1953. New York: Oxford University Press, 2014. 
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 ekonomisko sistēmu uzskatīja par sava veida ideāltipu un centās to kopēt bez piespie
šanas, tāpēc to mēdz dēvēt par “pašsovetizāciju”.2 Taču vienlaikus Maskavas emisāri 
rūpīgi uzraudzīja un koriģēja sovetizācijas procesu, jo neuzticējās savu satelītvalstu 
kompetencei un dažkārt arī lojalitātei, jo, neraugoties uz to, ka komunistisko Vidus
eiropas valstu vadītāju noturēšanās pie varas bija pilnībā atkarīga no viņu lojalitātes 
Kremlim, dažos jautājumos viņi mēģināja aizstāvēt nacionālās intereses pēc savas 
izprat nes. Lai gan 20. gs. 50.  gadu sākumā Viduseiropas komunistiskajās valstīs bija 
izvei doti visi padomju (staļiniskā) modeļa pamatelementi (vadoņa kults, vienas parti
jas diktatūra, vienas ideoloģijas monopols, vispārēja informācijas telpas un sabiedrības 
kontrole, stingri centralizēta ekonomikas vadība) un to uzturēšanai nepieciešamie me
hānismi, pirmām kārtām – represīvā sistēma, daži pētnieki domā, ka šo valstu režīmus 
nevar uzskatīt par padomju modeļa pilnīgiem analogiem, jo dažādu ģeopolitisku, vēs
turisku un iekšpolitisku apstākļu dēļ šo režīmu konsolidācija bija nepilnīga – šie mo
deļi nepaspēja iesakņoties un būtiski pārveidoties destaļinizācijas procesā.3 Pēc Staļina 
nāves PSRS vadība pakāpeniski bija spiesta atteikties no tiešas kontroles pār saviem sa
telītiem, izmantot elastīgākas un diplomātiskākas metodes un pieļaut dažādu nacionālo 
komunisma versiju attīstību, vienlaikus neatsakoties no dominantes reģionā, kas izpau
dās kā tā sauktā Brežņeva doktrīna.4

Līdz 1953. gadam sovetizācija Viduseiropas valstīs un Padomju Savienības anektē
tajās teritorijās, to skaitā Baltijā, daudzās jomās būtiski neatšķīrās, jo mērķi un izman
totie mehānismi bija līdzīgi. Tas nenozīmē, ka Maskavai abos gadījumos būtu bijis 
stingrs sovetizācijas plāns. Paturot acīs sasniedzamo rezultātu, tā gan Viduseiropas 
valstīs, gan arī Baltijā lielā mērā rīkojās atbilstoši vietējiem apstākļiem un ģeostratēģis
kajai situācijai,5 kas izpaudās kā 1940.–1941.  gadā, tā arī pirmajos pēckara gados 
(1945.–1946. gadā).6 Tomēr būtiska atšķirība bija tā, ka Baltijā Kremļa darbības neiero
bežoja pat formāla suverenitātes respektēšana. Sovetizācijas mērķis bija nevis radīt re
žīmus – klonus, bet gan panākt pēc iespējas ātrāku un pilnīgāku pāreju uz Padomju 
Savienības politisko, administratīvo un ekonomisko sistēmu. Sovetizācijas tempu, 
formu un saturu diktēja Maskava atbilstoši savām interesēm, un vietējām elitēm bija 
atvēlēta tikai paklausīgu izpildītāju loma. Šajā situācijā nevar runāt par pašsovetizāciju. 
Teorētiski visām padomju republikām bija jābūt pilnīgi vienādām ideoloģijas, pārval

2 Connelly J. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945–
1956. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 2000, p. 45; Leffler M. P., Westad O. A. 
The Cambridge History of the Cold War. Volume I. Origins. Cambridge, New York, Melbourne etc.: Cam
bridge University Press, 2010, p. 195.

3 Волокитина Т.  В., Мурашко Г.  П., Носкова А.  Ф., Покивайлова Т.  А. Москва и Восточная Европа. 
Становление политических режимов советского типа (1949–1953): очерки истории. Москва: 
 РОССПЭН, 2002, с. 662–666.

4 Brežņeva doktrīna – PSRS ārpolitiskā doktrīna, kas tika noformulēta pēc Varšavas līguma valstu invāzijas 
Čehoslovākijā 1968. gadā: Padomju Savienībai un citām sociālisma valstīm ir tiesības militāri iejaukties, ja 
kādā no tām tiek apdraudēti “sociālisma iekarojumi”. 

5 Par šo jautājumu Ungārijas gadījumā sk.: Borhi L. Hungary in the Cold War 1945–1956: Between the United 
States and the Soviet Union. Budapest, New York: CEU Press, 2004, pp. 200–202. Par paralēlēm starp situāciju 
Viduseiropas valstīs un Baltijā sk.: Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. Москва: РОССПЭН, 
2008, с. 128–131.

6 J. Zubkova par šķirtni uzskata 1947. gada vidu.
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des principu, ekonomikas, izglītības sistēmas utt. ziņā. Vienīgais, ko varēja darīt vietējā 
elite, bija mēģināt panākt lokālās specifikas respektēšanu, tomēr Staļina laikā šādi mē
ģinājumi lielākoties bija neveiksmīgi. Tā Latvijā uzreiz pēc kara liela daļa vietējo ko
munistu uzskatīja, ka padomju režīma leģitimācijai ir nepieciešams panākt sava veida 
konsensu ar zemniecību, kā arī neforsēt kolektivizāciju, taču šādas idejas Maskavas 
tiešās pārvaldes institūcija republikā – Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) parti
jas (VK(b)P)7 Centrālās komitejas (CK) Latvijas birojs – 1946. gadā nosodīja kā abso
lūti nepieņemamas.

Atšķirībā no Viduseiropas sovetizācija Baltijā neaprobežojās tikai ar Staļina ēru. 
Līdz 1953. gadam tā daudzās jomās bija virspusēja un turpinājās līdz pat perestroikai. 
Lai gan poststaļinisma periodā notika pārmaiņas valsts politikā, tās būtiski nemainīja 
padomju modeļa pamata parametrus – vienas partijas diktatūru, marksismaļeņinisma 
ideoloģijas dominanti, centralizēti plānotas un valstiskotas ekonomikas noteicošo 
lomu. Līdz pat 20. gs. 80. gadu otrajai pusei jebkādi mēģinājumi apšaubīt šā modeļa vai 
tā atsevišķu elementu lietderību nebija iespējami. Tā kā Baltijas republikas, to skaitā arī 
Latvija, bija pakļauta sovetizācijai daudz ilgāku laiku nekā Vidus eiropas valstis, pa
domju modeļa ietekme uz šo republiku sabiedrību bija daudz ilgstošāka un noturīgāka. 
Reakcija uz sovetizāciju bija visai dažāda – no atklātas pretošanās līdz pieņemšanai, 
dažādu pielāgošanās stratēģiju izmantošanai, sovetizācijas pamatpostulātu diskursīvai 
pārformulēšanai, īpaši ideoloģijas un kultūras jomā (piemēram, izmantojot marksisma 
ļeņinisma klasiķu izteikumus, lai aizsargātu nacionālās valodas vai kultūras intereses). 
Ņemot vērā Baltijas valstu sovetizācijas ilgstošo raksturu, Olafs Mertelsmans šajā pro
cesā izdala divas fāzes: staļinisma fāze, kurā galvenais instruments bija represijas un 
kurā centrālā loma sovetizācijā bija drošības orgāniem un Kompartijai; pēcstaļinisma 
fāze, kurā notika izmaiņu nostiprināšanās un padomju modeļa konsolidācija un kura 
prasīja ilgāku laiku – pat vairākus gadu desmitus.8

Sovetizācijas jēdzienam ir izteikti negatīva konotācija, kas ir saistīta ar tā rašanos 
aukstā kara laikā, kad to plaši izmantoja Rietumu publicistikā. Aukstā kara beigas ļāva 
aplūkot šo problēmu no akadēmiskāka, neitrālāka skatpunkta un mēģināt konkrētāk 
izstrādāt jautājumus par sovetizācijas mehānismiem, periodizāciju un saistību ar 
 citiem radniecīgiem konceptiem.

Viens no šādiem konceptiem ir rusifikācija. Neraugoties uz rusifikācijas ciešo sais
tību ar sovetizāciju, starp abiem procesiem nevar likt vienlīdzības zīmi.9 Lai gan Vidus
eiropas valstīs kā Staļina laikā, tā arī vēlāk tika mēģināts izplatīt krievu valodu un kul
tūru, lingvistiskā rusifikācija kā sovetizācijas instruments šeit neguva vērā ņemamus 
panākumus. Citādi tas bija Padomju Savienībā, kur krievu valodas apgūšana tika uz
skatīta par svarīgu padomju cilvēka un padomju tautas veidošanas mehānismu. Krievu 
valodai nebija ar likumu noteikta valsts valodas statusa, 20. gs. 60.–80. gados tā tika 

7 Kopš 1952. gada Padomju Savienības Komunistiskā partija – PSKP.
8 Mertelsmann O. Introduction. The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. Ed. by O.  Mertelsmann. 

Tartu: Kleio, 2003, p. 10.
9 Weeks T.  R. Russification/Sovietization. European History Online. Pieejams: http://iegego.eu/en/threads/

modelsandstereotypes/russificationsovietization/theodorerweeksrussificationsovietization/ (skatīts 
21.02.2016.).
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traktēta kā “starpnacionālās saziņas valoda”. Tā bija obligāta Padomju Savienības Ko
munistiskās partijas institūcijās un lietvedībā, kā arī militārajā jomā, bet daudzās citās 
nozarēs tā dominēja de facto. Centieni padarīt krievu valodu par obligātu otro valodu 
nekrievu tautībām izpaudās, piemēram, 1958.  gada izglītības likumā vai arī 20. gs. 
70. un 80. gadu mēģinājumos pastiprināt krievu valodas apguvi, kas Baltijas republikās 
īstenojās kā krievu valodas mācīšana skolās ar igauņu, latviešu un lietuviešu mācību 
valodu no 1. klases, kā arī bērnudārzu vecākajās grupās un tās lomas pastiprināšana 
profesionālajā un augstākajā izglītībā. Pēdējā kampaņa par krievu valodas mācīšanas 
pastiprināšanu notika 1983.  gadā.10 Krievu valoda tika apgūta ne tikai izglītības sis
tēmā, bet arī obligātajā karadienestā, darbavietās, sadzīvē, televīzijā. 60.–80. gados to 
vairāk vai mazāk bija apguvusi lielākā daļa igauņu, latviešu un lietuviešu. 1979. gada 
PSRS tautas skaitīšanā 52,1 procents lietuviešu, 24,2 procenti igauņu un 56,7 procenti 
latviešu atzina, ka viņi brīvi pārvalda krievu valodu.11 1989. gada tautas skaitīšanā at
tiecīgi tie bija 37,9 procenti lietuviešu, 33,9 procenti igauņu un 64,6 procenti latviešu.12 
Lai gan igauņiem krievu valodas zināšanas patiešām bija vājākās starp baltiešiem, 
zemos rādītājus 1979. gadā var izskaidrot arī ar apzinātu nevēlēšanos uzrādīt patieso 
krievu valodas zināšanu līmeni. Savukārt 1989. gada tautas skaitīšanas rezultātus ne
apšaubāmi ietekmēja neatkarības atgūšanas process un tā rezultātā pieaugusī baltiešu 
vēlēšanās norobežoties no krievu valodas. 

Tautas skaitīšanas dati liecina, ka lingvistiskās rusifikācijas process Latvijā bija 
guvis vislielākās sekmes no visām Baltijas republikām. Tā uzreiz pēc Otrā pasaules 
kara krievu valodu zināja mazāk par pusi latviešu, bet 1989. gadā – jau 82 procenti.13 
Turklāt vismaz sadzīviskas komunikācijas līmenī krievu valodu prata daudz vairāk lat
viešu. 20. gs. 70. un 80. gados latviešu valoda lielākajās pilsētās pamazām aizvien vairāk 
tika izspiesta ne tikai no oficiālās jomas, bet arī no ikdienas saziņas veikalos, sabiedris
kajā transportā, darbavietās. Tas padarīja valodas problēmu par vienu no sāpīgākajiem 
jautājumiem. Latvijas vadības mēģinājumi risināt šo problēmu 1956.–1958. gadā bija 
viens no galvenajiem punktiem apsūdzībās nacionālismā, kas noveda pie daudzu re
publikas politiskās elites locekļu atcelšanas no amatiem. Rezultātā 20.  gadsimta 
60.–80. gados latviešu valodas stāvoklis un krievu valodas ekspansija būtībā bija aiz
liegts temats, kuru nedrīkstēja publiski apspriest. 

Krievu valodas ekspansija kā drauds nacionālās valodas un kultūras pastāvēšanai 
tika izjusta arī Igaunijā un Lietuvā. 1980.  gadā Tallinā notika spontāna skolēnu de

10 Sk.: In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 2012, 
pp. 78–89.

11 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. Москва: 
Финансы и статистика, 1984, c. 71. Pieejams: http://istmat.info/files/uploads/17649/chislennost_i_sostav_
naseleniya_sssr_1984.pdf (skatīts 21.02.2016.).

12 Болдырев В. А. Итоги переписи населения СССР. Москва: Финансы и статистика, 1990, c. 37. Pie ejams:  
http://istmat.info/files/uploads/17594/naselenie_sssr._po_dannym_vsesoyuznoy_perepisi_naseleniya_ 
1989g.pdf (skatīts 23.02.2016.). Abās aptaujās dati attiecas uz attiecīgās tautības iedzīvotājiem, kas dzīvoja visā 
Padomju Savienībā.

13 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, 438. lpp. (Latvijas Vēsturnieku ko
misijas raksti, 7. sēj.). 
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monstrācija pret rusifikāciju un 40 pazīstami intelektuāļi uzrakstīja vēstuli Padomju 
Savienības Kompartijas galvenajai avīzei “Pravda”, kurā iestājās pret rusifikāciju. Vēs
tule netika publicēta, bet tās autorus vajāja partijas institūcijas un padomju slepenpoli
cija Valsts drošības komiteja (VDK). 1982. gadā igauņu disidenti atkal vairākkārt pro
testēja pret rusifikāciju, tostarp arī pret Mūgas (Muuga) ostas celtniecību, jo lingvistiskā 
rusifikācija Igaunijā un Latvijā gāja roku rokā ar pastiprinātu imigrāciju no citām re
publikām un būtiskām etniskā sastāva izmaiņām un šādi vērienīgi celtniecības darbi 
veicināja darbaspēka ieplūšanu no citām PSRS republikām.14

 Lingvistiskās rusifikācijas panākumus Latvijā var izskaidrot ar dažādiem fakto
riem, piemēram, ar forsēto sociālistisko industrializāciju, Maskavas un republikas va
dības politiku, kā arī ar to, ka Latvijā kopš 1944.–1945. gada apmetās uz dzīvi ļoti 
daudz krieviski runājošo un valodas vide, sevišķi lielākajās pilsētās, bija daudz nelab
vēlīgāka cilvēkiem, kuri nepārvaldīja krievu valodu. 1989. gadā no Latvijā dzīvojoša
jiem nelatviešiem tikai nedaudz vairāk kā 22 procenti pārvaldīja latviešu valodu, Igau
nijā igauņu valodu prata tikai 15 procenti iebraucēju. Augstāks šis skaitlis bija etniski 
viendabīgākajā Lietuvā, kur lietuviešu valodu pārvaldīja 35 procenti cittautiešu.15 

Neraugoties uz lingvistiskās rusifikācijas panākumiem, padomju ideologu cerības, 
ka krievu valodas zināšanu un lietošanas līmeņa pieaugums palielinās baltiešu lojalitāti 
pret padomju valsti, nedeva gaidītos rezultātus. Nacionālo valodu diskriminācija tika 
uztverta kā sava veida padomju koloniālās politikas simbols, tādēļ 80. gadu otrajā pusē, 
sākoties perestroikai, prasības piešķirt nacionālajām valodām valsts valodas statusu bija 
vienas no pirmajām, ko izvirzīja tautas kustības Baltijas republikās. 

Otrs ar sovetizāciju saistīts koncepts ir padomju impērisms,16 kas, tāpat kā soveti
zācija, ir saistīts ar dominanti un kontroli. Tieši dominante un kontrole ir tās, kas ļauj 
definēt PSRS kā impērisku.17 Dominante un kontrole izpaudās ne tikai attiecībās ar 
“ārējo impēriju”, kuru veidoja Viduseiropas satelītu režīmi aukstā kara laikā, bet arī 
“iekšējo impēriju” – “centra” attiecībās ar nacionālajām republikām.18 Pēc Marka Bei
sindžera domām, pastāv atšķirība starp daudznacionālu valsti un impēriju, un to no
saka tas, ka impērijā pastāv nacionāla opozīcija “centram”, respektīvi, impērija ir kon
struēts jēdziens, kurā izpaužas apspiesto nāciju neapmierinātība ar savu stāvokli.19 
Centra un perifērijas attiecības impērijā var traktēt arī kā attiecības starp metropoli un 

14 AarelaidTart A. Estonia. Europe since 1945: An Encyclopedia. Vol. I. Ed. by B. A. Cook. London & New York: 
Routledge, 2001, p. 341; Raun T. U. Estonia and the Estonians. Updated second edition. Stanford, California: 
Hoover Institution Press, 1991, p. 198.

15 Ozoliņš U. Introduction: the struggle for the status of the Latvian language during the Soviet occupation 
1944 to 1989. In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 
2012, p. 15.

16 Skatījums uz Padomju Savienību kā impēriju, lai gan pretrunīgs, ir tik populārs, ka to var uzskatīt par 
vispārpieņemtu (Beissinger M. R. The Persistence of the Empire in Eurasia. AAASS NewsNet, Vol. 48, No. 1, 
January 2008, p. 2).

17 Sk., piem.: Pravda A. The End of the Outer Empire: Soviet-East European Relations in Transition, 1985–1990. 
London: Sage, 1992; Pearson R. The Rise and Fall of the Soviet Empire. New York: Palgrave Macmillan, 2002; 
Sebestyen V. Revolution 1989: The Fall of the Soviet Empire. London: Weidenfeld & Nicolson, 2009.

18 Beissinger M. R. The Persistence of the Empire in Eurasia, p. 5. 
19 Sk.: Beissinger M. R. Soviet Empire as “Family Resemblance”. Slavic Review, Vol. 65, Summer 2006, pp. 294–

303.
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kolonijām. Padomju Savienības pētniecībā šis koncepts biežāk tiek attiecināts uz Cen
trālās Āzijas republikām. Tomēr ir arī mēģinājumi šo konceptu izmantot, pētot Baltijas 
republikas padomju impērijas sastāvā.20 

Neraugoties uz iebildumiem, daudzi pētnieki sovetizācijas konceptu izmanto, ru
nājot par padomju modeļa uzspiešanu kā “ārējās”, tā arī “iekšējās” impērijas tautām. 
Vienlaikus mūsdienu akadēmiskajā vidē pastāv vienprātība, ka sovetizāciju nevar re
ducēt tikai uz represiju un piespiešanas mehānismu izmantošanu un ka tā ir attieci
nāma uz visai plašu ne tikai ekonomisko un politisko, bet arī sociālo, kultūras un sa
dzīves procesu loku. Sovetizācija “bija kompleksa modernizējoša/civilizējoša revolūcija 
no augšas, kas ietvēra jaunu identitāšu veidošanos, simboliskās telpas rekonfigurāciju, 
jaunu rituālu veidošanu, jaunu uzvedības kodu, kultūras normu, komunikācijas prakšu 
ieviešanu un, visbeidzot, mēģinājumu izveidot emocionālas attiecības starp pilsoņiem 
un valsti”.21

Sovetizācija Baltijas valstīs ir aplūkota vairākās publikācijās, kuru autori ir mēģi
nājuši konceptualizēt kā tās instrumentus, tā arī attīstības posmus.22 Nenoliedzami, 
Baltijas valstu sovetizācija notika ļoti līdzīgi, tomēr jāņem vērā, ka, neraugoties uz cen
tralizāciju un unifikāciju, atšķirības starp Baltijas republikām pastāvēja un bija visai 
noturīgas. Maskavas politikas spiediens bija vienāds, tomēr Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 
dažādos sektoros sovetizācijas procesa norise un tās rezultāti bija visai atšķirīgi, kas iz
rietēja no dažādiem faktoriem – demogrāfiskās situācijas, urbanizācijas un industriali
zācijas pakāpes pirmspadomju posmā, kultūras atšķirībām u.c. Šīs atšķirības galu galā 
ietekmēja gan neatkarības atgūšanas procesu 1988.–1991. gadā, gan arī Baltijas valstu 
attīstības variācijas pēc neatkarības atgūšanas.

Kopš neatkarības atgūšanas sovetizācijas dažādu aspektu pētniecība Latvijā notiek 
dažādos virzienos un aptver visai plašu problēmu loku – politiskās un ekonomiskās 
struktūras transformāciju, pirmspadomju politiskās elites iznīcināšanu un jaunās pa
domju politiskās elites veidošanu, padomju kontroles un dominantes mehānismu at
tīstību, ideoloģijas un kultūras sovetizāciju utt. Līdz šim vēsturnieki gan vairāk pētījuši 
represijas un to, kā sabiedrība pretojās sovetizācijai, mazāk uzmanības ir veltīts adap
tācijas un pielāgošanās stratēģijām, sovetizācijas ietekmei uz sabiedrības uzvedības un 
kultūras normām, vērtībām un identitātēm, respektīvi, tam, vai un kā sovetizācija no
teiktās jomās tika internalizēta. Šī tematika vairāk ir atklāta nevis vēsturnieku darbos, 
bet gan komunikācijas zinātnes, kulturoloģijas un sociālā konteksta pētījumos, bet so

20 Sk.: Agarin T. Demographic and Cultural Policies of the Soviet Union in Lithuania from 1944 to 1956. 
A  PostColonial Perspective. The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. Ed. by O.  Mertelsmann. 
Tartu: Kleio, 2003, pp. 111–126; Annus E. The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. Journal of Baltic 
 Studies 43, Issue 1, 2012, pp. 21–45.

21 Apor B. Sovietization, Imperial Rule and the Stalinist Leader Cult in Central and Eastern Europe. The Sha-
dow of Colonialism on Europe’s Modern Past. Ed. by R. Healy, E. Dal Lago. New York: Palgrave Macmillan, 
2014, p. 235.

22 Oberländer E. Instruments of Sovietization in 1939/40 and after 1944/45. The Soviet Occupation Regime in 
the Baltic States 1944–1959: Policies and Their Consequences. Materials of an International Conference. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, pp. 50–58; Mertelsmann O. Introduction, pp. 9–18; Mertelsmann O. 
What is Sovietization? Everyday Life in Stalinist Estonia. Ed. by O. Mertelsmann. Frankfurt am Main, New 
York, Oxford: Peter Lang, 2012, pp. 9–25.
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vetizācijas ietekmes raksturošana tajos parasti ir blakusprodukts citas problemātikas 
pētniecībā, lai gan ir arī mēģinājumi tiešāk sasaistīt sociālās atmiņas pētniecību ar pa
domju posma sabiedrības mentalitātes rekonstrukciju.23

Sovetizācijas posmi un instrumenti Latvijā

Latvijas, tāpat kā visas Baltijas, sovetizācijā varam izdalīt vairākus posmus: 
1) 1940.–1941. gads; 2) 1944.–1953. gads; 3) 1954. gads–20. gadsimta 80. gadi. Jāuz
sver, ka tie ir diezgan vispārēji un atspoguļo izmaiņas Padomju Savienībā kopumā, kas 
izrietēja no tā, ka sovetizācija bija “no augšas” vadīts un regulēts process un ir diezgan 
grūti runāt par tā specifisku dinamiku, kas nebūtu atkarīga no PSRS vadības politikas 
iz maiņām. 

Sovetizācijas galvenais instruments pirmajos divos posmos bija terors un represi
jas. To spilgtākā izpausme bija masu deportācijas no Latvijas 1941. gada 14. jūnijā un 
1949. gada 25. martā, kurās no Latvijas uz Sibīriju izveda attiecīgi 15  42424 un 
42 12525 iedzīvotājus. Represijas ietvēra arī arestus, ieslodzījumu uz ilgiem termiņiem 
Gulaga nometnēs, nāves sodus, kā arī mazāka mēroga deportācijas. Kopējais padomju 
režīma tiešo politisko represiju upuru skaits, pēc autores aplēsēm, varētu būt apmēram 
180–190 tūkstoši, kas bija mazāk nekā Lietuvā, bet vairāk nekā Igaunijā. Pēc Josifa Sta
ļina nāves 1953. gadā tiešas represijas neīstenoja tik plaši, tomēr, saskatot būtiskas no
virzes no vēlamā virziena, Maskava nekavējās tās likt lietā. Nenoliedzami, tika izman
toti arī citi sovetizācijas instrumenti, piemēram, propaganda, kā arī nacionālo tradīciju 
izmantošana sekmīgākai padomju dzīvesveida un ideoloģijas internalizācijai sabied
rībā, atbilstoši tēzei par sociālistiskās kultūras nacionālo formu un sociālistisko saturu. 
Taču šie pasākumi nedotu cerēto efektu, ja tos nepastiprinātu represijas vai to draudi. 

Sovetizācija notika ciešā Maskavas kontrolē, bet tās formas un metodes laika gaitā 
mainījās. Lai gan priekšplānā kā 1940. gada vasaras “sociālistisko revolūciju” organizē
tājas tika izvirzītas Baltijas valstu kompartijas, faktiski tās pildīja Maskavas norādīju
mus. Latvijā 1940. gada vasarā sovetizācijas vadītāji bija PSRS emisārs Andrejs Višin
skis (līdz 21. jūlijam), PSRS sūtniecība un PSRS Iekšlietu tautas komisariāta pārstāvji. 
Latvijas Komunistiskā partija (LKP) padomju pārstāvjiem kalpoja par sava veida 
“kadru banku”, kas organizēja tos, kas vēlējās sadarboties ar padomju režīmu. Pēc Lat
vijas aneksijas 1940.   gada septembra vidū PSRS sūtniecību Latvijā likvidēja, sūtni 

23 Zirnīte M. Mutvārdu vēstures liecības konfrontācijā ar 20. gadsimta 60.–80. gadu presi. Latvija un Austrum-
eiropa 20. gadsimta 60.–80. gados. (Starptautiskās konferences referāti, 2006. gada 10. oktobris, Rīga). Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 146.–155. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.); Sale
niece I. Mutvārdu vēstures avotu izmantošana 20. gadsimta 60.–80. gadu Latvijas vēstures pētīšanā: reliģiskā 
dzīve. Turpat, 156.–165. lpp.; Šūpulis E. Atmiņu politika: vēlīnā sociālisma vērtējums dzīvesstāstos. Turpat, 
166.–171. lpp.; Saleniece I. (sast.). 1949. gada 25. martā izvesto balsis. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008.

24 Riekstiņš J. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts 
ar hīvs; Nordik, 2001, 14. lpp.

25 Riekstiņš J. 1949. gada 25. marta deportācija Latvijā. Aizvestie. 1949. gada 25. marts, 1. daļa. Rīga: Latvijas 
Valsts ar hīvs; Nordik, 2007, 23. lpp.
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 Vladimiru Derevjanski nozīmēja 
par VK(b)P CK un PSRS Tautas ko
misāru padomes (TKP) pilnvaroto. 
V.  Derevjanska un viņa aparāta 
 uzdevums bija vadīt un kontrolēt 
Latvijas sovetizāciju. Turklāt vien
laikus Latvijas sovetizāciju 1940.–
1941.  gadā kontrolēja arī dažādas 
militārās un drošības struktūras. Tā
dējādi infor māciju par sovetizācijas 
gaitu un rezultātiem, kā arī par re
publikas kompartijas CK un pārval
des orgānu darbību Maskava saņēma 
no dažādiem avotiem. Maskavā Bal
tijas valstu sovetizāciju kontrolēja 
VK(b)P CK sekretārs Andrejs 
Andrejevs.

Pēc atkārtotās okupācijas 1944.–
1945. gadā sovetizācijas procesa 
kontrolei tika izmantota līdzīga 
shēma. Lai Baltijas valstu komparti
jām palīdzētu stabilizēt situāciju, 
tika izveidoti speciāli VK(b)P CK bi
roji. Lietuvas un Igaunijas birojus iz
veidoja 1944. gadā ar VK(b)P CK 
11.  novembra, bet Latvijas – ar 
29. decembra lēmumu. 

Igauņu vēsturnieks Tenu Tann
bergs Baltijas biroju uzdevumus for
mulē šādi: 1) palīdzēt ieviest pa
domju pārvaldes aparātu; 2) ieviest 
padomju ekonomisko modeli; 3) ap
spiest bruņoto un nevardarbīgo 
 pretošanos; 4) ievirzīt garīgo dzīvi 
at bilstoši padomju standartiem; 

5) kon trolēt republiku vadību un infor mēt centru.26 Paši galvenie faktiski bija trešais 
un piektais uzdevums. Biroja sastāvā bija arī valsts drošības orgānu pilnvarotais, kas 
bija biroja vadītāja vietnieks. Viņa pienākumos ietilpa ne tikai bruņotās pretestības ap
karošana, bet arī Maskavas informēšana par Latvijas PSR vadības uzvedību un lojali
tāti. Sākotnēji biroju sastāvā nebija paredzēts iekļaut republikas vadību (Kompartijas 
pirmo sekretāru un Tautas komisāru padomes priekšsēdētāju), bet galu galā to izda

26 Таннберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Исследования 
и документы. Москва: РОССПЭН, 2010, c. 28. 

1. att. Padomju okupācijas pirmā diena – Sarkanās armijas tanks 
Rīgas ielās 1940. gada 17. jūnijā (LVKFFDA, 
1. f., 17565N)

2. att. Maskavas “gubernators” Vladimirs Derevjanskis 
Latvijā 1940.–1941. gadā (LVKFFDA, 1. f., 32735N)
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rīja, tādējādi vismaz formāli mazinot 
 iespaidu par birojiem kā Maskavas tiešas 
kontroles institūcijām. Latvijā par biroja 
 locekļiem kļuva republikas Kompartijas 
 pirmais sekretārs Jānis Kalnbērziņš un Tau
tas komisāru padomes priekšsēdētājs Vilis 
Lācis.

1946. gadā biroja kontrolējošā loma Lat
vijā pilnībā izpaudās vairākās konflikta 
 situācijās, kurās toreizējais biroja vadītājs 
Vasilijs Rjazanovs saskatīja nacionālisma iz
pausmes. Vislielākais skandāls izraisījās sa
karā ar dažu Latvijas vadības pārstāvju at
tieksmi pret zemniecību. LK(b)P CK trešais 
sekretārs Jānis Jurgens, kurš atbildēja par 
lauksaimniecību, bija atzinis, ka partijai ir 
jāiekaro zemnieku uzticība.27 Tas tika uz
tverts kā nacionālistiska novirze no partijas 
mērķa, jo iznāca, ka Jurgens traktē visus 
zemniekus kā vienotu slāni un nesaskata atšķirību starp “kulakiem” un “darba zemnie
kiem”. Šādi incidenti skaidri parādīja, kurš republikā ir noteicējs, un nevar noliegt, ka 
republikas vadība biroja likvidāciju 1947. gada 27. martā, kad vienlaikus darbību bei
dza arī Igaunijas un Lietuvas birojs, uztvēra ar atvieglojumu. Baltijas biroju likvidāciju 
izraisīja Maskavas pārliecība, ka stāvoklis ir pietiekami stabils. Kontroli uzticēja pastā
vīgiem VK(b)P CK instruktoriem, katrai republikai atsevišķi. Tika atrasta “varas kon
troles forma, kas nebija tik uzskatāma un uzmācīga kā agrāk, bet tomēr ļāva kontrolēt 
visu republiku”.28 Vēl viena Maskavas kontroles forma bija PSKP (Padomju Savienības 
Komunistiskās partijas) CK pārbaudes komisiju, tā saukto brigāžu nosūtīšana uz re
publiku 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 pa
matu, lai izrēķinātos ar Eduardu Berklavu un citiem nacionālkomunistiem 1959. gada 
jūlijā. 

Latvijā Maskavas galvenā novērotāja loma tika uzticēta LKP CK otrajam sekretā
ram, kas parasti bija krievs un iebraucējs no citas republikas un kura pienākumos 
 ietilpa kadru politika – viņš kontrolēja iecelšanu amatos jeb tā saukto nomenklatūras 
kadru atlasi. Šāda kontroles forma pastāvēja arī citās republikas augstākās pārvaldes 
institūcijās, 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 atsūtīti no PSRS. 

27 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. Sīkāk šis konflikts aplūkots: 
Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. Москва: РОССПЭН, 2008, с. 298–300.

28 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953, с. 145.

3. att. Latvijas PSR augstākās amatpersonas – LKP 
pirmais sekretārs Jānis Kalnbērziņš (no labās) un 
Tautas komisāru padomes / Ministru padomes 
priekšsēdētājs Vilis Lācis 20. gs. 50. gados (LVKFFDA, 
134434N) 
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Latvijā šis princips tika saglabāts līdz pat Staļina nāvei. 1953. gada jūnijā sakarā ar 
Lavrentija Berijas uzsākto kursu uz nacionālo kadru izvirzīšanu par LKP otro sekre
tāru kļuva latvietis Vilis Krūmiņš. Tomēr jau 1956. gadā par otro sekretāru atkal kļuva 
no Maskavas atsūtītais pārstāvis – Filips Kašņikovs. 1958. gada LKP kongresā pret viņu 
nobalsoja diezgan daudz kongresa delegātu, un rezultātā CK plēnumā viņu atkārtoti 
neievēlēja.29 Šāda nepaklausība Maskavas gribai liecināja par to, ka pēc PSKP 20. kon
gresa bija notikusi vērā ņemama liberalizācija arī kompartijas funkcionāru prātos. Par 
otro sekretāru atkal kļuva V. Krūmiņš, taču jau 1959. gada beigās viņš savu amatu zau
dēja. Turpmāk otrā sekretāra amatā bija tikai nelatvieši (krievi un viens ukrainis). 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 repub
likā. LKP CK birojs faktiski bija galvenā likumdošanas institūcija republikā, jo bez tās 
akcepta nevarēja tikt pieņemts neviens likums vai Augstākās padomes (AP) Prezidija 
dekrēts un par AP sesiju sasaukšanu vispirms izlēma LKP CK birojs. Arī izpildvaras – 
LPSR Ministru padomes – svarīgākie lēmumi tika pieņemti kopā ar LKP CK. Ministru 
padomes uzdevums bija risināt tīri tehniskus jautājumus, kas bija saistīti ar lēmumu 
izpildi. Stratēģiju noteica CK. Taču LKP CK biroja direktīva rakstura lēmumi parasti 
bija attiecīgu PSKP CK lēmumu lokalizētas versijas. Arī Latvijas PSR likumi bija iden
tiski atbilstošiem PSRS likumiem. Nelielas atkāpes no vissavienības likumiem tika pie
ļautas tikai ļoti retos gadījumos un tikai iepriekš saskaņojot ar Maskavu. 

Kompartijas kontrole pastāvēja kā horizontālā līmenī – no CK uz rajonu (līdz 
1950. gadam – apriņķu) partijas komitejām un izpildu komitejām līdz pagastiem  / 
ciema padomēm, rūpnīcām, kolhoziem, sovhoziem un iestādēm –, tā arī vertikālā 
 līmenī – no partijas pirmorganizācijām, kuru uzdevums bija kontrolēt savas iestādes 
vai uzņēmuma darbību, līdz rajona partijas komitejām, kas atbildēja par attiecīgā ra
jona politisko stāvokli un ekonomiskās darbības rezultātiem. 

Tomēr LKP CK faktiski tikai daļēji varēja kontrolēt vai vispār nevarēja kontrolēt 
vērā ņemamus ekonomiskās un politiskās dzīves sektorus. Ārpus tās kontroles atradās 
arī 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 ar
mijniekiem bija rezervētas tiesības nerēķināties ar republikas vadību, ja tas tika uzska
tīts par lietderīgu.

Staļina laikā tika mēģināts izveidot sabiedrību, kura visos aspektos tiktu kontro
lēta no centra, – t.i., totalitāru sabiedrību –, taču, kā uzskata daudzi pētnieki, pilnīgu 
kontroli tā arī neizdevās īstenot.30 Maskavas centieni radīt cieši kontrolētu varas verti
kāli Staļina laikā izpaudās arī Latvijas sociālistiskajā industrializācijā, kur republikas 

29 LKP XV kongresa stenogramma. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (LVA),  PA101. f., 21. apr., 
11.  l., 1.–6. lp. Pret F. Kašņikovu nobalsoja 223 delegāti no 653, t.i., gandrīz trešā daļa. Lai gan no dažām 
līdz dažiem desmitiem balsu saņēma daudzi potenciālie CK locekļi, tik liels balsu skaits “pret” bija ārkārtīgi 
neparasts, un to uztvēra kā nopietnu signālu.

30 Шубин А. В. От “застоя” к реформам. СССР в 1917–1985 гг. Москва: РОССПЭН, 2001, c. 103.
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intereses bija pakļautas “centra” politikai, īpaši nozarēs, kas bija saistītas ar bruņošanās 
vajadzībām vai ar valsts stratēģiskajām interesēm. Vissavienības pakļautības uzņē
mumu partijas komitejas bija LKP sastāvā, tomēr uzņēmumu ekonomisko un sociālo 
politiku noteica to priekšniecība Maskavā, kuru republikas vadība parasti nevarēja 
 ietekmēt. 

Stingri centralizētās vadības modelis bija neefektīvs, tādēļ 20. gadsimta 50. gadu 
vidū PSRS vadība mēģināja atrast veidu, kas labāk saskaņotu “centra” un republiku in
tereses. Radikālākais risinājums bija tautas saimniecības padomju jeb sovnarhozu 
(совнархоз31) ieviešana 1957. gadā, kad rūpniecības pārvalde tika nodota teritoriālām 
vienībām – apgabaliem un republikām. Latvijā šī padome darbojās visai veiksmīgi, 
taču daudzās citās PSRS republikās tā nebija, turklāt Maskavu satrauca partikulārisma 
tendences republikās un apgabalos. 1965. gadā tautas saimniecības padomes likvidēja, 
atgriežoties pie agrākās vertikālās pārvaldes shēmas, kurā svarīgākie uzņēmumi bija 
pakļauti vissavienības ministrijām. Recentralizācija skāra pirmām kārtām lielākos un 
stratēģiski svarīgākos uzņēmumus. 

Viens no daudzajiem PSRS politiskās un ekonomiskās sistēmas paradoksiem bija 
tas, ka republikas vadības efektivitāti Maskava novērtēja pēc tās ieguldījuma kopējā 
valsts ekonomikā. Tādēļ Baltijas republiku vadība bija ieinteresēta industrializācijā, 
taču vienlaikus tai nācās risināt tās demogrāfiskās, sociālās un politiskās sekas, kas bija 
saistītas ar pastiprinātu darbaspēka ieplūšanu no citām republikām, sociālās infra
struktūras atpalikšanu no rūpniecības attīstības, nacionālo attiecību saasināšanos, bet 
republiku vadības iespējas regulēt industriālo attīstību tā, lai neveidotos disproporcijas, 
bija ļoti ierobežotas.

31 Совет народного хозяйства (krievu val.).

4. att. Baltijas reģiona politiskās vadības tikšanās ar militāro vadību 1960. gada februārī. 
 Pirmajā rindā pirmais no kreisās – BKA Kara padomes loceklis, Politiskās pārvaldes priekšnieks 
Ņikita Djomins, ceturtais – Kaļiņingradas apgabala Komunistiskās partijas komitejas pirmais 
sekretārs Nikolajs Konovalovs, piektais – PSRS aizsardzības ministra vietnieks maršals 
Ivans Bagramjans, sestais – LKP CK pirmais  sekretārs Arvīds Pelše, septītais – Igaunijas 
Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs Johanness (Ivans) Kebins, astotais – Lietuvas 
Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs  Antans Sniečkus, devītais – LPSR Ministru padomes 
priekšsēdētājs Jānis Peive, desmitais – BKA pavēlnieks ģenerālleitnants Josifs Gusakovskis 
(LVKFFDA, 1. f., 3561P)
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Būtisks sovetizācijas priekšnoteikums bija Kompartijas kontroles nodrošināšana 
pār visām sabiedrības dzīves jomām un partijas saaugšana ar varas struktūrām. Primā
rais instruments Kompartijas kontroles nodrošināšanai bija partijas nomenklatūras iz
veidošana. Tās augstākais slānis veidoja Latvijas PSR politisko un saimniecisko eliti. 
Politiskās elites lielāko daļu sākotnēji veidoja cilvēki, kurus atsūtīja no citām padomju 
republikām – etniskie latvieši (Latvijā viņus bija pieņemts saukt par Krievijas latvie
šiem) vai arī cittautieši (pārsvarā krievi). Etniskajiem latviešiem bija rezervētas vietas 
republikas vadības augstākajos, publiski eksponējamos posteņos, bet viņu vietnieku un 
padomnieku lomu pildīja krievi. Šāda politika 1940.–1941. gadā un pirmajos pēckara 
gados tika īstenota arī Igaunijā un Lietuvā. Vietējo komunistu trūkums bija sevišķi izjū
tams pirmajos pēckara gados, kad vietējiem latviešiem vispār neuzticējās, turklāt viņu 
īpatsvars republikas Kompartijā bija niecīgs (1947. gada 1. janvārī tikai apmēram des
mitā daļa no LKP biedriem).32 Vietējo latviešu komunistu trūkumu centās aizstāt ar 
citās PSRS republikās dzīvojošajiem latviešiem. 1945.  gada sākumā tika apzināti 
4346 cilvēki, kurus uzskatīja par noderīgiem nosūtīšanai darbam uz Latviju,33 krietni 
vairāk nekā igauņu un lietuviešu kopā, jo, neraugoties uz 1937.–1938. gada represijām, 
kuru laikā tika nošauti ļoti daudzi PSRS dzīvojošie latviešu komunisti, Krievijā, Ukrainā 
un citur dzīvoja liels skaits latviešu, kuri tur bija apmetušies jau cara valdīšanas laikā vai 
arī bija nokļuvuši Pirmā pasaules kara un Pilsoņu kara laikā. Krievijas latvieši vai viņu 
pēcnācēji saglabāja spēcīgas pozīcijas varas virsotnēs līdz pat 20. gadsimta 80. gadiem. 
Pie šīs grupas piederēja visi LKP pirmie sekretāri līdz 1988. gadam (Jānis Kalnbērziņš, 
Arvīds Pelše, Augusts Voss, Boriss Pugo), kā arī republikas Ministru padomes priekš
sēdētāji no 1959. līdz 1988. gadam (Jānis Peive, Vitālijs Rubenis, Jurijs Rubenis). 

Būtiska visu Baltijas republiku iezīme bija arī sava veida transrepublikāniskās elites 
pastāvēšana paralēli vietējai politiskajai un saimnieciskajai elitei. To veidoja PSRS bru
ņoto spēku vadība Baltijas valstīs, kā arī lielo vissavienības uzņēmumu (lielo rūpnīcu, 
dzelzceļa, jūras kuģniecības, civilās aviācijas) vadītāji, kuru darbību republikas vadība 
varēja ietekmēt minimāli, un tā savā ziņā veidoja Maskavas kontroles papildu sviru pār 
republiku.

Baltijas valstu sovetizācija notika ciešā Maskavas kontrolē, bet balstījās uz vietējām 
republiku kompartijām, kurām bija jākļūst par galveno koordinējošo spēku sovetizā
cijā un par to asi, uz kuras balstās visa republikas politiskā sistēma. 

Okupācijas brīdī, 1940. gada jūnijā, Komunistiskā partija Latvijā, tāpat kā pārējās 
Baltijas valstīs, bija ļoti vāja un sākumā nespēja pildīt tai dotos uzdevumus. LKP legali
zācija formāli notika 1940. gada 28. jūnijā, bet faktiski – jau 21. jūnijā. Tā bija vienīgā 
partija, kam pēc padomju okupācijas atļāva legalizēties. Lai gan līdz pat Latvijas iekļau
šanai PSRS sastāvā, kas notika 1940. gada 5. augustā, LKP formāli nebija iekļauta varas 
vertikālē, tomēr Augusta Kirhenšteina valdība faktiski visus lēmumus saskaņoja ar 
partijas Centrālo komiteju, kā arī ar PSRS sūtniecību. 

32 Krūmiņš G. Teritorijas pārvaldes organizēšana un vadošo darbinieku atlases politika Latvijā 1944.–1947. gadā. 
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 650. lpp. (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.).

33 Turpat, 651. lpp. 
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1940. gada vasarā LKP nespēja pildīt sovetizācijas funkciju gan pieredzes trūkuma 
dēļ, gan arī tādēļ, ka tās biedru skaits bija pārāk mazs. Oficiālos LKP dokumentos mi
nēts, ka legalizācijas brīdī partijā esot bijis aptuveni 500 biedru.34 Tomēr citi materiāli 
liek domāt, ka arī tas ir pārāk optimistisks novērtējums un reālais kompartijas biedru 
skaits legalizācijas brīdī bija mazāks. Jāņem gan vērā, ka pēc Latvijas okupācijas kom
partijas biedru skaits visai strauji pieauga – sākumā uz vietējo iedzīvotāju rēķina, bet 
1941. gadā komunistu skaita pieaugumu gandrīz pilnībā veidoja no citām PSRS repub
likām atsūtītie komunisti. 

Pēc kara Komunistiskās partijas biedru skaita pieaugums bija ļoti straujš. LKP sta
tistiskās atskaites liecina, ka 1946. gada sākumā to bija gandrīz 11 000, bet pēc 10 ga
diem  – 48,5 tūkstoši, 1966. gada sākumā – 102,8 tūkstoši, bet 1986. gada sākumā – 
177,3  tūkstoši partijas biedru un kandidātu.35 Lai gan lielāko daļu pieauguma veidoja 
pilsētnieki, arī laukos partijas biedru skaits bija strauji pieaudzis. Tomēr jāatzīmē, ka 
partijas biedru skaita pieaugums pārsvarā notika uz nelatviešu rēķina – par to liecina 
LKP statistiskās atskaites par komunistu nacionālo sastāvu. Lai gan kopš 20. gadsimta 
60. gadiem latvieši vairāk tika uzņemti kompartijā un viņu īpatsvars partijas biedru vidū 
pieauga, tas nekad nesasniedza latviešu īpatsvaru republikā: 1950. gada sākumā latvieši 
bija 25,9 procenti no visiem partijas biedriem, bet 1989. gadā – 39,7 procenti.36 Šajā ziņā 
situācija Latvijā būtiski atšķīrās no Igaunijas un Lietuvas. Igaunijā igauņu īpatsvars Ko
munistiskajā partijā pieauga no 43,6 procentiem 1953.  gadā līdz 52,3 procentiem 
1971.  gadā. 70.  gados pēc pamatiedzīvotāju īpatsvara Komunistiskajā partijā Igaunija 
bija trešā starp PSRS republikām. Turpmākajos gados igauņu īpatsvars sāka samazinā
ties, jo, pieaugot nekrievu iedzīvotāju skaitam, viņi sāka dominēt arī starp jaunuzņemta
jiem partijas biedriem. Tomēr 1981. gadā igauņi joprojām bija 50,8 procenti no visiem 
republikas Komunistiskās partijas biedriem.37 Lietuvā 1953. gadā lietuviešu īpatsvars re
publikas Komunistiskajā partijā bija 37 procenti, bet 1965. gadā – jau 63,7 procenti.38 Tā 
kā partijas biedra karte bija obligāts priekšnoteikums (ar ļoti retiem izņēmumiem) no
menklatūras amatu ieņemšanai, šie skaitļi atspoguļo latviešu relatīvi vājās pozīcijas Pa
domju Latvijas elitē, turklāt tieši tajās jomās, kas no padomju režīma viedokļa bija vis
svarīgākās, piemēram, Komunistiskās partijas struktūras, lielie rūpniecības un transporta 
(dzelzceļa, jūras tirdzniecības flotes, civilās aviācijas) uzņēmumi. Pamatiedzīvotāju pozī
cijas komunistiskajā elitē bija stiprākas vienīgi lauku rajonos (taču tikai sākot ar 20. gad
simta 60. gadiem, turklāt 70.–80. gados arī tur daudzviet latviešu īpatsvars samazinājās), 
bet no nozarēm – lauksaimniecībā, lauku rajonu vietējā pārvaldē, kultūrā un izglītībā.

Vietējie komunisti labi apzinājās, ka latviešu relatīvi mazais īpatsvars LKP ne tikai 
ierobežo viņu karjeras iespējas, bet arī mazina padomju režīma leģitimitāti. 20. gad
simta 50. gadu otrajā pusē viņi centās popularizēt domu, ka latviešiem vairāk  jāiesaistās 

34 Sk. LVA, PA101. f., 5. apr., 1. l., 14. lp.
35 LVA, PA101. f., 8. apr., 50. l., 34. lp.; 18. apr., 136. l., 25. lp.; 28. apr., 127. l., 30.–32. lp.; 55. apr., 154. l., 10. lp. 
36 LVA, PA101. f., 12. apr., 134. l., 65. op. lp.; 63. apr., 5. l., 10. lp.
37 Raun T.  U. Estonia and the Estonians. Updated second edition. Stanford, California: Hoover Institution 

Press, 1991, p. 190.
38 Anušauskas A., Banionis J., Bauža Č., et al. Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 424.
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Komunistiskajā partijā. Šis viedoklis guva zināmu atsaucību inteliģencē, kas padomju 
režīma liberalizācijas apstākļos saskatīja iespējas uzlabot situāciju republikā un arī vei
dot humānāku sociālistisko iekārtu. Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, kur pastāvēja 
līdzīgas tendences, Latvijā šīs iespējas saņēma būtisku triecienu 1959. gada jūlijā, kad 
vairāku vietējo komunistu (t.s. nacionālkomunistu) mēģinājumi leģitimizēt padomju 
režīmu sabiedrības acīs tika nosodīti un republikas vadība tika nomainīta.

Staļina personības kulta nosodīšana 1956. gadā un daļēja vispārējā režīma liberali
zācija dažos Latvijas PSR vadītājos modināja cerības, ka ir radusies iespēja risināt sa
milzušās politiskās, sociālās un ekonomiskās problēmas: latviešu valodas un kultūras 
diskrimināciju republikas pārvaldē un ikdienas dzīvē, ekstensīvo industrializāciju un 
ar to saistīto darbaspēka piesaistīšanu no citām republikām, ekonomiskās attīstības 
disproporcijas un ekoloģiskās problēmas, ko radīja sociālistiskā industrializācija, iespē
jas palielināt latviešu īpatsvaru varas struktūrās. Šādām cerībām zināmu pamatu radīja 
tas, ka Maskava bija palielinājusi republikas pilnvaras. Šie jautājumi dominēja tā saukto 
nacionālkomunistu darbībā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē. Par nacionālkomunis
tiem ir pieņemts uzskatīt grupu pārsvarā vietējas izcelsmes latviešu tautības komunistu 
(lai gan pie tiem var pieskaitīt arī vairākus citu tautību komunistus un Krievijas latvie
šus), kas 20. gadsimta 50. gados atradās vadošos amatos LKP CK un valdībā.39 Par at
slēgas figūru tiek uzskatīts Eduards Berklavs – Ministru padomes priekšsēdētāja viet
nieks 1954.–1956. un 1958.–1959. gadā (starplaikā viņš bija LKP Rīgas pilsētas pirmais 
sekretārs), kura enerģiskie centieni ierobežot migrāciju un panākt, lai funkcionāri un 
pakalpojumu jomā nodarbinātie apgūtu latviešu valodu, lielā mērā noteica notikumu 
gaitu. Pēc atcelšanas no amata viņš evolucionēja no pārliecināta komunista par vienu 
no nacionālistu līderiem 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē–90. gados. 

20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē LKP biedru un funkcionāru vidū valdīja visai 
plašs noskaņojumu spektrs, ko varētu raksturot kā konfrontāciju starp staļinistiem un 
antistaļinistiem. Tā izpaudās gan jautājumā par republikas un Maskavas attiecībām, 
gan arī ideoloģiskos un kultūras jautājumos. Tomēr to nevar nosaukt par vienotu na
cionālkomunistu programmu, drīzāk – par kopīgu plašu tendenci. Līdzīgu politiku 
(vietējo kadru izvirzīšana, nacionālās valodas un kultūras pozīciju nostiprināšana) šajā 
laikā īstenoja arī Igaunijas un Lietuvas vadība. 1959. gada jūnijā un jūlijā nacionālko
munisti cieta smagu sakāvi – E. Berklavu atcēla no amata un nosūtīja uz Krieviju par 
Vladimiras apgabala Kinofikācijas pārvaldes priekšnieku. Tam sekoja citu nacionāl
komunistu izspiešana no varas pozīcijām, kas turpinājās līdz 1961. gadam. Sakāves tie
šais iemesls bija tas, ka centienos paplašināt republikas autonomiju Maskava saskatīja 
bīstamas separātisma tendences. To veicināja arī tas, ka republikas vadība bija sašķelta 
un staļinisti izmantoja Ņikitas Hruščova bailes no republiku separātisma, lai izrēķinā
tos ar saviem pretiniekiem, kā arī izspiestu “liberāļus” no varas pozīcijām. Būtiska no
zīme bija arī tam, ka ar migrācijas ierobežošanas un valodas politiku bija ārkārtīgi ne
apmierinātas padomju militārpersonas, un, tā kā Rīgā atradās Baltijas kara apgabala 
štābs, viņu neapmierinātība ātrāk sasniedza Maskavas “ausis”. 

39 Sk.: Prigge W. D. Bearslayers: The Rise and Fall of the Latvian National Communists. American University 
Studies: Series X Political Science, Vol. 71. New York: Peter Lang, 2015.
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Latvijas sovetizācija 1940.–1941. gadā 

Latvijas neatkarības iznīcināšana 1940. gada jūnijā un jūlijā notika ar demokrātijas 
atjaunošanas lozungu. Faktiski viena nedemokrātiska sistēma nomainīja citu, taču at
šķirības nedemokrātisma līmenī starp Kārļa Ulmaņa diktatūru 1934.–1940. gadā un 
padomju režīmu bija milzīgas. Nevar noliegt, ka Ulmaņa autoritārais režīms zināmā 
mērā atviegloja sovetizāciju, jo tas bija likvidējis demokrātiskās institūcijas un politis
kās organizācijas, kas būtu varējušas mēģināt dot pretsparu okupācijai. 1934.  gada 
15. maija valsts apvērsums bija arī sašķēlis sabiedrību un devis iespēju okupantiem iz
mantot demokrātijas atjaunošanas lozungu, lai maldinātu kreisi noskaņotās aprindas 
(sociāldemokrātus u.c.), kā arī nacionālās minoritātes un iesaistītu tās neatkarīgās Lat
vijas politiskās sistēmas demontāžā. 

Pirmie soļi politiskās sistēmas sovetizācijas virzienā tika sperti uzreiz pēc Sarkanās 
armijas ienākšanas Latvijas teritorijā 1940. gada 17. jūnijā. Lai gan atsevišķos pagastos 
un pilsētās komunisti un kreisie radikāļi pirmajās pēcokupācijas dienās izveidoja dažā
das rīcības komitejas un padomes pēc 1905. gada revolūcijas parauga,40 tās tika pie
ciestas 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 pret PSRS lojāliem cilvēkiem, pārsvarā no komu
nistiem un kreisi noskaņotās inteliģences, kā arī pret padomju drošības iestāžu no 
PSRS atsūtītiem cilvēkiem. 

Tā sauktās Tautas Saeimas vēlēšanas 1940. gada 14. un 15. jūlijā radīja jaunu 
hibrīd institūciju, kura formāli atgādināja kādreizējo parlamentu, bet faktiski bija tā 
pilnīgs noliegums. Būtībā Saeimas vēlēšanu sagatavošana skaidri parādīja, ka nekāda, 
pat ierobežota, politiskā plurālisma nebūs. Gan vēlēšanu norise, gan arī Saeimas sesija 
notika pēc padomju parauga – atļāva tikai viena kandidātu saraksta, tā sauktā  Darba 
tautas bloka reģistrāciju. Saeimā deputātu uzdevums bija tikai apstiprināt iepriekš pie
ņemtus lēmumus. Pēc Latvijas oficiālās aneksijas 1940. gada 5. augustā Saeima 
24.   augustā pieņēma Latvijas PSR Konstitūciju un pasludināja sevi par pagaidu Aug
stāko padomi. 

Padomju institucionālā sistēma Latvijā tika ieviesta visai ātri. Līdz Vācijas–PSRS 
kara sākumam gan tiesību normas, gan pārvaldes institūciju sistēma visumā bija izvei
dota atbilstoši padomju sistēmai. Ļoti ātri tika likvidētas visas sabiedriskās organizāci
jas, līdz ar to tika sagrauts pamats, uz kura balstījās pilsoniskā sabiedrība. Finanšu sek
tora, rūpniecības, tirdzniecības, transporta un namīpašumu nacionalizācijas, agrārās 
reformas, kā arī represiju rezultātā sabiedrības sociālā struktūra kardināli izmainījās. 
Politiskā elite un sabiedrības vidusšķira zaudēja kā politisko ietekmi, tā arī ekonomisko 
pamatu. Savukārt sabiedrības apakšslāņu sociālā mobilitāte tika veicināta. Tās pārstāv
jiem bija jāveido jaunā elite. Tomēr sovetizācija daudzās jomās bija formāla un nepa
beigta, jo tik īsā laikā nebija iespējams pilnībā demontēt Latvijas Republikas laikā iz
veidotās institūcijas un administratīvās tradīcijas. Trūka arī piemērotu kadru, kas spētu 
veikt šo procesu, un, lai gan visai intensīvi tika iesūtīti piemēroti administratori no 

40 Žagars Ē. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā. 1940.–1941. Rīga: Zinātne, 1975, 37. lpp.
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“vecajām” PSRS republikām, kā arī skoloti vietējie padomju režīma atbalstītāji, līdz 
kara sākumam šī problēma nebija atrisināta. Tā vieglās rūpniecības uzņēmumos 
73 procenti direktoru bija no jauna iecelti bijušie strādnieki un kalpotāji, bet 27 pro
centi direktoru bija agrākie īpašnieki.41 Pirmie bieži vien bija nekvalificēti un neizglī
toti aktīvisti, turpretim bijušie īpašnieki bija nevēlami no padomju režīma viedokļa, 
tomēr ne vienus, ne otrus nebija iespējams ātri nomainīt pret piemērotiem padomju 
kadriem. Līdzīgs stāvoklis bija arī citās jomās. 

Maskava stingri kontrolēja kontaktus starp Baltijas republikām un “veco” padomju 
republiku iedzīvotājiem. Latvijas austrumu robežu apsargāja, tās šķērsošanai bija ne
pieciešama atļauja. Kadrus sūtīšanai uz Latviju izvēlējās VK(b)P CK. Kompartijas un 
pārvaldes aparāta piesātināšana ar atsūtītajiem komunistiem birokrātiskās procedūras 
dēļ notika samērā lēni, kas daudzos vietējos funkcionāros varēja radīt maldīgu 
 iespaidu, ka vadības groži atrodas vietējo komunistu rokās un ka “krievu biedri” ir at
sūtīti tikai uz laiku, lai ievirzītu republiku padomju sliedēs.

1940.–1941. gadā Latvijas ekonomikas iekļaušana PSRS ekonomikas struktūrā no
tika formāli, bet par īstu integrāciju vēl nevarēja runāt.42 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, tā arī latviešu demobilizēšanā no korpusa kara sākumā.43 

Sovetizācija pēc Otrā pasaules kara

Novērtējot sovetizācijas rezultātus pirmajā padomju okupācijas gadā, varbūt pats 
būtiskākais bija tas, ka ne Latvijas iedzīvotāju vairums, ne arī paši sovetizētāji neuzska
tīja, ka šis process būtu pamatā pabeigts un neatgriezenisks. Vienlaikus 1940.–
1941. gadā izveidotā institucionālā sistēma kalpoja par bāzi, uzsākot atkārtotu Latvijas 
okupāciju 1944. gada vasarā. Tomēr situācija pirms un pēc kara daudzējādā ziņā atšķī
rās, 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, turklāt kara laikā izmaiņas bija notikušas arī pašā padomju režīmā. 

Kara laikā būtiski bija mainījušās ideoloģiskās nostādnes vairākos jautājumos. 
Kopš 20. gadsimta 30. gadu vidus proletāriskā internacionālisma ideoloģijas centrālo 

41 LVA, PA101. f., 1. apr., 52. l., 32. lp.
42 Шнейдере И. Социалистическая индустриализация в Латвии: Ход, итоги, проблемы. Рига: Зинатне, 

1989, с. 93–94.
43 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.).
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lomu pamazām nomainīja krievu nacionālisms. 1940.–1941. gadā šī nomaiņa vēl ne
bija tik acīmredzama, bet kara laikā ideja par krievu tautas vadošo lomu fašisma sa
grāvē un pārējām PSRS tautām kā par “jaunākajiem brāļiem” kļuva par dominējošo 
ideoloģisko motīvu. Kara laikā bija mainījusies arī attieksme pret baznīcu (īpaši pret 
pareizticīgo).44 PSRS vadība bija nonākusi pie secinājuma, ka reliģijas ietekmi nav 
iespē jams pilnībā iznīcināt, turklāt baznīcu var izmantot masu mobilizācijai tādās krī
zes situācijās kā karš. Tādēļ praktiskāk 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.45 
Padomju režīma līderos uzvara karā bija vairojusi pārliecību par saviem spēkiem, un 
viņi daudz lielākā mērā nekā pirms kara Baltijas republiku sovetizācijā varēja balstīties 
uz “veco” republiku iedzīvotājiem. Sovetizācijas procesu būtiski ietekmēja tas, ka kara
darbības rezultātā līdz ar armiju Baltijas teritorijā nonāca lielas ļaužu masas. Tas at
viegloja kadru piesaistīšanu. Demobilizētos karavīrus varēja izmantot kā represīvajās 
struktūrās, tā arī citās jomās. Pēc kara nebija iespējams pilnībā kontrolēt arī civilo 
iedzī votāju pārvietošanos. Cilvēki, kas bija nokļuvuši Latvijā “neorganizēti”, meklējot 
darbu un iztiku, nesa sev līdzi padomju praksi un izpratni par to, kā tiek organizēta 
darbība padomju sistēmā. Šie cilvēki varēja būt visai kritiski noskaņoti pret padomju 
varu, tomēr viņi bija auguši un darbojušies sistēmas apstākļos, zināja tās prasības un 
darbojās tām atbilstoši.

Kara postījumi bija būtiski Latvijas ekonomikai, taču no sovetizācijas viedokļa 
kara sekas izrādījās samērā viegli pārvaramas un daudzējādā ziņā padarīja sovetizāciju 
vieglāk īstenojamu. Pēc kara varēja nerēķināties ar neatkarīgās Latvijas valsts laikā iz
veidotajiem ekonomiskajiem sakariem, iestrādēm, inženieru un tehniķu domāšanas 
inerci. Rezultātā ekonomikas plānošana, tās apgādes un produkcijas noieta sistēma, kā 
arī rūpniecības un transporta pārvalde tika ātri integrētas padomju sistēmā. Sarežģītāk 
bija sovetizēt lauksaimniecību, galvenokārt zemniecības pretošanās dēļ.

Sovetizācijas procesu daļēji atviegloja arī tas, ka 1941. gada represiju, kā arī kara 
beigu emigrācijas rezultātā (kara beigās Rietumos palika 120–150 tūkstoši Latvijas 
iedzī votāju46) bija būtiski samazinājusies Latvijas vidusšķira, kas veidoja politisko, biz
nesa, tehnisko, intelektuālo un militāro eliti, kura citos apstākļos būtu varējusi atklāti 
vai slēpti pretoties sovetizācijai. Tomēr, neraugoties uz to, padomju režīmam pēckara 
posmā atšķirībā no 1940.–1941. gada nācās rēķināties ar vērā ņemamu organizētu bru
ņotu pretestību, īpaši 1944.–1945. gadā. Padomju drošības orgānu dokumentos minēti 
dažādi partizānu skaita novērtējumi 1944.–1956. gadā, kas svārstās robežas no 13 000 
līdz vairāk nekā 20 000.47 Pirmajos pēckara gados vēl bija dzīva cerība, ka starptautiskā 

44 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Москва: РОССПЭН: Фонд Первого Пре зи
дента России Б. Н. Ельцина, 2010, с. 319.

45 Turpat, 321. lpp.
46 Auers D. Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania in the 21st Cen-

tury. Houndmills, Basinstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015, p. 29.
47 Strods H. Latvijas Nacionālo partizānu kara upuri (1944–1953). Latvijas Vēstnesis, 1998, 25.  marts 

(Nr. 79/80). Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/31666?search=on (skatīts 23.02.2016.); Strods H. Latvi-
jas nacionālo partizānu karš. 1944.–1956. Rīga: Preses nams, 1996, 490. lpp.

Daina Bleiere     LATVIJAS SOVETIZĀCIJA BALTIJAS VALSTU KONTEKSTĀ



542 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

situācija varētu mainīties un Padomju 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

Galvenie politikas un ekonomikas sovetizācijas procesi Latvijā bija beigušies 
20. gadsimta 50. gadu sākumā. Lauksaimniecības kolektivizācija faktiski bija pabeigta. 
Arī bruņotā pretestība pamatā līdz J. Staļina nāvei 1953. gada martā bija apspiesta (lai 
gan daži nacionālie partizāni un nelielas grupas vēl turpināja pretošanos). Tomēr Lat
vijas 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. Latvijas 
PSR historiogrāfijā 20. gadsimta 50. gadu sākums tika definēts kā periods, kad ir noslē
gusies pāreja no kapitālisma uz sociālismu, integrāciju padomju sistēmā faktiski pielī
dzinot sociālisma uzcelšanai. Tika gan atzīts, ka “vēl vajadzēja atrisināt dažus pāri pali
kušos pārejas perioda uzdevumus”, piemēram, “neproletārisko elementu” pilnīgu 
pāraudzināšanu, “kolhozu zemniecības sociālistisko audzināšanu” un “vecās inteliģen
ces pāraudzināšanu”, kā arī bruņotās pretestības galīgu likvidāciju.48 Būtībā tika atzīts, 
ka sovetizācija nav tikai formālo mērķu (“stabila politiskā vara, sociālistiskā sektora 
noteicošā loma tautsaimniecībā, Komunistiskās partijas vadība”)49 sasniegšana, bet 
vajag panākt, lai padomju režīms, tā politiskā un ekonomiskā iekārta, ideoloģijas dog
mas tiktu uztvertas kā leģitīmas, lai sabiedrība tās akceptētu, un tas 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 J. Staļina nāvei ar represijām visai efektīvi izdevās nodrošināt īpa
šuma attiecību maiņu un institucionālo sovetizāciju, taču neizdevās panākt režīma leģi
timāciju. Nepietika zemniekus sadzīt kolhozos, bija nepieciešams, lai kolhozs tiktu uz
skatīts par normālu, neizbēgamu un galu galā labāko lauksaimniecības ekonomikas 
organizācijas un lauku dzīvesveida formu. Ne tikai ideoloģiskās normas, bet arī sabied
rības pārvaldes institucionālā uzbūve un ekonomikas organizācija bija daļa no padomju 
dzīvesveida, no tās vērtību sistēmas. Tas attiecās arī uz plānveida ekonomiku, valsts mo
nopolu uz rūpniecisko ražošanu, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu. 

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 sludināta
jām vērtībām bija mazāk kritiska nekā vecākajai paaudzei, turklāt pēc Ungārijas sacel

48 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.

49 Turpat.
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šanās apspiešanas 1956. gadā bija 
skaidrs, ka jāatmet aukstā kara sā
kumā pastāvējušās cerības uz Rie
tumu palīdzību Baltijas valstu neat
karības atjaunošanā un jāmēģina 
veidot dzīvi pastāvošajos apstākļos, 
vēl jo vairāk tādēļ, ka  iespēju emig
rēt praktiski nebija. Otrkārt, ierobe
žotā padomju režīma liberalizācija, 
kas sākās pēc J. Staļina nāves, pada
rīja dzīvi ciešamāku gan pilsētās, 
gan it īpaši laukos, pavērās zināmas 
karjeras iespējas ne tikai sabiedrības 
apakšslāņiem, bet arī agrākās elites 
pēcnācējiem. 

Centieni ideoloģiski motivēt sa
biedrību pakāpeniski kļuva formā
lāki, īpaši pēc 1964. gada oktobra, 
kad no amata atcēla PSKP un valdī
bas vadītāju Ņikitu Hruščovu. Tā 
sauktajā stagnācijas periodā, kad 
padomju valsts vadītājs bija Leonīds 
Brežņevs, ideoloģisku sabiedrības 
mobilizāciju arvien vairāk nomai
nīja sabiedrības “uzpirkšana”, garan
tējot tai dažādus materiālos un garī
gos labumus apmaiņā pret vismaz 
ārēju lojalitāti. Šāda politika izraisīja 
ļoti atšķirīgas sekas. Politiskā stabili
zācija un režīma liberalizācija, kā arī 
dzīves apstākļu uzlabošanās patie
šām veicināja sabiedrības sadarbību 
ar režīmu un pakļaušanos tā prasī
bām. Taču sadarbība un pakļaušanās 
arvien mazāk bija ideoloģiski moti
vēta, lielāka nozīme bija pragma
tiskiem apsvērumiem, piemēram, 
iestā šanās Komunistiskajā partijā 
palielināja karjeras iespējas utt. Cil
vēki, kas bija ieauguši sistēmā, varēja 
būt ļoti kritiski, arī ciniski tās novēr
tējumā, vienlaikus turpinot izman
tot tās sniegtās priekšrocības un ne
saskatot citas alternatīvas, turklāt 

5. att. Ekspluatācija un propaganda. Staļina laikā katrai zemnieku 
saimniecībai bija bez maksas jāizcērt un jāizved no meža noteikts 
kokmateriālu daudzums. Zemnieku sapulcēšanās vienuviet 
bija ērta arī viņu ideoloģiskai apstrādei. Attēlā – Tukuma 
apriņķa Pūres pagasta partorgs ar meža darbos sapulcinātajiem 
 zemniekiem pārrunās par Vladimira Iļjiča Ļeņina dzimšanas 
dienu 1947. gada 21. janvārī. Žaņa Legzdiņa foto (LVKFFDA, 
30764N)

6. att. Līdz 1957. gadam viens no valsts budžeta papildināšanas 
līdzekļiem bija valsts iekšējais aizņēmums. Parakstīšanās uz to 
notika katru gadu. Formāli tā bija brīvprātīga, bet faktiski obligāta, 
un aizņēmums bija sava veida papildu nodoklis. Parakstīšanos uz 
aizņēmumu varas iestādes traktēja kā lojalitātes demonstrāciju 
padomju varai. 1953. gadā parakstīšanās summu samazināja 
uz pusi. Attēlā – Rīgas rajona Dreiliņu ciema kolhoza “Cīņa” 
kolhoznieki parakstās uz valsts aizņēmumu 1953. gada 24. jūnijā. 
Jevgēnija Fadejeva foto (LVKFFDA, 1784N)
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 daudzas režīma izpausmes uztverot kā pašas par sevi saprotamas. “Dubultdomāšana” 
attīstījās ārkārtīgi plaši un skāra visus sabiedrības slāņus. Turklāt vairākums cilvēku 
nesaskatīja nekādas citas alternatīvas – priekšstati par demokrātisko valstu politiku un 
dzīvesveidu aiz PSRS robežām bija fragmentāri un izkropļoti. Tādējādi pakāpeniskā 
padomju režīma ideoloģiskās kvēles atdzišana un represiju mazināšanās veicināja sa
biedrības sovetizāciju. Taču vienlaikus tā pavēra iespēju dažādiem ideoloģiskiem un 
kultūras strāvojumiem, kas ļāva darboties ja ne pret, tad vismaz paralēli sistēmai un 
galu galā radīja pamatu 20. gadsimta 80. gadu otrās puses atmodas procesiem. 

Ekonomikas sovetizācija un tās sociālās sekas

Latvijas sovetizācijā tautsaimniecības valstiskošanai tika pievērsta pastiprināta uz
manība, jo – atbilstoši tā sauktajai marksismaļeņinisma doktrīnai – industrializācija 
un lauksaimniecības kolektivizācija bija divi no trim sociālisma celtniecības pamat
akmeņiem (trešais bija tā sauktā kultūras revolūcija). Pirmais solis sovetizācijas vir
zienā bija nacionalizācija, kuru sāka sagatavot jau uzreiz pēc Latvijas okupācijas 
1940. gada jūnijā. Tā sauktās Tautas Saeimas 1940. gada 22. jūlija deklarācijas, kas zemi 
pasludināja par tautas īpašumu, kā arī noteica banku un lielo rūpniecības, tirdzniecī
bas un transporta uzņēmumu nacionalizāciju, 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 biro
krātiskā aparāta pieauguma.50 

Agrārajā sektorā sovetizācija 1940.–1941. gadā notika lēnāk nekā citās tautsaim
niecības nozarēs. Lai gan zemniecību centās maldināt, apgalvojot, ka nekādas pie
spiedu kolektivizācijas nebūs, faktiski sagatavošanās tai sākās līdz ar 1940. gada 22. jū
lija dekrētu par zemes nacionalizāciju. Zemnieki zaudēja īpašuma tiesības uz zemi 
(kļuva par tās lietotājiem), un visas saimniecības, kas pārsniedza 30 hektāru platību, 
tika pasludinātas par lielsaimniecībām. Zemes platības virs 30 hektāriem pārgāja valsts 
zemes fondā, no kurienes tās tika izdalītas bezzemniekiem un sīkzemniekiem. 

Solis kolektivizācijas virzienā bija arī mašīnu un traktoru staciju51 (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 
gandrīz 600 lielo zemnieku saimniecību.52 Sovhozus pārsvarā veidoja uz valsts un Rīgas 
pilsētas saimniecību bāzes, taču daļu – balstoties uz konfiscētajām saimniecībām. Uz 
konfiscēto saimniecību bāzes veidoja arī palīgsaimniecības valsts iestāžu un armijas 
daļu apgādei.

50 King G. J. Economic Policies in Occupied Latvia: A Manpower Management Study. Tacoma, Wash.: Pacific 
Lutheran University Press, 1965, p. 56.

51 Mašīnu un traktoru stacijas PSRS 1927.–1958. gadā bija valsts lauksaimniecības uzņēmumi, kas iznomāja 
kol hoziem traktorus, kombainus un citu tehniku. Pēc MTS likvidācijas kolhozi ieguva tiesības paši iegādā
ties tehniku.

52 Krastiņš A. Lauku saimniecību īpašuma nacionalizācija 1941. gada pavasarī – aizsākums masveida represi
jām pret Latvijas zemniekiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1993, 107., 113. lpp.
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Sākoties otrajai padomju okupācijai 1944. gadā, tautsaimniecības valstiskošana da
ļēji bija jāsāk no jauna, tomēr pirmskara iestrādes to ievērojami atslogoja. Ekonomikas 
pārvaldes centralizāciju un Latvijas ekonomikas pakļaušanu PSRS interesēm atviegloja 
arī tas, ka Otrā pasaules kara rezultātā ekonomika bija cietusi būtiskus zaudējumus, 
trūka speciālistu un strādnieku un ražošana bija dezorganizēta. Pirmajos pēckara gados 
joprojām saglabājās privātā sektora loma, jo agrārais sektors vēl nebija valstiskots, lai 
gan valsts ietekme tajā bija lielāka nekā pirms kara. Pēc kara tika atļauta arī visai iero
bežota privātā uzņēmējdarbība tirdzniecības, pakalpojumu un sīkražošanas jomā. 
Rūpnieciskajā ražošanā privātais sektors gan deva ne vairāk par vienu procentu pro
dukcijas, daudz jūtamāks tas bija tirdzniecības un pakalpojumu jomā. Lai likvidētu 
privāto sektoru, tika izmantota nodokļu politika – tika piemēroti tādi nodokļi, kurus 
nebija iespējams samaksāt, un tirdzniecībā tas arī tika panākts līdz 1947. gada vasarai. 
Pakalpojumu jomā individuālos uzņēmējus piespieda apvienoties arteļos vai arī iestā
ties rūpnieciskās kooperācijas vai citos valsts kontrolētos uzņēmumos, un līdz 50. gadu 
sākumam lielākā daļa tā arī izdarīja. Tomēr daži individuālo pakalpojumu sniedzēji 
(piemēram, važoņi, apavu labotāji u.c.) turpināja darboties arī vēlāk.

Latvijas rūpnieciskā, transporta un sociālā infrastruktūra, kas daļēji bija saglabāju
sies no cariskās Krievijas laikiem, bet daļēji tika radīta neatkarīgās Latvijas laikā, tur
klāt bija relatīvi maz izpostīta Otrajā pasaules karā, bija ļoti izdevīga izmantošanai 
PSRS pēckara ekonomikas attīstīšanai ar relatīvi nelieliem kapitālieguldījumiem. Vājais 
posms bija darbaroku trūkums rūpniecībā un celtniecībā. Taču šī problēma tika atrisi
nāta ar strādnieku ievešanu no citām republikām. Paralēli notika cilvēku stihiska imig
rācija, īpaši no karā izpostītajiem Krievijas un Baltkrievijas pierobežas apgabaliem. Vēl 
viens darbaspēka avots bija padomju armija, jo Latvijā izvietoto karaspēka daļu virs
nieki vai arī obligātā dienesta karavīri pēc demobilizēšanās izvēlējās palikt uz dzīvi 
Latvijā.

Pēc demogrāfu aprēķiniem, 1945.–1959. gadā Latvijā ieradās apmēram 400  000 
iedzīvotāju (ieskaitot jau Latvijā dzimušos viņu bērnus). Turpmākajos 40 gados iece
ļoja vēl 708 000 cilvēku.53 Latvijā no visām padomju republikām bija vismazākais iedzī
votāju pieaugums dzimstības dēļ un vislielākais iedzīvotāju pieaugums migrācijas dēļ. 
Migrācijas rezultātā latviešu īpatsvars republikā samazinājās no gandrīz 80 procentiem 
pirms Otrā pasaules kara līdz 52 procentiem 1989. gadā.54

Atšķirībā no Padomju Savienības kopumā, kur rūpniecība tika izteikti orientēta uz 
smago rūpniecību (ražošanas līdzekļu un iekārtu ražošanu), jo tā bija saistīta ar valsts 
aizsardzības vajadzību apkalpošanu, Baltijas republikās pirmajos pēckara gados lielāko 
daļu produkcijas deva tautas patēriņa preču ražošana. To noteica rūpniecības nozaru 
struktūra un specializācija, kas bija izveidojusies starpkaru periodā. Vēl 1960. gadā 
vairāk nekā pusi rūpniecības produkcijas deva uzņēmumi, kas ražoja plaša patēriņa 
preces.55 Pakāpeniski smagās rūpniecības īpatsvars palielinājās, tomēr Latvijā joprojām 

53 Eglīte P., Mežs I. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā, 417. lpp.
54 Turpat, 422. lpp.
55 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1979 году. Статистический ежегодник. Рига: Авотс, 1980, 

с. 54.
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plaša patēriņa preces ražoja vairāk nekā 
citās republikās, turklāt arī preču kvali
tāte bija augstāka. Rezultātā arī veikali 
bija labāk apgādāti ar apģērbiem, apa
viem, mēbelēm, radioaparatūru nekā 
citviet, kas savukārt bija vērā ņemams 
stimuls, lai cilvēki censtos apmesties uz 
dzīvi Latvijā. 

Latvija bija visvairāk industrializētā 
PSRS republika. 1970.  gadā PSRS uz 
1000 iedzīvotājiem rūpniecībā bija no
darbināti 130 cilvēki, bet Latvijā šis 
skaitlis bija visaugstākais starp PSRS re
publikām – 167. Gandrīz tāds pats līme
nis bija tikai Igaunijā – 166, bet Lietuvā 
tas bija krietni zemāks – 132 cilvēki.56 
Arī transporta un sakaru jomā nodarbi
nāto ziņā Latvija krietni pārsniedza 
PSRS vidējo līmeni, lai gan nedaudz at
palika no Igaunijas. Tomēr sociālistiskās 
industrializācijas ekspansija bija saistīta 
ar ekonomiskām, ekoloģiskām un citām 
negatīvām sekām. Ražošana bija enerģi
jas un materiālu ietilpīga, tā bija nepie
tiekami mehanizēta un automatizēta, 
tādēļ bija liels roku darba patēriņš. Par 
spīti aicinājumiem ieviest automatizā
ciju, tas notika ļoti lēni, jo PSRS rūpnie
cība nespēja saražot nepieciešamās 
iekār tas vai arī tās bija nekvalitatīvas. 
Turklāt līdzās relatīvi modernām jaunām 
ražotnēm bija rūpnīcas, kurās ražošanas 
iekārtas darbojās vēl no neatkarīgās Lat
vijas vai pat cariskās Krievijas laikiem. 

Latvijas rūpniecības produkcija bija paredzēta Padomju Savienības iekšējam tir
gum. Latvijā tika ražotas preces, kam tajā bija liels pieprasījums (pasažieru vilcieni, 
mikroautobusi, radioaparatūra, veļas mazgājamās mašīnas, pārtika, audumi, trikotāža, 
zāles u.c.), bet kas arvien straujāk (ar retiem izņēmumiem) atpalika no atbilstošiem 
kapitālistisko valstu izstrādājumiem, respektīvi, nebija konkurētspējīgas pasaules tirgū. 
Padomju stila industrializācija radīja virkni problēmu, kas bija kopīgas visai PSRS taut
saimniecībai, – zems darba ražīgums, pretestība ražošanas un tehnoloģiskai moderni
zācijai, izšķērdīgs enerģijas un izejvielu patēriņš. 

56 Guļāns P. Latvijas ekonomika Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. Rīga: Zinātne, 1973, 15. lpp.

7. att. Radioaparāta “Selga” komplektēšana A. Popova Rīgas 
radiorūpnīcā 1963. gadā. Jevgēnija Fadejeva foto (LVKFFDA, 
24629N)

8. att. PSRS jaunās Konstitūcijas projekta apspriešanas 
sanāksme Jelgavas mikroautobusu rūpnīcā RAF 1977. gada 
jūnijā. J. Kustova foto (LVKFFDA, 57489N)
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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 oku
pācijas 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 un nodokļi. Tomēr panākumi bija minimāli. 
Kolhozi veidojās lēni. Daļu iedzīvotāju ieskaitīja “kulaku” kategorijā – Latvijā 4,1 pro
cents, Igaunijā – 5,3 procenti un Lietuvā – 2,4 procenti.57 Patiesībā tā bija nevis ekono
miska, bet gan politiska kategorija, kas no PSRS 20.  gadsimta 30.  gadu prakses tika 
pārnesta uz Baltiju, neņemot vērā vietējos apstākļus. Jau 1940. gadā “kulaku” kategorijā 
Baltijā tika ieskaitītas tādas saimniecības, kuru kopējā platība pārsniedza 30 hektāru. 
Tas bija Maskavas lēmums, kam nebija nekāda ekonomiska pamata. Zemnieki, kuru 
zemes platība pārsniedza 30 hektāru, tika pozicionēti kā bagātnieki un asinssūcēji, kas 
izmanto trūcīgo zemnieku darbaspēku. Padomju propagandas skatījumā “kulaka” gal
venā un noteicošā iezīme bija neizdzēšams naids pret padomju režīmu kopumā un it 
īpaši pret kolhoziem. “Kulakus” vainoja par to, ka zemnieki nevēlējās apvienoties kol
hozos. Arī nacionālie partizāni šajā interpretācijā bija “kulaki” un viņu līdzskrējēji. 
Tādējādi šī kategorija iemiesoja sevī aktīvu opozīciju padomju režīmam. Tomēr ne re
presijas pret “kulakiem” un spaidi pret “darba zemniekiem”, ne arī privilēģijas kolhoz
niekiem nedeva vērā ņemamus rezultātus, kas apmierinātu Maskavu. Kolhozu skaits 
Latvijā palielinājās lēni, taču ātrāk nekā Igaunijā un Lietuvā. 

1948. gada beigās Maskavas varas institūcijas Baltijā, kā arī Moldāvijā, Rietumbalt
krievijā un Rietumukrainā nolēma īstenot “vienlaidu” kolektivizāciju. Pirmais solis 
šajā virzienā bija “kulaku” un “nacionālistisko elementu” deportācija, kas Latvijā sākās 
1949. gada 25. martā un turpinājās līdz 30. martam. Kopumā deportēja 2,2 procentus 
Latvijas iedzīvotāju. Akcijai bija divi mērķi – tai bija jānodrošina “vienlaidu” kolektivi
zācija 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”.58 Ar pirmajiem saprata partizānus, ar otrajiem – 
turīgo zemniecību, ar trešajiem – tos, kurus turēja aizdomās par “bandītu” atbalstī
šanu, un politiski neuzticamos.

Deportācija savu mērķi panāca. Tās rezultātā Latvijā un Igaunijā jau dažu mēnešu 
laikā lielākā daļa zemnieku bija iestājušies kolhozos. Igaunijā 1949. gadā starp 5. un 
9. aprīli ik dienas kolhozos iestājās 4800 ģimenes, bet līdz 1. maijam kopumā par kol
hozniekiem bija kļuvuši jau 69 procenti zemnieku saimniecību.59 Latvijā līdz 

57 Feest D. The Collectivization of Agriculture in the Baltic Soviet Republics, 1944–1953. The Collectivization 
of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglement. Ed. by A. Bauerkämper, C. Ior
dachi. Budapest, New York: CEU Press, 2014, p. 98.

58 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953, c. 181.
59 Kõll A. M. The Village and the Class War: Anti-Kulak Campaign in Estonia. Budapest, New York: CEU Press, 

2012, pp. 27–28.
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1949.    gada 1. jūlijam kolhozos bija apvienoti jau 76,7 procenti zemnieku saimnie
cību, bet līdz 1951. gada 1. jūlijam bija kolektivizētas praktiski visas zemnieku saim
niecības – 97,7 procenti.60 Vispārējās kolektivizācijas tūlītējās ekonomiskās sekas bija 
ļoti liela lauksaimniecības ražības krišanās. 1953. gada 22.–23. jūnijā LKP CK plē
nums atzina, ka svarīgākajās lauksaimniecības nozarēs nebija sasniegts pirmskara 
līme nis.61 1950.–1953. gadā kolhozos bija samazinājusies visu galveno lauksaimniecī
bas kultūru ražība, arī graudaugu un kartupeļu kopievākums. Lai gan daļēji to izraisīja 
lauksaimniecībai ļoti nelabvēlīgie laikapstākļi, tomēr kolektivizācijas ietekme bija no
teicošā. 

Jūtami pieauga zemniecības ekspluatācijas līmenis, un dramatiski kritās labklājība. 
Zemniekiem nācās strādāt daudz vairāk, lai labi padarītu kolhoza darbu un nodroši
nātu iztiku savā piemājas saimniecībā. Lai gan piemājas saimniecība bija paredzēta 
kolhoznieku sētas iztikas nodrošināšanai, valsts pieprasīja nodot lauksaimniecības 
produkciju, turklāt iepirkuma cenas bija zemas. Gadu no gada pieauga arī nodokļu ap
mērs no zemnieku sētām. Valsts politika bija vērsta arī uz kolhozu neierobežotu eks
pluatāciju. 

Attieksme pret kolhoziem mainījās pēc J. Staļina nāves. 1953. gadā uzsāka vairākas 
reformas, kas diezgan būtiski izmainīja kolhozu ekonomisko situāciju: paplašināja kol
hozu tiesības, samazināja lauksaimniecības produktu obligātās piegādes normas, palie
lināja valsts iepirkuma cenas, atcēla lauksaimniecības produktu obligātās piegādes no 
zemnieku piemājas saimniecībām, palielināja valsts subsīdijas kolhoziem. 

60.–70. gados tika veikti pasākumi, kas samazināja kolhoznieku sociālo diskrimi
nāciju, salīdzinot ar citām strādājošo kategorijām, to skaitā arī valsts saimniecību – 
sov hozu – strādniekiem. Kolhoznieki ieguva tiesības uz valsts pensijām, arī tiesības uz 
apmaksātu atvaļinājumu un citām sociālajām garantijām. Kolhoznieku darba apmaksa, 
salīdzinot ar citām strādājošo kategorijām, izlīdzinājās. Neraugoties uz kolhoznieku 
stāvokļa jūtamo uzlabošanos 60.–80. gados, tieši šajā laikā lauku sovetizācijas ekono
miskās un sociālās sekas izpaudās daudz vairāk nekā pirmajos gados pēc kolektivizāci
jas, kad, par spīti nelabvēlīgiem ārējiem nosacījumiem, turpināja darboties zemnieku 
tradicionālie priekšstati par darba tikumu un atbildību, bet kolhozus daudzi vēl uz
tvēra kā reālu kopīpašumu. Pakāpeniski zemnieki arvien vairāk tika pielīdzināti valsts 
nodarbinātajiem, un arī kolhozs viņu apziņā pielīdzinājās valsts uzņēmumam, kurā 
ierin das strādniekam ir mazas iespējas ietekmēt darba rezultātus. Kolhozniekiem tika 
garantēts zināms ienākumu līmenis neatkarīgi no darba rezultātiem, turklāt papildu 
ienākumus deva sava piemājas saimniecība. Tādējādi zemnieki bija samērā labi nodro
šināti. Vienlaikus tas veicināja arī bezatbildību, patērētāja attieksmi, jo bija pavājināju
sies saite starp darba rezultātiem un ienākumiem. 

60 Гулян П. В. Латвия в системе народного хозяйства СССР. Второе издание переработанное и допол
ненное. Рига: Зинатне, 1982, с. 221.

61 LVA, PA101. f., 16. apr., 9. l., 80.–81. lp.



549

Sabiedriskās dzīves sovetizācija 

Latvijā līdz padomju okupācijai pastāvēja dažādas sabiedriskas organizācijas – no 
kultūras un saviesīgām biedrībām līdz labdarības un sociālās palīdzības, kā arī profe
sionālām (piemēram, lauksaimnieku, amatnieku) apvienībām. Lai gan lielākā daļa no 
tām nebija politiskas organizācijas, tās nekādi neiekļāvās padomju sistēmā, tādēļ bija 
likvidējamas. Vispirms slēdza tās sabiedriskās organizācijas, kas tika asociētas ar 
 Ulmaņa režīmu. No tām visnevēlamākā PSRS šķita Aizsargu organizācija (paramilitāra 
nacionālās gvardes tipa organizācija), kaut arī 1940. gada pirmajā pusē tā vairs nebija 
nozīmīgs militārs spēks.62 1940. gada 8. jūlijā valdība pieņēma likumu par Aizsargu 
organizācijas likvidāciju, kas stājās spēkā 10. jūlijā.63 1940. gada 5. jūlijā pārtrauca arī 
Rīgas Latviešu biedrības darbību. Tās ēkā iekārtoja Baltijas kara apgabala Virsnieku 
namu. Pārējās bezpeļņas organizācijas, ieskaitot amatnieku biedrības, pēc Latvijas in
korporācijas 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 arī pirmajos pēckara gados sabiedrisko organizāciju kopskaits bija neliels. 
Jau  1941.  gada sākumā nodibināja tādu Padomju Savienībai specifisku organizāciju 
kā  Aizsardzības, aviācijas un ķīmiskās rūpniecības veicināšanas organizācija 
(Оsoaviahim64), kuras uzdevums bija sagatavot jauniešus dienestam padomju armijā. 
1951. gadā to reorganizēja par Brīvprātīgo armijas, aviācijas un flotes veicināšanas 
biedrību (DOSAAF65). Līdz 1950. gadam nodibināja tādas organizācijas kā Sarkanā 
Krusta biedrība, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Mednieku un makšķernieku bied
rība, Nedzirdīgo biedrība, vairākas zinātniskās, zinātniski tehniskās un medicīnas 
zināt niskās biedrības. Jau 1940.–1941. gadā nodibināja vai sāka organizēt vairākas t.s. 
radošās savienības – Rakstnieku, Arhitektu, Komponistu savienību. 1944. gadā nodibi
nāja Teātra biedrību. Radošo savienību uzdevums bija kļūt par rakstnieku, māksli
nieku, mūziķu u.c. intelektuālo profesiju pašpārvaldes institūcijām, kas atvieglotu par
tijas kontroli šajā visai grūti pārvaldāmajā vidē. Republikas radošo savienību kontroli 
paralēli LKP CK veica arī attiecīgā vissavienības radošā organizācija. 

Visām sabiedriskajām organizācijām, ja arī formāli tās bija patstāvīgas apvienības, 
principā bija jādarbojas Komunistiskās partijas uzraudzībā. Organizāciju vadības lo
cekļu kandidatūras bija jāsaskaņo ar partijas institūcijām. Sabiedriskajām organizāci
jām bija arī obligāti jāiekļaujas dažādu ideoloģisku un politisku kampaņu īstenošanā.

Padomju režīma liberalizācijas procesi kopš 20. gadsimta 50. gadu vidus diezgan 
būtiski ietekmēja arī sabiedrisko organizāciju attīstību. Pirmkārt, sabiedrisko organi
zāciju skaits ievērojami pieauga. Īpaši aktīvi veidojās dažādas zinātniskās un tehniskās 
biedrības. Otrkārt, sabiedriskās organizācijas sāka veidoties ne tikai pēc PSRS vai 

62 Butulis I. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: 
Jumava, 2011, 80. lpp.

63 Latvijas Republikas Ministru Kabineta sēžu protokoli. 1940. gada 16. jūnijs–19. jūlijs. Rīga: Zinātne, 1991, 
271. lpp.

64 Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (krievu val.).
65 Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (krievu val.).
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 republikas vadības iniciatīvas, bet arī “no apakšas” – kā sabiedrības iniciatīvas rezul
tāts, protams, tikai tad, ja par to lietderību izdevās pārliecināt LKP CK un Maskavu. 
Tā 1959. gadā izveidojās Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. Sabied
risko organizāciju veidošanās bija varas interesēs, jo ļāva vieglāk pārraudzīt noteiktas 
sabiedrisko aktivitāšu jomas, taču vienlaikus tās bija nepieciešamas arī specifiskām 
interešu grupām. Padomju sistēmā pastāvošā deficīta dēļ dažādi materiāli un ierīces 
nebija nopērkami, tos sadalīja centralizēti ar biedrību starpniecību. Turklāt biedrības 
statuss deva iespēju rīkot konferences, pasākumus, publicēt grāmatas un preses izde
vumus, griezties 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. Biedrības 
statuss deva iespēju tās locekļiem arī veikt komerciālu darbību. Piemēram, Dārzko
pības 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 pa
kāpe. Dažkārt tās atsevišķos jautājumos pat varēja izrādīt pretestību partijas instan
cēm, kā tas notika Mākslinieku savienībā 50. gadu otrajā pusē un Rakstnieku savie
nībā pēc 1965. gada. 

Viens no iemesliem, kādēļ tika pieļauta sabiedrisko organizāciju skaita paplašinā
šanās un 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 arī vieglāk kontrolēt da
žādu specifisku interešu grupu darbību, kas ideoloģiskajiem uzraugiem un Valsts dro
šības komitejai principā nepatika (piemēram, dažādu artefaktu un grāmatu kolekcio
nēšana).

Vienlaikus 60.–80. gados pavērās iespēja plašākām neformālām apolitiskām, bet 
dažkārt arī uz opozicionāras darbības robežas balansējošām sabiedriskām aktivitā
tēm, ja tās notika oficiālu institūciju, piemēram, komjaunatnes, radošo savienību, da
žādu biedrību aizsegā vai arī bija piesaistītas valsts institūcijām vai kolhoziem – pie
mēram, folkloras kolektīvi vai rokgrupas, kas darbojās pie arodbiedrību, uzņēmumu 
vai kolhozu kultūras namiem, diskotēkas, kas notika komjaunatnes organizāciju pa
spārnē.

Sabiedriskās dzīves sovetizācijā būtisks uzsvars tika likts uz padomju svētku un 
tradīciju ieviešanu. Tomēr šādi pasākumi nespēja izspiest nekomunistiskās tradīcijas 
un paražas, jo tie bija oficiozi, garlaicīgi un ārkārtīgi ideoloģizēti, lai gan tos nereti cen
tās padarīt pievilcīgākus, izmantojot dažādus nacionālās kultūras elementus.

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 tiek atzīmēti arī mūsdienu Latvijā. 

Paralēli tika svinēti tradicionālie svētki – Līgo svētki, Jaunā gada sagaidīšana u.c. 
Lai gan komunisti un komjaunieši reliģiskās tradīcijas un paražas nedrīkstēja piekopt, 
pārējie iedzīvotāji joprojām bieži kristīja bērnus un laulājās baznīcā, izvadīja mirušos ar 
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mācītāja piedalīšanos. Tā, pēc reliģijas 
lietu pilnvarotā ziņām, Rīgā no visiem 
1961. gadā dzimušajiem tika kristīti 
35,6 procenti, Rēzeknē – 76 procenti, 
Daugavpilī un Jelgavā – 42 procenti 
jaundzimušo. Ar reliģisku rituālu Rīgā 
bija apbedīti 38,5 procenti mirušo, 
 Rēzeknē – 29 procenti un Jūrmalā – 
20 procenti.66 To darīja arī ne visai reli
ģiozi cilvēki, kuru saistība ar baznīcu 
nereti aprobežojās vienīgi ar šiem svarī
gajiem dzīves notikumiem. Tāpat arī 
ļoti populāra bija latviešiem raksturīgā 
kapu svētku tradīcija – noteiktās dienās 
vasarā (no jūnija līdz septembrim) kap
sētās tika pieminēti mirušie tuvinieki, 
un šīs ceremonijas vadīja mācītāji. 

50.  gadu vidū saistībā ar jaunu 
pretreliģijas kampaņu dažās vietās sākās mēģinājumi ieviest nereliģiskas sadzīves tra
dīcijas, piemēram, pilngadības svētkus, vārda došanas 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 tradī
ciju komisija), galveno uzmanību pievēršot pilngadības svētkiem un kāzām, bet jau 
drīz vien padomju tradīciju scenāriju izstrādāšanā un popularizācijā iesaistījās arī Lat
vijas PSR Ministru padome, Zinību biedrība, Emiļa Melngaiļa Tautas mākslas nams un 
citas organizācijas.67 Aktīvi ieviesa arī bērnības un vārda došanas svētkus, kam bija jā
aizstāj kristības, nereliģiskus bēru rituālus, mirušo piemiņas dienas u.c. Liela daļa šo 
jauno padomju tradīciju patiešām kļuva populāras, 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 ģi
menes dzīvē.

Šīs nereliģiskās tradīcijas sākotnēji izplatījās laukos un mazpilsētās. Piemēram, par 
kāzu svinīgās reģistrācijas popularitātes pieaugumu liecina tas, ka no gadā vidēji noslēg
tajām 9000–10 000 laulībām republikas rajonos 60. gadu sākumā ciemu padomēs, klu
bos utt. tika svinīgi reģistrēti tikai daži simti laulību, bet 1969. gadā šādu reģistrāciju jau 
bija vairāk nekā 8,7 tūkstoši. Lauku rajonos pēc jaunajām tradīcijām jau 1961. gadā no
tika vairāk nekā 62 procenti bēru ceremoniju, bet 1969. gadā – 72,3 procenti.68 Jaunās 
tradīcijas agrāk ieviesās luterāņu apdzīvotajos rajonos. Latgalē tām bija lielāka  pretestība, 

66 LVA, 1448. f., 1. apr., 180. l., 125.–139. lp.
67 Zavarina A. Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijas pilsētās. Arheoloģija un etnogrāfija. IX. Apcerējumi 

par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. Rīga: Zinātne, 1970, 198.–199. lpp.
68 Čivkule E., Jefremova L. Padomju sadzīves tradīcijas lauku darbaļaužu dzīvē. Arheoloģija un etnogrāfija. IX. 

Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. Rīga: Zinātne, 1970, 222., 231. lpp.

9. att. Jaunās padomju tradīcijas – pilngadības svētki Madonā 
1979. gadā. Jauniešu apģērbs un ziedu buķetes ir tādi paši kā 
luterāņu baznīcas iesvētīšanas ceremonijās 20. gs. 30.–50. gados. 
Oļģerta Skujas foto (LVKFFDA, 92114N)
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tomēr 70.–80. gados tās izplatījās arī 
katoļu vidū.69 Plaši svinēja nereliģiozās 
mirušo piemiņas dienas (kapusvēt
kus)  – sākotnēji luterāņu kapsētās, 
vēlāk arī katoļu un pareizticīgo apbedī
šanas vietās –, arī tāpēc, ka tās atbalstīja 
varas iestādes: kolhozi deva transportu 
braukšanai uz kapsētu, tika organizēta 
izbraukuma tirdzniecība, pēc kapu
svētkiem notika arī citi izklaides pasā
kumi, piemēram, brīvdabas izrādes un 
dejas. Mācītāja vadītos kapusvētkus no
virzīja uz cilvēkiem nepierastu laiku, 
un tie notika bez tā vēriena, kuru deva 
varas iestāžu atbalsts un iesaiste, tādēļ 
tie spēja piesaistīt tikai nelielu saujiņu 
patiesi ticīgo. Reliģiskās tradīcijas tomēr 
pilnībā neizdevās izskaust. 1987.  gadā 
reliģijas lietu pilnvarotais konstatēja, 
ka  visās konfesijās kopā pēdējos 
5–10 gados tiek kristīti 18–19 pro centi 
visu jaundzimušo, 4–5 procenti laulību 
tiek slēgtas baznīcā, bet 19–20 procenti 
bēru notiek ar reliģisku rituālu.70 

Panākumus neguva mēģinājumi 
radīt tādas jaunās padomju tradīcijas 
kā komjauniešu jeb sabiedriskās kāzas, 
kā arī svinīgā pirmās pases izsniegšana 
un jauniesaucamo svinīga aizvadīšana 
padomju armijā, jo šie pasākumi bija 
neizbēgami ideoloģizēti, tiem trūka 
per soniskuma un intimitātes, kā arī 
nebija sakņu tradicionālajā kultūrā. 
Kopumā jaunu nereliģisko tradīciju 
ievie šana bija sekmīga, ja tā balstījās uz 

tautas tradīciju un paražu ekspluatāciju un ja sabiedrības saistību ar baznīcu, īpaši lute
rāniskajos novados, bija noteikusi nevis reliģiozitāte, bet gan turēšanās pie tradīcijām. 
Jaunās tradīcijas deva iespēju apvienot konformismu ar vēlmi pēc skaistām svinībām 
un tradicionālajiem rituāliem.

69 Sk. arī: PauštytėŠaknienė R. Ritual, Power and Historical Perspective: Baptism and namegiving in Lithua
nia and Latvia. Journal of Ethnology and Folkloristics, Issue 1 (1), 2007, pp. 115–129. Pieejams: http://www.
ceeol.com/search/journaldetail?id=1031 (skatīts 23.02.2016.).

70 LVA, 1419. f., 3. apr., 266. l., 53. lp.

10. att. Bērni, latviešu tautastērpi un militārisms – Pirmā 
Maija svētku demonstrācijas parādes fasāde Rīgā 1971. gadā. 
V.  Prikuļa foto (LVKFFDA, 1. f., 35745N)

11. att. Pirmā Maija svētku demonstrācija Rīgā 1971. gadā. 
Žaņa Graubica un Vladimira Nikolajeva foto (LVKFFDA, 1. f., 
52866N)
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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 okupā
cijas atsākās intensīvas izglītības sistēmas pārmaiņas, kas izpaudās kā nevēlamo peda
gogu nomaiņa pret tādiem, kas izglītību bija ieguvuši vai nu PSRS, vai arī jau Padomju 
Latvijā, kā arī mācību programmu un mācību līdzekļu sovetizācija. Sovetizācijas mēr
ķiem atbilda arī mazākumtautību skolu slēgšana un faktiski divu paralēlu vispārējās 
izglītības sistēmu – latviešu un krievu valodā – radīšana. Krievu valodu, kā arī paralē
las latviešu un krievu mācību plūsmas ieviesa arī vidējā speciālajā un augstākajā izglī
tībā, turklāt pēdējā līdz pat 50. gadu vidum intensīvi piesaistīja pedagogus, kas izglītību 
bija ieguvuši “vecajās” padomju republikās. 60.–80. gados izglītības sistēmas sovetizā
cija būtībā bija pabeigta. 

Kultūras sovetizācija bija viens no sarežģītākajiem padomju režīma uzdevumiem, 
un, lai gan panākumi šajā jomā bija, tie bija visai neviennozīmīgi. Staļina laikā cen
tieni radīt jaunu latviešu padomju kultūru bija visai izteikti. Tika akceptēta tikai ne
liela kultūras mantojuma daļa – tā sauktā proletāriskā kultūra, par kuras svarīgu sa
stāvdaļu tika uzskatīts dzejnieka un dramaturga Jāņa Pliekšāna jeb Raiņa mantojums 
(liekot akcentu uz viņu kā “proletariāta” dzejnieku, bet noklusējot sociāldemokrātis
kos uzskatus, darbību un atbalstu neatkarīgajai Latvijas valstij), romānista un lite
ratūras kritiķa Andreja Upīša darbi un citas literatūras un mākslas vērtības. Tomēr 
lielākā daļa pirmspadomju latviešu literatūras un tēlotājas mākslas tika atmesta kā 
“buržuāziska”. Bibliotēkās un muzejos tika iznīcinātas vai “specfondos” noslēptas grā
matas un artefakti, kas tika uzskatīti par politiski kaitīgiem un “nevērtīgiem”. Piemē
ram, 1949. gadā Latviešu un krievu mākslas muzejā (tagad Nacionālais mākslas mu
zejs) “melnajā sarakstā” iekļuva 303 mākslas darbi, tostarp ne tikai gleznotāja 
ekspresionista Jēkaba Kazāka, kā arī postimpresionistiskie un simbolistiskie Jaņa 
 Rozentāla darbi, bet arī neotradicionālista Jāņa Tillberga gleznas, lai gan pēdējais bija 
centies pielāgoties režīma prasībām.71 

Vienlaikus padomju režīms mēģināja integrēt atsevišķus nacionālās kultūras ele
mentus, piešķirot tiem atbilstošu ideoloģisku saturu. Tā 1948. gadā tika noorganizēti 
pirmie Padomju Latvijas dziesmu svētki. Dziesmu svētki turpmāk kļuva par pastāvīgu 
tradīciju. Sovetizācija izpaudās gan to piesaistē Padomju Latvijas gadadienām, gan arī 
repertuāra izvēlē, jo tas lielākoties sastāvēja no ideoloģiski angažētām un krievu un 
citu padomju tautu dziesmām un dejām. 

Staļina laikā režīma slavināšanai intensīvi tika izmantots arī latviešu lietišķās māk
slas un dizaina mantojums. Tas uzskatāmi izpaudās J.  Staļina 70.  dzimšanas dienā 
1949. gadā, kad Latvija, tāpat kā citas republikas, gatavoja dāvanas “dižajam vadonim”, 
piemēram, radiouztvērēju, vāzi, rakstāmgaldu u.c. priekšmetus, piedaloties izcilākajiem 
latviešu dizaineriem. Dāvanas bija rotātas ar latviešu ornamentiem, kas bija apvienoti ar 

71 Veikmane V. Staļiniskās kultūrpolitikas ietekme uz Latvijas muzeju darbu. Komunistiskā totalitārisma un 
genocīda prakse Latvijā. Zinātniskās konferences materiāli. Rīga: Zinātne, 1992, 114. lpp.

Daina Bleiere     LATVIJAS SOVETIZĀCIJA BALTIJAS VALSTU KONTEKSTĀ



554 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

padomju simboliku. 40.  gadu beigās 
un 50. gadu pirmajā pusē stilizēti lat
viešu ornamenta elementi tika plaši 
izmantoti tā saukto “Staļina baroka” 
ēku iekštelpu dekorā, piemēram, Zi
nātņu akadēmijas ēkas (būvēta 
1951.–1959.  gadā) un VEF kultūras 
pils (būvēta 1951.–1960. gadā) inter
jerā. Staļina laikā tika mēģināts sove
tizēt arī latviešu folkloru, piemēram, 
sacerēt latviešu padomju tautas
dziesmas par kolhoziem, uzdodot tās 
par tautas radītām.

50. un 60. gados notikusī kultū
ras politikas liberalizācija ļāva at
griezties apritē daļai pirmspadomju 
un emigrācijas latviešu kultūras man
tojuma. Parādījās arī iespējas iepazī
ties ar Rietumu rakstnieku, māksli
nieku, komponistu darbiem, taču 

tikai ar to daļu, kas tika uzskatīta par “progresīvu”. Lai gan oficiāli “sociālistiskā reā
lisma” metodei joprojām bija jābūt padomju profesionālās mākslas pamatam, tās robe
žas pakāpeniski paplašinājās. Tika akceptēti tādi žanri, kam nebija tieša sabiedriska 
 skanējuma (intīmā lirika dzejā, klusā daba un ainava glezniecībā). Jaunie literāti un 
mākslinieki 70. un 80. gados kultūras telpu paplašināja vēl vairāk. Taču tas notika ne tik 
daudz atklātas konfrontācijas ceļā, cik cenšoties pierādīt jauno literatūras, tēlotājas māk
slas un mūzikas strāvojumu savietojamību ar padomju režīma estētiskajām prasībām. 
Sociālistiskā reālisma kanonā pamazām iekļāva parādības, kam nebija nekā kopīga ne ar 
sociālismu, ne ar reālismu. Neraugoties uz varas partijas ideologu centieniem panākt 
pretējo, galvenā tendence bija depolitizēt literatūru un mākslu.

Apstākļos, kad nevarēja pastāvēt nekāda politiska opozīcija un nebija iespējams at
klāti runāt ne tikai par politiskām un sociālām problēmām, kas uztrauca latviešus, bet 
arī par ētikas, estētiskiem un eksistenciāliem jautājumiem, apolitiski intelektuāļu cen
tieni paplašināt radošās brīvības rāmjus, sekot modernās Rietumu kultūras tendencēm 
ieguva sava veida opozīcijas raksturu, un padomju ideologi tos traktēja kā ideoloģisku 
diversiju. Taču intelektuāļi mēģināja apiet cenzūru un runāt arī par nacionālo apspies
tību, pašapziņu un indivīda nebrīvību Ēzopa valodā, bieži vien izmantojot vēstures 
materiālu. Kompartijas ideologi un cenzūra centās nepieļaut, lai šādi darbi nonāktu at
klātībā, tomēr dažkārt kaut kas paslīdēja garām, kā tas notika, piemēram, ar 1969. gadā 
publicēto Vizmas Belševicas dzejoļu krājumu,72 kurā bija ievietota poēma “Indriķa Lat
vieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām”. Balstoties uz Latvijā populāro versiju par 
to, ka šīs 13. gadsimta hronikas autors – priesteris un krusta karu Baltijā dalībnieks – ir 

72 Belševica V. Gadu gredzeni. Rīga: Liesma, 1969.

12. att. XIX Vispārējie Padomju Latvijas dziesmu un deju svētki. 
Latvijas komjaunatnes vadītāja Mārīte Rukmane (pirmā 
no kreisās) un Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs 
Alfrēds Rubiks (trešais no kreisās), Baltijas kara apgabala pārstāvis 
un citi funkcionāri  noslēguma koncertā Mežaparka estrādē Rīgā 
1985. gada 20. jūlijā. Māra Bērsona foto (LVKFFDA, 1. f., 124041N)
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bijis latvietis,73 dzejniece runāja par nepretošanos svešai 
varai, nodevību, kompromisiem un verdziskumu. Valsts 
varai lojālie poēmas kritiķi V. Belševicai pārmeta nekorektu 
vēstures interpretāciju, kritizēja literātu aizraušanos ar sen
vēstures, etnogrāfijas un folkloras tematiku pretstatā revo
lucionāro cīņu un Lielā Tēvijas kara attēlojumam, kam viņu 
skatījumā vajadzētu būt galvenajai vēsturiskajai tematikai. 
Kampaņa pret V. Belševicu presē un mēģinājumi piespiest 
Rakstnieku savienību nosodīt dzejnieci bija neveiksmīgi, jo 
izrādījās, ka tai nebija atbalsta pat vairākumā rakstnieku – 
partijas biedru, nemaz nerunājot par plašākām intelektuāļu 
aprindām, kā arī rezonansi sabiedrībā. 

Vienlaikus latviešu profesionālā kultūra bija vajadzīga 
arī padomju režīmam, jo tā bija sava veida vitrīna, kuru va
rēja izmantot, lai parādītu Rietumiem, ka latviešu tauta un 
tās kultūra plaukst. Vienām un tām pašām lietām vara un 
sabiedrība piešķīra pilnīgi atšķirīgas nozīmes. Varbūt vis
spilgtāk tas parādījās dziesmu un deju svētku fenomenā, 
kas bija kopīgs Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Pateicoties 
varas iestāžu finansiālajam un organizatoriskajam atbal
stam, 60.–80. gados Latvijā ne tikai ārkārtīgi pieauga koru 
un tautas deju ansambļu skaits, bet tie arī sasniedza bieži 
vien ļoti augstu izpildījuma līmeni. Režīma ideologi akcen
tēja to, ka tie ir padomju “tautu draudzības svētki, kuri de
monstrē sociālistiskās kultūras uzplaukumu”,74 turpretim 
latviešiem, kas piedalījās dziesmu un deju svētku koncertos 
un skatēs, kā arī tradicionālajā noslēguma gājienā pa Rīgas 
ielām gan kā dalībnieki, gan arī skatītāji, tie bija nacionālās 
pašapziņas manifestācija. 

Sovetizācijas rezultāti

Sovetizācija kardināli ietekmēja Latvijas sabiedrību, un tās sekas būs jūtamas vēl 
ilgi. Sovetizācijas rezultātā izmainījās etniskais sastāvs, sociālā un ekonomikas struk
tūra, cilvēku mentalitāte, bet tajā pašā laikā sovetizācijas tempi dažādās jomās bija at
šķirīgi un nereti deva pretējus rezultātus.

73 Par hronikas nozīmi latviešu vēsturiskajā atmiņā un par tās autora etniskās izcelsmes problēmu sk.: Kal
jundi L., with the collaboration of Kļaviņš K. The Chronicler and the Modern World: Henry of Livonia and 
the Baltic Crusades in the Enlightement and National Traditions. In: Tamm M., Kaljundi L., Jensen C. S. 
Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle of Henry of 
Livonia. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2011, pp. 407–456.

74 Grauzdiņa I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. Latvieši un Latvija. IV sējums. Latvijas kultūra, 
izglī tība, zinātne. Atb. red. V. Hausmanis, M. Kūle. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 427. lpp.

13. att. XIX Vispārējie Padomju Latvijas 
dziesmu un deju svētki. Tālākajā plānā – 
svētku virsdiriģents Imants Kokars, 
vidū – komponists Raimonds Pauls, 
priekšplānā – dzejnieks Jānis Peters. 
Leona Baloža foto (LVKFFDA, 1. f., 
109794)
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Visdziļākā bija sovetizācijas ietekme uz īpašuma un ekonomisko struktūru. Ātros 
tempos un pilnībā tika likvidēts privātīpašums – tika atņemtas privātās tiesības uz 
zemi, rūpnīcām, lielajiem namiem, kravas transportlīdzekļiem. Saglabājās tikai privā
tās tiesības uz kustamo mantu un daļu nekustamā īpašuma, kuru varēja izmantot vie
nīgi privātām vajadzībām.

Īpašuma struktūras izmaiņas izraisīja pārmaiņas gan nodarbinātības struktūrā, 
gan arī darba organizācijā. Latvijas ekonomika tika integrēta PSRS ekonomiskajā 
struktūrā un pielāgota tās vajadzību apmierināšanai. Lai gan sovetizācijas sastāvdaļa 
bija Latvijas industrializācija, tā faktiski atjaunoja rūpniecības struktūru, kas šeit bija 
pastāvējusi līdz Pirmajam pasaules karam. 60.–80. gados gan tika mēģināts modernizēt 
rūpniecību, taču šie pasākumi bija sekmīgi tikai daļēji, jo padomju ekonomikas mode
lis nepieņēma pārmaiņas. Republikas varas iestāžu mēģinājumi padarīt ekonomiku 
noderīgāku pašu iedzīvotāju vajadzībām sastapa noteiktu un stingru Maskavas pre
testību. 

Būtiska nozīme sovetizācijā bija arī etniskā sastāva izmaiņām un ar to saistītajai 
rusifikācijai. Etniskā sastāva izmaiņas tika veiktas gan plānveidīgi, centralizēti iepludi
not Latvijā partijas funkcionārus, administratorus un vienkāršā darba darītājus, gan 
arī stihiskā ceļā. Ekstensīvā sociālistiskā industrializācija radīja nepieciešamību pēc 
pastāvīga darbaspēka pieauguma, kas veicināja krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvara 
pieaugumu, kas PSRS sabrukuma brīdī Latvijā bija lielāks nekā Igaunijā un Lietuvā. 
Lai gan rusifikācija, kas izpaudās galvenokārt 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. Rusifikācija kā administratīvā, tā arī sadzīviskā līmenī bija izteiktāka 
nekā Igaunijā un Lietuvā, tomēr lingvistiskās rusifikācijas rezultāti bija pretrunīgi, jo tā 
bija pastāvīgs atgādinājums par to, ka Latvija nav brīva un ka tās valoda un kultūra ir 
apdraudētas. Tādēļ ir saprotams, ka 1988.–1989. gadā par masu akciju kļuva prasība 
piešķirt latviešu valodai valsts valodas statusu, ko Latvijas PSR Augstākā padome izda
rīja 1989. gada 5. maijā.75 

Lauksaimniecībā kolektivizācija nozīmēja ne tikai īpašuma attiecību maiņu, bet arī 
visas lauku apdzīvotības sociālās un organizatoriskās struktūras, kā arī dzīvesveida pār
maiņas. Tika iznīcinātas tās iestrādes lauksaimniecības kooperācijas jomā, kas pastā
vēja pirms padomju okupācijas. Zemniecības ekonomiskā un personiskā patstāvība un 
neatkarība tika iznīcināta. Zemnieki tika padarīti atkarīgi no valsts subsīdijām, no 
kompartijas un vietējās varas struktūrām. Latvijas lauksaimniecība, kas līdz 
1940. gadam bija attīstītāka nekā Igaunijā un Lietuvā, 60. gadu otrajā pusē sovetizācijas 
rezultātā sāka atpalikt no kaimiņu republikām – tas bija saistīts kā ar republikas vadības 
koncentrēšanos uz lielrūpniecības attīstību, tā arī ar kolektivizācijas un represiju radīta
jiem postījumiem lauksaimniecības materiālajā infrastruktūrā un cilvēku apziņā. 

Sovetizācijas koordinācijas un vadības funkciju pildīja Latvijas Komunistiskā par
tija, taču tās darbību stingri kontrolēja Maskava – gan tieši, gan arī pastarpināti. Tur

75 Sk.: In Defence of the Latvian Language Against Russification. 1944–1989. Documents. Rīga: LVA, 2012, 
pp. 136–153.
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klāt padomju sistēmas uzbūves īpatnība bija tā, ka republikas pārvaldes līmenis nebija 
pašpietiekams – liela daļa ekonomikas bija tieši pakļauta Padomju Savienības līmeņa 
institūcijām, citas ekonomiskās un pārvaldes struktūras bija gan Maskavas, gan repub
likas vadības uzraudzībā. Ārpus republikas vadības kompetences bija PSRS bruņoto 
spēku kontingents Latvijā, tāpēc tiešā republikas vadības un LKP CK pakļautībā bija 
tikai daļa republikas ekonomisko un pārvaldes institūciju. Tā kā Latvijas galvaspilsētā 
Rīgā atradās Baltijas kara apgabala vadība, kā arī daudzas citas padomju militārās 
struktūras, padomju militāristu ietekme uz republikas vadību bija izteiktāka nekā 
Igaunijā un Lietuvā.

Sovetizācijas rezultāti sabiedriskās dzīves, kultūras, izglītības jomās bija visai pret
runīgi. No vienas puses, samērā ātri tika panākta kontrole pār šīm jomām, tās apkal
poja padomju režīma vajadzības, turklāt daudzas tradicionālās kultūras formas tika 
uzskatītas par piemērotām, lai tās izmantotu padziļinātai sabiedrības sovetizācijai, 
tomēr, no otras puses, nereti process pavērsās pretējā virzienā – sabiedrība akceptēja 
tikai tos aspektus, kas atbilda tās vērtību skalai un vajadzībām, ignorējot padomju 
ideoloģiju. Tas izpaudās, piemēram, latviešu attieksmē pret dziesmu svētkiem, kur aug
sti tika vērtēta iespēja pulcēties kopā un apliecināt latviešu kultūras dzīvotspēku, bet 
oficiālā piesaiste Padomju Latvijas gadadienām, varasvīru piedalīšanās, padomju varai 
lojalitāti apliecinošās dziesmas tika traktētas kā neizbēgamas nodevas. Kultūra kļuva 
par vienīgo iespējamo legālās opozīcijas izpausmi režīmam, taču biežāk nevis tieši 
 iz aicinot padomju ideoloģiju, bet gan apgūstot tās jēdzienu un institucionālo prakšu 
si stēmu, lai to izmantotu savās interesēs. Šāda pieeja deva pretrunīgus rezultātus, 
 robeža starp kolaborāciju un pretošanos nereti bija ļoti izplūdusi. Tomēr jāņem vērā, 
ka Latvijā ideoloģiskā cenzūra kultūras jomā bija izteiktāka nekā Igaunijā un Lietuvā. 

Galvenais sovetizācijas instruments bija represijas. Staļina laikā tām bija sistemā
tisks un masveida raksturs. Pēc 1953. gada represijas tika īstenotas selektīvi, tomēr sa
biedrības kontroles mehānisms bija pietiekami labi noregulēts, tādēļ arī šis represiju 
mehānisms darbojās efektīvi. Represiju politika visās trijās Baltijas republikās bija 
 līdzīga, bet Latvijā 60.–80. gados tā noteikti bija efektīvāka, tādēļ disidentu aktivitāte 
bija mazāka nekā Igaunijā un Lietuvā.

Par autori

Daina Bleiere (dz. 1949) – Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures in
stitūta vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes 
Politikas zinātnes katedras asociētā profesore. Darbojas Latvijas Vēsturnieku 
komisijā. Publicējusi pētījumus par 1940.–1941. un 1944.–1991. gada Latvijas 
vēsturi, kā arī par iekšpolitiku un ārpolitiku pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 
Kolektīvo monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20. gadsimts” un “Latvija Otrajā pasau
les karā” līdzautore.

Daina Bleiere     LATVIJAS SOVETIZĀCIJA BALTIJAS VALSTU KONTEKSTĀ



Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte

LPSR VDK POLITISKĀS UZRAUDZĪBAS 
FUNKCIJAS 1940–1991

LPSR valsts drošības orgāni1 tika izveidoti, lai nodibinātu un nostiprinātu agresorvalsts Padomju 
Savienības varas institūcijas okupētajā Latvijā un īstenotu PSKP Centrālās komitejas represīvo 
politiku pret tās iedzīvotājiem. Pēckara gados to galvenais uzdevums bija bruņotu nacionālo parti
zānu pretošanās grupu iznīcināšana, bet, sākot ar 20. gadsimta 50. gadiem, – padomju ideoloģijas 
nostiprināšana sabiedrībā, cīņa pret latviešu nacionālismu un “imperiālistisko valstu” īstenotajiem 
“ideoloģiskās diversijas pasākumiem”. 80. gadu otrajā pusē PSRS tika atcelti domas un vārda brīvības 
ierobežojumi un atbilstoši reorganizēti VDK ideoloģiskās pretizlūkošanas darba virzieni. Pētījumā 
aplūkotas LPSR valsts drošības orgānu politiskās uzraudzības funkcijas un līdzdalība politiskajās 
represijās.

Atslēgvārdi: LPSR valsts drošības orgāni, LPSR VDK, nacionālisms, ideoloģiskā diversija, profilakse, 
politiskās represijas, disidenti, atmoda.

Ievads

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) valsts drošības orgānu pamat
uzdevumi bija cīņa ar valsts ārējiem un iekšējiem politiskajiem un ekonomiskajiem 
ienaid niekiem, izlūkošana un pretizlūkošana, tautsaimniecības nozaru pretizlūkoša
nas nodrošinājums un noteiktas kategorijas noziegumu izmeklēšana, tiem bija piešķir
tas arī represīvās tiesības.2 Okupētajā Latvijā tika izveidoti Latvijas Padomju Sociālis

1 PSRS VDK mācību grāmatā valsts drošības orgāni skaidroti šādi: “Valsts drošības orgāni ir valsts izpildvaras 
sistēmas daļa, kas izveidoti, lai aizsargātu padomju valsti no iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem; pēc sava 
rakstura tie ir politiski specifiskas kompetences orgāni un darbojas tiešā kompartijas vadībā.” (Исто рия 
советских органов государственной безопасности. Ред. В. В. Иванов. Москва: Высшая Красно
знаменная школа КГБ при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1977, c. 5)

2 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, pilsoņu un sabiedrības tiesību aizsardzība bija iekšlietu orgānu kom
petencē. Iekšlietu un valsts drošības orgāni sadarbojās, apmainoties ar piekritīgu informāciju, realizējot 
operatīvos pasākumus kriminālnoziegumu atklāšanā, masu nemieru novēršanā, opozīcijas aktīvistu izo
lēšanā u.c., bet, sākot ar 20. gadsimta 80.  gadu otro pusi, veica kopīgus pasākumus pret organizēto no
ziedzību.



559

tiskās Republikas (LPSR) valsts drošības orgāni (sk. 1., 2. tabulu). Militārā pretizlū
košana un robežapsardze LPSR teritorijā atradās tiešā PSRS valsts drošības  orgānu 
 pakļautībā.

PSRS valsts drošības orgāni atšķirībā no demokrātisku valstu civilajiem speciāla
jiem dienestiem faktiski bija Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās ko
mitejas (PSKP CK), bet dažos periodos – PSKP augstākās nomenklatūras politiskās 
diktatūras orgāni ar īpašu statusu valsts pārvaldē, un tās darbiniekiem tika piešķirtas 
militārās pakāpes.3 

No 1918. līdz 1959. gadam PSRS valsts drošības orgānu darbību reglamentēja gal
venokārt pašu orgānu iekšējie dokumenti, kā arī vispārīga rakstura valdības un kom
partijas lēmumi, kuros nebija skaidri noteikts drošības orgānu un to darbinieku tiesis
kais statuss, tiesības, pienākumi un atbildība.

1959. gadā PSKP CK apstiprināja īpaši slepenu Nolikumu, kas reglamentēja valsts 
drošības orgānu darbību,4 un tas bija spēkā līdz atklāta likuma “Par PSRS Valsts drošī
bas orgāniem” pieņemšanai 1991. gada 16.  maijā.5 1959. gada dokumentā uzsvērta 
PSKP CK noteicošā un vadošā loma Valsts drošības komitejas (VDK) darbībā. Kom
partija šīs īpašās tiesības saglabāja līdz 1990. gada martam, kad tās tika atceltas PSRS 
Ārkārtas tautas deputātu kongresā, veicot labojumus Konstitūcijā par kompartijas va
došās lomas atcelšanu un daudzpartiju sistēmas izveidošanu.6 

PSRS VDK kadru politika un darba organizācija bija stingri centralizēta. Štata dar
binieki tika pieņemti darbā vai atbrīvoti saskaņā ar PSRS VDK priekšsēdētāja parak
stītu pavēli, drošības orgānu darba virzienus visās PSRS republikās noteica centralizē
tas pavēles, rīkojumi un instrukcijas. 

Kadru atlases politika VDK tika īstenota pēc ļoti stingriem kritērijiem: uzticība 
komunisma ideāliem, godīgums, izglītības līmenis, dzīves pieredze, organizatoriskās 
spējas, komunikācijas prasmes, spēja rīkoties un pieņemt lēmumus ekstremālās situā
cijās, svešvalodu prasme un spēja tās apgūt, veselības stāvoklis. Kandidātаm un viņа 
ģimenes locekļiem bija jābūt ar nevainojamu reputāciju. Bija svarīgi, lai kandidāts vēl 
nebūtu nodibinājis savu ģimeni – tā tika radīta ar komitejas starpniecību atbilstoši 
darba specifikai.7 

Valsts drošības orgāni republikās sadarbojās ar vietējām kompartijām, praktiski ar 
CK pirmo sekretāru, un to darbību uzraudzīja republikas prokuratūras īpaši pilnvarots 
prokurors, taču darba pamatvirzienus noteica centrālā drošības orgānu vadība. 

3 Пожидаев А. Превращение ВЧК в “боевой отряд партии”. Вестник Воронежского института МВД 
России, Выпуск № 4, 2008. Pieejams: http://cyberleninka.ru/article/n/prevraschenievchkvboevoyotryad
partii (skatīts 10.02.2016.).

4 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. Авторысост. 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Москва: Международный фонд “Демократия”, 2003, с. 302–693.

5 Воронцов С. А. Спецслужбы России. Ростов на Дону: Феникс, 2008, с. 391, 393.
6 Хронология российской истории. Энциклопедический справочник. Под руководством Франсиса 

Конта. Москва: Международные отношения, 1994, с. 275. 
7 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes: Atmoda un VDK. [Rīga]: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 

2006, 38.–39. lpp.
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 Sadarbība ar vietējo kompartiju iz
paudās galvenokārt kā informatīvu 
un analītisku  materiālu sagatavošana 
tās vajadzībām; drošības orgāniem 
ar kompartiju bija jāsaskaņo propa
gandas, kontrpropagandas un aktīvie 
pasākumi, kurus tie veica, izmanto
jot savas īpašās kompetences un 
 līdzekļus.8 

Republiku drošības orgāniem 
bija savas struktūrvienības apriņķos 
(pēc 1950.  gada teritoriālās refor
mas – rajonos un lielākajās pilsētās). 
Darbinieku skaits šajās struktūr
vienībās bija atkarīgs no veicamo uz
devumu apjoma. Militāro vai stra
tēģisko objektu un nozīmīgu uzņē
mumu apkārtnē, teritorijās pie PSRS 
ārējās robežas, pilsētās, kuras apmek
lēja ārzemju pilsoņi, darbinieku 

skaits bija lielāks un struktūrvienības statuss augstāks. Piemēram, Rīgas, Ventspils, 
Liepājas, Daugavpils, Jūrmalas orgāniem bija daļas statuss, bet Valmieras, Rēzeknes, 
Cēsu, Rīgas  rajonos – nodaļas statuss. 

Baltijas republiku drošības orgānu darbības virzieni bija praktiski identiski, un 
to noteica operatīvās situācijas kopīgās atšķirības no pārējām padomju republikām: 
nesenā valstiskuma pieredze, jauna un aktīva padomju okupācijas rezultātā izveido
jusies emigrācija, kuru vienoja tuvas radnieciskas saites ar okupēto Baltijas repub
liku iedzīvotājiem, četrdesmito gadu masveida represiju rezultātā izveidojusies ne
gatīvā sabiedrības attieksme pret padomju varu, kā arī garīgā tuvība Rietumu 
kultūrai.

Galvenais drošības orgānu darba virziens Baltijas republikās bija ideoloģiskā pret
izlūkošana: pretpadomju izpausmju – to skaitā nacionālisma, cionisma, sektantisma – 
atklāšana, nepieļaušana un novēršana, kā arī pretdarbība ārvalstu propagandas pasā
kumiem.9

8 Aktīvos pasākumus valsts drošības orgāni veic, lai iegūtu aģentūras pozīcijas pretinieka nometnē, to dez
informētu, kompromitētu un vājinātu, savlaicīgi izjauktu pretinieka nodomus, kā arī iegūtu izlūkošanas 
infor māciju (Контрразведывательный словарь. Москва: Научноиздательский отдел ВШКГБ им. 
Ф. Э. Дзержинского, 1972, c. 161–162).

9 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju Edmundu Johansonu (11.02.2015.).

1. att. LPSR VDK galvenā ēka Rīgā, Brīvības ielā 61. Tautā tā 
tika dēvēta par Stūra māju, jo atradās uz kādreizējās Ļeņina 
un Frīdriha Engelsa (tagad Brīvības un Stabu) ielas stūra. 
Induļa Zālītes foto
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1. tabula
LPSR valsts drošības orgāni 1940.–1991. gadā

LAIKA PERIODS NOSAUKUMS PASKAIDROJUMI
1940. gada jūnija 
beigas

Latvijas Iekšlietu 
ministrija

Ministrijā iekļauta bijusī Latvijas Drošības 
policijas departamenta Politiskās policijas 
pārvalde, kas darbojās PSRS Iekšlietu tautas 
komisariāta (IeTK) vadībā.

1940. gada 25. augusts LPSR Iekšlietu tautas 
komisariāts

Valsts drošības uzdevumu izpildei tā sastāvā 
izveidota Valsts drošības pārvalde.

1941. gada 31. marts LPSR Valsts drošības 
tautas komisariāts 
(VDTK)

LPSR Tautas komisariāts sadalīts Iekšlietu 
tautas komisariātā (iekšlietas) un Valsts 
drošības tautas komisariātā (valsts drošības 
orgāns).

1941. gada jūlija 
sākums

Padomju režīmam zaudējot kontroli pār 
Latvijas teritoriju, LPSR VDTK evakuēts uz 
Krievijas Padomju Federatīvo Sociālistisko 
Republiku (KPFSR).

1943. gada pavasaris– 
1944. gada jūlijs

LPSR VDTK operatīvā 
grupa

Maskavas apgabala Pavlovskas Posadas 
pilsētā uzsākta kadru komplektācija un 
apmācība darbam LPSR.

1944. gada jūlijs LPSR VDTK Padomju armijai ienākot Latvijas teritorijā, 
darbu atsāk LPSR VDTK. Cīņa pret 
bruņotajām nacionālo partizānu grupām 
1944.–1947. g. atrodas IeTK kompetencē.

1946. gada 24. marts LPSR Valsts drošības 
ministrija (VDM)

VDTK reorganizēts par Valsts drošības 
ministriju (VDM); 1949. gadā VDM sastāvā 
iekļauta milicija.

1953. gada 13. aprīlis LPSR Iekšlietu ministrija LPSR VDM iekļauta Iekšlietu ministrijas 
(IeM) sastāvā.

1954. gada 10. aprīlis LPSR Valsts drošības 
komiteja pie Ministru 
padomes (VDK MP)

Valsts drošības funkcijas izdalītas no IeM 
kompetences, izveidota VDK MP.

1978. gada 
7. septembris

LPSR Valsts drošības 
komiteja 

VDK MP iegūst valsts komitejas statusu.

1991. gada 24. augusts LPSR VDK likvidācija

Avotu un literatūras apskats

20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās lielākā daļa LPSR VDK dokumentu un 
praktiski visa operatīvās darbības dokumentācija tika iznīcināta vai arī aizvesta glabā
šanā uz KPFSR. Pētniecībai ir pieejami LPSR Ministru padomei vai Latvijas Komunis
tiskās partijas (LKP) Centrālajai komitejai adresētās drošības orgānu atskaites un citi 
dokumenti, kā arī VDK izmeklētās krimināllietas, kas atrodas Latvijas Valsts arhīvā. 
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Orientēšanos apjomīgajā krimināllietu arhīvā atvieglo Latvijas vēstures institūta sastā
dītais lietu rādītājs.10 Ministru padomes un kompartijas CK vajadzībām sastādītie do
kumenti ir vērtējami kritiski, jo to saturs bieži tika piemērots republikas vai PSRS va
dības attiecīgās konjunktūras prasībām, vēlamo uzdodot par esošo, bet pētniekiem nav 
pieejami oriģinālie materiāli, kas izmantoti attiecīgo informatīvo ziņojumu veido
šanā.11 20. gadsimta 70.–80. gadu vēstures izpētē ir izmantojama LPSR VDK pretizlū
košanas elektroniskā datubāze “Delta Latvija”, kas satur aģentu ziņojumu referātu tek
stus, kā arī aģentūras reģistrācijas žurnāli un uzskaites kartotēka.

Līdz ar PSRS VDK likvidāciju pētniekiem kļuvuši pieejami līdz tam īpaši slepenie 
VDK oficiālie mācību līdzekļi.12 Vairākas grāmatas,13 balstoties uz savu profesionālo 
pieredzi un unikāliem dokumentiem, sarakstījuši augsta ranga padomju bloka drošības 
orgānu darbinieki – pārbēdzēji. Īpaši atzīmējami samērā nesen izdoti ārzemju vēstur
nieku pētījumi, kas sniedz ieskatu padomju represīvās impērijas veidošanas un Baltijas 
valstu sovetizācijas vēsturē.14 

Nozīmīgs informācijas apjoms iegūts, 1993.–2015. gadā intervējot LPSR VDK 
 vidējā un augstākā līmeņa vadītājus. Latvijā publicēti Edmunda Johansona memuāri15 
un bijušā darbinieka Fēliksa Sausverda vēsturisks darbs par vācu un padomju spec
dienestu savstarpējo cīņu Otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā.16 

Lietuvas un Igaunijas arhīvos esošie dokumenti ļauj iepazīties ar PSRS drošības 
orgānu operatīvā darba metodēm un izdotajām pavēlēm. Piemēram, Igaunijā pieeja
mas padomju drošības orgānu pusgada atskaites līdz 1958. gadam, turpretim Lietuvas 
Sevišķajā arhīvā saglabājušās operatīvās izstrādes lietas par visu pēckara periodu.

Latvijā veiktie zinātniskie pētījumi ir galvenokārt apkopoti Latvijas Vēsturnieku 
komisijas izdotajos rakstos un Latvijas Universitātes žurnālā “Latvijas Vēsture”. Pla
šāki pētījumi ir veikti Lietuvā,17 Igaunijā18 un Krievijā.19 Aktīva komunistisko valsts 

10 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 
iedzīvotāju rādītājs. Red. R. Vīksne, K. Kangeris. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999.

11 Млечин Л. Председатели КГБ: рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 1999, c. 502.
12 История советских органов государственной безопасности. Учебник. Редактор В. В. Иванов. Москва: 

Высшая Краснознаменная школа КГБ при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1977; Советская 
контр разведка. Научнопрактическое пособие. Под редакций С. Цвигуна. Москва, 1976.

13 Gordievsky O., Andrew C. KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. London: 
Hodder & Stoughton, 1990; Mitrokhin V., Andrew C. The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the 
West. London: Allen Lane, The Penguin Press, 1999; Rychlak R., Pacepa M. I. Disinformation: Former Spy 
Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion, and Promoting Terrorism. 
Washington: WND Books, 2013.

14 Shearer D. R., Khaustov V. Stalin and the Lubianka. A Documentary History of the Political Police and 
Security Organs in the Soviet Union, 1922–1953. Yale: Yale University Press, 2015; Statiev A. The Soviet Coun-
terinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010.

15 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes: Atmoda un VDK. [Rīga]: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2006.
16 Саусверд Ф. Слоны и пешки. Cтраницы борьбы германских и советских спецслужб. Москва, Минск: 

Харвест, АСТ, 2000.
17 Anušauskas A. KGB Lietuvoje 1940–1991 metais. Lietuvos archyvai, Nr. 8, 1997, 46 p.
18 Weiner A., RahiTamm A. Getting to know Yoy. The Soviet Surveillance System, 1939–57. Pieejams: www.

staff.amu.edu.pl/~ewa/Weiner,%20RahiTamm,%20The%20Soviet%20Surveillance%20System%201939%20
1957.pdf  (skatīts 10.02.2016.); Jurjo I. Pagulus ja Nõukogude Eesti. Tallinn, 1996.

19 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. Авторысост. 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Москва: Международный фонд “Демократия”, 2003.
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drošības orgānu darbības izpēte notiek Polijā, Vācijā un citās bijušajās PSRS satelīt
valstīs, kur komunistiskā režīma specdienestu arhīvi ir ievērojami pilnīgāki un pla
šāk  pieejami vēsturniekiem. Piemēram, Polijas Tautas atmiņas institūts 2005. gadā 
 iz deva  “Austrum un Centrāleiropas komunistu drošības orgānu rokasgrāmatu 
 1944–1989”.20 

Fragmentārā pieejamā informācija neļauj valsts drošības orgānu darbību Latvijā 
atspoguļot vienmērīgi pilnīgi par visu padomju okupācijas laiku, tāpēc dažu laikposmu 
raksturošanai izmantoti arhīvos un vēsturnieku darbos atrodamie direktīvie doku
menti.

Latvijas okupācija un sovetizācija

1940. gadā Padomju Savienība okupēja Latvijas teritoriju. Okupācijas sagatavošanā 
un īstenošanā centrālā loma bija PSRS militāriem un valsts drošības orgāniem. Jau div
desmitajos un trīsdesmitajos gados Latvijā nelegāli tika iesūtīti padomju specdienesta 
Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK) operatīvie darbinieki un aģentu grupas ar uzde
vumu sagatavot augsni vieglai okupācijai, vervējot un aktivizējot ietekmes aģentus un 
panākot kontroli pār Latvijas valdību. Integrējot Baltijas valstis savā sastāvā, PSRS 
ņēma vērā 1939. gadā okupētajās Polijas teritorijās gūto pieredzi, tomēr sovetizācija 
tajās notika uzmanīgāk nekā Rietumukrainā un Rietumbaltkrievijā. Jaunās padomju 
varas un tās specdienestu kadru jautājumus faktiski risināja PSRS drošības orgāni, Lat
vijā lielā skaitā iepludinot Krievijas latviešus, Padomju Savienības pilsoņus, daļu no 
tiem 1940. gada jūnijā izvietojot padomju karabāzēs.21

Veidojot LPSR Valsts drošības pārvaldi LPSR IeTK sastāvā, par tās priekšnieku 
tika iecelts no Krievijas atsūtītais Semjons Šustins. Par iekšlietu tautas komisāru tika 
iecelts pagrīdnieks Alfons Noviks, kurš 1944. gadā, Otrā pasaules kara beigās, padomju 
armijai pārņemot kontroli pār Latvijas teritoriju, kļuva par LPSR valsts drošības tautas 
komisāru.

Nav noskaidrots precīzs Valsts drošības pārvaldes darbinieku skaits un sastāvs, 
taču ir zināms, ka 1941. gada sākumā 218 pārvaldes operatīvie darbinieki bija kompar
tijas biedri, bet 14 – kandidāti.22 Viens no pirmajiem okupantu pasākumiem bija Latvi
jas Iekšlietu ministrijas Drošības policijas departamenta Politiskās policijas pārvaldes 
pārņemšana 22. jūnijā, pārvaldes vadību uzticot jaunieceltajam iekšlietu ministra bied
ram, bijušajam kompartijas pagrīdniekam Vikentijam Latkovskim. Pārņemšanas gaitā 

20 A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europa 1944-1989. Ed. by K. Persak and 
L. Kaminski. Warsaw: Institute of National Remembrance, 2005.

21 Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. Москва: ТОО «Гея», 
1997, с. 116. J.  Verbovska 1974. gada 14. februāra iesniegums LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
Jurijam Rubenim. LPSR SNM personālo pensiju fonds, lieta Nr. 7563, 27.–28. lp.; Latvija Otrajā pasaules 
karā (1939–1945). Aut.: D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda. Rīga: Jumava, 2008, 194., 
197., 198. lpp.

22 Справка о количественном составе членов и кандидатов ВКП(б) по республиканскому аппарату 
НКВД Латв. ССР. LVA, PA101. f., 2. apr., 11. l., 49. lp.
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padomju drošības orgānu rīcībā nonāca samērā pilnīga dokumentā
cija, un tiem nebija grūtības iegūt informāciju par politiskās pārval
des darbiniekiem, aģentiem un darba virzieniem.23

Vēsturnieks Amirs Veiners ir pierādījis, ka PSRS IeTK vairākus 
gadus pirms Otrā pasaules kara ir vācis informāciju par potenciāla
jiem ienaidniekiem Austrumeiropā, īpaši Polijā un Baltijas valstīs, kas 
tika izmantota represiju organizēšanā padomju okupētajās teri
torijās.24

Padomju specdienesta pirmais uzdevums pēc Latvijas Republi
kas drošības dienestu pārņemšanas un likvidēšanas bija ātri izolēt 
personas un organizācijas, ap kurām varētu veidoties organizēta 
pretošanās padomju režīmam. Par nopietnāko apdraudējumu pa
domju drošības orgāni uzskatīja Aizsargu organizāciju tās para
militārā rakstura, organizētības un lielā dalībnieku skaita dēļ (gan
drīz 32 000). Tika likvidētas vai pakļautas kontrolei visas politiskās 
un sabiedriskās organizācijas, kas tieši vai netieši varētu veicināt 
opozīcijas konsolidāciju. Pastiprinātas represijas tika veiktas pret 
robežsargiem, policijas un politiskās policijas darbiniekiem. Pa
domju drošības orgāni veica arī operatīvos pasākumus, lai likvidētu 

vācu un citu kapitālistisko valstu specdienestu rezidentūras okupētajā teri torijā.25

No okupācijas sākuma līdz 1941. gada 14. jūnijam drošības orgāni arestēja 3231 cil
vēku, bet 14. jūnijā ar to līdzdalību uz Krieviju vienā dienā tika deportēti 15 424 cilvēki, 
no kuriem 5263  aizturēšanas brīdī tika arestēti. Represiju mērķis bija iznīcināt vai 
neitra lizēt Latvijas politisko, ekonomisko un sabiedrisko  eliti.26

Par to, cik nenozīmīgi iemesli varēja kļūt par pamatu augstākā soda mēra piemē
rošanai, liecina dzelzceļa darbinieces Olgas Dumpes lieta. Viņa tika arestēta 1941. gada 
14. jūnijā uz denunciācijas pamata un deportēta uz IeTK Usoļlaga nometni par atteik
šanos piedalīties sanāksmē, kurā mācīja dziedāt “Internacionāli”. Izsūtījumā 1942. gadā 
PSRS IeTK Sevišķā apspriede viņai piesprieda nāvessodu, bet radinieki 1955. gadā tika 
informēti, ka Dumpe 1945. gadā mirusi no kuņģa vēža.2728

23 Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 206. lpp.
24 Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956). Москва: Московская 

школа гражданского просвещения, 2015, с. 149.
25 Vēvers J. Indīgās saknes. Čekista dokumentāls apraksts. Rīga: Liesma, 1970, 5.–71. lpp. История советских 

органов государственной безопасности, с. 315, 316, 320.
26 Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 208.–209. lpp.; No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 

1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs, 971. lpp.
27 ОДТО НКВД агентурное донесение № 183, источник “Перов”, принял оперуполнoмоченный ОДТО 

НКВД ст. Рига сержант госбезопасности Дрега 4.ХI 1940 г. LVA, 1986. f., 2. apr., 7818. uzraudzības lieta, 
15. lp. Начальник учетноархивного отдела КГБ при СМ Латв. ССР полковник Назаров 15 января 
1957 г. Начальнику 1 спецотдела МВД СССР гор. Москве; Начальнику 1 спецотдела МВД Латв. ССР 
подполковнику тов. Карпач гор. Рига. LVA, 1986. f., 2. apr., 7818. l., 1. sēj., 25. lp. 

28 Kovaļevskis P. Baigais gads: attēlu un dokumentu krājums par boļševiku laiku Latvijā no 17.VI.1940 līdz 
1.VII.1941. Rīga: Zelta ābele, 1942, 65. lpp.

28 

2. att. LPSR valsts 
drošības tautas komisārs 
Semjons Šustins. Šis cilvēks 
1941. gadā parakstīja pavēli 
par 6636 Latvijas iedzīvotāju 
deportāciju uz PSRS28
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Plašais padomju drošības un represīvo orgānu izvērstais terors un vairāk nekā 
15 000 iedzīvotāju deportācija uz Padomju Savienību viena gada laikā lauza gadsimtos 
izveidojušos sabiedrības pozitīvo attieksmi pret krieviem.

2. tabula
LPSR drošības dienestu vadītāji

PRIEKŠNIEKI VIETNIEKI VIETNIEKI KADRU 
JAUTĀJUMOS

Noviks Alfons,
08.1940–03.1941

Šustins Semjons,
03.1941–07.1941

Noviks Alfons,
05.1944–02.1953;
apstiprināts LK(b)P CK 
20.08.1944, atbrīvots 
14.02.1953;
VK(b)P CK 15.05.1944–
31.03.1953

Šustins Semjons (Valsts drošības 
pārvaldes priekšnieks), 1940–03.1941

Brezgins Aleksandrs, 03.1941–07.1941
Cinis Jānis, 05.1941
Šipačevs Semjons, 05.1941

Salomatovs Aleksejs, 09.1944–03.1949
Kozins Viktors (operatīvajā darbā), 
07.1949–10.1951
Prozorkins Nikolajs, 1952
Košeļevs Aleksejs (milicijā), 10.1949–
06.01.1951
Ivanovs Ivans (milicijā), 01.1951–
04.1953
Pešehanovs Fotijs (operatīvajā darbā), 
10.1951–04.1953
Vēvers Jānis (operatīvajā darbā), 
11.1944–06.1952

Vēvers Jānis, 08.1944–
11.1944
Lavrentjevs Aleksandrs, 
02.1945–01.1946
Jefimovs, 1946(?)–1952
Allaberts Vladimirs, 
01.1952–05.1953

Kovaļčuks Nikolajs,
02.1953–05.1953;
apstiprināts PSKP CK 
12.02.1953; atbrīvots 
23.05.1953

Zujāns Ivans,
29.05.1953–04.1954; 
apstiprināts PSKP CK 
23.05.1953 (LPSR iekšlietu 
ministrs)

Vēvers Jānis, 04.1953–04.1954
Sieks Alberts, 05.1953–04.1954
Krastiņš Nikolajs (milicijā), 05.1953–
04.1954

Vēvers Jānis,
04.1954–02.1963;
apstiprināts LKP CK 
30.03.1954, atbrīvots 
28.01.1963

Ziediņš Mintauts, 05.1954–06.1959
Veļikanovs Nikolajs (operatīvajā 
darbā), 11.1954–01.1958
Avdjukevičs Longins, 13.01.1958–
01.1963
Palkins Aleksejs, 11.1961–02.1969

Allaberts Vladimirs, 
05.1954–05.1955
Avdjukevičs Longins, 
08.1955–13.01.1958
Sēja Vladimirs, 
13.01.1958–04.03.1958, 
08.1959–02.1963
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PRIEKŠNIEKI VIETNIEKI VIETNIEKI KADRU 
JAUTĀJUMOS

Avdjukevičs Longins,
01.1963–11.1980;
apstiprināts LKP CK 
22.01.1963, atbrīvots 
20.11.1980

Lukaševičs Jānis, 02.1963–10.1964, 
02.1969–11.1972
Rullis Jānis, 01.1965–09.1968
Galkins Nikolajs, 02.1969–10.1974
Izvestnijs Vladimirs (pirmais 
vietnieks), 20.10.1972–14.06.1977
Kravčenko Jevgēņijs, 15.11.1974–
22.09.1981
Pugo Boriss (pirmais vietnieks), 
06.1977–11.1980
Zukulis Staņislavs, 1979–1984

Karpovs Georgs,
02.1963–02.1986

Pugo Boriss,
11.1980–04.1984;
apstiprināts LKP CK 
20.11.1980, atbrīvots 
22.05.1984

Vasiļjevs B. F. (pirmais vietnieks), 
1981–?
Kučāns Miervaldis (otrais vietnieks), 
22.09.1981–1986

Zukulis Staņislavs,
apstiprināts LKP CK 
22.05.1984, atbrīvots 
LPSR Augstākās padomes 
Prezidijā (APP) 05.03.1990

Guļins Staņislavs (pirmais vietnieks), 
16.01.1985–20.01.1987
Červinskis Jurijs (pirmais vietnieks), 
01.1987–06.1991
Johansons Edmunds (otrais vietnieks), 
06.1986–04.1989

Vanags Andris, 
11.03.1986–08.1991

Johansons Edmunds,
05.03.1990.–24.08.1991;
apstiprināts LPSR APP 
05.03.1990

Baļevs Jurijs (pirmais vietnieks), 
06.–08.1991
Trubiņš Jānis (otrais vietnieks), 
04.1989.–08.1991

Cīņa ar bruņoto nacionālo pagrīdi pēckara gados

1943.  gadā, karā iestājoties lūzumam, PSRS drošības orgāni Krievijā, Pavlovskij  
Posadā, uzsāka LPSR VDTK operatīvās grupas formēšanu – galvenokārt no Latvijas 
evakuētajiem drošības dienestu darbiniekiem un Latviešu strēlnieku divīzijas karavī
riem.29 VDTK funkcijas no 1944. līdz 1947. gadam nebija tik plašas kā vēlākos gados. 
Bruņotās pretestības apspiešana šajā laikposmā bija Iekšlietu ministrijas kompetencē, 
bet pretizlūkošanas darbā vairākas funkcijas līdz 1946. gadam bija pārņēmis PSRS Aiz
sardzības tautas komisariāta pakļautībā esošais pretizlūkošanas dienests SMERŠ.30 

29 Anušauskas A. KGB Lietuvoje: slaptosios veiklos bruožai. Vilnius: Vilniaus krašto kultūros, verslo ir pilietinės 
ini cia tyvos asociacija “Atvažiavo meška”, 2008, p. 26; Служебная характеристика. На лейтенанта Бин
демана Валдемара Яковлевича, 1906 г. р., 3 мая 1949 года. LVA, PA7962. f., 1. apr., 21. l., 106.–107. lp.

30 Abreviatūra veidota no lozunga Смерть шпионам! (Nāvi spiegiem!).
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 Savukārt izlūkošana no 1947. līdz 1951. gadam atradās PSRS Informācijas komi tejas 
kompetencē, un operatīvās spēles ar ārvalstu specdienestiem LPSR VDM veica no ārē
jās pretizlūkošanas pozīcijām.31

Padomju varas atjaunošanu Latvijā pēc Otrā pasaules kara iedzīvotāji lielākoties 
uztvēra negatīvi, jo svaigā atmiņā vēl bija Baigā gada represijas 1941. gadā. Latvijas 
pilsoņi – neatkarīgi no tautības – pārsvarā pozitīvi novērtēja valsts sasniegumus eko
nomikā 20. gadsimta 30. gados un cerēja uz valsts neatkarības atjaunošanu. Negatīvo 
attieksmi pret padomju varu veicināja arī neuzticēšanās vietējiem iedzīvotājiem, jo 
atbildīgos amatos tika iecelti pārstāvji no “vecajām” padomju republikām. 

Kaut arī lielākā iedzīvotāju daļa aktīvā pretpadomju darbībā neiesaistījās, Pa
domju Savienībā baltieši tika uzskatīti par potenciāli nelojāliem padomju pilsoņiem 
un kompartija no valsts drošības iestādēm pieprasīja to pastiprinātu ideoloģisko uz
raudzību.32

Daudzviet Latvijā izveidojās bruņotas pretošanās grupas, taču tās nebija tik daudz
skaitlīgas un labi organizētas kā Lietuvā, jo Latvija, karojot abās agresoru armiju rin
dās, bija zaudējusi ievērojamu skaitu militāri izglītotu cilvēku.

Par būtisku Latvijas iedzīvotāju pretpadomju noskaņojuma veicinošu faktoru tika 
uzskatīti teritorijā dzirdamie ārzemju radioraidījumi, tāpēc valsts drošības orgāni 
īpašu uzmanību pievērsa to satura izplatīšanās ierobežošanai.33 Pēckara gados, kad 
radio uztvērēji bija pieejami vien dažiem, cilvēki no ārzemēm iegūto informāciju izpla
tīja, slepus to pārstāstot cits citam, un tā bieži nonāca valsts drošības orgānu redzeslokā 
kā “personas, kuras veic pretpadomju aģitāciju”.34 

Īpaši aizdomīgo personu statusā tika iekļauti repatrianti – personas, kuras kara 
gados bija dzīvojušas kapitālistiskajās valstīs Eiropā.35 

LPSR valsts drošības orgānu – VDTK (VDM) – uzdevumi šajā periodā bija:
• atklāt un iznīcināt bruņotas pretpadomju grupas. Padomju varas pastāvēšanu 

šīs grupas būtiski neapdraudēja, taču to darbībai bija iekšpolitiska un starptau
tiska nozīme, uzskatāmi liecinot par latviešu pretestību okupācijas režīmam;

• atklāt pretpadomju organizācijas un indivīdus, kuri kritizē padomju varu, un 
veikt attiecīgos operatīvos pasākumus to neitralizācijai;

• noskaidrot anonīmo pretpadomju dokumentu un skrejlapu autorus;
• nepieļaut sektantu un garīdzniecības pretvalstisku darbību.36

31 Государственная безопасность России: история и современность. Под ред. Р. Н. Байгузина. Москва: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 2004, с. 596–597.

32 История России: XX век: учебное пособие для вузов. Oтв. ред. В. П. Дмитренко. Москва: АСТ, 1996, 
с. 518.

33 Nacionālo partizānu izdotais laikraksts “Kurbads”, 1946. gada 10. janvāris, Nr. 1 (sniedz informāciju par Lat
vijā uztveramajiem ārzemju radioraidījumiem). LVA, 1986. f., 1. apr., 1126. l., 4. sēj., 135.–138. lp. 

34 Протокол Н 16 Закрытого партийного собрания Ливанского РОМ МВД от 27 марта 1958. LVA, PA
4133. f., 1. apr., 23. l., 20. lp. Sākot ar 1953. gada 1. martu, latviski sāka raidīt raidstacija “Atbrīvošana”, vēlāk 
“Brīvība”. Sk.: Strods H. Četri zāģi. Mājas Viesis, 2003, 19. apr.

35 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева. Москва: Вече, 2011, с. 257.
36 Государственная безопасность России: история и современность, с. 619–622.
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Uzdevumu īstenošana notika kampaņveidīgi, bieži atkarībā no PSRS un Rietum
valstu politisko attiecību konjunktūras. Padomju valsts drošības orgāni iesaistīja 
 slepenos palīgus – ziņotājus, aģentus, rezidentus, konspiratīvo dzīvokļu un satikšanās 
dzīvokļu turētājus. Aģentu uzdevums bija vākt informāciju par nacionālistiski noska
ņotām personām, bruņotajām pretošanās grupām un to atbalstītājiem, ziņot par sa
biedrības attieksmi pret padomju varu un iegūt citas drošības orgāniem vajadzīgās 
ziņas. Savāktās ziņas tika izmantotas operatīvo un represīvo pasākumu īstenošanā. 
Konspiratīvo un satikšanās dzīvokļu turētāji nodrošināja drošus apstākļus operatīvā 
darbinieka un aģenta tikšanās reizēs.

Speciālu kaujas uzdevumu veikšanai tika vervēti aģenti – kaujinieki, parasti sadar
bībā iesaistot nacionālās pagrīdes dalībniekus.37 Latvijā pēckara laikā cīņai pret bruņo
tajām nacionālo partizānu grupām tika savervēti apmēram 80 aģenti – kaujinieki.38

Kā vienu no valsts drošības orgāniem veiksmīgākajiem VDM veiktajiem operatī
vajiem pasākumiem var minēt 14 Kurzemes nacionālo partizānu grupu pārstāvju aiz
turēšanu Rīgā 1946. gada 13. oktobrī, kad tie neapbruņoti ieradās galvaspilsētā uz “tik
šanos ar angļu izlūkdienesta pārstāvi”. Šo “tikšanos” bija noorganizējis VDM aģents 
Tankist, ierodoties partizānu grupās un saskaņā ar operācijas leģendu uzdodoties par 
angļu izlūkošanas dienesta Secret Intelligence Service (SIS) pārstāvi. VDM rīcībā nonāca 
arī partizānu fotogrāfijas, kuras aģents uzņēma “jaunu pasu izgatavošanai”.39 Kopumā 
līdz 1953.  gadam drošības orgāni nogalināja 2321 bruņotās pretestības dalīb nieku.40 
Drošības orgāni vervēja sagūstītos nacionālos partizānus un to atbalstītājus, garīdznie
kus, citas sabiedriski nozīmīgas personas, atteikuma gadījumā piedraudot ar represi
jām. 20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā vervēšanā dominēja kompromi
tējošu materiālu izmantošana, piemēram, fakti par to, ka persona savā autobiogrāfijā 
noslēpusi ziņas par savu dzīvi vai arī izdarījusi likumpārkāpumus.41 Tika izmantota arī 
cita motivācija: politiskās simpātijas, cerības uz personīgo labumu, nenovīdība, skau
dība.42 Nabadzīgie zemnieki, kuri nebija iesaistīti pretošanās kustībā, varēja atteikties 
no vervēšanas priekšlikuma, taču bijušos partizānus, Latvijas nacionālās armijas vai 
vācu leģiona virsniekus, pārtikušos zemniekus, pilsētas vidusšķiru un garīdzniekus uz 
sadarbību varēja piespiest, piedraudot atteikuma gadījumā represēt kā “bandītu atbal
stītājus” vai “šķiras ienaidniekus”.

Ar šantāžu savervētie aģenti parasti bija neefektīvi un ātri zaudēja specdienesta 
uzticību, jo centās izvairīties no ziņu vākšanas vai sniedza maldinošu informāciju un 
dažos gadījumos par sadarbību ar valsts drošības orgāniem informēja savus līdzcilvē
kus. Tādos gadījumos “sliktos aģentus” no aģentūras tīkla izslēdza vai mēģināja “pār
audzināt”: īslaicīgi aizturēja, retāk – apcietināja vai piedraudēja ar kriminālatbildību 

37 Контрразведывательный словарь, c. 7.
38 LPSR VDK aģentūras kartotēka. TSDC arhīvs, 1. f., 30. apr., 1., 2. l.
39 Arhīva lieta “LursenS”. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 1996, 93. lpp.
40 Gore I. Politiskās norises Latvijā 1953. gada vasarā. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 

VI plēnuma stenogramma. 1953. gada 22.–23. jūnijs. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 1992, 40. lpp.
41 Lietuvas Sevišķais arhīvs (LSA), K1. f., 15. apr., 1254. l., 83. lp.
42 Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010, p. 233. 
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par kara noslēpuma izpaušanu.43 Ja 
ietekmēšana nedeva rezultātus, sa
darbību ar aģentu izbeidza vai nede
rīgo informatoru iekļāva deportē
jamo personu sarakstos. 

Sekmīgu aģentu drošības orgāni 
varēja atalgot, atceļot vietējās parti
jas organizācijas lēmumu par aģenta 
deportāciju.44 Dažreiz jaunie aģenti, 
lai izvairītos no ziņošanas par līdz
cilvēkiem un iespējamām represi
jām, pēc savervēšanas pārgāja nele
gālā statusā. Lai kontrolētu aģentu 
uzticamību un lojalitāti, drošības 
orgāni regulāri tos pārbaudīja ar 
citu aģentu palīdzību.45

Cilvēki pret drošības dienestu 
sadarbības priekšlikumiem izturējās 
visai rezervēti, jo pirmajos pēckara 
gados ticēja, ka padomju vara Latvijā nebūs ilglaicīga. Daudzi cerēja, ka atkārtosies 
1919. gada notikumi un ar angļu atbalstu Latvija atkal nosargās savu neatkarību. Taču 
laika gaitā Latvijas iedzīvotāji sāka apzināties, ka PSRS režīma militārās un politiskās 
pozīcijas ir daudz stiprākas, nekā viņi to sākotnēji bija novērtējuši. Psiholoģisku lū
zumu latviešos radīja PSRS īstenotā 1949. gada 25. marta masveida deportācija, kurā 
uz attāliem Krievijas apgabaliem tika aizvests vairāk nekā 10 000 ģimeņu no Latvijas. 
Iedzīvotāji pamatoti baidījās, ka tai var sekot līdzīgas akcijas, kurās uz Sibīriju aizvedīs 
arī pārējos latviešus.46 Masveida represijas tika pārtrauktas pēc Staļina nāves, un baiļu 
gaisotne iedzīvotāju vidū pakāpeniski mazinājās.47

Lai efektīvi apkarotu bruņotās partizānu grupas, valsts drošības orgāniem bija ne
pieciešami cilvēki, kuri labi orientējas vietējos apstākļos, pazīst teritoriju un prot lat
viešu valodu. Šim nolūkam drošības orgāni 1944. gadā no padomju varas aktīvistiem, 
komjauniešiem un trūcīgajiem zemniekiem apriņķos izveidoja iznīcinātāju bataljonus. 
To vadošie darbinieki tika ieskaitīti valsts drošības orgānu štatā un saņēma algu, bet 
pārējie tika mobilizēti vai uzskatīti par brīvprātīgajiem. Iznīcinātāju bataljoni pastāvēja 
līdz 20. gadsimta 50.  gadu vidum, bet lielākajā daļā apriņķu, mazinoties pretošanās 

43 Пакет к Особому совещанию при МГБ СССР на обв. Траллис И. П. След. Деле Н 9098 НКГБ 
Латвийской ССР Второй отдел 31 декабря 1945 г. Агентурное донесение, источник “Эрна”. LVA, 
1986. f., 2. apr., 1371. l., 1. sēj., 56. lp.

44 Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands, p. 234. 
45 Turpat, 94. lpp.
46 Справка по материалам расследования о майоре Ватлецове С. Р.; проведенного в период с 17. I – 52 г. 

по 4. III – 1952 года Особой Инспекциeй ОК МГБ Латвийской ССР 7 апреля 1952 г. LVA, PA7962. f.,  
1. apr., 28. l., 179.–180. lp.

47 Стецовский Ю. И. История советских репрессий, т. II. Москва: Обществ. фонд “Гласность”, 1997, 
с. 202. 

3. att. Aģenta Tankist reģistrācijas kartīte. Marģeru Vītoliņu PSRS 
drošības orgānu Rīgas rezidentūra savervēja 1936. gadā, kad 
viņš dienēja Latvijas armijā, un pēckara gados viņu izmantoja 
nacionālās pretošanās grupu iznīcināšanā. TSDC arhīvs
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kustības apjomam, tika likvidēti arī agrāk. Kopumā iznīcinātāju bataljonos 1944.–
1956.  gadā bija 44  000 kaujinieku, taču bataljonu efektivitāte nebija apmierinoša un 
svarīgākajās operācijās tika iesaistītas regulārās armijas vienības.48 1952. gada sākumā 
PSRS VDM izdeva pavēli divas trīs reizes samazināt aģentūras skaitlisko sastāvu, jo tas 
kara laikā un masveida ziņošanas kampaņās bija nesamērīgi uzblīdis un kļuvis neefek
tīvs.49 Tika paaugstināti drošības orgānu darbinieku un to slepeno palīgu profesionālās 
kvalitātes kritēriji, optimizēta aģentūras vadīšanas sistēma un, lai uzsvērtu reformu 
fundamentālo raksturu, iepriekš lietotā termina “aģentūras tīkls” vietā ieviests termins 
“aģentūras aparāts”.50 Atšķirībā no iepriekšējās prakses, kad aģenta pienākumi nebija 
precīzi formulēti un “visi ziņoja par visu un visiem”, tagad aģentam tika doti konkrēti 
uzdevumi.

Sākot ar 1952. gada rudeni, PSRS VDM pretizlūkošanā tika aizliegts vervēt un no 
aģentūras aparāta bija jāizslēdz personas, kuras ieņēma nomenklatūras amatus kom
partijā, komjaunatnē vai arodbiedrībā, būtiski ierobežojot drošības orgānu iespējas 
vākt ziņas un veikt operatīvos pasākumus šajā vidē.51 

Lai uzlabotu iegūtās operatīvās informācijas izmantošanas efektivitāti, VDK tika 
izveidota specdienesta redzeslokā nonākušo personu uzskaites sistēma un centralizēta 
operatīvā lietvedība.

Latvijas arhīvos nav pieejama informācija par LPSR valsts drošības orgānu darbi
nieku skaitu pēckara periodā, izņemot par 1955.  gadu, kad LPSR VDK štatā bija 
1315  nodarbināto, no kuriem 919 bija operatīvie darbinieki. 1956. gadā darbinieku 
skaits samazinājās par 98 cilvēkiem.52 Saskaņā ar VDK vadītāju teikto 20. gadsimta 
80. gados organizācijā strādāja vairāk nekā 1000 cilvēku, no kuriem apmēram 360–400 
bija operatīvie darbinieki. Katrs no tiem vadīja 12–18 aģentu darbu, bet katram lielā
kam priekšniekam bija divi trīs aģenti.53 Līdz pat LPSR VDK likvidācijai tās kadru po
litiku noteica centrālā PSRS VDK vadība, vadošos amatus saskaņojot ar LKP CK. LPSR 
VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks veica centrālās uzraudzības funkcijas un vietējai 
vadībai pilnībā nepakļāvās. Ilgstoši vadošos amatos atradās tikai cittautieši vai pārkrie
voti latvieši. LPSR VDM 1952. gadā strādāja 17% latviešu, bet vadošos amatos to bija 
6%.54 Par darbinieku nacionālo sastāvu sešdesmitajos un vēlākajos gados informācija 

48 Bambals A. Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni (1944–1956). Okupētā Latvija 
1940–1990. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 277.–314. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti, 19. sēj.).

49 История советских органов государственной безопасности, c. 459–461; Воронцов С. А. Спецслужбы 
Рос сии, с. 365.

50 Cевер A., Колпакиди A. КГБ. Москва: Эксмо, 2010, c. 363–364.
51 27 октября 1952 года Министру государственной безопасности СССР тов. Игнатъеву С.  Д. гор. 

Москва выполнении директивы МГБ СССР № 161 ОТ 26 сентября 1952 года Министр гос без
опасности ЭССР полковник госбезопасности Москаленко. Igaunijas Valsts arhīva filiāle, 131. f., 1. apr., 
264. l., 3. lp.

52 Докладная  о проделанной работе Комитета госбезопасности при Совете Министров Латвийской 
ССР по подбору, расстановку и воспитанию кадров за 1955 год. LVA, PA101. f., 19. apr., 79. l., 2. lp. 

53 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (10.03.1994.).
54 Зав. административного отдела ЦК КП(б) Латвии Дроздов секретарю ЦК КП(б) Латвии тов. 

Ершову В. Н. Справка о недостатках с кадрами Министерства государственной безопасности Лат
вийской ССР. 25 сентября 1952 года. LVA, PA101. f., 15. apr., 90. l., 9. lp.



571

nav pieejama, taču zināms, ka tādus statistikas datus LPSR VDK katru gadu gatavoja 
PSRS VDK vadības (Centra) vajadzībām.

Nav precīzu ziņu, cik VDM informatoru darbojušies Latvijā līdz reorganizācijai 
1952. gadā, bet, ņemot vērā to, ka tika uzdots samazināt aģentūras aparātu divas trīs 
reizes,55 tā skaitliskais sastāvs varētu būt bijis 8000–12 000. Ir zināms, ka 1953. gadā 
LPSR VDM aktīvās aģentūras uzskaitē kopumā bija reģistrētas 4428 personas, ieskaitot 
pārreģistrētos un no jauna savervētos slepenos palīgus (sk. 1. diagrammu). Lietuvas 
PSR VDM slepeno ziņotāju skaits šīs reformas rezultātā tika samazināts no 27 711 līdz 
9571.56 

1994. gadā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra uzsāka izmeklēšanu par valsts 
drošības orgānu vadītājiem, 1941. un 1949. gada deportāciju organizētājiem Semjonu 
Šustinu un Alfonu Noviku. A. Novikam par masveida deportācijām un represijām pret 
civiliedzīvotājiem 1996. gadā tika piespriests mūža ieslodzījums, un tajā pašā gadā viņš 
ieslodzījumā mira. S. Šustins šajā laikā vairs nebija starp dzīvajiem. Par nelikumīgām 
represijām padomju periodā kopumā Latvijā ir notiesāti četri bijušie drošības orgānu 
darbinieki, divi no tiem izmeklēšanas laikā izdarījuši pašnāvības.

Drošības orgānu nostiprināšana un kompartijas ietekmes palielināšana. 
20. gadsimta 50. gadu sākums–60. gadu vidus

20. gadsimta 50. gadu sākums iezīmējās ar būtiskām valsts drošības orgānu refor
mām, kuras tika pamatotas ar pāreju no kara un pēckara situācijas uz miera laiku. Ne
raugoties uz radikālajiem priekšlikumiem, reformas plānotos mērķus sasniedza reti, jo 
to gatavošanā noteicošo lomu spēlēja kompartijas ideoloģiskās nostādnes. Daudzi pie
redzējuši orgānu darbinieki bija represēti Staļina “tīrīšanu” laikā, citi bija līdzatbildīgi 
par nelikumīgajām represijām pret iedzīvotājiem. Pārmaiņu īstenotāji zemākajā līmenī 
izvirzītos mērķus bieži pārprata vai arī pārcentās, baidoties no iespējamā soda par re
formu sabotēšanu.

1953.–1959. gadā reorganizētā LPSR Valsts drošības komiteja bez ievērojamām 
 izmaiņām pastāvēja līdz pat atmodai. Tās vadītājs no 1954. līdz 1963.  gadam Jānis 
 Vēvers drošības orgānos strādāja kopš 1922. gada un par 1949. gada deportāciju orga
nizēšanu bija apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni (ar ordeni tika apbalvots arī 
A. Noviks).57 1957. gadā LKP sekretārs Nikolajs Bisenieks lūdza PSRS ģenerālproku
roru veikt pārbaudi par J. Vēvera līdzdalību lietu falsificēšanā un sagrozīšanā 1937. gadā 
Kazaņā Tatārijas APSR, kā rezultātā tika nogalināti vairāki cilvēki, kuri piecdesmito 
gadu beigās tika reabilitēti. J. Vēvers savu vainu pilnībā noliedza, apgalvodams, ka dar
bojies saskaņā ar tā laika augstākstāvošās vadības rīkojumiem. Lieta tika izbeigta LKP 
CK konservatīvās vadības pozīcijas dēļ. N. Bisenieks savu amatu zaudēja 1959. gadā 

55 Воронцов С. А. Спецслужбы России, с. 365. 
56 Anušauskas A. KGB Lietuvoje 1940–1991 metais. Lietuvos archyvai, Nr. 8, 1997, p. 46. 
57 Личный листок по учету руководящих кадров. LVA, PA15 500. f., 2. apr., 8108. l., 4.op. lp.; Дополнение 

к личному листку по учету кадров. LVA, PA15 500. f., 2. apr., 8108. l., 2.–3. lp.; Правда, 1949, 25 авг. 
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uzsāktās nacionālkomunistu vajāšanas kampaņā.58 Staļina režīma noziegumus atmas
kojošā Ņikitas Hruščova runa PSKP XX kongresā nomenklatūras aprindās izraisīja 
vienlaikus gan diskusijas, gan apjukumu.59 LPSR VDK vadība pārsvarā bija noskaņota 
konservatīvi un pret Hruščova atklāsmi izturējās piesardzīgi. Jau sākot ar 1956. gadu, 
padomju vara veica virkni oficiālu pasākumu, lai kompensētu slepenajā referātā mi
nēto atmaskojumu sekas, nosakot sodus par noteiktu pieļaujamo diskusiju un secinā
jumu rāmju pārkāpšanu partijas administratīvās atbildības ietvaros.60 Padomju repre
sīvā režīma mīkstināšana turpmākajos gados nebūtu iedomājama bez veco 
konservatīvo kadru nomaiņas valsts drošības orgānu vadībā.

Redzot, ka 1952. gadā uzsāktās reformas nav devušas plānotos rezultātus, 
1954. gada 12. martā PSKP CK pieņēma kārtējo lēmumu par VDK aģentūras aparāta 
turpmāko optimizāciju un efektivitātes palielināšanu. Tā īstenošanas gaitā dažiem 
operatīvajiem darbiniekiem pārcenšanās rezultātā palika tikai viens vai divi aģenti.61 
Savukārt PSRS VDK 1955. gadā izdeva pavēli Nr. 00420 par aģentu vispārējā izglītības 

58 Секретарь ЦК КП Латвии Н.  Бисениек 21 дек. 1957 г. Генеральному прокурору Союза ССР тов. 
Руденко. LVA, PA101. f., 21. apr., 85. l., 58. lp.; Веверс Я.  Я. 15 июля 1958 г. Центральный Комитет 
КП Латвии, тов. Плесуму П. П., тов. Калнберзину, тов. Круминьш В. К. LVA, PA101. f., 21. apr., 85. l., 
67.–69., 75. lp.; Стенограмма беседы т. Веверс Я.  Я. в парткомиссии при ЦК КП Латвии 19 января 
1959 г. LVA, PA101. f., 21. apr., 85. l., 63. lp.; Тепляков А. Т. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 
1929–1941 гг. Москва: Новый Хронограф, АИРОXXI, 2008, с. 522.

59 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева, с. 366; Записка руководителя бригады началь
ника II отдела 2 гл. управления комитета госбезопасности при СМ СССР полковника Хамазюка 1 
июля 1961 года Комитет госбезопасности при Совете министров СССР. LVA, PA101.  f., 24.  apr., 
728. l., 468.–469. lp.

60 Кузовкин Г. Партийно-комсомольские преследования по политическим мотивам в период ранней 
от тепели. Корни травы. Сборник статей молодых историков. Общество “Мемориал”, Фонд имени 
Г. Бёлля. Москва: Звенья, 1996, с. 92.

61 История советских органов государственной безопасности, c. 508. 

4. att. LPSR VDK vadošie darbinieki 
20. gadsimta 50. gadu vidū. Ceturtais 
no kreisās pirmajā rindā – LPSR 
VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors 
Jānis  Vēvers. TSDC arhīva foto
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līmeņa paaugstināšanu, iesakot vervēt 
vairāk aģentu ar vidējo un augstāko 
 izglītību.62 Lai kompensētu reformu re
zultātā zaudēto aģentūru un nodroši
nātu nepieciešamās informācijas vāk
šanu, drošības orgāniem tika uzdots 
sadarbībā vairāk iesaistīt uzticības per
sonas63 – “padomju pilsoņus, kuri pēc 
VDK orgānu lūguma ziņo par aizdomī
gām personām un faktiem”.64 

Par uzticības personām parasti tika 
izvēlēti nomenklatūras un kompartijas 
pārstāvji, kuru vervēšana pretizlūko
šanā bija aizliegta, bet nereti par tādiem 
kļuva nesen izslēgtie aģenti. Atšķirībā 
no aģentiem uzticības personām ne
drīkstēja dot uzdevumus, no tām bija 
aizliegts pieprasīt parakstu par piekri
šanu slepeni sadarboties ar valsts drošī
bas orgāniem. Uzticības personas ne
tika iekļautas vienotā operatīvo uzskaišu reģistrā, un par tām neieviesa darba un 
personīgās lietas.65

20. gadsimta 50. un 60. gados kompartijas funkcionāri joprojām prognozēja drīzu 
komunistiskās sabiedrības izveidošanu, kurā valsts drošības orgāniem vairs nebūs jā
vervē aģenti – PSRS iedzīvotāji, uzskatot, ka nepieciešamo informāciju VDK brīvprā
tīgi piegādās partijas biedri un apzinīgākie padomju pilsoņi.66 Tomēr, neraugoties uz 
šo viedokli un balstoties uz iepriekšējo gadu darba analīzes rezultātiem, 1958. gadā 
centrālā loma operatīvās darbības sistēmā atkal tika ierādīta aģentūras darbam.67 

Kārtējā PSRS aģentūras aparāta optimizācija notika 1959. gadā. Tika formulēti 
skaidri aģentūras vervēšanas noteikumi, kā arī kritēriji, kādos gadījumos sadarbība ar 
aģentu jāpārtrauc. Nepieciešamības gadījumā izslēgtais aģents turpmāk varēja veikt 
uzticības personas funkcijas.68 Formāli viens darbinieks parasti vadīja 12–15 aģentus,69 
taču ne visi ziņotāji bija aktīvi un efektīvi. Operatīvā darbinieka vienlaikus vadīto 
aģentu skaitu ierobežoja praktiski apsvērumi, jo ar slepenajiem informatoriem vaja
dzēja regulāri tikties, tiem bija jādod uzdevumi un jāsaņem iegūtā informācija. Iegūtās 

62 История советских органов государственной безопасности, c. 506–508; Протокол партийного бюро 
первичной парторганизации Аппарата Уполно моченного КГБ при СМ Латв. ССР в г. Лиепая от 
2 марта 1956 года. LVA, PA987. f., 1. apr., 9. l., 8. lp.

63 История советских органов государственной безопасности, c. 503. 
64 Контрразведывательный словарь, c. 93–94. 
65 LSA, K1. f., 24. apr., 3. l., 10. lp.
66 Бережков В. Внутри и вне “Большого дома”. СанктПетербург: Библиополис, 1995, c. 270. 
67 LSA, K1. f., 24. apr., 10. l., 65.–66. lp.
68 LSA, K1. f., 24. apr., 9. l., 174.–175. lp.
69 LSA, K1. f., 24. apr., 3. l., 110. lp.

5. att. Rīgā, Mēness ielā 4, pagalmā aiz baznīcas, atradās 
LPSR VDK 7. daļa – ārējās novērošanas dienests, kas veica 
Latvijas iedzīvotāju un ārzemnieku slēptu novērošanu un 
izsekošanu. Ēkas fasādi rotāja maldinošs uzraksts “Baltijas 
līnijpārvadājumu inspekcija” (Балтийская инспекция 
линейных перевозок). Induļa Zālītes foto (2015. gads)
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ziņas tika apstrādātas un pārbaudītas, aģentus vajadzēja apmācīt operatīvās drošības 
jautājumos un informācijas iegūšanas paņēmienos. Darbiniekam ar dažādām meto
dēm bija jākontrolē savu aģentu darbs, arī izmantojot citus slepenos palīgus, lai izslēgtu 
aģenta atmaskošanas, dezinformācijas vai nodevības iespējas. Aģenta darbu un opera
tīvo lietu gaitu operatīvais darbinieks dokumentēja lietās, kā arī veica pārējos uzde
vumus.70 

No aģentūras personīgo lietu un darba lietu reģistrācijas žurnāliem izriet, ka LPSR 
VDK no 1953.  gada 6.  marta marta līdz 1987. gada 12.  janvārim ir bijuši savervēti 
22 926 aģenti (sk. 1. diagrammu).71 

1991. gada augustā Latvijas PSR VDK aktīvajā aģentūras aparātā skaitījās apmē
ram 4300–4500 aģentu, no kuriem gandrīz 600 informatoru bija ar iepriekšējo pieredzi 
ideoloģiskās pretizlūkošanas jomā.72

Jāatzīmē, ka Latvijā bez VDK aģentūras darbojās arī PSRS Bruņoto spēku sevišķo 
daļu, Robežapsardzes un Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes 
aģenti un to skaits apmēram divkārt pārsniedza VDK aģentūras skaitu.73 

1. diagramma. VDK aģentūras aparāts 
1953.–1991. gadā. Informācija iegūta, 
analizējot 53 LPSR VDK aģentūras 
personīgo un darba lietu žurnālu 
sējumus 06.03.1953–12.01.1987. 
Ekstra polācija izmantota līkņu daļā 
par 1952. gadu, ievērojot VDM 
rīkojumu 1952. gadā aģentūras aparātu 
samazināt divas trīs reizes, kā arī par 
1987.–1991. gadu, par kuru uzskaites 
dokumentācija nav pieejama, bet zināms, 
ka 1991. gadā LPSR VDK aģentūras 
aparātā bija apmēram 4500 cilvēku.74

Padomju drošības orgāni vienmēr augstu vērtēja inteliģences kritisko prātu, 
 ietekmi uz sabiedrību, tās potenciālo spēju organizēt un motivēt sabiedrību, un tā 
vienmēr atradās specdienestu uzmanības centrā. Panākt inteliģences lojalitāti režīmam 
nebija vienkāršs uzdevums, un mērķa sasniegšanai valsts drošības orgāni veica tās pa

70 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 40.–41. lpp.
71 Залите И. Отражение контрpазведывательной оперативной работы в материалах КГБ Латв. ССР и 

их использование в иследовании деятельности КГБ. Эстонско-латышско-литовский совместный 
семинар “Документы КГБ в Балтийских странах”: доклады. Таллин: Eesti Riigiarhiivi filiaal, 1996, c. 31. 

72 LPSR VDK aģentūras kartotēkas dati. TSDC arhīvs, 1. f., 30. apr., 1., 2. l.; I. Zālītes intervija ar LPSR VDK 
darbinieku Pāvelu Bitenieku (10.09.1993.).

73 LPSR VDK labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu /intervija ar E. Johansonu/. Lauku Avīze, 1999, 25.  no v., 
5. lpp.

74 LPSR VDK Aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli 1953.–1987. g. TSDC arhīvs, 1. f., 25. apr., 
1.–53. lp.
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stāvīgu aktīvu uzraudzību. Inteliģences iesaistīšana padomju propagandā tika panākta, 
sekmīgi manipulējot ar radošo profesiju pārstāvju savstarpējām attiecībām, piedāvājot 
privileģētas iespējas un statusu sabiedrībā, kā arī uzpērkot, iebiedējot, ierobežojot vai 
represējot nepakļāvīgos.

Kopš 20. gadsimta 50. gadu vidus literatūrā un mākslā iezīmējās tendence atteik
ties no banālas padomju varas slavināšanas un dzīvi Padomju Savienībā atspoguļot ne
izkropļotā veidā, taču kompartija to novērtēja kā vēršanos pret padomju varu. Piemē
ram, rakstniekam Visvaldim Lāmam pēc romāna “Kāvu blāzmā” iznākšanas uz 
vairākiem gadiem tika liegta iespēja publicēt darbus, lai gan romānā bija aprakstīta 
vien latviešu dzīve Otrā pasaules kara gados.75 1959. gadā, pēc LKP nacionālkomunistu 
spārna sagrāves, VDK ierosināja nomainīt Latvijā populāro žurnālu “Zvaigzne”, 
“Liesma” un laikraksta “Rīgas Balss” vadību, jo to saturā saskatīja brīvdomību.76 Ne
raugoties uz partijas un VDK sākotnēji nervozo reakciju, akcenti kultūras jomas uz
raudzībā, salīdzinot ar Staļina periodu, mainījās. Kontroles funkcijas no valsts drošības 
orgānu kompetences tika nodotas padomju varas izveidotajām radošo profesiju darbi
nieku savienībām, kā arī kompartijas un arodbiedrības struktūrvienībām. Ievērojamu 
kultūras darbinieku uzraudzībā VDK iesaistījās tikai īpašos gadījumos, galvenokārt, ja 
tie bija saistīti ar iespējamiem padomju valsts drošības apdraudējumiem, bet biežāk 
kontaktus nodibināja operatīvās nepieciešamības dēļ, kad drošības orgāni viņus iz
mantoja aģentu vai uzticības personu statusā. Savu mērķu sasniegšanai VDK prasmīgi 
manipulēja ar radošo personību vidē pastāvošo konkurenci un nenovīdību.77 Liberali
zācijas gaisotnē aktivizējās LPSR iedzīvotāju sarakste ar ārzemēs dzīvojošiem radiem 
un draugiem. Pārsvarā tā bija sadzīviska, jo tika pakļauta stingrai korespondences 
kontrolei un cenzūrai. Cilvēki ironizēja, ka rakstīt uz ārzemēm ir tas pats, kas vēstuli 
adresēt VDK. Pēc LPSR VDK ziņām, 1960. gadā uz ārzemēm tika nosūtītas un no tu
rienes saņemtas 120 000 vēstules.78 

1956. gada krīze Ungārijā PSRS vadībai lika spert neordinārus soļus. Notikumu 
analīzes rezultātā tika pieņemti lēmumi, lai novērstu līdzīgu notikumu iespējamu at
kārtošanos Padomju Savienībā.79 Rietumukraina, Lietuva, Latvija un Igaunija tika 
ieskai tītas potenciāli bīstamu reģionu kategorijā. PSKP CK pēc PSRS VDK priekšsēdē
tāja Ivana Serova ierosinājuma pieņēma lēmumu Baltijas republikās izvietot īpašu 
1800–2000 cilvēku karaspēka vienību, ko nepieciešamības gadījumā varētu izmantot 
iespējamo pretpadomju nemieru apspiešanā.80 Vienlaikus VDK pievērsa pastiprinātu 

75 Протокол №3 общего закрытого партийного собрания парторганизации Комитета госбезопасности 
при Совете Министров Латв. ССР от 17 июля 1959 года. LVA, PA7962. f., 1. apr., 54. l., 121. lp.; Latviešu 
rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 346. lpp.

76 Протокол №3 общего закрытого партийного собрания парторганизации Комитета госбезопасности 
при Совете Министров Латв. ССР от 17 июля 1959 года. LVA, PA7962. f., 1. apr., 54. l., 121. lp.  

77 Нечипоренко О. М. Жизнь в конспирации. Москва: Кучково поле, 2011, с. 332. 
78 Центральному Комитету комунистической партии Латвии, город Рига. Докладная записка О враж

дебных проявлениях в республике Председатель Комитета госбезопасности при СМ Латв. ССР 
генералмайор Веверс 6 февраля 1961 года. LVA, PA101. f., 24. apr., 98. l., 18. lp.

79 История России: ХХ век: учебное пособие для вузов, с. 518.
80 Танберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). Исследования 

и документы. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010, с. 178. 
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uzmanību Latvijas vācu diasporas pārstāvjiem un aktivizēja operatīvo darbu repat
riantu vidū.81 Kārtējais represiju cikls pret citādi domājošiem ar jaunu spēku atsākās 
1959. gada vasarā, un to ievadīja LKP CK konservatīvā spārna iniciētā latviešu nacio
nālkomunistu vajāšanas kampaņa.

50. gadu sākumā, Korejas kara laikā, ASV prezidents Harijs Trumens aicināja uz
sākt “patiesības kampaņu” (Campaign of Truth) pret komunistiem, izmantojot PSRS 
tautu nacionālo pašlepnumu.82 Rietumvalstis sāka veidot informatīvās un propagandas 
radioprogrammas PSRS tautu valodās īsviļņu diapazonā. Saasinoties PSRS un ASV at
tiecībām, psiholoģiskais karš līdzās bruņošanās sacensībai kļuva par vienu no galvena
jiem kara ieročiem, kurā padomju drošības orgāni spēlēja arvien aktīvāku un nozīmī
gāku lomu.

Ārvalstu informācijas kara ietekmes ierobežošana bija valsts drošības orgānu kom
petence, un tā tika īstenota “stingrā kompartijas vadībā, sadarbojoties ar PSRS Sakaru 
ministriju”.83 Partijas orgānu vajadzībām tie gatavoja informāciju par pilsoņu reakciju 
uz ārzemju radio propagandu, identificēja vājās vietas raidījumu slāpēšanas un traucē
šanas sistēmā, par tiem ziņoja partijas orgāniem un PSRS Sakaru ministrijai, kā arī 
kontrolēja dienesta radiolīdzekļu un radioamatieru darbu. Vienlaikus pretizlūkošanas 
orgāni identificēja personas, kuras “sistemātiski klausās ārzemju pretpadomju radio
raidījumus un to iespaidā izsaka kaitīgus spriedumus”.84 Kontrpropagandas taktikas iz
strādāšana bija kompartijas kompetencē.

Padomju Savienībā tika izveidots ārzemju radiosakaru traucētāju tīkls, lai maksi
māli ierobežotu raidījumu satura izplatīšanos sabiedrībā un liegtu iedzīvotājiem iespē
jas iegūt oficiālajai ideoloģijai neatbilstošu informāciju. Latvijā raidījumu slāpēšana 
sākotnēji notika fragmentāri no ostās novietotajiem padomju karakuģiem, bet kopš 
50. gadiem – no četriem traucējošo radioraidītāju torņiem Rīgā, Liepājā, Ventspilī un 
Daugavpilī.85 Provincē slāpēšana nebija efektīva. Ārzemju radioraidījumu saturu ne
bija iespējams cenzēt kā Rīgā izdotos preses izdevumus, grāmatas, teātra izrādes u.c. 
Raidījumu popularitāti veicināja tas, ka ievērojama daļa iedzīvotāju padomju masu 
informācijas līdzekļos paustās ziņas vērtēja ļoti kritiski un meklēja alternatīvus ziņu 
avotus. 

20. gadsimta 50. gados padomju vara bija nostiprinājusi savas pozīcijas, jo lielākā 
daļa bruņotās pretošanās grupu bija iznīcinātas un sabiedrība iebaidīta ar 1949. gada 
25. marta iedzīvotāju izsūtīšanu. Uz šī fona 1951. gada 3. jūnijā tika uzsākti “Amerikas 
balss” raidījumi latviešu valodā.86 Tie sākās ar Latvijas Valsts himnu un aicinājumu 

81 Вентспилский райком КП Латвии. Протокол партийного бюро 1 марта 1958 года. LVA, PA1178. f., 
1. apr., 15. l., 10. lp.

82 Cull N. J., Culbert D., Welch D. Propaganda and Mass Persuasion: A historical encyclopedia: 1500 to the 
present. Santa Barbara, CA: ABCClio, 2003, p. 93, 215. 

83  Советская контрразведка, с. 185–186.
84 Turpat.
85 Latvijas PSR Ministru Padomes sevišķi slepenais lēmums Nr. 498ps “Par pasākumiem aizsardzības 

pastiprināšanai pret naidīgiem radioraidījumiem Latvijas PSR teritorijā”. 1953. gada 21. maijs. LVA, 270. f., 
1. s. apr., 854. l., 62.–65. lp.

86 Latvju enciklopēdija. 1962–1982. 1. sēj. Rockville, MD ASV: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 
1983, 27. lpp.
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pretoties okupantiem,87 daļā latviešu radot iluzoru pārliecību, ka Rietumvalstis ir gata
vas sniegt atbalstu Latvijas neatkarības atgūšanā. 

Ideoloģiskais karš starp PSRS un Rietumvalstīm nezaudēja intensitāti arī pēc Sta
ļina nāves, padomju režīma liberalizācijas apstākļos. ASV turpināja 50. gadu sākumā 
aizsāktos propagandas projektus, un lielvalstu cīņa par Latvijas iedzīvotāju “prātiem 
un sirdīm” turpinājās.88 Ārvalstu radio ziņu nozīme pieauga politisko krīžu laikā, īpaši 
saistībā ar 1956. gada rudens notikumiem Polijā un Ungārijā.89 Padomju masu saziņas 
līdzekļi izvairījās no politiski nepatīkamu notikumu apspriešanas vai arī par tiem pub
liskoja ļoti vienpusīgu informāciju.90 Stingrā cenzūra, neelastīgā pieeja daudzu poli
tisku jautājumu risināšanā ierobežoja padomju propagandistu rīcības brīvību.91 

Neilgajos laikposmos, kad PSRS un ASV attiecības uzlabojās (1963.–1968. un 
1973.–1979. gadā), “Amerikas balss” raidījumu traucēšana tika atcelta, bet atkal atsākta 
pēc padomju karaspēka ievešanas Čehoslovākijā un Afganistānā.92 Padomju ideoloģis
kās cīņas viens no efektīvākajiem instrumentiem sabiedriskās domas ietekmēšanā bija 
propagandas literatūra, īpaši vecajās padomju republikās. Šajā laikā LPSR VDK ārze
mēs izvērsa speciālus aktīvos pasākumus, plānojot ar to starpniecību diskreditēt emig
rācijas aktīvistus un organizācijas, kas starptautiskajā arēnā uzturēja aktuālu Latvijas 
okupācijas jautājumu un nosodīja PSRS īstenoto politiku okupētajās Baltijas valstīs. 
Tie tika īstenoti ar VDK piesegorganizāciju starpniecību. 1958. gadā ārzemēs – Vācijas 
Federatīvajā Republikā, Zviedrijā, ASV un citās ārvalstīs, kur mita latviešu emigrantu 
kopienas, – VDK sāka izplatīt laikrakstu latviešu valodā “Dzimtenes Balss”, kura uzde
vums bija panākt pozitīvu emigrācijas attieksmi pret LPSR, kā arī diskreditēt atse višķus 
trimdas līderus. Šā mērķa sasniegšanai sekmīgi tika izmantotas LPSR dzīvojošo brīv
valsts vadītāju intervijas, raksti un grāmatas, kas tapa sadarbībā ar VDK. Nopietnu 
triecienu emigrācijai deva 1962. gadā izdotā grāmata “Kas ir Daugavas Vanagi?”, kura, 
balstoties uz VDK sacerēto dezinformāciju, apsūdzēja daudzus emigrācijas organizā
ciju vadītājus kara noziegumu veikšanā Otrā pasaules kara laikā.93 Tā tika tulkota vācu, 
angļu un saīsinātā veidā zviedru valodā un plaši izplatīta ārvalstīs. Vēlāk tika izdotas 
arī citas līdzīga satura grāmatas. Apjukumu trimdā radīja pēdējā Latvijas ārlietu 
 ministra (1936–1940) Vilhelma Muntera brošūras “Pārdomas” (1963) un “Savu tautu 
ienaid nieki” (1964), kurās autors kritizēja “buržuāziskās Latvijas” vadītājus un to 

87 Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš 1944-1956. Rīga: Preses nams, 1996, 485. lpp.
88 Kotek J. Youth Organizations as a Battlefield in the Cold War. The Cultural Cold War in Western Europe 

1945–1960. London, Portland, OR: Frank Cass, 2003, p. 168–183.
89 31 XI 1956. Сектор информаций ЦК КП Латвии. Информация РК КП Латвии о настроении трудя

щихся в связи с событиямы в Венгрии и Польше. Секретарь Кировского РК КП Латвии А. Страуюмс. 
LVA, PA101. f., 19. apr., 507. l., 66. lp. 

90 Богомолов А. Человек в калошах. Совершенно секретно, № 3/274, 2012, c. 24–25. 
91 Eiduss Z. Inde un pretinde: piezīmes par cīņu pret antikomunismu. Rīga: Liesma, 1973, 82.–84. lpp.
92 Cull N. J. The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplo-

macy, 1945–1989. New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 236–396. 
93 Avotiņš E., Dzirkalis J., Pētersons E. Kas ir Daugavas Vanagi? Rīga: LVI, 1962.

Ezergailis A. Nazi/Soviet Disinformation About the Holocaust in Nazi Occupied Latvia, Daugavas Vanagi: 
Who are they? Revisited: E. Avotiņš, J. Dzirkalis, V. Pētersons. Rīga: Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja 
fonds, 2005.
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 īstenoto politiku, “atmaskoja” melus “par padomju koloniālismu” un pauda atziņu, ka 
antikomunisms ir ceļš uz tautas iznīcību, ka LPSR jebkurš cilvēks var justies laimīgs, 
tajā valda taisnīgums un padomju iekārta Latvijai ir nodrošinājusi “kolosālus panāku
mus ekonomiskajā, kultūras un sociālajā jomā”.94

Ārējā ienaidnieka tēla veidošana, cīņa ar imperiālistisko valstu 
“ideoloģisko diversiju”.
20. gadsimta 60. gadu vidus–80. gadu vidus

20. gadsimta 60. gadu vidū VDK būtiski mainīja darba akcentus politiskās uzrau
dzības darbā, no pretizlūkošanas kompetences izdalot ideoloģiskās pretizlūkošanas 
struktūrvienību, kuras darbs tika vērsts uz pretdarbību ārvalstu ideoloģijas ietekmei. 
PSKP, nespējot saskatīt patiesos valsts pastāvēšanas iekšējos apdraudējumus, kas slē
pās ekonomisko, sociālo un starpnacionālo attiecību jomā, un veikt reformas, nodro
šinot valsts ekonomisko attīstību, izvēlējās citu ceļu – “iekonservēt” sabiedriskos pro
cesus un radīt ārējā ienaidnieka tēlu – Rietumu imperiālistiskās valstis.95 PSRS tika 
kultivēts uzskats, ka imperiālistiskās valstis apzinās savu nespēju uzvarēt Padomju Sa
vienību militārā konfliktā un centīsies iznīcināt to ar propagandas kara līdzekļiem. 
VDK tika uzdots nodrošināt visaptverošu ārzemju informācijas plūsmas kontroli un 
cenzūru, kā arī pastiprināt robežkontroles režīmu.96 Totālu pašizolāciju PSRS nevarēja 
atļauties ekonomisko un zinātnisko sakaru dēļ, kas bija vitāli nepieciešami valsts izdzī
vošanai. 

Padomju Savienībā oficiālajā terminoloģijā tika ieviests jēdziens ideoloģiskā diver-
sija jeb “naidīga idejiski politiska iedarbība uz sociālistisko valstu pilsoņiem [..], opozī
cijas grupu un organizāciju izveidošana šajās valstīs, lai inspirētu antisociālistiskas 
tendences un procesus, kas, pēc imperiālistu domām, dod iespēju slēptā “evolucionārā” 
ceļā transformēt sociālistisko iekārtu par kapitālistisko”.97 

1967. gada 17. jūlijā PSKP CK pieņēma lēmumu PSRS VDK izveidot jaunu specia
lizētu 5. pārvaldi, kuras prioritārais uzdevums būtu cīņa ar “PSRS naidīgo valstu izlūk
dienestu un aizrobežu pretpadomju centru rīkotām ideoloģiskajām diversijām”. Lē
mumā uzsvērts, ka PSRS “attīstīta sociālisma apstākļos” nav objektīva pamata nekādām 
pretpadomju izpausmēm. Ideoloģiskā diversija tika saskatīta iedzīvotāju mēģinājumos 
padomju republikās izveidot pretpadomju grupas, aicinājumos likvidēt padomju re
žīmu un nodomos “uzlabot sociālismu” legāliem līdzekļiem, darbojoties padomju 
 likumu robežās.98 Kaut arī atklātu padomju režīma pretinieku PSRS salīdzinoši nebija 
daudz, pēc PSRS VDK priekšsēdētāja Jurija Andropova vērtējuma, Padomju Savienībā 

94 Munters V. Pārdomas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963; Munters V. Savu tautu ienaidnieki. Rīga: LVI, 
1964, 148, [3] lpp.

95 Государственная безопасность России: история и современность, с. 658.
96 Jērāns P. Uzmanību! Ēterā antikomunisms. Rīga: Liesma, 1972, 10. lpp.
97 Советская контрразведка, с. 171. 
98 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 711–714.
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bija vairāki simti tūkstoši cilvēku, kas tādā vai citādā veidā iesaistīti pretpadomju dar
bībā vai arī attiecīgos apstākļos to darītu.99 

Latvieši galvenokārt bija neapmierināti ar savas dzimtās valodas stāvokli un cit
tautiešu skaita straujo pieaugumu padomju varas īstenotās pārkrievošanas politikas 
rezultātā.100 

Izvēršot ārvalstu ideoloģisko diversiju apkarošanas kampaņu, 1967. gadā darbā uz 
VDK tika nosūtīts ievērojams skaits vadošo kompartijas darbinieku, kuriem bija piere
dze ideoloģiskajā darbā.101 Tādā veidā tika arī stiprināta PSKP kontrole pār drošības 
orgāniem.

LPSR VDK spēja efektīvi iegūt un analizēt informāciju par jebkādām pretpadomju 
aktivitātēm republikā un tās diezgan sekmīgi kontrolēt. Latviešu nacionālisms, kas bija 
balstīts ne tikai etniskās piederības apziņā, bet arī vēsturiskajā pieredzē, drošības orgā
niem joprojām sagādāja galvassāpes un tika pielīdzināts pretpadomju darbībai, kas 
galvenokārt izpaudās nevardarbīgi – noraidošā attieksmē pret padomju varu ikdienas 
rīcībā. Lai arī drošības orgānu darbība tika centrēta preventīvu pasākumu virzienā – 
vākt informāciju, atklāt un, veicot apsteidzošus pretpasākumus, novērst masveida pro
testa demonstrāciju un konfliktu izcelšanās riskus,102 nepieciešamības gadījumā pret 
aktīvistiem varēja piemērot kriminālatbildību: līdz 1961.  gadam KPFSR Krimināl
kodeksa 58. pantu, bet pēc LPSR Kriminālkodeksa pieņemšanas 1961. gadā – samērā 
brīvi traktējamos pantus par “pretpadomju aģitāciju un propagandu” vai par “apzināti 
ne pa tiesu izdomājumu izplatīšanu, kuri diskreditē padomju valsts un sabiedrisko 
iekārtu”.103 

Dienesta kadru politikas veidošana ideoloģiskās pretizlūkošanas daļā atšķīrās no 
citās aģentūras nodaļās īstenotās prakses. LPSR VDK 5. daļas galvenais uzdevums bija 
cīņa ar latviešu nacionālismu, un tās darbinieki lielākoties bija latvieši, kas prata lat
viešu valodu, pazina vietējos apstākļus un spēja izprast latviešu mentalitāti, taču PSRS 
VDK un LPSR VDK vadībā netrūka lielkrievu šovinistu, kas latviešu kolēģiem neuzti
cējās.104 VDK priekšsēdētājs 1963.–1980. gadā Longins Avdjukevičs darbinieku sa
nāksmēs regulāri tika uzsvēris, ka nacionālisma konsekventa un radikāla apkarošana 
ir viens no galvenajiem uzdevumiem, jo nacionālisms, līdzīgi kā no pudeles izlaists 
džins, atpakaļ pudelē vairs nebūs iedzenams.105 Valsts ekonomiskās attīstības progno
zes šajā laikā pasliktinājās, PSRS tika novērota sociālās un etniskās spriedzes palieli
nāšanās, un desmitgade pēc 1975. gada Padomju Savienības vēsturē kļuva pazīstama 

99 Вдовин А. И. История СССР: от Ленина до Горбачева, с. 456; Семанов С. Н. Юрий Андропов: генсек из 
КГБ. Москва: Эксмо, Алгоритм, 2011, с. 266. 

100 Полынов М. Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина 1940 – первая 
половина 1980-x гг. СанктПетербург: Алетейя, 2010, с. 286.

101 История советских органов государственной безопасности, c. 555.
102 I. Zālītes intervija ar VDK darbinieku Arni Jumīti (07.09.2005.).
103 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālkodekss. Rīga: Avots, 1984, 73.–161. lpp.
104 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbinieku P. Bitenieku (17.05.1993.); Leffler M. P., Westad O. A. The 

Cambridge History of the Cold War. Vol. 3: Endings. New York: Cambridge University Press, 2010, p. 94. 
105 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (12.04.2012.).
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kā stagnācijas laiks.106 Kompartijas va
dībai bija skaidrs, ka Ņikitas Hruščova 
nospraustais komunisma uzcelšanas 
termiņš – 1980.  gads – ir pārāk opti
mistisks un nodrošināt plānoto iedzī
votāju dzīves līmeni šajā laikā nebūs 
 iespējams. 

Vecie un slimie PSRS politiskie 
 līderi nespēja nodrošināt efektīvu 
valsts pārvaldi un zaudēja pat režīmam 
lojālās sabiedrības daļas cieņu. 20. gad
simta 80. gadu vidū PSRS VDK rīcībā 
esošā informācija liecināja, ka padomju 
sistēma atrodas uz sabrukuma robe
žas.107 Arī LPSR VDK regulāri veiktā 
situācijas analīze Latvijā uzrādīja indi
kācijas, ka sabiedrībā ir nobriedusi 
konflikta situācija, ko izraisījis galveno
kārt sliktais stāvoklis valsts ekonomikā 
un starpnacionālā spriedze. Par to 

VDK informēja LKP vadību un savu priekšniecību Maskavā.108 Līdz pat 80.  gadu 
vidum vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka atklāta cīņa pret pastāvošo režīmu 
nav perspektīva. Latvijas iedzīvotāji, atklāti nekonfliktējot, iespēju robežās demon
strēja savu noraidošo nostāju. Sarunās ar paziņām arvien biežāk izskanēja neapmieri
nātība par padomju okupāciju un valsts neatkarības zaudēšanu, cilvēki atklāti nolika 
ziedus pie 1918.–1920. gada brīvības cīņās kritušajiem veltītā Brīvības pieminekļa 
Rīgas centrā, brīvvalsts vadītāju kapvietām un citiem Latvijas neatkarības simboliem, 
tādējādi nereti nokļūstot VDK uzraudzībā. Šādu izpausmju apzīmēšanai VDK tika 
 ieviests termins “maskētas pretpadomju darbības”.

VDK arvien lielāku nozīmi piešķīra preventīvajiem pasākumiem. 20. gadsimta 
60.–80. gados īpaši plaši tika izmantota 50. gadu beigās ieviestā profilakse – citādi do
mājošo personu iebiedēšanas un vajāšanas pasākumu komplekss, kuru “veic padomju 
valsts un sabiedriskās organizācijas, lai novērstu valsts noziegumus, politiski kaitīgu 
rīcību un citas darbības, kas skar PSRS valsts drošības intereses. [..] Profilakse tiek 
veikta pirms noziedzīgās darbības uzsākšanas”, tās mērķis ir “radīt audzinošu iespaidu 
uz politiski un morāli svārstīgiem cilvēkiem”.109

106 Leffler M. P., Westad O. A. The Cambridge History of the Cold War. Vol. 3, p. 93. 
107 Лекарев С. КГБ – тайный мотор перестройки. Pieejams: http://argumenti.ru/print/espionage/n130/37547 

(skatīts 12.02.2016.).
108 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbiniekiem Jāni Trubiņu (06.04.1994.) un A. Jumīti (07.09.2005.).
109 Контрразведывательный словарь, c. 237. 

6. att. Aģentūras uzskaites statistiskā kartotēka, kas pēc 
LPSR VDK likvidēšanas 1991. gada augustā nonāca Latvijas 
Republikas rīcībā. Tā satur informāciju par aptuveni 4500 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri slepeni bija sadarbojušies ar VDK. 
TSDC arhīva foto (1993. gads)
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3. tabula

Profilakses pasākumiem bija dažādas formas: audzinošas pārrunas ar aģenta starp
niecību; pārrunas ar VDK darbinieku “profilaktējamās” personas darbavietā vai VDK 
telpās; iesaistot sabiedrību; ar masu informācijas līdzekļu starpniecību; izsakot oficiālu 
brīdinājumu. Daudzi “profilaktētie”, baidoties no iespējamām represijām, apsolīja 
pretvalstiskas darbības turpmāk neveikt, tādēļ nesamierināmu un atklātu padomju sis
tēmas kritiķu skaits pieauga lēni.110 Nereti VDK darbinieks profilaktējamai personai 
izteica vervēšanas priekšlikumu, kas stresa apstākļos beidzās ar piekrišanu kļūt par 
VDK slepeno ziņotāju.  

110 Синицин И. Е. Андропов вблизи. Воспоминания о временах “оттепели” и “застоя”. Москва: ИИК 
“Рос  сий ская газета”, 2004, c. 319–320.
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LPSR VDK UZBŪVE 1982.–1990. GADĀ

LPSR VDK
priekšsēdētājs un viņa vietnieki Partijas komitejaKolēģija

Speciālā inspekcija

Kadru daļa

2. daļa
Pretizlūkošana

1. daļa
Ārējā izlūkošana

2. ārējā
pretizlūkošana

3. zinātniski
tehniskā

izlūkošana

4. politiskā
izlūkošana

1. nelegālā
izlūkošana

1. emigrācijas
centru izstrāde

2. radošā
inteliģence

3. pretpadomju
organizācijas, bij.

politieslodzīto
uzraudzība

4. reliģiskās
kopienas,

garīdznieki

5. rokrakstu,
ieroču eksperti

7. akadēmiskā
inteliģence,

studējošā jaunatne

6. cionisms

3. daļa
Pretizlūkošanas darbs

iekšlietu sistēmā

5. daļa
Cīņa pret

ideoloģisko diversiju

7. daļa
Ārējā novērošana

8. daļa
Šifrēšanas dienests

Pilsētu un rajonu reģionālās struktūras

Piezīmes:

1989. gadā 5. daļa
reorganizēta par

Konstitucionālās iekārtas
aizsardzības daļu.

1990. gadā uz 3. un 6. daļas
bāzes tika izveidota

daļa cīņai ar  organizēto
noziedzību.

Detalizēts izvērsums
shēmā sniegts 1. un 5. daļai,
jo tas saistīts ar raksta tēmu.

R daļa
Radiopretizlūkošana

Operatīvi
tehniskā daļa

Izmeklēšanas
izolators

4. daļa
Pretizlūkošanas darbs

transporta nozarē

6. daļa
Pretizlūkošanas darbs
ekonomikas objektos

10. daļa
Arhīvu un operatīvo

uzskaišu daļa

Informācijas
analīzes daļa

Valdības
sakaru daļa

Izmeklēšanas
daļa

Finanšu daļa Saimniecības daļa Mobilizācijas daļa

Sekretariāts
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Profilakses pasākumus parasti ierosināja VDK aģenta ziņojums vai cita operatīvā 
informācija – telefonsarunu noklausīšanās, korespondences perlustrācija un ar spe
ciālo tehnisko līdzekļu starpniecību iegūtās ziņas.

VDK pārraudzībā atradās telefona sarunu noklausīšanās sistēma, kuru apkalpoja 
40–50 darbinieki un operatori. Tās tehniskā kapacitāte – 20 stacijas – tika sadalīta 
starp Iekšlietu ministriju un VDK. Tā kā noklausīšanās jauda nav bijusi pietiekama, 
visi pieprasījumi netika apmierināti un priekšroka sistēmas izmantošanā dota smagu 
kriminālnoziegumu izmeklēšanas gadījumos.111 Starptautiskās pasta sarakstes kontroli 
veica operatīvi tehniskās daļas struktūrvienība, kura līdz 20. gadsimta 70. gadiem atra
dās Rīgā, LPSR Galvenā pasta ēkā. 70. gados pasts uzbūvēja jaunu vēstuļu šķirošanas 
ceha ēku Rīgas lidostas tuvumā, un VDK korespondences perlustrācijas “cehs” tajā 
aizņēma veselu stāvu, nodarbinot apmēram 110 cilvēku, kuriem bija jāatklāj konspira
tīvas sarakstes un nevēlamas informācijas apmaiņas gadījumi un tie jānovērš. Daudzos 
gadījumos perlustrācijas rezultātā iegūtā informācija tika izmantota VDK pārrobežu 
operācijās. Korespondences perlustrācija politiskās izsekošanas nolūkos PSRS tika aiz
liegta 1990. gada otrajā pusē, un visa dokumentācija tika iznīcināta.112

4. tabula
LPSR VDK 5. daļas struktūra un uzdevumi 20. gadsimta 80. gados  

(daļa cīņai ar pretinieka ideoloģiskajām diversijām)113

STRUKTŪRVIENĪBAS 
NOSAUKUMS

UZDEVUMI,
IZSTRĀDES OBJEKTI

PIEZĪMES

1. nodaļa Ārējā pretizlūkošana Latviešu emigrācijas centru, 
ārzemju pretpadomju 
raidstaciju izstrāde

2. nodaļa Radošā inteliģence Atmodas laikā – LTF

3. nodaļa Nacionālisti un to grupējumi Atmodas laikā: Vides 
aizsardzības klubs, 
“Helsinki86”, Latvijas 
Nacionālās neatkarības 
kustība (LNNK) u.c.

4. nodaļa Garīdzniecība, reliģiskās kopienas, vācu 
diaspora, t.s. padomju vācieši, kuri vēlējās 
repatriēties uz Vāciju

111 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbiekiem P. Bitenieku (14.08.1993.) un Edmundu Johansonu 
(10.03.1994.).

112 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbinieku P. Bitenieku (14.08.1994); Дружинин П. А. Идеология и фило-
логия. Т. 3. Дело Константина Азадовского: Документальное исследование. Москва: Новое литера
турное обозрение, 2016, с. 397. 

113 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbiniekiem P. Bitenieku (17.05.1993.) un E. Johansonu (10.03.1994.). Ar 
pretpadomju un nacionālistiska rakstura faktu atklāšanu un operatīvo izstrādi Valsts drošības komitejā no 
1954. līdz 1959. gadam nodarbojās 4. daļa, no 1960. līdz 1967. gadam – 2. daļa (pretizlūkošanas daļa), bet 
1967. gadā šo uzdevumu veikšanai tika izveidota PSRS VDK 5. pārvalde un attiecīgi LPSR VDK 5. daļa (daļa 
cīņai ar pretinieka ideoloģiskajām diversijām). Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–
КГБ. 1917–1991, с. 227–228. 
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STRUKTŪRVIENĪBAS 
NOSAUKUMS

UZDEVUMI,
IZSTRĀDES OBJEKTI

PIEZĪMES

5. nodaļa Rokrakstu un ieroču eksperti. Līdz 
1990. gadam – arī LPSR augstākās 
nomenklatūras darbinieku apsardze

Anonīmo autoru 
identificēšana un meklēšana 
(pretpadomju skrejlapas, 
uzraksti u.c.), nelegālo 
ieroču meklēšana.

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 augstāko nomenklatūras 
darbinieku apsardze

No 1990. gada.

5. grupa Informācijas analīze

70. gados PSRS inteliģences un nomenklatūras attiecībās iezīmējās divas dominē
jošas tendences: konformisti centās iekļauties varas struktūrās, iegūt materiālas privi
lēģijas, savukārt daži kritiski noskaņoti sabiedrībā atzīti inteliģences pārstāvji veidoja 
garīgo opozīciju.114 Latvijā šajā laikā rakstnieki un mākslinieki rosināja izmantot kom
partijas platformu nacionālo interešu aizstāvībai. Tautā populārie, nacionāli noskaņotie 
rakstnieki Ojārs Vācietis un Gunārs Priede 70. gados aicināja Latvijas Rakstnieku sa
vienības biedrus stāties partijā un pārņemt partijas pirmorganizācijas vadību.115

Lai arī Rīgā, salīdzinot ar KPFSR, radošās inteliģences kontrole un cenzūra bija 
daudz stingrāka, LPSR VDK šajā laika periodā atklāti nevērsās pret pazīstamiem kul
tūras darbiniekiem, ja tie izteica “politiskas divdomības”.116 Kompartija varēja iespaidot 
radošo profesiju pārstāvjus, aizliedzot publicēt rakstnieku darbus, neiepērkot muzeju 
fondiem autoru darbus, neizrādot uzņemtās kinofilmas. Savukārt rakstniekiem, izpil
dot ideoloģiskās nodevas un nekaitinot padomju varu, tika garantēti ievērojami hono
rāri, atpazīstamība, braucieni uz ārzemēm u.c., kas dažus radošo profesiju pārstāvjus 
nostādīja privileģētā stāvoklī salīdzinājumā ar pārējo sabiedrību.117 Daži literāti pēc 
konfliktiem ar LKP CK savus darbus publicēja Maskavā vai Ļeņingradā, kur redaktori 
un cenzori viņu Latvijas “kompromatiem” nepievērsa uzmanību. Ja autora darbs tika 
publicēts Krievijā, tas diezgan droši nozīmēja arī viņa “reabilitāciju” Latvijā.118 

114 Бузгалин А. В. Апогей “реального социализма”: диалектика стагнаций. Застой: Дис кон тенты СССР.  
Под общей редакцией Л. Булавки и Р. Крумма. Москва: ТЕИС, Культурная революция (18–41), 2010, 
c. 26. 

115 I. Zālītes intervija ar Jāni Peteru (21.11.2015.).
116 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (11.02.2015.).
117 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbiniekiem E. Johansonu (14.08.1994.) un Fridrihu Straubi (19.07.1995.).
118 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–

1991. СанктПетербург: Академический проект, 2005, с. 219. 
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Lai gan daļa inteliģences režīmam kalpoja kā efektīvs komunistisko ideju propa
gandas rupors un masu ietekmēšanas līdzeklis, kompartija pamatoti baidījās no tai 
piemītošās kritiskās domāšanas un no tās izrietošā opozicionārisma un brīvdomī
bas.119 Piemēram, 1983. gadā Rīgas J. Raiņa Dailes teātra aktieris Bērtulis Pizičs bija 
sagatavojis un vadīja sarkanajiem latviešu strēlniekiem veltītu programmu. Aģents pēc 
pirmā programmas varianta noskatīšanās atzīmēja, ka “dažas dziesmas aicinot cīņā 
par “brīvu Latviju”, nenorādot, par kādu brīvību ir runa”.120 Jaunatne dažādās politiskās 
aktivitātēs iesaistījās biežāk nekā vecākās paaudzes pārstāvji. Jauniešu pretpadomju 
grupu organizētības līmenis bija dažāds. Balstoties uz LPSR VDK pretizlūkoša
nas auto matizētās informācijas sistēmas “Delta Latvija” datu analīzi, var lēst, ka 70.–
80. gados vidēji ik gadu tika atklātas un likvidētas 5–12 pagrīdes pretpadomju vai 
nacionālistiskas grupas, kuras nereti bija naivu, patriotiski noskaņotu domubiedru 
pulciņi. Informācijas sistēmā esošo aģentu ziņojumu referātos pārliecinoši dominē 
uzmanības pievēršana latviešu nacionālismam un tikai ļoti retos gadījumos lasāmi 
ziņo jumi par krievu šovinismu, taču bieži tika atzīmēti etniska rakstura konflikti starp 
latviešiem un krieviski runājošajiem.121 Saistībā ar jaunatnes neformālo apvienību – 
krišnaītu, panku, rokeru organizāciju  – izveidošanos 1982. gadā PSRS VDK 5. pār
valdē tika izveidota īpaša struktūrvienība – 13. daļa.122 Tomēr Latvijā līdz 80. gadu 
vidum problēmas ar jaunatni nebija pārāk aktuālas, jo salīdzinājumā ar citiem PSRS 
reģioniem te pastāvēja stingra uzraudzības sistēma. Šajā laikā Latvijas PSR ievērojami 
lielāku “vaļību atļāvās inteliģence”.123 80. gados uz politiskās skatuves uznāca jauna pa
audze, kura nebaidījās publiski paust savu viedokli un neizjuta bailes no VDK.124 
Spilgts piemērs tam bija 1985. gada 15. maija panku demonstrācija Rīgā. Dokumenti 
liecina, ka skolēni šajā laikā politiskos notikumos iesaistījās aktīvāk par studentiem. 
Studējošā jaunatne tradicionāli vienmēr ir bijusi atvērta jaunām idejām, tai piemīt 
tieksme uz brīvdomību, taču augstskolās tika “atražota” padomju un partijas nomen
klatūra un to uzraudzībai kompartija un drošības orgāni pievērsa īpašu uzmanību. 
Nepatikšanas augstskolā varēja beigties ar atskaitīšanu no studijām un turpmākās kar
jeras sabo jāšanu.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ilgstoši uzskatīja, ka VDK darbojas ārpus padomju 
likumiem, un neuzdrošinājās protestēt pat tad, ja klaji tika pārkāptas viņu cilvēk
tiesības.125 VDK bija izdevīgi uzturēt pagātnes negatīvo auru, jo tā veicināja iedzīvotāju 
pašcenzūru, ierobežojot cilvēku domu apmaiņu, uzskatu un viedokļu atklātu paušanu. 
Situācija mainījās 80. gados, kad disidenti izplatīja samizdata metodiskos norādījumus, 

119 Bergmanis A., Zālīte I. Latvijas PSR VDK un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965–1990). Okupētā Latvija, 
1940–1990. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 461. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 
19. sēj.).

120 Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas automatizētā informācijas sistēma ASIO “Delta Latvija”, ДС## NS = 
0300601. TSDC arhīvs.

121 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, 88. lpp.

122 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 167.
123 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (11.02.2015.).
124 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 167. 
125 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbinieku A. Jumīti (07.09.2005.).
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kā uzvesties pratināšanas laikā. Līdz ar to iepriekš ierastie VDK pratināšanas paņē
mieni vairs nebija efektīvi, jo aizturētie pretpadomju aktīvisti zināja, kā izturēties, un 
bija informēti par savām likumīgajām tiesībām.126

Salīdzinājumā ar Maskavu, Lietuvu un Ukrainu Latvijā disidentu darbība bija 
mazāk aktīva, taču kļuva redzamāka 70. gadu beigās, kad Baltijā no apcietinājuma at
griezās vairāki ievērojami disidenti. Jāatzīmē, ka disidenti aicināja komunistisko re
žīmu uzlabot, reformēt nevardarbīgā ceļā, izmantojot esošos PSRS likumus un Konsti
tūcijas garantētās tiesības. 

Represijas pret disidentiem pastiprinājās 1983. gadā, un tām bija gan iekšpolitiski, 
gan ārpolitiski mērķi. Sabiedrības brīdināšanas un iebiedēšanas nolūkā, kā arī lai ār
valstīm parādītu, “kurš PSRS ir īstais saimnieks”, dažas aktīvākās personas par politisku 
darbību tika apcietinātas un notiesātas. 

Lai izolētu PSRS pilsoņus no Rietumu “kaitīgās ietekmes”, VDK iezīmēja noteiktus 
starptautiskos kanālus, pa kuriem tiekot īstenotas imperiālistisko valstu ideoloģiskās 
diversijas pret PSRS: Padomju Savienībā iebraucošie ārzemnieki un no valsts izbrauco
šie padomju pilsoņi, radioraidījumi un televīzija, pasta sarakste.127 Aktivizējoties kon
taktiem starp Rietumiem un Austrumiem, PSRS VDK 5. pārvaldes darbā īpaša uzma
nība tika pievērsta “ārzemju pretpadomju organizāciju emisāru” atmaskošanai, kuri 
“ieradās Padomju Savienībā kā tūristi”.128 

Lai kontrolētu strauji pieaugošo ārzemju tūristu, īpaši etnisko latviešu, plūsmu 
Latvijā, VDK bija spiesta ieguldīt ievērojamus resursus. 1985. gadā LPSR VDK 
priekšsēdētājs S. Zukulis informēja LKP CK: “Tikai 70.–80. gados reģistrēti 15 tūk
stoši kontaktu starp Latvijas PSR iedzīvotājiem un ārzemniekiem. Katru gadu repub
likā tiek atklāts vairāk nekā 1000 jaunu kontaktu ar ārzemniekiem, turklāt to lielākai 
daļai ir stabils raksturs. Etniskie tūristi, kas veido 10% no visa ārzemju tūristu skaita, 
nodibina 85% no visiem atklātajiem kontaktiem ar padomju pilsoņiem. [..] Stāvoklis, 
kas izveidojies etniskā tūrisma kanālā, objektīvi apgrūtina šī ārzemnieku kontingenta 
drošas operatīvās kontroles organizēšanu, samazina iespējas efektīvi un savlaicīgi at
maskot spiegošanu un citas pretinieka kaitnieciskās izlūkošanas akcijas, kurās tiek iz
mantoti etnisko tūristu grupu locekļi, kā arī aktīvi apkarot ideoloģiskās di ver sijas.”129

Lai novērstu neoficiālas literatūras izgatavošanas iespējas, VDK kopš 20. gadsimta 
60. gadiem reģistrēja visas Latvijā uzstādītās drukas un kopējamās iekārtas un stingri 
kontrolēja to izmantošanu.130 Tāpēc nelegālie preses izdevumi Latvijā, salīdzinot ar 
Krieviju, bija populāri samērā šaurās aprindās. LPSR aizliegtās literatūras sarakstos 
pārsvarā bija iekļautas neatkarīgās Latvijas laikā izdotās grāmatas un preses izdevumi, 
taču līdz ar ārzemju tūristu skaita pieaugumu palielinājās citas PSRS aizliegtās 

126 Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas automatizētā informācijas sistēma ASIO “Delta Latvija”, ДС## NS = 
0309846. TSDC arhīvs.

127 Советская контрразведка, с. 183–184.
128 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 727. 
129 Председатель КГБ Латвийской ССР С. В. Зукул 22 июля 1985 года. Справка по этническому туризму. 

LVA, PA101. f., 55. apr., 137. l., 65. lp.
130 Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–

1991, с. 49. 
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 literatūras apjoms. Jūrniekiem un ārzemju tūristiem dažkārt izdevās ievest Rietum
valstīs izdoto pretpadomju literatūru. Ja atsevišķu izdevumu rezonanse sabiedrībā bija 
maznozīmīga, tad citi, piemēram, Aleksandra Solžeņicina “Gulaga arhipelāgs”, izraisīja 
sprādziena efektu. Lai ierobežotu padomju ideoloģijai alternatīvu izdevumu ievešanu 
Padomju Savienībā, VDK pastiprināja robežkontroli un atbildību par “pretvalstiskās” 
literatūras izplatīšanu, izmantojot dažādus represīvos pasākumus.131 

Neraugoties uz VDK un Sakaru ministrijas veiktajiem pasākumiem ārzemju radio
raidījumu satura pieejamības ierobežošanai, uzstādot radiotraucētājus un piemērojot 
represijas, tie arī 70. un 80. gados tika iluzori uzskatīti par nopietnu padomju valsts 
drošības apdraudējumu. PSRS VDK priekšsēdētājs J. Andropovs 1973. gadā PSKP CK 
plēnumā raksturoja ārzemju raidījumu īpaši kaitīgo ietekmi uz PSRS drošību, citējot 
informāciju par VDK avota sarunu ar vienu no “Radio Svoboda” vadītājiem: “Mēs ne
esam spējīgi  uzvarēt Kremli, taču mēs varam izaudzināt cilvēkus, kuri to var izdarīt, kā 
arī sagatavot apstākļus, kuros tas kļūs iespējams.”132 

Jāuzsver, ka radio PSRS bija visoperatīvākais, visizplatītākais masu informācijas 
līdzek lis, tam bija spēcīga emocionālā ietekme, un tas neprasīja lasītprasmi.133 Var ap
galvot, ka pēc Staļina nāves nevienas pretpadomju organizācijas vai disidenta darbība 
līdz pat atmodas laikam uz Latvijas iedzīvotājiem neiedarbojās tik efektīvi kā “Ameri
kas balss”, “Brīvās Eiropas” un analītiskie “Radio Svoboda” un BBC raidījumi.

Sadarbojoties ar LPSR VDK 1. daļu (izlūkdienestu), 5. daļas 1. nodaļa veica aģen
tūras pasākumus, lai ietekmētu un neitralizētu raidījumu saturu tieši redakcijās, kā arī 
iegūtu operatīvo informāciju par “Amerikas balss” un “Brīvās Eiropas” latviešu redak
cijas darbiniekiem. LPSR VDK veiktie pasākumi nav bijuši sekmīgi, taču vērtīga infor
mācija saņemta no Lietuvas kolēģiem.134 

VDK intensificēja arī savus aktīvos pasākumus ārzemēs. To mērķis bija leģitimēt 
Latvijas okupāciju starptautiskajā arēnā, kā arī diskreditēt emigrācijas konservatīvo 
daļu un antikomunistiskās organizācijas. Atpazīstamību emigrācijā guva 1964.  gadā 
dibinātā VDK piesegorganizācija Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. 
Tā prasmīgi iekļāvās ārzemju tūrisma attīstības tendencē, attīstot savu “kultūras” tū
risma kanālu drošības orgānu mērķu sasniegšanai. 1969. gadā darbību uzsāka uz emig
rācijas auditoriju vērsta radioprogramma “Dzintarkrasts”, bet 70. gados, izmantojot 
VDK kultūras sakaru kanālu, VDK kontrolē ārzemēs sāka viesoties pazīstamu kultūras 
darbinieku grupas no LPSR. 1986.  gadā ar VDK gādību iznāca Zviedrijā darbojošās 
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) Ārzemju komiteju diskredi
tējoša grāmata “Bankrots”.135 Neraugoties uz totālo starptautiskās informācijas aprites 
kontroli, ārzemēs nonāca padomju režīma politiku atmaskojoši dokumenti. Rezonansi 

131 Записка руководителя бригады начальника II отдела 2 гл. управления комитета госбезопасности при 
СМ СССР полковника Хамазюка 1 июля 1961 года Комитет госбезопасности при Совете министров 
СССР. LVA, PA101. f., 24. apr., 728. l., 468.–469. lp.

132 Речь Ю. В. Андропова на апрельском (1973) пленуме ЦК КПСС, 27 апреля 1973 г.  Лубянка: органы 
ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, с. 727.

133 Jērāns P. Uzmanību! Ēterā antikomunisms. Rīga: Liesma, 1972, 70. lpp.
134 A. Bergmaņa intervija ar LPSR VDK darbinieku (18.04.2011.).
135 Dzilna P. Bankrots. Rīga: Avots, 1986, 280, [3] lpp.
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pasaulē radīja 1972. gadā Zviedrijā publiskotā ārzemju kompartijām adresētā “17 lat
viešu komunistu vēstule”, kurā anonīma latviešu nacionālkomunistu grupa sniedza 
plašu informāciju par situāciju padomju varas okupētajā Latvijā un nosodīja PSKP 
īste noto Latvijas pārkrievošanas politiku. Tā vispirms tika publicēta Stokholmā izdo
tajā LSDSP mēnešrakstā “Brīvība”, bet vēlāk pārpublicēta vairāk nekā 100 laikrakstos 
14  valstīs.136 LPSR VDK iesaistījās vēstulē aprakstītās informācijas neitralizēšanā un 
izplatīšanas iero bežošanā. Rietumos ar aģentūras palīdzību tika izplatīts viedoklis, ka 
vēstules saturs neatbilst īstenībai un tā ir provokatīva falsifikācija.137 VDK cerēja, ka 
pozitīva rezultāta gadījumā vienlaikus tiks diskreditēts LSDSP Ārzemju komitejas 
priekšsēdētājs Bruno Kalniņš par “viltotas, nepatiesus faktus” saturošas vēstules publi
cēšanu, taču šis plāns mērķi nesasniedza.

1978. gadā uz ASV aizbēga LPSR VDK aģents, Komitejas kultūras sakariem ar tau
tiešiem ārzemēs valdes priekšsēdētājs Imants Lešinskis, un pēc gada Ņujorkas latviešu 
avīzē “Laiks” turpinājumos tika iespiests viņa autobiogrāfisks darbs “Kalpības gadi”. 
Publikācijā tika atmaskotas VDK darba metodes radošās inteliģences un emigrācijas 
vidē, kā arī minēti daudzu tautā pazīstamu cilvēku vārdi, kuri, pēc viņa ziņām, sadar
bojušies ar drošības iestādi.138 

70. gadu vidū Vācijas Federatīvajā Republikā dzīvojošā mācītāja Pauļa Kļaviņa va
dībā tika izveidots slepens informācijas kanāls, pa kuru atbalstītāji Latvijā nogādāja 
ziņas par cilvēktiesību pārkāpumiem uz Vāciju, lai par tiem informētu Rietumu sa
biedrību. Dažos gadījumos Latvijas pusē iesaistītie cilvēki ar VDK aģentūras palīdzību 
tika atklāti, kam sekoja akcijas dalībnieku apcietināšana un notiesāšana.139 

Disidentu savāktā informācija par stāvokli Latvijā Rietumos bieži nonāca ar Krie
vijas domubiedru starpniecību, kuriem bija sakari ar Maskavā akreditētiem Rietumu 
preses korespondentiem un diplomātiskām misijām, taču lielāko daļu šo informācijas 
apmaiņas kanālu kontrolēja VDK.140

Atmoda. 20. gadsimta 80. gadi

1986. gadā Latvijā tika nodibināta cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki86” 
(Lietuvā un Igaunijā līdzīgas organizācijas pastāvēja jau kopš 70. gadiem).141 80. gadu 
beigās disidentu nišu Latvijā strauji aizņēma mazāk radikāli “politiskie klubi”, bet vēlāk 

136 Ekmanis R. Starptautiskie raidījumi latviešu valodā 20. gs. otrā pusē. Jaunā Gaita, Nr. 268, pavasaris, 2012, 
16. lpp.

137 LPSR VDK pretizlūkošanas automatizētā informācijas sistēma ASIO “Delta Latvija”, ziņojumu referāti 
##NS=0053932, ##NS=0053935. TSDC arhīvs.

138 Ekmanis R. Kur ir tā patiesība plikā? Imants Lešinskis un Jānis Liepiņš. Pieejams: http://jaunagaita.net/
jg241/JG241_Ekmanis.htm (skatīts 12.02.2016.).

139 Kļaviņš P. Gaismas akcija: liecības un dokumenti par Gaismas akcijas slepeno un atklāto darbību dzelzs priekš-
kara abās pusēs: 1969–1989. Mārupe: Drukātava, 2012, 465. lpp.

140 Ivara Selecka nepublicētā grāmata par Intu Cālīti. I. Cālīša personīgais arhīvs I. Zālītes un A. Bergmaņa 
inter vija ar Intu Cālīti (24.11.2005.); LPSR VDK pretizlūkošanas automatizētā informācijas sistēma ASIO 
“Delta Latvija”, ziņojumu referāts ##NS=0042851.

141 Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2., papild. izd. Rīga: Jumava, 2005, 321. lpp.
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Latvijas Tautas fronte (LTF). Disidentu un neformālo kustību vidi pārliecinoši 
 kontrolēja VDK, kas nepieciešamības gadījumā veica pasākumus to darbības neitrali
zēšanai, piemēram, dažādiem paņēmieniem panākot radikālāko organizāciju šķelša
nos. Vairāki apcietinājumu izcietušie disidenti, kā arī daži aktīvi komunistiskajai ideo
loģijai oponējošie brīvdomātāji VDK spiediena rezultātā vai arī citu iemeslu dēļ 
pār cēlās uz dzīvi Rietumvalstīs142 un līdz ar to nevarēja iesaistīties atmodas procesos, 
tāpēc tajos nozīmīgu lomu spēlēja radošā inteliģence un citu sociālo slāņu pārstāvji. 
Disidenti savu vēsturisko misiju izpildīja laikā, kad sabiedrības vairākums baidījās 
izšķir ties par atklātu pretestību padomju režīmam. 

Pastiprinātu uzmanību sabiedrībā notiekošajiem straujajiem procesiem pievērsa 
arī kompartijas vadība. LKP CK pirmais sekretārs Boriss Pugo (1984.–1988.  gadā), 
pirms tam – LPSR VDK priekšsēdētājs (1980.–1984. gadā), pieprasīja LPSR VDK divas 
reizes mēnesī sniegt ziņojumus par iedzīvotāju noskaņojumu un iespējamām sabiedrī
bas reakcijām uz partijas un valdības lēmumiem, kas skartu plašus iedzīvotāju slāņus, 
un ar tiem rūpīgi iepazinās. Iepriekšējā LKP vadība LPSR VDK sniegtajai analītiskajai 
informācijai pārāk lielu nozīmi nepievērsa. 

80. gadu otrajā pusē Mihaila Gorbačova uzsāktā PSRS liberalizācija ieviesa korek
cijas VDK darbībā. Drošības orgāniem tika aizliegts vajāt cilvēkus ideoloģisku vai reli
ģisku iemeslu dēļ, LPSR VDK vairs nevērsās pret personām, kuras publiski izrādīja 
simpātijas neatkarīgās Latvijas simboliem. 

Sabiedrība izteikti aktivizējās pēc 1987. gada 14. jūnija, kad Latvijas cilvēktiesību 
aizstāvēšanas grupa “Helsinki86” organizēti publiski nolika ziedus pie Brīvības piemi
nekļa, atzīmējot 1941. gada masu deportāciju piemiņas dienu. Šajā pasākumā piedalī
jās apmēram 5000 cilvēku no visas Latvijas, uz kuru tika aicināti arī ar “Amerikas balss” 
starpniecību.143 Jāatzīmē, ka 1987. gada maijā tika pārtraukta “Amerikas balss” raidī
jumu traucēšana144 un opozīcija tos veiksmīgi izmantoja kā iedzīvotāju publisko aktivi
tāšu mobilizējošu platformu.145

Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas “Helsinki86” organizētā akcija 
1987. gada 14. jūnijā uzskatāma par ilgi gaidīto signālu plašākai sabiedrībai, iedrošinot 
to atklāti paust savu viedokli. Līdzīgi pasākumi notika tā paša gada 23. augustā un 
18. novembrī, kad daži to dalībnieki tomēr tika aizturēti, bet vēlāk atbrīvoti.146 

142 Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачева, с. 457. 
143 Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja. Ārzemju radioinformācija 07.07.87. Radiostaciju 

“Amerikas balss”, “Brīvā Eiropa” un “Vatikāns” 1987. gada jūnija materiālu apskats. LVA, PA101. f., 59. apr., 
206. l., 16.–20. lp.

144 Овсянников А. История двух тысячалетий в датах. Справочное пособие для средних школ и 
вузов. Тула: Автограф, 1996, с. 155. 

145 Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja. Ārzemju radioinformācija 07.07.87. Radiostaciju 
“Amerikas balss”, “Brīvā Eiropa” un “Vatikāns” 1987.  gada augusta materiālu apskats. LVA, PA101. f., 
59. apr., 206. l., 28.–35. lp.

146 Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas nodrošināšanas sistēma ASIO “Delta Latvija”, ## NS= 0310019. TSDC 
arhīvs. 19 ноября 1987. Центральный Комитет КПСС. Информация о работе ЦК Компартии Латвии 
по пред отвращению провоцируемых западной буржуазной пропагандой и средствами масcовой 
ин фор мации антиобщественных националистических проявлений 18 ноября 1987 г. Секретарь ЦК 
Ком партии Латвии Пуго. LVA, PA101. f., 59. apr., 108. l., 93. lp. 
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Situācija kardināli mainījās 1988. gadā, kad vispirms Igaunijā, bet vēlāk pārējās 
Baltijas republikās izveidojās tautas frontes (Lietuvā Sajūdis).147 Bijušais LPSR VDK 
priekšsēdētājs E.  Johansons savās atmiņās raksta, ka sākotnēji ideja par sabiedrību 
konsolidējošas organizācijas izveidi radusies inteliģences aprindās, bet vēlāk to pārtvē
ruši un izmantojuši kompartijas funkcionāri. Lai sabiedrības aktivizēšanās process ne
nonāktu pašplūsmā un agrāk vai vēlāk neizraisītu anarhiju, LKP bija spiesta atbalstīt 
LTF izveidi.148 To apstiprina arī arhīvu dokumenti – LKP Centrālās komitejas biroja 
1988. gada 5. jūlija lēmums izveidot patriotisku kustību “pārbūves atbalstam”.149 No
vembrī Latvijā ieradās PSKP CK sekretārs Vadims Medvedevs un aicināja komunistus 
aktīvāk iesaistīties demokratizācijas procesā, aktīvāk izmantot jaunās iespējas. Partijas 
pārstāvju atbalsts veicināja LTF kļūšanu par masveida organizāciju. 

Par pirmo latviešu nacionālkomunistu panākumu atmodas laikā var uzskatīt bijušā 
LKP funkcionāra Edmunda Johansona iecelšanu par LPSR VDK priekšsēdētāju 
1990. gadā – viņš padomju impērijas sabrukuma situācijā prata LPSR VDK saglabāt 
līdzsvaru, nepieļaujot viena vai otra virziena – Gorbačova pārbūves piekritēju vai radi
kālo konservatoru – dominanti organizācijā. Atmodas laikā PSKP CK vadība Maskavā 
informāciju par notikumiem Latvijā saņēma ne tikai no LPSR VDK, bet arī no armijas 
izlūkdienesta – Galvenās izlūkošanas pārvaldes (Главное разведывательное 
управление), jo tas tika uzskatīts par uzticamāku sabiedroto nekā LPSR VDK. Arī 
LPSR VDK bija vērojama viedokļu dalīšanās. Piemēram, pretizlūkošanas daļa (2. daļa) 
informāciju uz Maskavu nereti nosūtīja tieši vai ar LPSR VDK priekšsēdētāja pirmā 
vietnieka Jurija Červinska atbalstu, apejot priekšsēdētāju E.  Johansonu, jo uzskatīja 
viņu par latviešu nacionālistus atbalstošu liberāli. Šie alternatīvie informācijas kanāli 
lielākoties dezinformēja PSRS vadību ar mērķi Latvijā ieviest īpašo pārvaldes stāvokli 
un panākt republikas vadības nodošanu padomju militāristu rokās. Lai situāciju nor
malizētu, E. Johansons pārņēma uzraudzību pār visām operatīvajām struktūrvienībām, 
kas iepriekš bija sadalītas starp viņu un vietniekiem.

Neformālās kustības un organizācijas – Vides aizsardzības klubu, Latvijas Nacio
nālās neatkarības kustību, cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu “Helsinki86”, Internacio
nālo darbaļaužu fronti u.c. – LPSR VDK monitorēja pietiekami efektīvi, lai, kā skaidro 
bijušie VDK vadošie darbinieki, nepieļautu stihiskas radikālas vai vardarbīgas rīcības, 
kas varētu novest pie nekontrolējamām sekām un asiņainiem konfliktiem.150 Nepiecie
šamības gadījumā VDK caur savu aģentūru ar tām manipulēja, prasmīgi izmantojot 
vadītāju ambīcijas un personīgās īpašības, iniciējot paralēlu radniecīgu organizāciju 
izveidošanu ar sekojošu iekšēju šķelšanos (piemēram, izveidojot “Helsinki86” Rīgas 
nodaļu) vai savlaicīgi atklājot un neitralizējot plānotas radikālas un vardarbīgas rīcības 
(piemēram, provocēta ugunsgrēka novēršana Slokas Celulozes kombinātā; konfrontē
jošu organizāciju pasākumu nodalīšana), kā arī iepludinot organizācijās “vajadzīgo” 

147 Хронология российской истории, с. 281. 
148 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 79.–80. lpp.
149 Заседание бюро ЦК Компартии Латвии 5 июля 1988 года. LVA, PA101. f., 61. apr., 31. l., 11a. lp.
150 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (12.04.2012.) un LPSR VDK priekšsēdētāja 

viet nieku J. Trubiņu (06.04.1994.).
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informāciju vai panākot pazīstamu aktīvistu emigrāciju no PSRS u.c.151 “Perestroikas” 
laikā, kad notika nozīmīgas pārmaiņas ekonomikā un PSRS ienāca brīvā tirgus ele
menti, arī VDK centās iegūt vai iefiltrēt savus pārstāvjus jaunizveidotajos padomju un 
ārzemju kopuzņēmumos, lai tos izmantotu kā piesegorganizācijas savu operatīvo uz
devumu veikšanai. Ārējās tirdzniecības pieaugumu būtiski veicināja PSKP Centrālās 
komitejas 1987. gada janvāra lēmums par dažādu uzņēmējdarbības ierobežojumu 
 atcelšanu, un padomju drošības orgānu darbinieki iekļāvās ekonomikā.152 Viņi vairs 
nebija ieinteresēti PSRS glābšanā un saglabāšanā, jo vāja centrālā vara pavēra lielākas 
iespējas biznesa attīstībā, kas savukārt veicināja pakāpenisku, vieglāku padomju režīma 
nomaiņu Latvijā. 

Demokratizācijas rezultātā Padomju Savienībā operatīvā situācija strauji mainījās 
un ietekmēja ideoloģiskās pretizlūkošanas modus operandi, jo cilvēkus vairs nedrīk
stēja vajāt un sodīt par reliģiskās pārliecības un politiskā viedokļa paušanu, ja tie neai
cināja uz vardarbību vai ekstrēmismu. Atbilstoši jaunajai situācijai 1989. gada augustā 
tika likvidēta LPSR VDK 5. ideoloģiskās pretizlūkošanas daļa, uz tās bāzes izveidojot 
padomju konstitucionālās iekārtas aizsardzības jeb “Z” daļu, kuras galvenais uzdevums 
bija novērst masu nekārtības, kontrolēt darbības, kas vērstas uz vardarbīgu padomju 
varas gāšanu, kā arī pretterorisma funkcijas. Šī daļa darbojās līdz pat PSRS sabruku
mam 1991. gada augustā.153 Jaunajos apstākļos arvien plašāk kļuva pieejama vēsturiskā 
informācija par VDK lomu represijās, daudzi aģenti no sadarbības atteicās, un bija 
grūti savervēt jaunus aģentus. No otras puses, daudzu aģentu pakalpojumi vairs nebija 
vajadzīgi, jo atklātos avotos “perestroikas” apstākļos nonāca ievērojams daudzums 
infor mācijas, kas iepriekš bija pieejama tikai ar aģentūras starpniecību.

VDK pretizlūkošanas aģenti, kas darbojās PSRS teritorijā, par sniegto informāciju 
atlīdzību pārsvarā nesaņēma. Dažkārt operatīvais darbinieks viņiem uz svētkiem pa
sniedza kādu dāvanu vai apmaksāja rēķinu restorānā. Sevišķi vērtīgiem aģentiem tika 
nodrošināti regulāri ieņēmumi, taču LPSR tādu gadījumu bija maz. Parasti VDK palī
dzēja viņiem uzlabot dzīves kvalitāti: tikt pie dzīvokļa, ierīkot dzīvesvietā telefonu 
ārpus rindas vai arī aizbraukt ārzemju ceļojumā.154 

VDK aģentūras aparāts nekad nav bijis statisks lielums, tas nepārtraukti tika atjau
nots atbilstoši Centra dotajiem uzdevumiem un operatīvajai situācijai, nevajadzīgie 
aģenti tika izslēgti.155 VDK priekšsēdētāja E. Johansons uzskata, ka, neraugoties uz vai
rākkārtēju optimizāciju, apmēram 30% LPSR VDK aģentūras aparāta veidoja neaktīvs 
“balasts”, kas bija nepieciešams, lai “uz papīra” uzlabotu darba rā dītājus,156 bet VDK 
5.  daļas priekšnieka vietnieks Māris  Dreijers atzina, ka ideoloģiskās pretizlūkošanas 
daļā (5.  daļa) tikai trešdaļa aģentu devuši reālu noderīgu informāciju un 2/3 bijuši 

151 I. Zālītes intervijas ar LPSR VDK darbiniekiem (03.08.1993. un 09.04.1996.). 
152 Лекарев С. КГБ – тайный мотор перестройки. Pieejams: http://argumenti.ru/print/espionage/n130/37547 

(skatīts 12.02.2012.).
153 Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991, c. 730–731. 
154 Млечин Л. Председатели КГБ: рассекреченные судьбы, c. 502.
155 Johansons E. Čekas ģenerāļa piezīmes, 42. lpp.
156 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāju E. Johansonu (11.02.2015.).
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“balasts”.157 Kā redzams 1.  diagrammā, aģentūras 
aparāta atbrīvošana no “balasta” VDK notikusi 
vairākkārt, arī 80.  gadu otrajā pusē. Šajā periodā 
ievērojams daudzums VDK nepieciešamās infor
mācijas bija brīvi pieejams un aģentūra tika ver
vēta maz, uzsvaru liekot uz uzticības personām un 
operatīvajiem kontaktiem.158 Vajadzības gadījumā 
operatīvajā kontaktā iesaistītā persona aizmugu
riski varēja tikt noformēta par VDK aģentu. Saru
nas parasti veica neformālā gaisotnē, darbinieks 
tās varēja slēpti ierakstīt diktofonā un izmantot 
lietā kā operatīvo informāciju.159 Astoņdesmitajos 
gados VDK strauji zaudēja reālu ietekmi uz valstī 
notiekošajiem procesiem. Kompartija nespēja 
vadīt “atsaldētos” sabiedriskos, sociālos un ekono
miskos procesus, VDK vecais instrumentārijs ne
bija izmantojams jaunajā situācijā. Pakāpeniski 
tika likvidēts ideoloģiskās pretizlūkošanas darba 
virziens, brīvā tirgus elementu ieviešana 
 ierobežoja VDK tehnisko līdzekļu izmantošanas 
iespējas. Jaunajiem uzdevumiem – cīņai pret orga
nizēto noziedzību – VDK nebija gatava, jo trūka 
atbilstošu speciālistu. 

Nobeigums

Vadošā loma padomju drošības orgānu darbībā līdz pat 1990.  gadam bija PSKP 
Centrālajai komitejai, kura, balstoties uz padomju iekārtas apdraudējumu un politis
kās situā cijas analīzi un vadoties pēc valsts attīstības vadlīnijām, noteica valsts drošības 
orgānu uzdevumus visā PSRS teritorijā. Drošības orgānu kompetencē bija kā izziņas, 
tā arī represīvās funkcijas. 

PSRS IeTK izlūkdienesta rezidentūrai Latvijā 1940. gadā bija būtiska loma Latvijas 
okupācijas sagatavošanā, īstenošanā un LPSR drošības orgānu izveidošanā. LPSR 

157 I. Zālītes intervija ar LPSR VDK darbinieku Māri Dreijeru (04.11.1996.).
158 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieku J. Trubiņu (10.02.2015.). Operatīvais 

kontakts ir lietišķas attiecības, kuras operatīvais darbinieks nodibina un attīsta ar valsts drošības orgānu 
interesējošu personu izlūkošanas vai pretizlūkošanas uzdevumu veikšanai. Operatīvais kontakts pēc savas 
for mas var būt oficiāls, kad darbinieks stādās priekšā kā padomju valsts vai sabiedriskās organizācijas 
pār stāvis, dažos gadījumos kā valsts drošības orgānu pārstāvis. Biežāk operatīvais kontakts tiek veidots 
neoficiālā formā, kad darbinieks uzdodas par privātpersonu, slēpjot savu piederību valsts drošības orgāniem. 
Контрразведы ва тельный словарь, c. 138.

159 A. Veinera un I. Zālītes intervija ar LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieku J. Trubiņu (10.02.2015.); LPSR VDK 
labā strādājusi tikai trešdaļa aģentu. Lauku Avīze, 1999, 25. nov., 5. lpp.

7. att. LPSR VDK vadošie darbinieki kopā ar 
padomju izlūkdienesta aģentu Lielbritānijā, augsta 
ranga angļu specdienesta darbinieku, Kimu Filbiju 
Rīgā 1987. gadā. Pirmajā rindā trešais no 
kreisās – LPSR VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors 
Staņislavs Zukulis, ceturtais – Kims  Filbijs. TSDC 
arhīva foto
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valsts drošības orgāni sagatavoja Latvijas iedzīvotāju masveida deportāciju 1941. gadā 
un piedalījās tās īstenošanā.

Pēckara gados aktivizējās nacionālo bruņoto pretošanās grupu darbība. LPSR 
VDTK (VDM), izveidojot viltus partizānu grupas, iefiltrējot aģentus bruņotajās vienī
bās un īstenojot militāras kaujas operācijas, panāca to darbības pārtraukšanu un iznī
cināšanu 1956. gadā. Vienlaikus tika veikts darbs nelegālu pretpadomju grupu atklā
šanā un likvidēšanā. Aukstā kara laikā darbu uzsāka uz PSRS auditoriju vērstās 
Rietumu radioprogrammas, kuru satura izplatīšanas ierobežošanai VDK sadarbībā ar 
PSRS Sakaru ministriju veica virkni pretpasākumu (piemēram, būvējot radiotraucē
tāju torņus). Ar masveida represijām tika neitralizēts liels skaits iedzīvotāju, kuri po
tenciāli varētu apdraudēt padomju varu Latvijā.

Laikā, kad PSRS pakāpeniski pārkārtojās mierlaika apstākļiem, mainījās arī valsts 
drošības orgānu uzdevumi. 1952.–1959. gadā notika apjomīga valsts drošības orgānu 
strukturāla un funkcionāla reorganizācija. 1954. gadā Iekšlietu ministrijas reorganizā
cijas rezultātā tika izveidota LPSR VDK, kas pastāvēja līdz PSRS sabrukumam 
1991. gadā. Ideoloģiskā klimata uzturēšanai valsts drošības orgāni plaši izmantoja pre
ventīvus individuālus profilakses pasākumus. Lai leģitimētu Latvijas okupāciju starp
tautiskās sabiedrības acīs un diskreditētu latviešu emigrācijas organizācijas un aktī
vistus, VDK ārzemēs īstenoja aktīvos pasākumus, izplatot dezinformatīvus preses 
izdevumus un grāmatas.

Nespējot uzlabot iedzīvotāju dzīves standartus 1961. gadā pieņemtajā PSKP pro
grammā apsolītajā termiņā, kā arī aktivizējoties Rietumu īstenotajam informatīvajam 
karam pret PSRS, sabiedrībā saasinājās sociālā spriedze un starpnacionālās attiecības. 
Kompartija pieņēma lēmumu norobežot PSRS iedzīvotājus no PSKP ideoloģijai neat
bilstošas informācijas un pastiprināt sabiedrības politisko kontroli. 1967.  gadā LPSR 
VDK izveidoja 5.  daļu cīņai pret “imperiālistisko valstu ideoloģiskajām diversijām”. 
Tika pastiprināta starptautisko sakaru kanālu – tūrisma, Rietumu radioraidījumu un 
pasta sakaru – kontrole. 1964.  gadā darbu sāka Komiteja kultūras sakariem ar ārze
mēm, kuras uzdevums bija neitralizēt emigrācijas centienus aktualizēt Latvijas okupā
cijas nelikumību. 1969.  gadā ārzemju auditorijai sāka raidīt propagandas radiopro
gramma “Dzintarkrasts”.

M. Gorbačova “pārbūves” un “atklātuma” politika aizliedza vajāt cilvēkus reliģisku 
vai politisku uzskatu dēļ, un VDK bija jāpārtrauc radošās inteliģences un garīdzniecī
bas kontrole, jāatsakās no profilakses pasākumiem, jāpārtrauc totālā ārzemju ko respon
dences perlustrācija un ārzemju radioraidījumu slāpēšana. 1990. gadā, PSRS atsakoties 
no vienpartijas sistēmas, VDK vadībā iestājās krīze.

Arī pārbūves gados VDK turpināja monitorēt neformālās politiskās organizāci
jas  – Vides aizsardzības klubu, Latvijas Nacionālās neatkarības kustību, Neformālo 
Tautas fronti, cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu “Helsinki86” u.c., nepieciešamības ga
dījumā vadot to politisko kursu.

Kaut arī iepriekšējo gadu desmitu laikā padomju drošības orgāni vairākkārt tika 
reorganizēti un sabiedrības politiski aktīvos sociālos slāņus efektīvi kontrolēja slepeno 
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informatoru tīkls, tie nespēja novērst padomju režīma sabrukumu un Latvijas valsts 
atjaunošanu.

Valsts drošības orgānu ciešā saikne ar PSKP izrādījās tai liktenīga. PSKP vadītāju 
ietekmes zaudēšana uz valstī notiekošajiem procesiem un viņu autoritātes katastrofālā 
krišanās noveda pie PSRS sabrukuma un VDK degradācijas.

Par autoriem

Aldis Bergmanis (dz. 1967) – 1993. gadā beidzis LU Vēstures un filozofijas 
fa kultāti. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra pētnieks. Pēta padomju 
specdienestu un Latvijas luterāņu baznīcas 20. gadsimta vēsturi. Piedalījies vai
rākās starptautiskās zinātniskās konferencēs, sešu zinātnisku rakstu autors, piecu 
zinātnisku rakstu līdzautors un 24 populārzinātnisku rakstu autors.

Indulis Zālīte (dz. 1953) – 1976. gadā beidzis LVU Ķīmijas fakultāti. Totalitā
risma seku dokumentēšanas centra vadītājs (1994–2008). Piedalījies vairākās 
starptautiskās zinātniskās konferencēs, vairāk nekā 15 zinātnisku un populār
zinātnisku rakstu autors un līdzautors.
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LATVIJA – PSRS KARABĀZE UN PADOMJU 
MILITĀRRŪPNIECISKĀ KOMPLEKSA 
SASTĀVDAĻA

Latvijas teritorija Baltijas jūras krastos ar ziemā neaizsalstošiem kuģu ceļiem un ostām stratēģiski 
svarīga šķita ne tikai Krievijas caram Pēterim I. Pēc Latvijas Republikas kā neatkarīgas valsts iz
veidošanas Krievijas un vēlāk Padomju Savienības interese par šo ģeopolitiski nozīmīgo reģionu 
saglabājās. 20. gadsimta 30. gados Padomju Savienība Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritoriju 
uzskatīja par nozīmīgu placdarmu un drošības joslu kara gadījumam ar Vāciju vai Lielbritāniju. 
Līdzīgā veidā ar stratēģiskām drošības interesēm Krievijas politiķi centušies aizstāvēt un attaisnot 
Padomju Savienības īstenoto Baltijas valstu okupāciju un tai sekojošo prettiesisko aneksiju. Pēc Otrā 
pasaules kara aukstā kara apstākļos Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorija turpināja pildīt Padomju 
Savienības militārās buferzonas funkcijas pret NATO valstu iedomāto uzbrukumu, koncentrējot šeit 
ievērojamus militāros spēkus un izvietojot arī kodolieročus. Latvijas tautsaimniecība lielā mērā tika 
pārveidota par PSRS militārrūpnieciskā kompleksa sastāvdaļu.

Atslēgvārdi: Baltijas kara apgabals, Baltijas flote, gaisa spēki, karaspēka izvešana, kodolieroči, 
militār rūpnieciskais komplekss, padomju karabāzes, pretgaisa aizsardzība, robežapsardze, sausze
mes spēki, stratēģiskie objekti.

Padomju Savienības militārie spēki Latvijā 1939.–1941. gadā

Otrā pasaules kara sākumā Padomju Savienība izvietoja savas karabāzes visās 
 trijās Baltijas valstīs. Tas tika pamatots ne tik daudz ar pašas Padomju Savienības 
 drošības interesēm kā ar tās labo gribu aizstāvēt Baltijas valstis pret nacionālsociā
listiskās Vācijas uzbrukumu. Lai arī neviena no Baltijas valstīm šādu palīdzību nelū
dza, Padomju Savienība piespieda tās parakstīt divpusējus savstarpējās palīdzības 
paktus, paredzot karabāzēs Latvijā kara laikam izvietot līdz 25  000 vīru,1 Lietuvā –  

1 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Латвийской Республикой от 5 октября 1939 года. Полпреды сообщают… Сборник 
доку ментов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. 
Москва: Международные отношения, 1990, с. 86. 
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20 000,2 Igaunijā – 25 000.3 Šo paktu uzspiešana Baltijas valstīm izrietēja no PSRS un 
Vācijas 1939. gada 23. augusta līguma un 28. septembra slepenajiem protokoliem par 
līgumslēdzēju pušu ģeopolitisko ietekmes zonu noteikšanu Eiropā un Baltijas valstu 
iekļaušanu Padomju Savienības interešu sfērā.

Savstarpējo palīdzības paktu neparakstīšanas gadījumā Padomju Savienība bija ga
tava nekavējoties sākt militāru intervenci Baltijā. Pie Baltijas valstu robežām šim nolū
kam bija koncentrēti ievērojami padomju bruņotie spēki: 553 381 karavīrs, 4706 tanki 
un bruņumašīnas, 1806 lidmašīnas un tūkstošiem dažādu kaujas tehnikas vie nību.4 
Somija, kas nedaudz vēlāk atteicās pieņemt padomju priekšlikumus par karabāzēm 
savā teritorijā, bija spiesta karot ar Padomju Savienību.

Savstarpējās palīdzības paktu Latvijai piespieda parakstīt 1939. gada 5. oktobrī 
pēc divu dienu sarunām Maskavā, kurās piedalījās arī Josifs Staļins un Vjačeslavs Mo
lotovs. Pirms tam – 28. septembrī – līdzīgu līgumu bija spiesta parakstīt Igaunijas val
dība. Staļins jau sarunu pirmajā dienā Latvijas delegācijai atgādināja par Pēteri I, kurš 
esot gādājis, lai Krievijai būtu pieeja Baltijas jūrai, bet tagad Krievijai vairs tādas ne
esot un šāds stāvoklis nevarot turpināties.5 Staļins sarunās arī bija atklāti atzinis ietek
mes sfēru sadalīšanu un norādījis “ja ne mēs, tad vācieši var jūs okupēt”.6 Sarunās 
Latvijas delegācija panāca, ka sākotnēji pieprasītais padomju karaspēka kontingents 
Latvijā no 50 000 vīru tika samazināts līdz 25 000.7 Tāpat Krievija piekrita neizvietot 
sākotnēji plānoto padomju karabāzi Rīgā, pret ko aktīvi iebilda Latvijas delegācija.8 

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) un Latvijas Republikas pa
rakstītais savstarpējās palīdzības pakts neatspoguļoja Staļina nostāju sarunās par ne
pieciešamību mainīt stāvokli Baltijā, ņemot vērā PSRS intereses, un atsaucās uz 
1920. gada 11. augusta Krievijas–Latvijas miera līgumu, kas cita starpā uz mūžīgiem 
laikiem atzina Latvijas valsts neatkarību. Pakta III pants noteica, ka Latvijas Repub
lika ar mērķi nodrošināt PSRS drošību un savas pašas neatkarību piešķir Padomju 
Savienībai tiesības uz jūras kara flotes bāzēm Liepājā un Ventspilī un atļauj iekārtot 
vairākus aviācijas lidlaukus un būvēt krasta artilērijas bāzi Irbes jūras šauruma aizsar
dzībai, lai potenciālā ienaidnieka karakuģi nevarētu iekļūt Rīgas jūras līcī. Lai nodro
šinātu jūras bāzu, lidlauku un krasta artilērijas bāzes apsardzi, Padomju Savienība 
 ieguva tiesības dažos iecirkņos pie šīm bāzēm un lidlaukiem turēt noteikta skaita 
kara spēka kontingentu. Paktā bija arī noteikts, ka tā īstenošana neskar pušu suvereni
tāti, kā arī līgumslēdzēju valsts iekārtu un militāros pasākumus. Bija paredzēts, ka šis 

2 Конфиденциальный протокол Договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Вилен
ской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года. Пол-
преды сообщают…, с. 94. 

3 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой от 
28 сентября 1939 года. Полпреды сообщают…, с. 63. 

4 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийского моря. Москва: Алгоритм, 2014, с. 48, 62, 72. 

5 Запись беседы И.  В. Сталина и В.  М. Молотова с Латвийской делегацией 2 октября 1939 г. 21 час. 
30 мин. – 24 час. 00 мин. Полпреды сообщают…, с. 76. 

6 Turpat, 77. lpp.
7 Turpat.
8 Turpat.
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pakts būs spēkā desmit gadus, ar tiesībām to pagarināt vēl uz nākamajiem desmit 
 gadiem.9

Paktā piešķirtās tiesības Padomju Savienība sāka izmantot nekavējoties. No 15. ok
tobra Latvijā jau ienāca pirmās militārās kravas. Liepājas un Ventspils flotes bāzes pa
domju karaflotes spēki pārņēma no 23. līdz 31. oktobrim. Ventspilī ieradās 13. zem
ūdeņu divizions un peldošais bāzes kuģis Smoļņij. Liepājā, kas bija labāk aprīkotā 
Latvijas osta, izvietojās 1. eskadras mīnu kuģu divizions un 11. zemūdeņu divizions.10

 29. oktobrī Latvijā ieradās sauszemes spēku pirmais kontingents. Dzelzceļa trans
ports no Krievijas uz Latviju bija pārslogots, un palīgā tika norīkoti PSRS flotes kuģi. 
Tās 83 dažādas nozīmes un klases kuģi laikā no 1939. gada oktobra līdz 1940. gada 
martam Latvijā un Igaunijā ieveda ne tikai 45 658 tonnas kravu, bet arī 41 046 cilvē
kus.11 Šis skaits kopā ar ievestajiem pa dzelzceļu pārsniedza līgumā paredzēto, un jau
tājuma izskatīšana nonāca PSRS–Latvijas jauktajā komisijā. Atklājās, ka noslēgtajā 
 līgumā nav atrunāts jūras kājnieku un kara celtnieku skaits, kam bāzes jāceļ un jā
iekārto. Domstarpības radīja arī militārpersonu ģimenes locekļi, kuri arvien lielākā 
skaitā ieradās Latvijā.12

Padomju sauszemes militārie spēki un kara lidlauki, pusēm vienojoties, tika izvie
toti Latvijas rietumu daļā – Kurzemē. No 1939. gada rudens tur atradās 2. strēlnieku 
kor pusa pārvalde, strēlnieku korpusa 10. atsevišķais sakaru bataljons, korpusa 
86. zenīt artilērijas divizions, 67. strēlnieku divīzija, 6. vieglo tanku brigāde, 10. tanku 
pulks, 21. iznīcinātāju aviopulks, kam 1940. gada 2. jūnijā pievienojās 31. ātro bumb
vedēju aviopulks. 1940. gada 10.  maijā 2. korpusā vien bija 21 289 militārpersonas. 
Korpusā bija 369 tanki, 57 bruņumašīnas un 198 kara lidmašīnas.13 Līdzās strēlnieku 
un artilērijas pulkiem izvietojās arī tanku bataljoni, pret kuriem Latvija sarunās mēģi
nāja iebilst, uzsverot, ka tanki nav vis aizsardzības, bet uzbrukuma ieroči.14 Kara aviā
cijas vajadzībām steidzīgi pielāgoja lidlaukus Ventspilī, Liepājā un Vaiņodē.

Latvijas pienākums bija nodrošināt militārās bāzes ar nepieciešamajām zemes pla
tībām. Nācās likvidēt lauku saimniecības, atbrīvot ēkas un būves. Pavisam padomju 
bāzēm nodeva 14 500 hektārus zemes.15 PSRS–Latvijas jauktajā komisijā ilgstoši neva
rēja vienoties par aizņemto zemju un ēku nomas maksu apmēriem.16 Beigu beigās Lat
vija nesaņēma pilnīgi neko, jo ieilgušās sarunas pārtrauca okupācija.

  9 Конфиденциальный протокол Пакта о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 
Рес публик и Латвийской Республикой от 5 октября 1939 года. Полпреды сообщают…, с. 84–86.

10 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийс кого моря, с. 104–105.

11 Петров П.  В. Организация базирования сил Краснознамённого Балтийского флота в октябре 
1939 – феврале 1940 года. Pieejams: http://history.milportal.ru/2014/11/organizaciyabazirovaniyasil
krasnoznamyonnogobaltijskogoflotavoktyabre1939fevrale1940goda/ (skatīts 04.02.2016.).

12 Andersons E. Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika. 2. sēj. Stokholma: Daugava, 1984, 252. lpp.
13 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-

тийского моря, с. 242–243.
14 Запись беседы И.  В. Сталина и В. М. Молотова с Латвийской делегацией 3 октября 1939 г. 18 час. 

00 мин. – 20 час. 00 мин. Полпреды сообщают…, с. 82. 
15 Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. Toronto: Daugavas Vanagu apgāds, 1983, 751. lpp.
16 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-

тийского моря, с. 146. 
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Karabāzes Latvijā Padomju 
Savienībai deva lielas militāri 
stratēģiskas priekšrocības Balti
jas jūrā, to skaitā efektīvu kon
troli pār ieejām Rīgas un Somu 
jūras līcī. Sauszemes spēki un 
kara aviācija ieguva tiesības 
brīvi pārvietoties plašā Rietum
latvijas reģionā. To militārais 
kontingents skaita ziņā līdzinā
jās Latvijas armijai, kuras aiz
sardzības plāni par pretošanos 
iespējamajam Padomju Savienī
bas uzbrukumam nu bija kļu
vuši nederīgi. Latvijas karabāzēs 
izvietoto floti un Igaunijā izvie
toto aviāciju Padomju Savienība 
izmantoja arī karā pret Somiju.

Nacistiskās Vācijas iekaroto 
teritoriju straujā paplašināšanās 
Dienvideiropā, īpaši Parīzes 
ieņem šana, lika Padomju Savie
nībai pasteidzināt savu militāro 
un ģeopolitisko pozīciju nostip
rināšanu. Vācijas uzbrukuma 
ga dījumā Baltijas valstu teritori
jai bija jākļūst par nostiprinātu 
un nocietinātu PSRS buferzonu 
un karadarbības placdarmu. 
Baltijas valstīs jau izvietotās pa
domju karabāzes šādam uzdevu
mam bija nepietiekamas. Steig
šus bija jā ieved daudz lielāks padomju karaspēka kontingents un jāpanāk, lai Baltijas 
valstu valdības beidzot atteiktos no savas deklarētās neitralitātes politikas un uzticīgi kal
potu Padomju Savienības interesēm. Nevarēja izslēgt, ka Baltijas valstis tam varētu preto
ties, tāpēc jūnijā pie to robežām Padomju Savienība koncentrēja 35 divīzijas ar ne mazāk 
kā 541 722 vīriem, 4568 tankus un bruņumašīnas, 2516 lidmašīnas un 6563 lielgabalus.17 

Jau 1940. gada 6. jūnijā Sarkanās armijas ģenerālštābā bija sagatavots variants stra
tēģiskai karaspēka izvēršanai Baltijas okupācijai.18 Pēc tā apspriešanas 8. jūnijā J. Sta
ļina kabinetā ar Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas 

17 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийского моря, с. 353.

18 Turpat, 291. lpp.

1. att. PSRS karabāzes Baltijas valstīs 1939. gadā. Karte no: 
 Andersons E. Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika. 2. sēj.  Stokholma: 
Daugava, 1984, 251. lpp.
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 Politbiroja un valdības locekļiem 9. jūnijā tika nosūtīta sevišķi slepena direktīva Balti
jas Sarkankarogotās flotes un triju kara apgabalu komandieriem par karaspēka tūlītēju 
koncentrēšanu pie Baltijas valstu robežām un sagatavošanu izlēmīgam uzbrukumam.19 
Direktīvā Ļeņingradas kara apgabala pavēlnieka v. i. armijas ģenerālim Kirilam Merec
kovam cita starpā noteikti arī uzdevumi padomju karabāzē Latvijā izvietotajam strēl
nieku korpusam (21 289 karavīri) “būt pastāvīgā kaujas gatavībā, pēc Ļeņingradas kara 
apgabala karaspēka pāriešanas uzbrukumā Liepājā atbruņot Latvijas armijas daļas un 
dezorganizēt Latvijas armijas sakarus un vadību; tanku brigādei kopā ar kājnieku vie
nībām no 67. strēlnieku divīzijas, izmantojot visciešāko aviācijas korpusa atbalstu, 
pēkšņā triecienuzbrukumā ieņemt Vindovas upes pāreju Šrundenes (Skrundas) rajonā 
un noturēt to, nodrošinot lidlauku Vaiņodes rajonā; līdz sakaru uzņemšanai ar Balt
krievijas sevišķā kara apgabala karaspēka uzbrūkošajām daļām noturēt ieņemtos rajo
nus, attīrīt tos no pretinieka karaspēka un bandām, atbruņot vietējos iedzīvotājus. [..] 
Pēc tam kopā ar Baltkrievijas sevišķā karaspēka daļām doties uzbrukumā Rīgai, attīrot 
rietumdaļu no Latvijas karaspēka un bandām.”20

Padomju Savienībai 15. jūnijā neizdevās izprovocēt Latviju militāram robež
konfliktam,21 tāpēc tās valdība jau 16. jūnijā nepamatoti apvainoja Latviju savstarpējās 
palīdzības pakta pārkāpumos, ultimatīvi pieprasot valdības nomaiņu un papildu pa
domju armijas kontingenta ielaišanu. Tādi paši apvainojumi un tādas pašas prasības 
14. jūnijā jau bija izvirzītas Lietuvai, bet 16. jūnijā – Igaunijai. Draudi izmantot mili
tāru pārspēku lika Baltijas valstīm ultimātus pieņemt, un tās visas 15.–17. jūnijā steig
šus tika okupētas. Sarkanā armija izvietojās 64 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, 
kur aizņēma 636 ēkas.22

Padomju Savienības patiesos plānus Baltijas valstīs jau okupācijas pirmajās dienās 
precizējis un izklāstījis PSRS aizsardzības tautas komisārs Semjons Timošenko pilnīgi 
slepenajā ziņojumā Nr. 390 s/s, kas adresēts J. Staļinam un V. Molotovam. Ziņojumā 
teikts:

“Lai nodrošinātu Baltijas karadarbības lauka ātrāku sagatavošanu, uzskatu par ne
pieciešamu nekavējoties uzsākt ieņemto republiku teritorijās šādu pasākumu īstenošanu:

1. Robežu ar Austrumprūsiju un Baltijas piekrasti nekavējoties ieņemt mūsu 
robež apsardzības karaspēkam, lai novērstu rietumu kaimiņa spiegošanas un 
diver siju darbību.

2. Katrā ieņemtajā republikā ievest pa vienam (pirmajā kārtā) IeTK (Iekšlietu tau
tas komisariāta) karaspēka pulkam, lai apsargātu iekšējo kārtību.

3. Pēc iespējas ātrāk atrisināt jautājumu par ieņemto republiku “valdībām”.
4. Uzsākt ieņemto republiku armiju atbruņošanu un izformēšanu. Atbruņot iedzī

votājus, policiju un esošās militarizētās organizācijas.

19 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийского моря, 292. lpp.

20 Turpat, 299.–300. lpp.
21 1940. gada 15. jūnija rītausmā grupiņa padomju karavīru uzbruka gan Lietuvas, gan Latvijas robežsargiem. 

Lietuvā nogalināja vienu robežsargu, Latvijā – trīs robežsargus un vienu civilpersonu.
22 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939–1999. Rīga: Latvijas okupācijas 

izpētes biedrība, 2011, 46. lpp.
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5. Objektu apsardzi, sardzes un 
garnizona dienestu uzdot 
mūsu karaspēkam.

6. Izlēmīgi uzsākt ieņemto re
publiku sovetizāciju.

7. Ieņemto republiku teritorijā 
izveidot Baltijas kara ap ga
balu ar štābu Rīgā. Par ap
gabala pavēlnieku iecelt 
SAVO (Vidusāzijas kara ap
gabala) pavēlnieku ģenerāl
pulkvedi b. Apanasenko. Ap
gabala štābu veidot no  8.  ar
mijas štāba.

8. Kara apgabala teritorijā uz
sākt darbus, lai sagatavotu 
kā  karadarbības lauku (nocietinājuma celtniecība, dzelzceļu pārkārtošana, 
ceļu un autoceļu būve, no liktavas, rezervju izveidošana u.c.).”23

Lai arī nav zināma J. Staļina reakcija šī ziņojuma sakarā, tālākie notikumi Latvijā 
un pārējās Baltijas valstīs tieši tā arī attīstījās. V. Molotova solījumi sūtņiem Maskavā 
par Baltijas valstu neatkarības respektēšanu pēc padomju karaspēka papildu kontin
genta ielaišanas tika īstenoti pilnīgi pretējā virzienā. Latvijas jaunās valdības sastāvu 
tieši noteica Padomju Savienība, kuras pārstāvji pēc tam padomju karaspēka klātbūtnē 
inscenēja farsam līdzīgas Saeimas vēlēšanas un jau 5. augustā panāca Latvijas kļūšanu 
par vienu no Padomju Savienības republikām. Tas netraucēja PSRS Iekšlietu tautas ko
misariāta robežapsardzības spēkiem jau no 26. jūlija pārņemt apsardzē jauno valsts ro
bežu Baltijas jūras piekrastē un jūrā. Tādā pašā veidā sinhroni tika likvidēta Lietuvas 
un Igaunijas neatkarība. Padomju propaganda šos procesus nodēvēja par “sociālistis
kajām revolūcijām” Baltijas valstīs.

Politiskos procesus Latvijā, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, aktīvi organizēja, īste
noja un nodrošināja Sarkanā armija un Iekšlietu tautas komisariāta karaspēks. Karavīri 
arī piedalījās mītiņos un demonstrācijās padomju varas atbalstam, aktīvi iesaistījās Sa
eimas vēlēšanu organizēšanā, nodrošinot iedzīvotājiem transportu vešanai uz vēlēšanu 
iecirkņiem un apsargājot vēlēšanu iecirkņus. Karavīri piedalījās plašos iedzīvotāju 
arestos un īstenoja 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas. 

Negaidot Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā, jau 11. jūlijā ar PSRS aizsardzī
bas tautas komisāra pavēli tika izveidots Baltijas kara apgabals, kura štābu dislocēja 
Rīgā. Baltijas kara apgabalā tika iekļautas Latvijā, Lietuvā un Krievijas Kaļiņinas apga
bala rietumos dislocētās karaspēka daļas. 

17. augustā Baltijas apgabala sastāvā iekļāva Igaunijas teritoriju, atņemot tam Ka
ļiņinas apgabala rietumu rajonus un pārdēvējot to par Baltijas sevišķo kara  

23 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийского моря, с. 587. 

2. att. Sarkanās armijas karavīri 1940. gada 5. jūlija demonstrācijā 
Rīgā. Eduarda Krauca foto (LVKFFDA, 132524N)
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apgabalu.24 Kara priekšvakarā nemitīgi palielināja Baltijas sevišķā kara apgabala mili
tāro spēku, kas redzams 1. tabulā.

1. tabula
Baltijas sevišķā kara apgabala militārā spēka pieaugums  

1940.–1941. gadā25

1940. g. 1. augustā 1940. g. 20. oktobrī 1941. g. 22. jūnijā
Korpusi 5 9 10
Divīzijas 15 23 25
Brigādes 3 4 4
Personālsastāvs 173 014 295 907 369 702
Tanki 1 025 1 558 1 549
Bruņumašīnas 257 434 394
Lidmašīnas 675 1 316 1 344

Tūlīt tika izvērsta plaša un apjomīga militāro objektu celtniecība, piespiedu kārtā 
piesaistot arī vietējo darbaspēku. Latvijā tika būvēti 14 lidlauki, kuru vajadzībām Lat
vijas padomju valdība piešķīra 2027,6 hektārus zemes.26 Sākās arī artilērijas poligonu 
ierīkošana Rīgas, Daugavpils un Madonas apriņķī, kuru vajadzībām Latvijas valdība 
1941. gada 13. februārī piešķīra zemi un 233 000 rubļu.27 Baltijas kara flotes vajadzī
bām Latvijā sāka celt trīs lielas naftas produktu noliktavas, kuru celtniecība netika pa
beigta sakarā ar kara sākšanos.

Jau ar okupācijas pirmajām dienām sākās Latvijas un pārējo Baltijas valstu armiju 
likvidēšanas process. Juhnovas (Krievija) filtrācijas nometnē jau 1940. gada jūnija 
 beigās ieveda pirmos arestētos Baltijas valstu armiju virsniekus un kareivjus. 
1940./41. gadā PSRS struktūras politiski represēja ap 800 Latvijas armijas virsnieku un 
instruktoru, no kuriem daudzi tika nošauti.28 

Latvijas armijas atliekas tika pārdēvētas par 24. strēlnieku korpusu un iekļautas 
Sarkanās armijas sastāvā. Sarkanā armija vienlaikus pārņēma visu Latvijas armijas 
bruņojumu, kara tehniku un munīciju, kā arī armijas noliktavas, darbnīcas, lidlaukus, 
nometnes, poligonus, hospitāļus, kazarmas un armijas dzīvojamo fondu. Latvijas jūras 
 spēku, krasta aizsardzības un hidroaviācijas apbruņojumu, mantu, ēkas un būves no
deva Baltijas kara flotei. Latvijas kara ministra posteni likvidēja 1940. gada 27. septem
brī, bet ministrijas likvidāciju pabeidza 1941. gada 15. martā.

24 Мельтюхов М. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Бал-
тийского моря, с. 595.

25 Turpat.
26 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939–1999, 46. lpp.
27 Turpat.
28 Strods H. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940. gada sākums–1941. gads). Totalitārie okupācijas 

režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Latvijas Vēsturnieku ko misijas 2003. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2004, 86. lpp. (Latvijas Vēsturnieku ko misijas raksti, 13. sēj.)
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Jau 1940. gada rudenī Latvijas 
iedzīvotājus pakļāva obligātajam 
kara dienestam Sarkanajā armijā. 
Kara klausībai pakļauto apzināšanai 
vietējās kara pārvaldes iestādes pār
veidoja par kara komisariātiem, pa
kļaujot tās Baltijas sevišķajam kara 
apgabalam. 

Padomju Savienība okupētajās 
un anektētajās teritorijās tūlīt ķērās 
arī pie rūpniecības pārkārtošanas, 
ne tikai nacionalizējot privātos uz
ņēmumus un fabrikas, bet arī pielā
gojot tos kara vajadzībām un iekļau
jot vienotajā padomju 
militārrūpnieciskajā kompleksā. 
Šādu kompleksu Padomju Savienībā radīja Otrā pasaules kara priekšvakarā, lai nodro
šinātu prioritāti militārās produkcijas ražošanai, pakļaujot to īpašai partijas un valdī
bas centralizētai kontrolei.

Pirmos militāros pasūtījumus Latvijas lielākās nacionalizētās rūpnīcas saņēma jau 
1940. gada augustā. Valsts elektrotehniskā fabrika (VEF) tika tūlīt tieši pakļauta PSRS 
Elektrorūpniecības tautas komisariātam un sāka ražot autopilotus un automātiskos 
kursa noteicējus kara lidmašīnām. Liepājas Drāšu fabrika sāka ražot sapieru lāpstas un 
cirvjus, bet Liepājas kara ostas darbnīcas Tosmarē tika nodotas PSRS Jūras kara flotes 
komisariātam un Sarkankarogotajai Baltijas flotei karakuģu un zemūdeņu remonta va
jadzībām.

Padomju okupāciju Latvijā pārtrauca nacistiskās Vācijas uzbrukums. Nedz PSRS 
karabāzu izvietošana 1939. gadā, nedz papildu karaspēka kontingenta ievešana 
1940. gadā Latviju nepasargāja no jaunas okupācijas. Nacistiskās Vācijas karaspēkam 
vajadzēja tikai 18  dienas, lai iekarotu visu Latvijas teritoriju. Sarkanā armija atkāpās 
haotiski, uzspridzinot daļu no uzceltajiem militārajiem objektiem, daļu pametot ar 
visu bruņojumu. Kopā ar padomju armiju aizbēga arī Padomju Latvijas valdība un tās 
aktīvākie atbalstītāji.

Padomju Savienības bruņotie spēki Latvijā 1945–1991

Otrajam pasaules karam beidzoties, Baltijas valstu teritorijās atradās aptuveni mil
jons Sarkanās armijas karavīru. Nacistisko okupāciju nomainīja otrreizēja padomju 
okupācija. Padomju Savienība kā viena no pasaules kara uzvarētājvalstīm negrasījās 
savu karaspēku izvest no Baltijas valstīm un atteikties no aneksijas. 

Tāpat kā visā Padomju Savienībā, arī Baltijas valstīs sākās Sarkanās armijas pār
kārtošana miera laika apstākļiem. Sarkanā armija tika būtiski reorganizēta un 

3. att. VEF strādnieki militārajās mācībās. 1940. gada vasara 
(LVKFFDA, 27981N)
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 pārdēvēta par Padomju armiju. Frontes tika likvidētas, un visā Padomju Savienībā no 
1960. līdz 1990. gadam pārsvarā bija 16 kara apgabali.29 1945. gada 9. jūlijā izveidotajā 
Baltijas kara apgabalā sākotnēji iekļāva Latviju un Lietuvu, bet 1946. gadā pievienoja 
arī Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalu (daļu bijušās Prūsijas teritorijas un 
Kēnigsbergu). No 1956. gada janvāra iekļāva arī Igauniju, kas pirms tam bija Ļeņingra
das kara apgabalā. Kara laikā izveidotie latviešu nacionālie bruņotie formējumi Sarka
nās armijas sastāvā (201. latviešu strēlnieku divīzija, vēlāk – 43. gvardes latviešu strēl
nieku divīzija, 308. latviešu strēlnieku divīzija, 130. latviešu strēlnieku korpuss) tika 
reorganizēti vai izformēti, līdz 1956. gadā tādu vairs nebija. Nacionālie armijas formē
jumi varētu apdraudēt uzticību “vienotajai padomju Dzimtenei” un vairot pretpadomju 
noskaņojumu, īpaši Baltijas valstīs. 

Armijas skaitlisko sastāvu būtiski samazināja arī Baltijas valstīs. Rīgā vien līdz 
1947. gada beigām demobilizēja 27 281 militārpersonu.30 Liela daļa demobilizēto kara
vīru palika dzīvot Latvijā, lai arī viņu dzimtene bija citās padomju republikās. Demobi
lizētos apgādāja ar dzīvokļiem Rīgā un citās Latvijas lielākajās pilsētās, nodrošināja ar 
labām darbavietām. 1945.  gada rudenī militārpersonas bija aizņēmušas vairāk nekā 
20% galvaspilsētas dzīvokļu fonda.31 Lai mazinātu latviešu nacionālismu, šīs demobili
zētās personas, kuras Latvijā nekad agrāk nebija bijušas, nereti virzīja atbildīgos ama
tos. Gan armijā, gan valsts iestādēs un saziņā arvien biežāk latviešu valodu nomainīja 
krievu valoda. 

Karā sagrautās tautsaimniecības un militārās infrastruktūras atjaunošanai pēckara 
periodā plaši izmantoja karagūstekņu darbaspēku. 1945. gadā Latvijā atradās 
89 000 karagūstekņu, no kuriem 60 000 tika izmantoti atjaunošanas darbos.32 Militārā 
infrastruktūra Latvijā bija savesta kārtībā un pielāgota tālaika karaspēka prasībām jau 
50. gadu otrajā pusē. Baltijas kara apgabalā tā tolaik uzņēma ap pusmiljonu karavīru.

Pēc kara strauji atjaunoja un nostiprināja arī Baltijas kara floti, kas nebija Baltijas 
kara apgabala sastāvā, bet tieši pakļāvās pavēlniecībai Maskavā. Pēc vairākām reorga
nizācijām 1956. gadā tā atguva savu oficiālo nosaukumu Sarkankarogotā Baltijas flote. 
Laikā no 1945. līdz 1956. gadam tika pilnībā atjaunota kara osta Liepājā un izveidota 
jauna jūras spēku bāze Rīgā, flote atjaunoja vecos kuģus un saņēma jaunus karakuģus 
un zemūdenes, ko būvēja Ļeņingradas un Kaļiņingradas kuģubūvētavās. Floti atbalstīja 
piekrastes lidlaukos izvietotā jūras kara aviācija ar vairākiem desmitiem lidmašīnu. 
Piekraste tika nostiprināta ar fortifikācijām un krasta lielgabaliem, nodrošināta ar ra
dariem.

Vienu no pirmajām pēc kara atjaunoja Latvijas un pārējo Baltijas valstu rietumu 
robežu militāro apsardzi. 1944./1945. gadā no Baltijas valstīm, glābjoties gan no nacis
tiskās, gan padomju okupācijas, ar nelielām zvejnieku laiviņām uz Zviedriju aizbēga 
vairāk nekā 30 000 civiliedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa bija igauņi.33 Tas bija viens 

29 Феськов В. И., Калашников К.  А., Голиков В. И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–
1991). Томск: Издательство Томского университета, 2004, с. 6.

30 Отчет о трудоустройстве на 1 декабря 1947 года. LVA, 270.  f., 1c. apr., 304. l., 167. lp.
31 Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991. Dokumentu krājums. Rīga: LVA, 1999, 297. lpp.
32 Письмо СНК ЛССР от 29 августа 1945 года. LVA, 270.  f., 1s. apr., 205. l., 59. lp.
33 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area. Stockholm: Lettiska Nationella Fonden, 1986, p. 50. 
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no iemesliem steigai robežapsardzes atjaunošanā. Baltijas robežapsardzi sāka nodroši
nāt Baltijas robežsardzes apgabals, kura štābs atradās Rīgā. Tas nepakļāvās vis PSRS 
Aizsardzības ministrijai kā Baltijas kara apgabals un Sarkankarogotā Baltijas flote, bet 
no 1957. gada – PSRS Valsts drošības komitejai (slepenpolicijai). Robežsardzi īstenoja 
gan jūrā, gan tās krastā bruņoti robežsargi, kuru rīcībā bija novērošanas posteņi, ra
daru sistēmas, patruļkuģi, zemūdenes, helikopteri, vieglās lidmašīnas un cits nepiecie
šamais aprīkojums.

Vēl viens militarizēts formējums, kuru Latvijā atjaunoja tūlīt pēc kara, bija Iekš
lietu tautas komisariāta karaspēks. Tas bija ne tikai padomju milicijas papildspēks, 
lai apspiestu nemierus un sacelšanos pret varu, – miera laikā tas pildīja arī arestēto 
konvojēšanas pienākumus, apsargāja cietumus un labošanas darbu (soda izciešanas) 
iestādes. Tieši šī karaspēka bruņoti vīri 1944.–1953. gadā īstenoja masveida arestus 
un regulāri veica militāras operācijas nacionālo partizānu iznīcināšanai, kā arī pie
dalījās desmitiem tūkstošu Latvijas civiliedzīvotāju izsūtīšanā uz Sibīriju 1949. gada 
martā.

Visi šie daudzie dažādas pakļautības militārie un militarizētie formējumi, kuros 
pārsvarā dienēja Krievijas un citu padomju republiku pilsoņi un kuros vienīgā saziņas 
valoda bija krievu valoda, radīja nevis drošības, bet baiļu sajūtu Latvijas pamatiedzīvo
tājos. To vairoja Staļina laiku deportācijas un aresti, militārpersonu daudzie noziegumi 
un augstprātīgā izturēšanās. Pati Latvija līdzinājās lielai karabāzei, kuras pilsētās un 
apdzīvotajās vietās ik uz soļa varēja sastapt kādu vīru militārā formā, no kura bieži va
rēja sagaidīt cinisku attieksmi.

Jau 50. gadu otrajā pusē un beigās sākās būtiskas pārmaiņas PSRS Bruņotajos spē
kos, kas tiešā veidā skāra arī Latviju un pārējās Baltijas valstis. Līdz ar kodolieroču un 
raķešu ienākšanu bruņojumā kājnieku noteicošā loma karaspēkā samazinājās un dau
dzi tūkstoši vīru tika demobilizēti. Pretgaisa aizsardzības zenītlielgabalu daļas sāka iz
formēt, un uz to bāzes veidoja zenītraķešu un speciālas nozīmes inženiertehniskās bri
gādes. Jau 1959. gadā arī Latvijā (Bārtā) sāka izvietot pirmās ballistiskās vidējās 
darbības attāluma raķetes ar kodolgalviņām un karaspēka bruņojumu papildināja mo
dernas dažādu citu veidu raķetes. 1959. gada 17. decembrī Padomju Savienībā izvei
doja Stratēģisko raķešu karaspēku, kuram pakļāva arī attiecīgās karaspēka daļas Latvijā, 
kuru skaits turpināja palielināties. Līdz ar to šīs karaspēka daļas vairs nebija Baltijas 
kara apgabala pakļautībā, bet gan nonāca stratēģiskā karaspēka 50. armijas pakļautībā, 
kuras štābs atradās Smoļenskā.

Jaunais bruņojums un jaunā ģeopolitiskā situācija Eiropā, t.sk. Varšavas līguma 
valstu militārā bloka izveidošana, atspoguļojās jaunā Padomju Savienības militārajā 
doktrīnā, uz kuras pamata tapa jauna padomju militārā stratēģija. Izmantojot PSRS 
pieredzi Otrajā pasaules karā, kara apgabalus kara laikā paredzēja apvienot noteiktos 
karadarbības virzienos un stratēģiskās karadarbības arēnās, no kurām pati svarīgākā 
bija Rietumu karadarbības arēna blakus Ziemeļrietumu karadarbības arēnai un Dien
vidrietumu karadarbības arēnai. Rietumu karadarbības arēnā ietilpa arī Baltijas flote 
kopā ar Baltkrievijas kara apgabalu un Piekarpatu kara apgabalu, bet no 1991. gada jū
nija – arī Baltijas kara apgabals. Šie visi kara apgabali veidoja fronti potenciālajā karā 
ar NATO. Šīs frontes pirmajā ešelonā ietilpa Padomju Savienības Rietumu karaspēka 
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grupa Austrumvācijā, Ziemeļu karaspēka grupa Polijā, Centrālā karaspēka grupa 
 Čehoslovākijā; kara laikā paredzēja iekļaut arī Austrumvācijas, Polijas un Čehoslovā
kijas nacionālos bruņotos spēkus.34 Rietumu karadarbības arēnā vai tās tuvumā esoša
jiem kara apgabaliem gaidāmajā karā tomēr nebija otršķirīga loma, jo to uzdevums 
nebija tikai pastiprināt pirmā ešelona spēku uzbrukumu, bet arī izvērst patstāvīgu mili
tāru ofensīvu. Baltijas kara apgabalam, izmantojot Baltijas flotes atbalstu, bija jāiekaro 
ŠlēsvigaHolšteina, Dānija, Dienvidnorvēģija un nepieciešamības gadījumā arī neitrālā 
Zviedrija.35 Kara apgabalu svarīgo nozīmi Rietumu karadarbības arēnā apstiprina arī 
1984. gadā izveidotā vienotā pavēlniecība visai karadarbības arēnai, iekļaujot tajā visus 
tās teritorijā dislocētos spēkus.36

34 NATO – Warsaw Pact Force Mobilization. Ed. by Jeffrey Simon. Washington: The National Defense Univer
sity Press, 1988, p. 82.

35 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area, p. 40.
36 NATO – Warsaw Pact Force Mobilization, p. 84.

4.  att. PSRS reģionālās karadarbības arēnas Eiropā un kara apgabali. Izmantoti dati no: The 
 Military Balance 1991–1992. London: The International Institute for Strategic Studies, 1991, p. 41
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Saasinoties iekšpolitiskajai situācijai Čehoslovākijā 1969. gadā un Polijā 1980. gadā, 
Baltijas kara apgabalā tika izsludināta paaugstināta kaujas gatavība un tika īstenots re
zervistu iesaukums triju mēnešu apmācībām. Kopā ar kaimiņos esošajiem kara apga
baliem un Baltijas floti 1981. gada septembrī Polijas robežu tiešā tuvumā notika vienas 
no plašākajām militārajām mācībām Zapad-81, kurās noteicošā loma bija ierādīta Bal
tijas kara apgabalam.

Padomju militārā doktrīna paredzēja valsts aizsardzību uzbrukuma gadījumā, taču 
kopš 1956. gada līdz pat 1987. gadam tā faktiski bija orientēta uz pēkšņu, ātru un mas
veidīgu uzbrukumu NATO valstīm, izmantojot gan kodolieročus, gan konvencionālos 
spēkus.37 Ienaidnieka karaspēku bija paredzēts sakaut, saņemt gūstā, okupējot tā teri
torijas, lai novērstu ienaidnieka iebrukumu sociālistiskajās valstīs. 70. gados Padomju 
Savienība jau paļāvās uz zibenskaru Eiropā, kurā jau pirmajās karadarbības dienās va
rētu gūt panākumus un novērst NATO spēku iespējas izmantot stratēģiskos kodol
ieročus. Rietumu eksperti gan ir apšaubījuši šo plānu realitāti un pašas padomju mili
tārās doktrīnas pamatotību un atbilstību situācijai Eiropā.38 

70. gadu beigās Padomju Savienības Bruņotie spēki bija sasnieguši savu augstāko 
punktu bruņojuma modernizācijā un kaujas spējās. Karaspēks 60. un 70. gados bija 
audzis ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Tas militārā potenciāla ziņā bija krietni 
pietuvinājies NATO konvencionālajiem spēkiem un kļuvis līdzvērtīgs to stratēģiska
jiem kodolspēkiem.39 Baltijas kara apgabals un tajā izvietotie bruņotie spēki, Sarkan
karogotā Baltijas flote un Baltijas robežapsardzes apgabals un to spēki Latvijā ne tikai 
nebija izņēmums, bet to atrašanās ģeopolitiski nozīmīgās pozīcijās noteica arī to pa
stiprinātu attīstību un modernizāciju. Tikai ballistisko raķešu kontekstā Baltijas valstu 
teritorija kļuva mazāk svarīga. Tehnoloģijām attīstoties, stratēģiskās raķetes spēja pār
varēt arvien lielāku attālumu, tās kļuva mobili pārvietojamas, un to izvietošana iespē
jami tuvāk NATO valstīm nebija vajadzīga. Drošāka vieta tām bija PSRS iekšzemē.

Padomju Savienības pastāvēšanas pēdējā desmitgadē (1981–1991) un pirms tās 
faktiskā un juridiskā sabrukuma Latvija bija kļuvusi par vienu no padomju bruņoto 
spēku intensīvas koncentrācijas vietām. Okupācijas laikā dažādos periodos Latvijā pa
visam bijušas izvietotas 3009 karaspēka daļas, kuras aizņēma vairāk nekā 700 dažādus 
objektus (raķešu pozīcijas, lidlauki, poligoni, noliktavas, lokatori, kazarmas utt.).40 No 
tālaika Latvijas 26 administratīvi teritoriālajiem rajoniem bruņoto spēku objekti bija 
izvietoti 24 rajonos.

37 Sokolovski V. D. Soviet Military Strategy. A Translation from the Russian with analysis and annotation by 
H. Dinerstein, L. Goure, T. Wolfe. Santa Monica: The RAND Corporation, 1963, pp. 404–405; War Plans 
and Alliances in the Cold War Threat Perceptions in the East and West. Ed. by V. Mastny, S. G. Holtsmark, 
A.  Wegner. London, New York: Routledge, 2006, pp. 15–117; Гриневский О. Перелом. От Брежнева к 
Горбачеву. Москва: ОлмаПресс, 2004.

38 A Soviet Strategy and New Military Thinking. Ed. by D. Leebaert and T. Dickinson. Cambridge: Cambridge 
Uni versity Press, 1992, pp. 7–24.

39 Scott H. F., Scot W. F. The Armed Forces of the USSR. Third edition, revised and updated. Boulder: Westview 
Press; London: Arms and Armour Press, 1984, p. 404; Золотарев В. А., Путилин Б. Г. Месть за победу: 
Советский Союз и холодная война. Москва: Военная книга, 2014, с. 442–443.

40 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939–1999, 176. lpp.
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Padomju karaspēka vajadzībām Latvijā laikā no 1945. līdz 1990. gadam tika pie
šķirti 100  060 hektāri apsaimniekotas un iekoptas zemes,41 likvidējot vairāk nekā 
5000  lauku saimniecību.42 Lielākās zemes platības aizņēma vairāki militāro mācību 
poligoni, kara lidlauki, ieroču un munīcijas noliktavas, kosmisko objektu un ballistisko 
raķešu novērošanas centri.

Baltijas kara apgabalā pirms tā pārvēršanas par Ziemeļrietumu karaspēka grupu 
1991. gadā bija ap 170 000 militārpersonu,43 no kurām ap 45 000 bija izvietotas Lat
vijā,44 neskaitot Baltijas flotē un robežapsardzē dienošos karavīrus. Baltijas kara apga
balā 80. gados atradās viena sauszemes spēku armija (11. armija), kas izvietojās 
Kaļiņin gradas apgabalā, kā arī gaisa spēku armija un pretgaisa aizsardzības korpuss – 
pavisam 16 divīzijas: 3 tanku, 7 motostrēlnieku, 4 aviācijas, 1 pretgaisa aizsardzības, 

41 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998: materials and 
documents on the Soviet army’s presence in and withdrawal from Latvia. Riga: Zelta grauds, 2012, p. 70.

42 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939–1999, 105. lpp.
43 Феськов В.  И., Калашников К.  А., Голиков В.  И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–

1991), с. 8.
44 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998, p. 116. Dažādos 

avotos minētais karavīru skaits atšķiras. Tas bieži vien izskaidrojams ar to, ka ne visi karavīri bija pakļauti 
Bal tijas kara apgabalam vai Baltijas flotei, bet virkne karaspēka daļu Latvijā bija pakļautas citām militārajām 
struktūrām ārpus Latvijas.

5. att. PSRS karaspēka daļu izvietojums Latvijā 20. gadsimta 80. gados. Ilgoņa Upmaļa pētījuma dati
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1  artilērijas divīzija. Tur izvietojās arī liels skaits dažādu brigāžu (spēcīga lielkalibra 
arti lērijas brigāde, raķešu brigādes, sakaru un aizmugures dienesta brigādes).45 Latvijā 
atradās ne tikai apgabala štābs, bet arī gaisa armijas štābs, vairākas aviācijas daļas, pret
gaisa aizsardzības korpusa štābs ar tam pakļautajām zenītraķešu un radiotehniskajām 
brigādēm, tanku mācību divīzija, lielkalibra artilērijas brigāde, sakaru, aizmugures un 
dažādas citas karaspēka vienības.46

Tikai A kategorijas divīzijas, kurās bija noteikta visaugstākā kaujas gatavība arī 
miera laikā, bija nokomplektētas gandrīz pilnā (100%) apmērā. Kara gadījumā B un 
C  kategorijas divīzijas, kuru personāls miera laikā bija nokomplektēts tikai daļēji 
(25–80%), bija paredzēts 1–10 dienu laikā papildināt ar rezervistiem. G tipa divīzijās 
bija minimāls personāls, kuru bija paredzēts mobilizēt 11–30 dienu laikā.47 Rezervistu 
iesaukšana ļautu izveidot arī vairākas jaunas divīzijas, kurām jau miera laikā bija saga
tavots viss nepieciešamais bruņojums un aprīkojums.

Rezervistu sagatavošanai Padomju Savienībā kalpoja obligātais militārais dienests. 
To nodrošināja t.s. aktīvais dienests 2–3 gadu garumā un īslaicīgi apmācību kursi, kas 
bija obligāti visiem vīriešiem. Latvijā bija ap 360 000 karaklausībai pakļautu cilvēku.48 
Obligātā dienestā jauniesaucamo un rezervistu uzskaiti un norīkošanu dienestā Latvijā 
nodrošināja LPSR Kara komisariāts, kura nodaļas bija izvietotas visos rajonu centros. 
Atbilstoši PSKP CK īstenotajai nacionālajai politikai un izpratnei par vienotas padomju 
nācijas veidošanu, obligātajā militārajā dienestā iesauktos Latvijas jauniešus parasti 
nosūtīja uz dienesta vietām Krievijā vai Centrālāzijas republikās. Savukārt šo republiku 
jauniešus sūtīja pildīt obligāto karadienestu Baltijas kara apgabalā un Baltijas flotē.

Karaspēkam bija daudz dažādu militārās apmācības centru, kas bija izvietoti pa 
visu Latviju. Nozīmīgākās mācību sistēmā bija trīs lielas militārās augstskolas Latvijā, 
kas sagatavoja virsniekus un speciālistus karaspēkam visā Padomju Savienībā. Rīgā at
radās Jēkaba Alkšņa Augstākā aviācijas inženieru karaskola un Sergeja Birjuzova Aug
stākā politskola, bet Daugavpilī – Augstākā kara aviācijas inženieru skola.

Viens no padomju militāristu uzdevumiem bija arī kārtības nodrošināšana plašajā 
Padomju Savienībā. Īpaši aktuāli tas bija nacionāli noskaņotajās Baltijas republikās, 
kur daļa iedzīvotāju bija dzīvojuši neatkarīgajās Baltijas valstīs. Pirms 1959. gada, kad 
daži Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas līderi tika apsūdzēti nacio
nālismā un atbrīvoti no amata, Baltijas kara apgabala komandieris Pāvels Batovs savā 
ziņojumā Maskavai norādīja, ka Latvijā veidojas antikrieviska “piektā kolonna”, kura 
apdraud drošību viņa vadītajā militārajā apgabalā.49 Attiecības ar iedzīvotājiem nor
malizējās 60. gados un tādas palika līdz pat tautas atmodai 80. gadu otrajā pusē, kad 
arvien biežāk sāka izskanēt prasības par padomju armijas izvešanas nepieciešamību no 
Latvijas. Pēc Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 1990. gada 4. maijā PSRS 

45 Постников С. И. В далеких гарнизонах. Москва: Полигонпресс, 2004. Pieejams: http://militera.lib.ru/
memo/russian/postnikov_si/index.html (skatīts 05.02.2016.).

46 Turpat.
47 Феськов В.  И., Калашников К.  А., Голиков В.  И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–

1991), с. 27.
48 Upmalis I., Tilgass Ē., Stankevičs E. Latvija padomju militāristu varā. 1939–1999, 207. lpp.
49 Trapans A. Soviet Military Power in the Baltic Area, p. 44.

Tālavs Jundzis, Ilgonis Upmalis     LATVIJA – PSRS KARABĀZE 



608 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

bruņoto spēku militārpersonas un 
karaskolu kursanti vairākkārt iejau
cās Latvijas politiskajā dzīvē un īste
noja pat dažas vardarbīgas akcijas. 
1991. gadā augusta puča laikā Balti
jas kara apgabala pavēlnieks ģenerāl
pulkvedis Fjodors Kuzmins kļuva 
par Valsts ārkārtējā stāvokļa komite
jas pārstāvi Latvijā. Viņš organizēja 
visu galveno valdības objektu bru
ņotu ieņemšanu, mediju darbības 
pārtraukšanu un piedraudēja Latvi
jas Republikas Augstākās padomes 
priekšsēdētājam Anatolijam Gorbu
novam ar arestu.

Baltijas kara apgabals juridiski 
un politiski nepakļāvās padomju 
valdībai Latvijā, taču sadarbojās ar 
to gan armijas apgādes, gan sabied
riski militārajos jautājumos. Armijas 

lūgumi un prasības netika apspriesti, bet parasti bez ierunām izpildīti. Šāda kārtība 
bija attiecināta arī uz vietējām padomēm un to izpildkomitejām.

Karaspēka daļas Latvijā bija gandrīz neatkarīgas no vietējās varas, jo tām pašām 
bija sava nepieciešamā infrastruktūra ne tikai militārām vajadzībām, bet arī sadzīvei. 
Daļai militārpersonu un viņu ģimenēm bija savas dzīvojamās mājas, bērnudārzi un 
skolas, poliklīnikas un sanatorijas, klubi un kultūras nami, veikali un sadzīves pakal
pojumu punkti, sporta bāzes. Armija apsaimniekoja ievērojamas mežu platības, kurās 
bija arī savas medību saimniecības. Militārpersonas un viņu ģimenes izmantoja arī 
pilsētu dzīvojamo fondu un infrastruktūru. 

Armijas privileģēto stāvokli Latvijā, tāpat kā citās padomju republikās, noteica 
PSKP politika. Lai šo politiku veiksmīgāk īstenotu augstākajā politiskajā institūcijā 
Latvijā, LKP CK biroja sastāvā parasti iekļāva arī Baltijas kara apgabala komandieri un 
dažas citas augstākās militārpersonas. Savukārt LKP CK pirmais sekretārs bija Baltijas 
kara apgabala augstākās militārās institūcijas – Baltijas kara apgabala padomes – lo
ceklis.

Lai bruņotie spēki sekmīgāk varētu pildīt savu misiju un nodrošināt tai sabiedrības 
atbalstu, sagatavot pienācīgas rezerves un rezervistus, bija izstrādāta un ieviesta labi 
pārdomāta plaši izvērsta sabiedrības militarizācijas sistēma. Tā sākās jau pirms skolas 
un turpinājās skolās un augstskolās, iesaistot bērnus un jauniešus militārās sporta spē
lēs un militārās mācībās, fiziski sagatavojot GDA (Gatavs darbam un aizsardzībai) 
normatīvu izpildīšanai. Sabiedrības militarizāciju veicināja plaša militāro terminu ie
viešana sabiedrībā: darba fronte, triecientemps, cīņa par ražas novākšanu utt. Darba 
kolektīvos militāro izglītošanu un sagatavošanu rīcībai kara gadījumā nodrošināja 
plaša civilās aizsardzības sistēma, kuras pasākumi bija obligāti visiem strādājošajiem.

6. att. Baltijas kara apgabala pavēlnieks Staņislavs Postņikovs 
Rīgas lidostā atvadās no republikas partijas un valdības vadītājiem, 
augsta ranga militārpersonām sakarā ar pārcelšanu dienestā uz citu 
kara apgabalu. 1983. gads. Foto no Ilmāra Bruņinieka personiskā 
arhīva
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Bruņoto spēku atbalstam tika izveidotas dažādas sabiedriskas organizācijas, no 
kurām visnozīmīgākā un masveidīgākā izrādījās Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes 
veicināšanas biedrība (DOSAAF), ko Latvijā izveidoja jau 1951. gadā, apvienojot divas 
citas līdzīgas organizācijas. Tās mērķis bija veicināt valsts aizsardzības spēju nostipri
nāšanu un sagatavot darbaļaudis sociālistiskās dzimtenes aizsardzībai. Galvenie uzde
vumi – propagandēt militārās zināšanas, padomju tautas un bruņoto spēku kaujas tra
dīcijas, sagatavot jauniešus karadienestam, veicināt civilās aizsardzības pasākumu 
ieviešanu, piedalīties valsts aizsardzībai nepieciešamo profesiju kadru sagatavošanā, 
veicināt militārtehnisko sporta veidu attīstību. DOSAAF sistēmā darbojās dažādi mā
cību centri un tehniskie sporta klubi. LPSR DOSAAF Centrālo komiteju vadīja bru
ņoto spēku aktīvā dienesta ģenerāļi vai citas augsta ranga militārpersonas. Latvijas 
 rajonos, pilsētās, kā arī uzņēmumos un iestādēs darbojās DOSAAF komitejas un pirm
organizācijas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas DOSAAF Latvijā beidza dar
boties.

Padomju Savienības ārējās robežas militārā apsardze 
Latvijas piekrastē
Tūlīt pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienība ķērās pie tā sauktā dzelzs priekš

kara veidošanas, lai norobežotos no “Rietumu imperiālistiem”. Latvijas kā vienas no 
padomju republikām rietumu robeža gar Baltijas jūras krastu kļuva par šī “dzelzs 
priekškara” svarīgu posmu gan ģeopolitiskā, gan militārtehniskā nozīmē.

Lai šo uzdevumu veiktu iespējami labāk, robežapsardzi Latvijā, tāpat kā visā Pa
domju Savienībā, uzticēja PSRS Valsts drošības komitejai. Tā savā pakļautībā izveidoja 
Robežapsardzes karaspēku, kas pēc būtības bija profesionāla militāra struktūra, kuras 
darbību papildināja slepena operatīvā darba metodes, t.sk. plaša aģentūras (ziņotāju) 
piesaiste no vietējiem iedzīvotājiem. Latvijas robežu apsargāja šī karaspēka vienība, 
kuras štābs bija Ventspilī, bet posteņi bija izvietoti pa visu Baltijas jūras piekrasti. 

Lai robežapsardze būtu vien
kāršāka un efektīvāka, ar vairākiem 
slepeniem PSRS un LPSR Ministru 
padomes lēmumiem, sākot no 
1946. gada, Latvijā tika noteikta spe
ciāla pierobežas aizliegtā zona divu 
kilometru platumā no Baltijas jūras 
krasta līnijas, nosakot tur īpašu re
žīmu, kura pārkāpējiem draudēja 
administratīvā un kriminālā at
bildība. Šajā zonā varēja uzturēties 
tikai vietējie iedzīvotāji, kam tur bija 
dzīvesvieta, un personas ar īpašām 
at ļaujām.

Aizliegtajā zonā sešu metru 
 platumā no jūras krasta katru vakaru 
ar speciālām ecēšām vairāku simtu 

7. att. Padomju robežsargi Baltijas jūras krastā. 1980. gada 
21. maijs. Viktora Ļisicina foto (LVKFFDA, 98540N)
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kilometru garumā izveidoja “pēdu nospiedumu konstatēšanas zonu”. To katru rītu pār
baudīja robežsargi kopā ar speciāli apmācītiem suņiem, lai noskaidrotu, vai kāds nav 
nelegāli ieradies Latvijā vai varbūt centies no tās aizbēgt.

Visos piejūras ciemos un apdzīvotās vietās no Rucavas gandrīz līdz Jūrmalas pilsē
tai, kā arī Rīgā atradās robežapsardzes vienības, kas dienu un nakti novēroja jūru un 
uzraudzīja piekrasti, izmantojot modernu tehnisko aprīkojumu, t.sk. spēcīgus prožek
torus un lokatorus. Robežsargiem bija savi ātrgaitas kuģi un helikopteri. Pārkāpēju 
aizturēšanu veica jūras apsardzes vienības un jūras kājnieki.

Aizliegtajā zonā 1950. gada maijā iekļāva arī vienu no Latvijas lielākajām pilsētām – 
Liepāju, kas atrodas Baltijas jūras krastā. Iedzīvotājiem tika noteikti dažādi ierobežo
jumi, un pilsētu varēja apmeklēt tikai ar speciālām caurlaidēm. Slēdza Liepājas tirdz
niecības ostu, kas bija otra lielākā Latvijā. Liepājas īpašo statusu atcēla 1960. gadā, kad 
noteiktie ierobežojumi pārmērīgi sāka kavēt pilsētas attīstību un to adekvātums bija 
apšaubāms. Pārējā piekrastes zona palika slēgta līdz pat Latvijas neatkarības atgūšanai. 

Sauszemes spēki
Sauszemes spēki visos iepriekšējos globālajos karos spēlējuši noteicošo un svarī

gāko lomu. Situācija mainījās kopš 60. gadiem, kad stratēģisku nozīmi ieguva kodolie
roči un ballistiskās raķetes un vienlaikus attīstījās arī pretraķešu aizsardzības sistēmas. 
Tomēr arī 60.–80. gados sauszemes spēki joprojām veidoja skaitliski lielāko militārper
sonāla kontingentu gan PSRS bruņotajos spēkos kopumā, gan Baltijas kara apgabalā.

Padomju Savienības sauszemes spēkos iekļāva motostrēlnieku karaspēku, tanku 
karaspēku, raķešu karaspēku un artilēriju, armijas aviāciju, gaisa desanta karaspēku, 
sakaru karaspēku, inženierkaraspēku, pretraķešu karaspēku, ieskaitot radiotehnisko 
karaspēku, radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības karaspēku, aizmugures 
daļas. Visu minēto sauszemes karaspēka veidu karaspēka daļas, izņemot gaisa desanta 
daļas, divīzijas, brigādes vai pulka līmenī bija izvietotas Latvijā. Turpretim Lietuvā ne

tālu no Latvijas robežas atradās divas 
gaisa desanta divīzijas.

Sauszemes karaspēka kontin
gents tika ievērojami samazināts pēc 
Otrā pasaules kara. Tam sekoja dau
dzas dažādas strukturālas izmaiņas, 
līdz 60. gados sistēma zināmā mērā 
nostabilizējās un kardinālas izmai
ņas vairs nesekoja.

Viena no nozīmīgākajām saus
zemes karaspēka vienībām Latvijā 
bija 24. mācību tanku divīzija, kuras 
štābs bija Dobelē, kā arī 177. un 
193.  pulks Dobelē un 203. pulks 
Ventspilī. 24.  divīzija, kas tika pār
veidota par 54. apgabala mācību 
centru, pilnībā nodrošināja Baltijas 

8. att. Tanku mācības Ādažu poligonā. 1986. gada 9. septembris. 
Borisa Koļesņikova foto (LVKFFDA, 133030N)
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kara apgabalu ar labi sagatavotiem 
jaunākajiem komandieriem un spe
ciālistiem. Latvijā atradās 138 tanki, 
80  kājnieku kaujas mašīnas (БМΠ) 
un 20 bruņumašīnas (БТР). 

Rīgas pievārtē Ādažos atradās 
motostrēlnieku (13. gvardes) pulks, 
kam bija Sarkano latviešu strēlnieku 
pulka nosaukums. Tam bija ļoti laba 
moderna mācību bāze un labi sadzī
ves apstākļi, tāpēc tur bieži tika ves
tas dažādas delegācijas, arī no ārze
mēm. Ādažos bija arī mācību 
artilērijas 1261. pulks, bet Alūksnē – 
901. atsevišķais desanta triecienuz
brukuma bataljons. Paplakā pie Lie
pājas izvietojās 489. atsevišķais 
helikopteru pulks, kurā bija 23 kara 
helikopteri MI24 (Hind)50 un 8 heli
kopteri MI8 (Hip).

Sauszemes karaspēka materiāltehnisko nodrošinājumu Latvijā īstenoja 230. aiz
mugures apsardzes divīzija, kuras sastāvā bija sakaru, automobiļu, ķīmiskās aizsardzī
bas vienības un pat cauruļvadu brigāde.51 Tā kā milzīgajam kara tehnikas daudzumam, 
īpaši kara laikā, ir nepieciešams daudz degvielas, tās piegādi ar autotransportu vai pa 
dzelzceļu vajadzēja aizstāt ar cauruļvadiem. Karavīri apsaimniekoja arī milzīgās kara 
materiālu noliktavas Cekulē, Garkalnē, Inčukalnā, Mangaļsalā, kur glabājās tūkstošiem 
mīnu, reaktīvo šāviņu u.c. parastā bruņojuma veidi, kā arī stratēģiskās nozīmes deg
vielas noliktavas Borovkā pie Krāslavas, kur vienlaikus varēja glabāt 600 000 tonnas 
naftas produktu.

Sauszemes karaspēka apmācībām Latvijā bija izveidoti vairāki poligoni. Lielāko 
artilērijas poligonu Rīgas pievārtē Ādažos sāka veidot uz bijušās Latvijas armijas poli
gona bāzes 1946. gadā, un jau 1967. gadā tas aizņēma 17 626 hektārus.52 Arī tanku 
mācību poligoni Rīgas rajona Lilastē, Ventspils rajona Užavā, trīs poligoni Dobeles 
 rajona Dobelē un poligons – šautuve Daugavpils rajonā aizņēma ievērojamas zemes 
platības. Sužos izvietojās civilās aizsardzības pulka mācību poligons.

Pretgaisa aizsardzība
Potenciālā ienaidnieka uzbrukumu atvairīšanai bija izveidota pretgaisa aizsar

dzības sistēma, ko Latvijā izvērsa kopš 20. gadsimta 50. gadu sākuma. Tās mērķis bija 
Latvijas un Padomju Savienības rietumu robežas aizsardzība, pievēršot īpašu  uzmanību 

50 Lidmašīnām un helikopteriem iekavās norādīti apzīmējumi NATO klasifikācijā (NATO code).
51 Феськов В.  И., Калашников К.  А., Голиков В.  И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–

1991), с. 59.
52 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998, p. 54.

9. att. PSKP CK loceklis, LKP CK pirmais sekretārs  Augusts Voss 
pasniedz ceļojošo sarkano karogu pirmrindas karaspēka daļai 
Ādažos 1979. gada 5. aprīlī. Borisa Koļesņikova, Jevgeņija Fadejeva 
foto (LVKFFDA, 95652N)
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tur izvietotajiem militāri stratēģiskajiem objektiem, kara lidlaukiem un kara ostām, kā 
arī lielākajām pierobežas pilsētām (Liepāja, Ventspils), kurās atradās komandpunkti 
un dažādas karaspēka daļas. Arī Latvijas galvaspilsēta Rīga ar tajā izvietoto Baltijas 
kara apgabala štābu, daudziem militāriem štābiem un komandpunktiem, simtiem 
kara spēka objektu un militārajām rūpnīcām bija nodrošināta ar atbilstošu pretgaisa 
aizsardzības sistēmu.

Pretgaisa aizsardzības sistēmu Latvijā nodrošināja 6. atsevišķās Ļeņingradas pret
gaisa armijas 27. korpusa trīs zenītraķešu brigādes ar štābiem Liepājas pievārtē Cimde
niekos, Ventspilī un Rīgā. Kopš 1980. gada līdz 1986. gadam visi kara apgabalā izvieto
tie pretgaisa aizsardzības spēki un aviācija tika tieši pakļauta kara apgabala pavēlniekam. 
Šo spēku vadībai netālu no Rīgas, Muceniekos, bija ierīkots korpusa komandpunkts. 
Daudzu gadu garumā blakus tika celts moderns komandpunkts, kuru līdz karaspēka 
izvešanai no Latvijas tā arī nepabeidza. Katrā zenītraķešu brigādē bija vairāki raķešu un 
tehniskie divizioni, kas izvietojās vairāk nekā 50 dažādās Latvijas vietās atbilstoši pret
gaisa aizsardzības mērķiem un uzdevumiem. Katrs divizions bija apgādāts ar radiolo
katoriem pretinieka fiksēšanai un identificēšanai gaisā, kā arī ar vairākām raķešu palai
šanas iekārtām un raķetēm ienaidnieka mērķu iznīcināšanai gaisā. Papildus tam 
rietumu gaisa robežas pastiprinātai apsardzei kalpoja Vaiņodes kara lidlaukā izvietotais 
54. aviācijas iznīcinātāju pulks, kas no 1986. gada bija pakļauts 27. pretgaisa aizsardzī
bas korpusam, kas savukārt pakļāvās 6. armijai. Pastāvīgā kaujas gatavībā tur atradās 
moderni iznīcinātāji, bet no 1987. gada arī modernākie padomju iznīcinātāji “SU27” 
(Flanker), kas pacēlās gaisā, ja robežai tuvojās kāds bīstams vai neidentificējams lidojošs 
objekts. 27. korpusa sastāvā bija arī radiotehniskā brigāde, kuras štābs atradās pie Tu
kuma. Brigādes sastāvā bija trīs radiotehniskie centri un divi radiotehniskie bataljoni. 

Pretgaisa aizsardzībai Latvijā izmantoja modernos “zeme–gaiss” tipa raķešu kom
pleksus S75 (SA2 Guideline), S125 
(SA3 Goa), S200 (SA5 Gammon), 
S300 (SA10 Grumble). Dažas no 
tām spēja paveikt attālumus, kas 
krietni pārsniedza aizsardzības inte
reses. Zenītraķešu kompleksa S200 
M Vega M (SA5 Gammon) raķetes 
1974. gadā spēja sasniegt mērķus 
250–300 kilometru attālumā, bet 
S200 D Dubna kopš 80. gadu bei
gām spēja pārvarēt 300 kilometru 
lielus attālumus, lidojot 40 kilometru 
augstumā, un bija vēl efektīvākas.

Vega un Dubna zenītkompleksu 
raķetes, kas bija 11 metru garas un 
svēra aptuveni 7–8 tonnas, nesa kau
jas galviņas, kurās bija vismaz 80 kilo
gramu sprāgstvielas un desmit tūk

10. att. Pretgaisa aizsardzības vienība Baltijas kara apgabala 
mācībās Neman 1979. gada 5. aprīlī. Viktora Ļisicina foto 
(LVKFFDA, 95541N)
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stoši 6 un 8 milimetru tērauda 
 lo dīšu sprādziena postījumu apjoma 
palielināšanai. Šo raķešu palaišanai 
izmantoja četrus cietās degvielas 
dzinējus, bet kustību līdz mērķim 
nodrošināja šķidrās degvielas dzi
nējs, kas sadedzināja vairākas tonnas 
īpaši toksiskas degvielas. Pirmās Pa
domju Savienības skaitļojamās ma
šīnas Plamja, ko izmantoja šā tipa 
raķetēs, nodrošināja mērķu sasnieg
šanas precizitāti. Šīs raķetes, sākot 
no 1979. gada, pakāpeniski nomai
nīja ar vēl modernākajām S300 
(SA10 Grumble) zenītraķešu sistē
mām. Baltijas kara apgabals un Lat
vija bija pašas pirmās vietas Padomju 
Savienībā, kurās sāka izvietot S300 
raķetes, kas arī apliecina šī reģiona 
stratēģisko nozīmīgumu.53

Pretgaisa aizsardzības raķešu kompleksi S75, S200 un S300 bija piemēroti arī 
kodolgalviņu nešanai. Šādi kompleksi ar kodolgalviņām bija izvietoti arī vairākās vie
tās Latvijā, t.sk. Rīgas rajona Birzniekos, Skultē un Ventspils rajona Lūžņā. Tie bija 
 paredzēti lielu ienaidnieka lidmašīnu grupu iznīcināšanai un pretraķešu kodolvairoga 
izveidošanai.

Padomju pretgaisa sistēmas varenība tomēr ne vienmēr sevi attaisnoja praksē, arī 
Latvijā. Kad 1956. gadā ASV izlūklidmašīna U2 bija ieradusies padomju gaisa telpā 
virs Baltijas, 15. gaisa karaspēku iznīcinātāju aviācijas pulkam, kas bija dislocēts pie 
Rīgas Rumbulā, to pārtvert un iznīcināt neizdevās. Arī Matiasa Rusta vadītās vienvietī
gās civilās lidmašīnas Cessna 172 netraucēta iekļūšana Padomju Savienības teritorijā 
no Somijas un demonstratīvā nosēšanās 1987. gada 28. maijā Maskavā, Sarkanajā lau
kumā, apliecināja padomju pretgaisa aizsardzības organizācijas faktisko vājumu.

Gaisa karaspēks
Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienība ne tikai saglabāja savu gaisa karaspēku 

Latvijā, bet arī turpināja to attīstīt un pastiprināt. Pirmkārt, tas izskaidrojams ar kodol
draudiem no gaisa, kas bija īstenojušies 1945. gada augustā Japānas pilsētās Hirosimā 
un Nagasaki. Otrkārt, Padomju Savienības aizsardzībai vai tās pašas uzbrukuma gadī
jumā sauszemes karaspēkam bija nepieciešams adekvāts militārs atbalsts no gaisa. Lat
vijas teritorijas ģeogrāfiskais tuvums NATO un Skandināvijas valstīm šajā ziņā bija 
stratēģiski nozīmīgs no Padomju Savienības militāro interešu viedokļa.

53 Постников С. И. В далеких гарнизонах. 

11. att. Pretgaisa aizsardzības kodolraķešu glabātava “Granīts” 
Rīgas rajona Olaines pagasta Birzniekos. 1993. gads. 
 Ilgoņa Upmaļa foto
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Tūlīt pēc kara sākās un līdz pat 1987. gadam turpinājās Latvijas veco lidlauku re
novācija un jaunu celtniecība PSRS gaisa karaspēka vajadzībām. Pēckara gados jauno 
lidlauku būvēšanā iesaistīja karagūstekņus un izveidoja speciālas lidlauku celtniecības 
vienības gaisa karaspēka sastāvā. Jauna tipa lidmašīnām bija nepieciešami garāki un 
gludāki skrejceļi, modernāks lidlauku tehniskais aprīkojums. Nelielajā Latvijas terito
rijā 20. gadsimta 80. gadu beigās jau bija 11 labi aprīkoti moderni lidlauki ar betona 
skrejceļiem. Vienlaikus tika saglabāti vairāki desmiti grunts seguma rezerves lidlauku, 
kas aktīvi izmantoti netika, bet aizņēma tūkstošiem hektāru Latvijas zemes. To ierīko
šanai pēckara gados likvidēja vairākus simtus zemnieku saimniecību lauku apvidos.

Latvijā izvietoja dažādas militārās aviācijas vienības: iznīcinātāju, triecienspēku 
uzbrukuma, iznīcinātāju – bumbvedēju, transporta un izlūkošanas vienības. Militārās 
aviācijas lielākā daļa Latvijā bija pakļauta 15. gaisa karaspēka armijai, kuras štābs bija 
Rīgā un kuram bija pakļauti aviācijas pulki. Atsevišķas militārās aviācijas vienības at
radās arī citos karaspēka grupējumos, t.sk. Sarkankarogotajā Baltijas flotē un pretgaisa 
aizsardzības spēkos. Gaisa spēki Latvijā lielākoties tika nodrošināti ar jaunākā tipa 
mili tārajām lidmašīnām un helikopteriem.

Dažādas nozīmes gaisa karaspēka vienības izvietojās pa visu Latviju. Lidlaukā pie 
Daugavpils bija 372. iznīcinātāju – bumbvedēju pulks ar modernām lidmašīnām MIG
27 (Flogger D), SU27 UB (Flanker), kā arī transporta aviācija. Jaunajā modernajā Liel
vārdes kara lidlaukā, ko ekspluatācijā nodeva 1973. gadā, no 1980. gada atradās trie
cienlidmašīnu 899.  iznīcinātāju pulks ar modernajām jaunāko tipu lidmašīnām 
MIG27. Jēkabpilī bāzējās 886. speciālais aviācijas izlūkošanas pulks ar lidmašīnām 
SU17 (Fitter), SU24 (Fencer) un vairāku citu modeļu kaujas un mācību lidmašīnām. 
Jelgavas lidlaukā bija kara helikopteru MI6 (Hook), MI8 (Hip) bāze. Pie Rīgas civilās 
aviācijas lidlauka izvietojās Baltijas kara apgabala štāba atsevišķā aviācijas eskadriļa ar 
lidmašīnām un helikopteriem. Blakus atradās arī Sarkankarogotās Baltijas flotes pret
zemūdeņu aviācijas eskadriļa ar lidmašīnām IL38. Tukuma lidlaukā jau kopš 
1944.  gada atradās Sarkankarogotās Baltijas flotes jūras iznīcinātāju – bumbvedēju 
pulks. To rīcībā bija iznīcinātāji – bumbvedēji SU17 un SU24, kas bija piemēroti ko
dolbumbu un raķešu “gaiss–zeme” ar kodollādiņiem nešanai. Madonas rajona Mār
cienā izvietojās 14. atsevišķā bezpilotu izlūklidmašīnu eskadriļa ar Striž tipa lidaparā
tiem un 275. atsevišķā bezpilotu izlūklidmašīnu izmēģinājumu eskadriļa. Vaiņodē 
atradās Pretgaisa aizsardzības iznīcinātāju – pārtvērēju pulks.

Gaisa karaspēks Latvijā tūlīt pēc Otrā pasaules kara izveidoja vairākus mācību 
poli gonus, kuri radīja daudzas problēmas iedzīvotājiem līdz pat Latvijas neatkarības 
atgūšanai, kad tos slēdza. Jūras aviācijas mērķpoligons Liepājas tuvumā Papē aizņēma 
4449 hektārus. Tā izpostīto un pielūžņoto teritoriju nav izdevies sakārtot vēl 25 gadus 
pēc neatkarības atgūšanas. Saldus rajonā Zvārdes aviācijas poligons aizņēma 
24 419 hektārus zemes, t.sk. vairāku kapsētu teritorijas. Aviācijas bumbas un raķetes 
1955., 1967., 1979., 1986., 1989. gadā kritušas ārpus poligona apdzīvotās vietās (piemē
ram, Saldus pilsētā 1967. gadā nokrita trīs bumbas). Viens cilvēks ticis nogalināts, pieci 
ievainoti 1955. gada negadījumā.54 Nepieciešamības gadījumā mācībām tika izmantoti 
poligoni Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, nosakot uz laiku tur attiecīga lieguma zonas. 

54 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvija – PSRS karabāze. 1939–1998. Rīga: Zelta grauds, 
2006, 99. lpp.
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Kodolieroči un militāri stratēģiskie objekti
Tiklīdz Padomju Savienība sekmīgi izmēģināja pirmās vidēja attāluma darbības 

ballistiskās raķetes ar kodolgalviņām, tās tūlīt izvietoja arī Latvijas teritorijā. Pirmos 
divus stratēģisko raķešu divizionus 1960. gadā visdziļākajā slepenībā izvietoja netālu 
no Liepājas rajona Bārtas – purvainā apvidū tālu no iedzīvotāju acīm. Katram divizio
nam bija četras vidēja attāluma darbības raķetes R5M (NATO klasifikācijā – SS3 
Shyster), kuru lidojuma attālums sniedzās līdz 1200 kilometriem un kuras katra spēja 
nest 0,3–1,0 megatonnu lielu kodollādiņu.

Slepenības nodrošināšanai stratēģisko raķešu jautājumos tika pievērsta vislielākā 
uzmanība. To apliecina gadījums ar Austrumlatvijā (Madonas rajona Mārcienā) pare
dzētās stratēģisko raķešu bāzes celtniecību, ko uzsāka 1957. gadā. 1960. gada sākumā, 
kad par tās atrašanās vietu bija kļuvis zināms ASV izlūkdienestam, tās celtniecību pār
trauca. Vēl tagad šajā vietā palikušas liecības par iesākto celtniecību.

Ballistisko raķešu tehnoloģijām attīstoties, jau 1958. gadā Padomju Savienība izga
tavoja raķetes R12 (NATO klasifikācijā – SS4 Sandal), kuras spēja sasniegt gandrīz 
divas reizes lielāku attālumu – līdz 2100 kilometriem – un nest 2,3 megatonnas lielus 
kodollādiņus. Jau 60. gadu sākumā rietumu robežu tuvumā, t.sk. Latvijā, PSRS Bruņo
tajos spēkos izveidotais Stratēģiskās nozīmes raķešu karaspēks masveidā sāka paplaši
nāt raķešu pulkus un objektus. No Baltijas kara apgabala teritorijas vidēja attāluma 
darbības jaunās stratēģiskās raķetes R12 spēja sasniegt potenciālā ienaidnieka NATO 
karaspēka grupējumus visā Rietumeiropā. Pēc pāris gadiem Padomju Savienības bru
ņojumu papildināja raķetes R14 (NATO klasifikācijā – SS5 Skean), kas lidoja līdz pat 
4500 kilometriem.

No 60. gadu sākuma Latvijā bija izvietoti pieci vidēja attāluma darbības stratē
ģisko raķešu pulki: 115. raķešu pulks Paplakā (Bārtā), 307. – Jelgavā, 867. – Dobelē, 
344. – Priekulē, 30. – Alūksnē. Katrs pulks parasti sastāvēja no trim divizioniem – divi 
ar virszemes starta iekārtām un viens ar raķetēm un palaišanas iekārtām šahtās. Kat
ram divizionam parasti bija četras R12 vai R12U (šahtām domātās) raķetes vai trīs 
R14U raķetes. Šahtās izvietotās raķetes bija grūtāk pamanāmas no kosmosa, bet tās 
principiāli neatšķīrās no virszemes raķetēm. Šī tipa raķetēm izmantoja šķidro deg
vielu, kas bija ārkārtīgi agresīva un toksiska. Uzpildīta R12 raķete svēra 42 tonnas, un 
tās garums bija 22 metri, diametrs – 1,65 metri. R14 svars bija divreiz lielāks – 
86  tonnas.55 

Virszemes raķešu palaišanai izmantoja betonētus laukumus ar metālisku palaiša
nas iekārtu to vidū. Lai raķeti nomērķētu un sagatavotu palaišanai, bija jāizmanto dau
dzi militārie speciālisti un dažāda apkalpojošā tehnika, ko bija grūti nomaskēt. Raķešu 
sagatavošana prasīja aptuveni trīs stundas. 

Šahtās izvietotās raķetes palaišanai varēja sagatavot krietni ātrāk, jo tur procesi bija 
daudz lielākā mērā automatizēti. Šahtas dziļums bija 30 metri, bet platums – līdz 
7,5  metriem. Šahtas betona korpusā metāla cilindriskā caurulē ievietoja ballistisko 
 raķeti. Šahtai pievadītie cauruļvadi un kabeļu sistēmas bija savienoti ar pazemes 

55 Феськов В.  И., Калашников К.  А., Голиков В.  И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–
1991), с. 134.
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 komandpunktu. Virs zemes šahtu 
noslēdza masīvs 80 tonnu smags be
tona kupols, kuru pirms palaišanas 
ar speciālām iekārtām nobīdīja malā. 
Raķete, kas bija pieslēgta visām ko
munikācijām, taču nebija apgādāta 
ar degvielu un kodollādiņu, šahtā at
radās tikai 6 mēnešus, jo pēc tam to 
nomainīja profilaksei.

Nelielā attālumā (60–70 metru) 
citu no citas izvietoja četras stratē
ģiskās raķetes R12 un R12U. To 
apsardzi visaugstākajā līmenī nodro
šināja sargkareivji, dzeloņdrāšu žogi 
vairākās kārtās, elektriskie kapar
drāšu tīkli, mīnu lauki un vismoder
nākās signalizācijas sistēmas. Aiz 

ārējās apsardzes atradās vēl viena speciāla karaspēka daļa ar atsevišķu papildu apsar
dzi. Šo speciālo daļu dēvēja par Remontu tehnisko brigādi, bet faktiski tā bija kodol
galviņu ekspluatācijas daļa, kas bija tieši pakļauta nevis raķešu pulka komandierim, bet 
PSRS Aizsardzības ministrijas 12. galvenajai pārvaldei un operatīvi tieši Stratēģiskās 
nozīmes raķešu karaspēka 6. pārvaldei. No 1960. gada vidējā attāluma stratēģisko ra
ķešu ar kodolgalviņām palaišana tika pilnībā centralizēta un varēja notikt tikai ar aug
stākās virspavēlniecības lēmumu.

Būtiski uzlabot vidējā attāluma darbības raķetes Padomju Savienībā izdevās tikai 
70.  gadu vidū un otrajā pusē, kad daudzviet stacionāro raķešu vietā stājās mobilie 
(pārvietojamie) raķešu palaišanas kompleksi “Pionieris” ar jaunas paaudzes raķetēm 
RSD10 (NATO klasifikācijā – SS20 Saber). Tās bija daudz precīzākas, un toksiskā 
šķidrā degviela tajās bija aizstāta ar cieto raķešu degvielu. Cietā degviela vairs neap
draudēja apkalpojošo personālu. R14 un R12U tipa raķetes noņēma no kaujas dežū
ras. Pēdējās stacionārās raķetes no Latvijas izveda 1982.–1983. gadā. Neviena no stra
tēģiskajām raķetēm gandrīz 30 gadus ilgušajā atrašanās laikā Latvijā nav tikusi izšauta. 
Paaugstinātā kaujas gatavībā tās bijušas Kubas krīzes laikā 1962. gadā un sakarā ar no
tikumiem Čehoslovākijā 1968. gadā. Jaunās mobilās raķetes jau spēja sasniegt mērķus 
līdz 5000 kilometru attālumam, un drošāk un ērtāk tās varēja izvietot Padomju Savie
nības iekšzemes teritorijās. Starpkontinentālās ballistiskās raķetes Latvijā nekad nav 
tiku šas izvietotas.

Ballistiskās raķetes bija arī Baltijas flotē. Liepājas ostā Latvijā tika izvietotas flotes 
14.  eskadras 16. divīzijā iekļautās sešas 629A (NATO klasifikācijā Golf II) projekta 
zemūdenes. To bruņojumā bija ballistiskās raķetes R21 (SSN5 Serb) ar 1 megatonnu 
lielu kodollādiņu. Katrai zemūdenei tādas bija trīs. Šīs bija vidēja attāluma darbības 
raķetes, kuras spēja sasniegt mērķus 1400 kilometru tālumā un kuras varēja palaist no 
ejošas zemūdenes iegremdētā stāvoklī. Zemūdenes ar ballistiskajām raķetēm Latvijā 
atradās no 1976. līdz 1989. gadam. Kodolzemūdeņu Latvijā nebija, jo Baltijas jūra tām 

12. att. Vidējās darbības rādiusa ballistiskās raķetes R12U šahtas 
nobīdāmā betona “cepure” Tirzas novadā pie Gulbenes 25 gadus 
pēc padomju armijas izvešanas. 2014. gada augusts.
Tālava Jundža foto
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bija pārāk sekla. Tomēr ne tikai bal
listiskās raķetes, bet arī daudzi flotes 
rīcībā esošie ieroči varēja būt kodol
lādiņu nesēji.

Latvijā izvietotie kodollādiņi 
bija domāti ne tikai ballistiskajām 
raķetēm. Atsevišķos pretgaisa aizsar
dzības divizionos kaujas gatavībā 
bija pāris raķešu ar kodollādiņiem, 
kas bija domāti lielu ienaidnieka lid
mašīnu grupu iznīcināšanai. Kodol
torpēdas un kodolbumbas bija Bal
tijas kara flotei. Arī daļa no kara 
aviācijas Latvijā bija apgādāta ar tak
tiskajiem kodolieročiem. 1989. gadā 
Latvijā atradās 185 taktiskie kodol
lādiņi, Lietuvā – 325, Igaunijā – 
270.56 Tie bija domāti aviācijas bum
bām un spārnotām raķetēm, taktis
kām un operatīvi taktiskām 
raķetēm, artilērijas un mīnmetēju 
lādiņiem, jūras kara flotes raķetēm, 
pretkuģu un pretzemūdeņu ra
ķetēm, torpēdām, gruntsmīnām, 
kras ta  artilērijas lādiņiem, dziļ
bumbām, pretgaisa aizsardzības un 
pretraķešu aizsardzības sistēmām, 
inženieru stacionārajām un pārnēsā
jamajām mīnām. Kodollādiņu gla
bāšanai Latvijā bija izvietotas labi 
aprīkotas un īpaši apsargātas nolik
tavas – t.sk. Tukumā, Liepājā, Bārtā 
u.c. Kodolieroču atrašanās Latvijā 
tika rūpīgi slēpta no sabiedrības, un 
nav zināms, vai par tiem bija infor
mēti pat tālaika republikas vadītāji. 

Pilnīgāku informāciju par ko
dolieroču noliktavu pie Tukuma militārā lidlauka un šīs noliktavas saturu izdevās iegūt 
tikai pēc Rietumu karaspēka grupas (bijušā padomju karaspēka) izvešanas 1994. gadā. 
Noskaidrojās, ka šajā noliktavā glabājušies 24 kodollādiņi. Tur bija atradušās 

56 Шевцов А. И., Ижак А. И., Гавриш А. В., Чумаков А. Н. Тактическое ядерное оружие в Европе: пер-
спек тивы обеспечения стабильности. Днепропетровск: Национальный институт стратегических 
ис следований, Днепропетровский филиал, 1999, с. 8.

13. att. 629A projekta zemūdene ar trim ballistiskajām 
kodolraķetēm Liepājas kara ostā. 1989. gada 31. oktobris. 
 Andra Gertsona foto (LVKFFDA, 150269N)

14. att. Kodolgalviņu glabātava Baltijas flotes Tukuma lidlaukā. 
1994. gads. Ilgoņa Upmaļa foto
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 kodolbumbas gan virszemes, gan zemūdens mērķiem, 
un tās varēja nest gan lidmašīnas, gan helikopteri. 
Šajā noliktavā bija atradušās arī kodollādiņu nešanai 
piemērotās “gaiss–zeme” tipa raķetes X28 (AS9 
Kyle). Tās bija domātas pretinieka radiolokācijas sta
ciju iznīcināšanai. Aptuveni 75 kilometru attālumā 
no  radiolokācijas stacijas lidmašīnas palaistā raķete 
spēja nelielā augstumā, pielāgojoties reljefam, pēc iz
starojuma to atrast un iznīcināt.

Taktisko kodolieroču izmantošanu arī Latvijā 
kontrolēja no Maskavas, un bez tās līdzdalības ne
vienu kodolraķeti nevarēja palaist tīri tehniski. Citādi 
bija ar kodolmīnām un dažiem līdzīgiem kodolieroču 
veidiem, kuru izmantošana bija kara apgabalu pavēl
nieku ziņā. Palielinoties nestabilitātei PSRS un neap
mierinātībai armijas aprindās, to nesankcionēta iz
mantošana bez Maskavas atļaujas kļuva arvien 
iespējamāka. 1991. gada rudenī tas PSRS valdībā ra
dīja pamatīgu satraukumu.57 Šī iemesla dēļ visi kodol
lādiņi no Latvijas tika izvesti vēl pirms Padomju Sa
vienības sabrukuma.

Padomju Savienība, tāpat kā ASV, vienlaikus gan 
rūpējās par savu aizsardzību pret pretinieka starp
kontinentālajām ballistiskajām raķetēm, gan izman
toja savas tehniskās iespējas slepeni iegūt militāri no
zīmīgu informāciju no pretinieku kosmiskajiem 

pavadoņiem, izlūkošanas un sakaru satelītiem. Divi šādi superslepeni Padomju Savie
nības stratēģiskas nozīmes objekti atradās arī Latvijā. 

Laikā no 1963. līdz 1969. gadam Latvijas rietumos, Skrundā, vislielākajā slepenībā 
uzcēla un aprīkoja vienu no divām pirmajām Padomju Savienības tālās darbības radio
lokācijas stacijām Dņestr-M. Skrundas radiolokācijas stacija kopā ar vēl citām līdzīgām 
radiolokācijas stacijām visā Padomju Savienības teritorijā nodrošināja agro brīdinā
šanu par starpkontinentālo ballistisko raķešu uzbrukumiem. Skrundas radiolokācijas 
stacija spēja identificēt pretinieka ballistisko raķeti un noteikt tās lidojuma trajektoriju 
3000–4000 kilometru attālumā – no Spānijas dienvidiem līdz pat Murmanskai Kolas 
pussalā. Tehnoloģiju straujā attīstība prasīja nemitīgu Skrundas objektu modernizā
ciju. Jau 1972. gadā nācās uzlabot nesen pabeigto Dņestr-M radiolokācijas staciju un 
tai blakus uzcēla jauna tipa staciju Dņepr-M (NATO klasifikācijā abas stacijas sauca 
Hen House). 1985. gadā Skrundā sāka celt vēl modernāku Darjal-UM tipa (NATO kla
sifikācijā Pechora) virshorizonta agrās brīdināšanas radiolokācijas staciju, kuras celt
niecību nepabeidza un jaunbūvi uzspridzināja 1995. gada 4. maijā.

57 Gaidar Y. T. Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia. Washington: The Brookings Institution, 2007, 
pp. 245, 247. 

15. att. Ballistisko raķešu agrīnās brīdināšanas 
radiolokācijas stacijas Darjal-UM jaunbūve 
Skrundā. Priekšplānā vidū – LR Ministru 
prezidents Valdis Birkavs. 1994. gada 4. maijs. 
Ulda Brieža foto
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Par otru, ne mazāk svarīgu stratēģisko objektu Latvijā PSRS laikos uzskatīja kos
miskās telpas kontroles sistēmas staciju “Zvaigznīte” Ventspils rajona Irbenē. Tās ofi
ciālais nosaukums: 649. atsevišķais kosmisko objektu radioizstarojumu izlūkošanas 
punkts. Šī bija viena no padomju superslepenās kosmiskās telpas kontroles sistēmas 
“Zvaigzne” piecpadsmit stacijām, no kurām četras atradās ārzemēs (Kubā, Birmā, Vjet
namā un Mongolijā). Tās uzdevums bija kopā ar pārējām stacijām kontrolēt mākslīgos 
zemes pavadoņus, tostarp pārtvert ASV pavadoņu telemetrisko un sakaru informāciju. 
Ventspils stacija, ko uzcēla 1967.–1969. gadā, bija viena no pirmajām PSRS un viena 
no lielākajām (tajā izvietojās trīs lokatori).58 Tagad šis objekts ir rekonstruēts un kalpo 
tikai miermīlīgiem kosmiskās izpētes mērķiem.

Visu stratēģisko objektu atrašanās Latvijas teritorijā pastiprināti apdraudēja iedzī
votājus iespējamā kara gadījumā. Kara laikā ballistisko raķešu palaišanas vietas un 
stratēģiskās pretraķešu sistēmas jebkurš pretinieks censtos iznīcināt pašas pirmās.59 

Baltijas jūras kara flote
Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gadā PSRS jūras kara flote atgriezās Latvijā – savās 

pirms kara ieņemtajās dislokācijas vietās, kā arī iekārtojās un paplašinājās jaunās vietās 
un teritorijās. Pirmos desmit gadus pēc kara Latvijas teritorijā izvietotie jūras kara 
spēki bija Dienvidbaltijas flotes (4. flotes) sastāvā, bet no 1955. gada decembra – Balti
jas flotes sastāvā, tās galvenā bāze atradās Kaļiņingradas apgabala Baltijskā (Krievijā). 
Latvijā Baltijas flotes bāzes atradās Liepājas un Daugavgrīvas (Rīgas) ostās, bet flotes 
sauszemes daļas un apakšvienības bija izvietotas daudzās vietās gar Baltijas jūras pie
krasti. Ņemot vērā, ka Baltijas flotei dažādos laikos bija piederīgas vai pakļautas aviā
cijas, pretgaisa aizsardzības un citas karaspēka daļas, to aizņemtā teritorija, ieskaitot 
lidlaukus un mācību poligonus, bija iespaidīga. Flotes rīcībā bija arī četras kuģu 
remont rūpnīcas, no kurām viena atradās Liepājā un viena Rīgā (Daugavgrīvā).

Baltijas flote militārajā ziņā salīdzinoši bija visvājākā no četrām Padomju Savienī
bas jūras flotēm.60 Tās sastāvā 1991. gada sākumā bija 232 karakuģi, 32 dīzeļzemūde
nes, 328  lidmašīnas un 70 helikopteri, 16 raķešu palaišanas iekārtas jūras piekrastē, 
jūras apsardzes un jūras kājnieku vienības, dažādas operatīvās un taktiskās karaspēka 
daļas, kā arī aizmugures tehniskā nodrošinājuma daļas.61 Salīdzinājumā ar Ziemeļu 
floti vai Klusā okeāna floti pieticīgais militārais nodrošinājums izskaidrojams ar Balti
jas jūras ģeogrāfisko izvietojumu, kas kara gadījumā flotei neļautu atkāpties, kā arī ar 
jūras seklumu, kas neļāva tajā izvietot atomzemūdenes. Baltijas flotei tādējādi bija iero
bežota militāra nozīme teritoriju aizsardzībā un sauszemes karaspēka atbalstīšanā, lai 
arī tās kuģi un zemūdenes dažādos laika periodos iesaistījās militārās operācijās Zie
meļjūrā, Vidusjūrā un pat Indijas un Atlantijas okeānā.

58 Станция космической разведки “Звезда” Вентспилс8 (MS/11965). Pieejams: www.geocaching.
su/?pn=101&cid=11965 (skatīts 05.02.2016.).

59 Золотарев В. А., Путилин Б. Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война, с. 745.
60 Феськов В.  И., Калашников К.  А., Голиков В.  И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–

1991), с. 206.
61 Егоров В. Г., Сопин Ю. Г. Передислокация сил Балтийского флота в ходе его реформирования (1991–

1994). Тайфун: Военно-технический альманах, № 4 (44), 2002, с. 27.
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Līdzās nelieliem un novecoju
šiem karakuģiem Baltijas flotē bija 
moderni, arī ar raķetēm bruņoti kuģi 
un zemūdenes. Ne tikai ballistiskās, 
bet arī citu tipu raķetes un torpēdas 
bija piemērotas kodolgalviņu nešanai. 
Kuģu raķešu un torpēdu kodolgal
viņu noliktavas atradās Liepājas kara 
ostas teritorijā, kuru apsargāja pret
gaisa aizsardzības raķešu divizions, 
kas bija bruņots ar “gaiss–zeme” tipa 
raķetēm, kas arī varēja nest kodol
lādiņus. 20. gadsimta 70. gados Bal
tijas flotes vajadzībām uzcēla jaunu 
kodolieroču noliktavu Bārtas mežos 
Liepājas tuvumā, kur pirms tam bija 
atradušās pirmās virszemes ballistis
kās kodolraķetes Latvijā.

Baltijas flote, tāpat kā citas izvestās armijas daļas, atstājusi Latvijā nesakārtotas, 
pielūžņotas, ar naftas produktiem vai raķešu toksisko degvielu piesārņotas teritorijas. 
Jūras aviācijas Papes mērķpoligonā kāpu zonā joprojām atrodas 29 zemē ieraktas 
60 tonnu tilpuma degvielas cisternas. 1988. gadā Baltijas flote šajā poligonā arī uzspri
dzināja 440 ar fosforu pildītas aviācijas bumbas. Tas tika darīts, rupji pārkāpjot ele
mentārus noteikumus, kā rezultātā liels fosfora daudzums nonāca jūrā. Ūdeņos ieska
lotais fosfors kļuva līdzīgs dzintaram, un, nonākot krastā, to centās iegūt gan vietējie 
iedzīvotāji, gan tūristi. Rokās un kabatās ievietotie viltus dzintara gabaliņi sasila un iz
raisīja dziļus ķermeņa apdegumus. Vēl tagad jūra izskalo fosfora gabaliņus, kas līdzinās 
dzintaram, apdraudot cilvēkus.

Bijušās PSRS karaspēka izvešana no Latvijas  
1992.–1994. gadā

1991. gada 29. augustā, pēc 1991. gada augusta puča, kad sākās strauja Baltijas 
valstu neatkarības starptautiska atzīšana, Latvijas Republikas Augstākā padome oficiāli 
pieprasīja Padomju Savienībai pilnīgi izvest savu karaspēku no Latvijas termiņos un 
kārtībā, kas saskaņota ar Latvijas Republiku. “PSRS bruņoto spēku atrašanās Latvijā 
vērtējama kā viena no pēdējām Molotova–Ribentropa noziedzīgā pakta seku paliekām 
Eiropā,” uzsvērts Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā.62 Arī Baltijas valstu 
padome savā 1991. gada 5. oktobra paziņojumā uzsvēra nepieciešamību novērst Otrā 
pasaules kara sekas un aicināja Padomju Savienību līdz 1991. gada 1. decembrim iz

62 Par PSRS Bruņoto Spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas Republikas. Latvijas Republikas Augstākā Padomes 
1991. gada 29. augusta lēmums. Pieejams: likumi.lv/doc.php?id=68780 (skatīts 05.02.2016.).

16. att. Baltijas flotes un Vācijas Demokrātiskās Republikas kara 
jūrnieku tikšanās Rīgā 1970. gada 8. augustā. Jevgeņija Fadejeva 
foto (LVKFFDA, 49599N)
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vest savu karaspēku no Baltijas val
stīm.63

Pēc Padomju Savienības sa
brukuma Krievijas Federācija 
1992.  gada 27. janvārī paziņoja par 
PSRS karaspēka Baltijā un Baltijas 
kara flotes pārņemšanu Krievijas ju
risdikcijā.64

Sarunas par karaspēka izvešanas 
nosacījumiem un termiņiem sākās 
Latvijā 1992. gada 1. februārī. Tajās 
tika atzīts, ka Latvijā dislocētie biju
šās PSRS bruņotie spēki atzīstami 
par ārvalstu bruņotajiem spēkiem, 
kas izvedami no citas suverēnas 
valsts teritorijas.65 Latvijas delegācija 
neizvirzīja jautājumus par šī kara
spēka atrašanos Latvijā okupācijas 
un aneksijas rezultātā un tam atbilstošo karaspēka starptautiski tiesisko statusu. Tas 
krietni sarežģīja Latvijas pozīcijas tālākajās sarunās, apgrūtinot vairāku Latvijai bū
tisku jautājumu atrisināšanu. Sarunas turpinājās 26 mēnešus.

Latvijai tomēr vēl palika arī citi tiesiskie argumenti, lai panāktu Krievijas jurisdik
cijā nonākušā PSRS karaspēka beznosacījumu izvešanu. Latvija nebija Padomju Savie
nības tiesību pēctece, un pēc savas neatkarības atgūšanas tā neieguva nekādas bijušās 
PSRS tiesības un nevarēja arī uzņemties jebkādu tās atbildību. Krievijas Federācija un 
starptautiskā sabiedrība bija atzinušas šādu Latvijas juridisko statusu. Tādējādi Latvijai 
nebija nekāda pamata dalīties ar Krieviju atbildībā par bijušās PSRS karaspēka izve
šanu un tā radīto zaudējumu novēršanu.

Dažu mēnešu laikā pēc sarunu uzsākšanas Krievijas prasības pieauga tiktāl, ka tās 
jau veidoja veselu paketi, ko Baltijas valstu ārlietu ministriem 1992. gada 6. augustā 
iesnie dza Krievijas ārlietu ministrs A. Kozirevs. Krievija pauda gatavību karaspēku iz
vest līdz 1994. gada beigām, ja Baltijas valstis būtu gatavas vienoties deviņos jautāju
mos, no kuriem būtiskākie bija: 

63 Statement on the Immediate Withdrawal of the USSR Army from Latvia, Estonia and Lithuania. Vilnius, 
October 5, 1991. Together. Council of the Baltic States. 1990–1992. Documents. Vilnius: Lithuanian Institute 
of International Political and Economic Relations, 1996, p. 73.

64 Указ Президента Российской Федерации от 27.01.92 № 52 о переходе СевероЗападной группы войск 
и Балтийского флота под юрисдикцию Российской Федерации. Pieejams: http://russia.bestpravo.com/
rossijskoe/jmdokumenty/f4n.htm (skatīts 05.03.2017.).

65 Komunikē par Krievijas Federācijas valsts delegācijas un Latvijas Republikas valsts delegācijas sarunām Rīgā 
1992. gada 1. februārī. LVA, 270. f., 8. apr., 35. l., 83. lp. Communique About Negotiations between the Re
public of Latvia and the Russian Federation State Delegation in Riga on February 1 1992. LVA, 270. f., 8. apr., 
35. l., 121.–122. lp.

17. att. Latvijas un Krievijas sarunas par bijušās PSRS karaspēka 
izvešanu no Latvijas. Tikšanās Jūrmalā 1993. gada 28. septembrī. 
Latvijas delegācija – galda kreisajā pusē. Ulda Pāžes foto
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• uz laiku saglabāt savu valstu teritorijā dažus stratēģiskos objektus;66 
• necelt prasības par zaudējumu atlīdzību, kas izvirzītas Padomju Savienībai par 

periodu no 1940. līdz 1991. gadam;
• piedalīties dzīvokļu celtniecībā, t.sk. izmantojot starptautiskos avotus, izvedamo 

karaspēka daļu karavīriem, vienojoties par objektu skaitu un to nodošanas ter
miņiem;

• atrisināt jautājumu par izvedamā karaspēka atstātā nekustamā īpašuma kom
pensāciju;

• nodrošināt sociāli tiesiskās aizsardzības garantijas un personīgās tiesības kara
vīriem, militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem.67

Krieviju īpaši interesēja Skrundas radiolokācijas stacija. Krievijas delegācija skaid
roja, ka Krievija nevar ignorēt savas stratēģiskās intereses šī objekta sakarā. 

Sarežģītu, grūtu un ilgu sarunu rezultātā Skrundas radiolokācijas vecā stacija darbu 
Latvijā turpināja līdz 1998. gada augustam, bet jaunajai stacijai Darjal-UM domāto 
18 stāvu antenu ēkas korpusu uzspridzināja 1995. gada 4. maijā, izmantojot ASV finan
sējumu.68 Pēc Skrundas objekta darbības pārtraukšanas Krievija spēja iztikt bez tās vēl 
3 gadus 8 mēnešus, kamēr darbu sāka aizstājošā stacija Baranovičos Baltkrievijā.

Militāro pensionāru problēma sarunās ar Krieviju izrādījās ne mazāk smaga kā 
Skrundas jautājums. Būtībā militārie pensionāri bija daļa no tās pašas padomju (oku
pācijas) armijas, tikai pārģērbta civilajās drēbēs. Viņi visi bija zvērējuši uzticību Pa
domju Savienībai un tās armijai. Viņu vidū bija bijušie armijas izlūkošanas un pretizlū
košanas daļu speciālisti, politisko pārvalžu ideoloģiskie darbinieki, speciālo uzdevumu 
un desanta vienību karavīri, kā arī Valsts drošības komitejas virsnieki.

Sarunu laikā Latvijā pamatnācija jau jutās apdraudēta, jo cittautiešu skaits tuvojās 
pusei no visiem Latvijas iedzīvotājiem (48%). Latvijā palikušo militāro pensionāru 
skaits sasniedza vismaz 25 000, no kuriem 22 320 tika legalizēti ar Latvijas–Krievijas 
līgumu.69 Ņemot vērā, ka katram pensionāram bija arī ģimene, kopā Latvijā palikušo 
skaits mērāms robežās no 75 000 līdz 100 000. 

PSRS (KPFSR) bruņoto spēku zaudējumu kompensācijas un materiālo jautājumu 
risinājums bija tieši atkarīgs no pamatjautājuma par to, vai karaspēka atrašanās Latvijā 
bijusi okupācijas un prettiesiskas aneksijas rezultātā vai pēc Latvijas, tās valdības un 
tautas gribas atbilstoši starptautisko tiesību normām. Ņemot vērā pušu pilnīgi atšķirī
gos viedokļus šajā jautājumā, tikpat atšķirīgi bija uzskati par materiālo zaudējumu 
kompensāciju un bruņoto spēku valdījumā bijušo nekustamo īpašumu piederību. 

66 Latvijā Krievijas delegācijas sarunās pieprasīja atstāt trīs karabāzes: Skrundas radiolokācijas staciju ballis
tisko raķešu identificēšanai; kosmiskās telpas kontroles sistēmas staciju “Zvaigznīte” pie Ventspils un Liepā
jas kara ostu.

67 Sk. Statement by Russian Foreign Minister Andrei Kozyrev to Baltic Foreign Affairs Ministers in Moscow, 
August 6, 1992. Negotiations with the Russian Federation Concerning the Withdrawal of Russian Military 
Forces from the Teritory of the Republic of Lithuania. July 29, 1991 – September 8, 1992. (Chronology and 
Col lection of Documents). Vilnius: Supreme Council of the Republic of Lithuania, 1992, pp. 149–151.

68 Beyrle J. R. Case study: The Withdrawal of Russian Military Forces from the Baltic States. National Defense 
Uni versity, National War College, 1996, p. 18.

69 Protokols pie Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās par Latvijas Repub
likas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aiz
sardzību. Latvijas Vēstnesis, Nr. 144 (275), 1994, 10. dec., 5. lpp.
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Sarunu laikā Latvijas delegācijai vēl nebija informācijas par ekoloģisko zaudējumu 
apjomu un apmēru, ko karaspēka daļas bija radījušas apkārtējai videi Latvijas teritorijā. 
Tikai pēc piekļuves bijušajiem slepenajiem dokumentiem arhīvos noskaidrojās, ka Bal
tijas jūrā Latvijas krastu tuvumā palicis ap 5000 tonnu Padomju Savienības nogrem
dēto ķīmisko ieroču un ķīmiskas vielas saturošu lādiņu.70 

Aizejošā armija pameta ar sprāgstvielām un bumbu atlūzām pilnus mācību poli
gonus Ādažos, Papē un Saldū, ar raķešu degvielu un citām ne mazāk toksiskām vielām 
piesārņotu grunti simtiem hektāru platībā. Palika arī simtiem ēku un objektu, kuru iz
man tošana vai pielāgošana citiem mērķiem nebija iespējama: raķešu šahtas un bumbu 
novietnes; pazemes bunkuri utt. Šādi objekti, ieskaitot kodolraķešu novietnes, atradās 
arī uz zemēm, kuras denacionalizācijas ceļā atguva bijušie īpašnieki vai viņu manti
nieki un kuri nezina, ko ar šiem objektiem iesākt.

Pēc Krievijas bruņoto spēku izvešanas, ieguldot milzīgus finanšu resursus, Latvijai 
divdesmit gadu laikā izdevies sakopt tikai nelielu daļu piesārņoto un pielūžņoto terito
riju, nesaņemot nekādu palīdzību vai kompensācijas no Krievijas. Padomju armijas un 
kara flotes nodarītie zaudējumi mērāmi miljardos eiro.

Krievijas bruņoto spēku izvešanas problēmu risināšanā svarīgs bija arī starptautis
kais atbalsts. EDSA bija pirmā starptautiskā organizācija, kas 1992. gada jūlijā skaidri 
un nepārprotami deklarēja ārvalstu karaspēka izvešanas nepieciešamību no Baltijas.71 
Apvienoto Nāciju Ģenerālajā asamblejā pieņēma pat divas rezolūcijas par Krievijas 
 karaspēka ātrākas izvešanas nepieciešamību no Baltijas valstīm: 1992. gada 25. novem
brī un 1993. gada 15. novembrī. ANO otrā rezolūcija noteica misijas izveidošanu Krie
vijas karaspēka izvešanas procesa novērošanai. Starptautisko organizāciju un Rietum
valstu atbalsts sekmēja sarunu pabeigšanu un līgumu parakstīšanu.

Sarunas par Krievijas bruņoto spēku izvešanu no Latvijas turpinājās līdz pat 
1994. gada 30. aprīlim, kad Maskavā Latvijas prezidents Guntis Ulmanis, Latvijas Mi
nistru prezidents Valdis Birkavs un Krievijas Federācijas prezidents Boriss Jeļcins, 
Krievijas valdības vadītāja pirmais vietnieks Oļegs Soskovecs parakstīja starpvalstu 
 līgumu paketi par Krievijas jurisdikcijā esošā karaspēka izvešanu no Latvijas. Līgumu 
paketi veidoja četri līgumi, no kuriem galvenais līgums regulēja bruņoto spēku izve
šanu, otrais noteica Skrundas radiolokācijas stacijas pagaidu funkcionēšanu, trešais un 
ceturtais – militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību.72

70 Dažas ziņas par 1998. gada 28. septembrī nogremdētajiem lādiņiem, t.sk. to koordinātas, atrodamas arhīvā. 
LVA, 270. f., 1s. apr., 373. l., 219. lp.

71 Helsinki Summit Declaration. Conference for Security and Co-operation in Europe. 1992 Summit. Helsinki, 
9–10 July 1992. Pieejams: www.osce.org/mc/39530?download=true (skatīts 05.02.2016.).

72 Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas 
izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli 
izvešanas laikā; Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas 
tiesisko statusu tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā; Latvijas Republikas valdības un Krievijas 
Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro 
pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību; Protokols pie Latvijas Republikas valdības un 
Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas 
militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību. Latvijas Vēstnesis, Nr. 144 (275), 1994, 
10. dec., 3. lpp.
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Līgums par bruņoto spēku izve
šanu paredzēja to izdarīt līdz 
1994.  gada 31. augustam, izņemot 
Skrundas radiolokācijas staciju, 
kuras funkcionēšana Latvijā tika at
ļauta līdz 1998. gada 31. augustam, 
bet demontāža bija paredzēta līdz 
2000. gada 29. februārim. Līgums le
galizēja visu to karaspēka daļu izfor
mēšanu un militārpersonu atvaļinā
šanu, kas Latvijā īstenota pirms 
1992. gada 28. janvāra, kad PSRS ka
raspēks nonāca Krievijas Federācijas 
jurisdikcijā, kaut gan Krievijai būtu 
jāuzņemas pilna atbildība par kara
spēka atrašanās sekām Latvijā visā tā 
uzturēšanās laikā. Latvija pati uz
ņēmās ne tikai visu atbildību par 
bruņoto spēku atstāto nevienam ne
va jadzīgo objektu nojaukšanu un 

pie gružoto, piesārņoto teritoriju sakopšanu, bet arī līgumā paredzēja “taisnīgu kom
pensāciju” par atstātajiem īpašumiem.

Krievija kā PSRS turpinātājvalsts starptautiski tiesisko atbildību Latvijas gadījumā 
uzņēmusies tikai daļēji. “Krievija vienmēr rūpīgi izsvērusi pakāpi, kādā tāda turpinā
tība ir tās interesēs, īpaši divpusējās attiecībās un parādu jomā,” norāda Ineta Zie mele.73 
Šāda Krievijas pozīcija, kad tā centusies iegūt visus iespējamos labumus, balstoties uz 
turpinātības doktrīnu, un izvairījusies no atbildības, kas savukārt izriet no šīs pašas 
doktrīnas, neatbilst starptautiskajām paražu tiesībām.74 Baltijas valstu spējas ietekmēt 
Krieviju, lai tā uzņemtos pienācīgu atbildību par padomju karaspēka nodarītajiem 
zaudējumiem un citām tā uzturēšanas sekām Baltijas reģionā, izrādījās nepietiekamas 
starpvalstu sarunās un līgumu slēgšanas procesā.

Noslēgtos līgumus gan Latvijā, gan Krievijā joprojām vērtē pretrunīgi. Latvijā vieni 
tos uzskata par diplomātisku uzvaru, citi – par politisko kompromisu. Vēl citi – par 
nepamatotu piekāpšanas Krievijai. Vērtējot Krievijas tagadējās attiecības ar Ukrainu, 
Gruziju, Moldovu un citām valstīm, no šodienas viedokļa gan vairāk izskatās, ka sa
sniegtais kompromiss Latvijai ir izdevīgs.

73 Ziemele I. State Continuity and Nationality: the Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined 
by International Law. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 93. 

74 Mälksoo L. Illegal Annexation and State Continuity: the Case of the Incorporation of the Baltic States by the 
USSR. A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law. Leiden, Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2003, p. 258. 

18. att. Latvijas un Krievijas starpvalstu līgumu paketes 
parak stīšana par bijušās PSRS Bruņoto spēku izvešanu no 
Latvijas. Maskavā 1994. gada 30. aprīlī. Krievijas Federācijas 
prezidents  Boriss  Jeļcins (no kreisās), Latvijas prezidents 
 Guntis  Ulmanis (centrā) un Latvijas Republikas Ministru 
prezidents  Valdis  Birkavs (pa labi). A. Dubrovska foto
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Militārrūpnieciskais komplekss Latvijā

Padomju Savienības bruņotajiem spēkiem nepieciešamo tehniku un bruņojumu, 
kā arī mobilizācijas rezervju krājumus kara gadījumam gandrīz pilnībā nodrošināja 
valsts rūpniecība. Tas nebija viegls uzdevums bruņošanās sacensības apstākļos. Aukstā 
kara laikā līdz pat 70. gadu vidum Padomju Savienība bruņojuma jomā (izņemot 
starpkontinentālo ballistisko raķešu attīstību) no ASV atpalika par 4–5 gadiem.75

Ņemot vērā bruņoto spēku un rezervju apjomīgās, arvien pieaugošās vajadzības, 
kā arī nepieciešamību palielināt militārtehnisko palīdzību Varšavas līguma valstīm un 
satelītvalstīm, jau tā militarizēto tautsaimniecību vajadzēja padarīt daudz efektīvāku, 
kvalitatīvāku un konkurētspējīgāku militārās tehnikas un bruņojuma ražošanas jomā. 
Jauno militārrūpnieciskā kompleksa (MRK) sistēmu visa Padomju Savienībā ieviesa 
1965. gadā. MRK visu tautsaimniecību pakļāva militārajām vajadzībām, nosakot tās 
par ārkārtēju prioritāti. MRK ne tikai apvienoja aizsardzības rūpniecības nozares, bet 
arī iekļāva ar tām saistīto rūpniecību un visu iespējamo padomju zinātnes potenciālu. 
Sākot no augstākā politiskā līmeņa līdz tiešajiem izpildītājiem MRK, militārā pasūtī
juma izpildē komunistiskās partijas vadībā un uzraudzībā apvienoja rūpniekus, mili
tārpersonas, valsts birokrātiju, zinātnes un tehnikas eliti.

Jaunā MRK augstāko politisko vadību nodrošināja PSRS Aizsardzības padome, 
kuru vadīja PSKP CK ģenerālsekretārs. Augstākā izpildinstitūcija bija PSRS Ministru 
padomes Prezidija Militārrūpnieciskā komisija. MRK iekļāva 9 ministrijas un vēl 10 ar 
aizsardzību saistītās ministrijas, kā arī PSRS Zinātņu akadēmiju.76 Gandrīz visas LPSR 
ministrijas un to uzņēmumu lielākā daļa, kā arī LPSR Zinātņu akadēmija un daudzi 
tās institūti bija tieši iesaistīti MRK pasūtījumu izpildē.

Padomju militārajam kompleksam Latvijā bija 12 lielas PSRS Aizsardzības minis
trijai tieši pakļautas militārās rūpnīcas, kurās bija nodarbināti ap 500 cilvēku katrā, un 
8 mazākas militārās rūpnīcas vai specializētie militārie cehi, kuros bija ap 200–300 
strādājošo katrā.77 Šajās rūpnīcās un cehos tikai vadība un administratīvais personāls 
bija militārpersonas, pārējie – brīva līguma strādnieki, kuri apņēmušies neizpaust mi
litāros noslēpumus. Militārās rūpnīcas Latvijā lielākoties bija nodrošinātas ar jaunāka
jām tehnoloģijām un iekārtām, taču tās bija samērā nenozīmīgas un nelielas. Tās nera
žoja nedz kara tehniku, nedz ieročus, bet tikai atsevišķas to daļas. Militārās rūpnīcas 
Latvijā galvenokārt remontēja visdažādāko militāro tehniku, sākot ar tankiem un 
bruņu mašīnām līdz zemūdeņu, kuģu un lidmašīnu dzinējiem. Miera laikā tās remon
tam saņēma arī starptautiskajos militārajos konfliktos cietušo tehniku no Vjetnamas, 
Afganistānas, Ēģiptes u.c. valstīm. Kara gadījumā ar NATO Latvijas militārajās rūpnī
cās būtu jāremontē pirmā ešelona valstu, Rietumu karaspēka grupējuma Vācijā un 
Ziemeļu karaspēka grupējuma Polijā karadarbībā cietusī kara tehnika. Pēc Latvijas ne
atkarības atgūšanas militāro rūpnīcu darbgaldus un inventāru, izejvielas un produk
ciju pārņēma Krievijas Federācija.

75 Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex. Papers Aleksanteri, № 2, 2011, p. 6; Золотарев В.  А., 
Путилин Б. Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война, с. 442, 461.

76 Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex, p. 7.
77 Upmalis I., Tilgass Ē., Dinevičs J., Gorbunovs A. Latvia – USSR Military Base. 1939–1998, p. 162.

Tālavs Jundzis, Ilgonis Upmalis     LATVIJA – PSRS KARABĀZE 



626 LATVIJA UN LATVIEŠI     II sējums 

Militārās produkcijas lielāko daļu 
Latvijā saražoja civilās rūpnīcas atbil
stoši PSRS Ministru padomes Prezi
dija Militārrūpnieciskās komisijas di
rektīvām un attiecīgo ministriju un 
resoru pasūtījumiem. Latvijas rūp
niecības flagmaņi – Valsts elektroteh
niskā fabrika (VEF), “Alfa” (390. rūp
nīca), “Komutators” (916. rūpnīca), 
Rīgas A. Popova radiorūpnīca, Dīzeļ
rūpnīca un vairākas citas –  līdzās 
 civila rakstura produkcijai daudz lie
lākos apjomos pildīja militāros pasū
tījumus. Rīgas aparātbūves rūpnīca 
“Alfa” tika modernizēta un pārstruk
turēta tiktāl, ka beigās tā jau ražoja 
gandrīz tikai militāro produkciju, 
t.sk. pusvadītājus, mikroshēmas bal
listiskajām un spārnotajām raķetēm 

un aparātus kosmiskajai tehnikai.78 Olaines ražošanas apvienības Biohim reaktiv rūpnīca 
Reagent vēl 70. gadu beigās komplektēja un ražoja mikrobioloģisko krāsvielu komplek
tus bioloģisko ieroču indikācijai,79 šajā apvienībā ražoja arī raķešu degvielu.

Latvijā bija maz tādu uzņēmumu, kas neko neražoja MRK vajadzībām. Militāro 
produkciju vai produkciju militārām vajadzībām ražoja arī trikotāžas, šūšanas, apavu 
un pat pārtikas rūpnīcās. Audumu fabrikā “Rīgas audums” 1967. gadā uzcēla slepenu 
cehu, kurā ražoja metalizētu audumu militārām vajadzībām elektromagnētiskā staro
juma “ekranizācijai”. Liepājas maizes kombināts ne tikai apgādāja ar maizi pilsētas 
iedzī votājus un karaspēka daļas, bet ik dienas saražoja astoņas tonnas sausiņu neaiz
skaramajām rezervēm kara gadījumam.80 Katrai civilajai rūpnīcai bija noteikti plāni, 
ko un kā tā ražos kara laikā.

Visās civilajās rūpnīcās, kas ražoja produkciju militārajām vajadzībām, pastāvīgi 
strādāja MRK pārstāvji – militārpersonas, kuras uzraudzīja un kontrolēja militārās 
produkcijas ražošanu un tās kvalitāti, pieņēma saražoto produkciju, ja tā atbilda no
teiktajām prasībām. Slepenības apstākļos šajās rūpnīcās strādājošie maz zināja, kam 
tieši domāta viņu izgatavotā produkcija un kur tā tiks izmantota. Daudzām no šīm 
rūpnīcām nebija nosaukumu, bet tās apzīmēja ar pasta kastītes numuru, pēc kura tās 
varēja identificēt tikai šaurs cilvēku loks.

Militārrūpnieciskajā kompleksā svarīga loma bija ierādīta zinātnei. Kā savos me
muāros norāda M. Gorbačovs, pat viņu ir pārsteidzis fakts, ka ik gadus no zinātnei pa

78 О плане производства военной техники на 1959 год. LVA, 270. f., 1c. apr., 1252. l., 22.–23. lp.
79 Sk. Приказ Всесоюзного обьединения промышленности химических реактивов и особо чистых 

веществ (Союзреактив) № 5с (секретно) от 3 марта 1977 года “Об организации производства микро
биологических красителей”. LVA, 1310. f., 1a. apr., 7. l., 1.–2. lp.

80 Служебное письмо. 8 апреля 1963 года. LVA, 851. f., 1a. apr., 89. l., 24. lp.

19. att. PSRS Aizsardzības ministrijas kara aviācijas un kosmiskās 
tehnikas 30. centrālā zinātniski pētnieciskā institūta priekšnieka 
vietnieks Aleksejs Gubarevs Olaines ražošanas apvienībā 
“Bioķīmiskie reaktīvi”. 1980. gads
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redzētajiem 25  miljardiem rubļu 
20  miljardi izmantoti militārtehnis
kiem pētījumiem un izstrādnēm.81 
Padomju Latvijas zinātne nebija tik 
lielā mērā militarizēta, jo politiski 
nedrošajās Baltijas valstīs nebija īstā 
vieta militāri stratēģisku pētījumu 
attīstīšanai. 

Latvijas zinātnieku pētījumi 
 militārrūpnieciskajam kompleksam 
lie lākoties bija saistīti ar raķešu un 
kosmosa kuģu izolācijas materiālu 
meklējumiem, zemas temperatūras 
plazmas ķīmiju, optisko materiālu 
uzlabošanu, raķešu degvielas papild
komponentu meklējumiem, raķešu 
palaišanas šahtu aizsardzību no ko
rozijas. Militārām vajadzībām tika 
izstrādātas arī dažādu aprēķinu metodes. Ievērību guva Latvijas zinātnieku izstrādātais 
izolācijas materiāls “Ripors”, kā arī kompozītmateriāli raķešu čaulām. Šos darbus veica 
Polimēru mehānikas institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Neorganiskās ķīmijas insti
tūtā, Organiskās sintēzes institūtā, Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā, da
ļēji arī Bioloģijas un Mikrobioloģijas institūtā.82 

Jau 80. gados MRK Padomju Savienībā ražoja 25 procentus no nacionālā kop
produkta un trīs ceturtdaļas no visiem zinātniskajiem pētījumiem bija koncentrētas šī 
kompleksa vajadzībām.83 MRK kļuva par centrālo un vadošo nacionālās ekonomikas 
sektoru valstī, kas ļāva panākt paritāti ar ASV bruņojuma jomā. Tas pilnībā notika uz 
civilajām vajadzībām nepieciešamās produkcijas rēķina, jo pēdējos divdesmit gados 
nacionālais kopprodukts nepieauga.84

Militārrūpnieciskais komplekss Padomju Savienībā strādāja visdziļākajā slepenībā. 
Kā savās atmiņās raksta M. Gorbačovs, pieeja MRK datiem valstī bijusi vien diviem 
trim cilvēkiem.85 Padomju Savienība arī noliedza šāda kompleksa esamību valstī, uz
sverot, ka militārrūpnieciskais komplekss ir agresīvs imperiālistisko valstu ekonomikas 
un politikas pamats.86 Tikai tagad parādās publikācijas un daļēji pieejami arhīvu doku
menti, kas dod zināmu priekšstatu par MRK Padomju Savienībā un Latvijā padomju 
periodā.

81 Горбачев М. Жизнь и реформы. Книга 1. Москва: Новости, 1995, с. 334.
82 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998, 301. lpp.
83 Bystrova I. Russian Military – Industrial Complex, p. 7.
84 Золотарев В. А., Путилин Б. Г. Месть за победу. Советский Союз и холодная война, с. 465.
85 Горбачев М. Жизнь и реформы, с. 334.
86 Sk.: Военно промышленный комплекс (ВПК). Военный энциклопедический словарь. Москва: Военное 

издательство, 1984, с. 144.

20. att. Ungārijas Tautas Republikas aizsardzības ministrs 
Lajošs Cinege VEF apmeklējuma laikā. Rīga, 1971. gads 
(LVKFFDA, 47815N)
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Militārrūpnieciskais komplekss Latvijā beidza darboties, sabrūkot Padomju Savie
nībai. Latvijai atgūstot neatkarību, civilās rūpnīcas, kas ražoja militāro produkciju, tika 
pārprofilētas uz citiem produkcijas veidiem, bet šis process nebija viegls un daudzas 
ražotnes tika slēgtas. PSRS Aizsardzības ministrijai pakļautās militārās rūpnīcas Latvijā 
tika slēgtas padomju armijas izvešanas laikā, un to aprīkojumu, produkciju, izejvielas 
un materiālus pārņēma Krievijas Federācija.

Secinājumi

Padomju Savienība visā savā pastāvēšanas vēsturē nemitīgi centusies panākt, no
drošināt vai saglabāt kontroli pār Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijām, kuras 
tai bijušas ģeopolitiski un stratēģiski nozīmīgas savas varenības un drošības stiprināša
nai. Militārais spēks šajos procesos vienmēr spēlējis svarīgu, ja arī ne izšķirošo lomu.

Otrā pasaules kara sākumposmā Padomju Savienība, vienojoties ar nacistisko Vā
ciju, Baltijas valstu teritorijas iekļāva savu ģeopolitisko interešu sfērā, lai tās padarītu 
par militāro placdarmu Krievijas centrālo rajonu aizsardzībai militāra uzbrukuma ga
dījumā. Lai šo plānu īstenotu, vispirms Padomju Savienība piespieda Baltijas valstis 
savās teritorijās izvietot padomju karabāzes, bet pēc tam šīs valstis okupēja un prettie
siski anektēja. Latvijas un pārējo Baltijas valstu armijas tika likvidētas, daļu personāla 
demobilizējot vai fiziski iznīcinot, vēl daļu – iekļaujot Sarkanajā armijā. 

Pēc Otrā pasaules kara Baltijas valstis tika paturētas Padomju Savienībā, apspiežot 
nacionālo partizānu bruņoto pretošanos un represējot brīvības cīnītājus. Latvijas teri
torija ieguva jaunu stratēģisku nozīmi Padomju Savienības un Varšavas līguma valstu 
konfrontācijā un potenciālajā militārajā konfliktā ar NATO. Tā kļuva par vienu no stra
tēģiskajiem priekšposteņiem un atbilstoši tika gatavota iespējamajai karadarbībai Balti
jas kara apgabala sastāvā, piesaistot arī Baltijas flotes spēkus. Militārā sistēma Latvijā 
atbilstoši PSRS militārajai doktrīnai bija orientēta ne tik daudz uz aizsardzību kā uz
brukumu Rietumvalstīm, izmantojot gan kodolieročus, gan konvencionālo karaspēku.

Latvijas teritorijas stratēģiskais nozīmīgums noteica tās augsto intensīvo militari
zācijas pakāpi un nodrošinājumu ar modernākajiem ieročiem. Latvijā atradās visu 
bruņojuma veidu karaspēks: sauszemes, gaisa, pretgaisa aizsardzības, raķešu un jūras 
kara flote. Līdzās taktiskajiem un aizsardzības tipa ieročiem atradās arī vairāki desmiti 
vidējās darbības attāluma ballistisko raķešu, t.sk. uz zemūdenēm. Visi karaspēka veidi 
bija nodrošināti arī ar kodolieročiem, kurus no Latvijas izveda tikai neilgi pirms Pa
domju Savienības sabrukuma. Armijai un kara flotei Latvijā bija ekskluzīvas tiesības – 
tās vēlmes un vajadzības netika apspriestas, bet tika izpildītas.

Lai nodrošinātu sabiedrības atbalstu padomju bruņotajiem spēkiem, Latvijā bija 
izstrādāta un ieviesta labi pārdomāta plaši izvērsta sabiedrības militarizācijas sistēma. 
Tās centrā atradās obligātais militārais jauniešu dienests un rezervistu militārās apmā
cības. Militarizācija sākās jau skolās un turpinājās darba kolektīvos, kā arī ar dažādu 
sabiedrisko organizāciju starpniecību. Viena no sabiedrības militarizācijas izpausmēm 
bija militārrūpnieciskais komplekss, kam lielā mērā bija pakļauta Latvijas tautsaimnie
cība un daļēji arī zinātne.
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Pēc PSRS sabrukuma tās karaspēku Latvijā savā jurisdikcijā pārņēma Krievijas 
 Federācija, ar kuru Latvijai bija smagas starpvalstu sarunas divu gadu garumā par ka
raspēka izvešanas nosacījumiem. To rezultātā Latvijai pašai nācās uzņemties pilnu at
bildību par karaspēka piesārņoto un pielūžņoto teritoriju sakopšanu, kā arī nodrošināt 
sociālās garantijas šeit palikušajiem militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes 
 locekļiem.

Par autoriem

Tālavs Jundzis (dz. 1951) – Dr. habil. sc. pol., Dr. iur., Latvijas Universitātes 
profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs, Latvijas Zinātņu akadē
mijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs, Eiropas Zinātņu 
un mākslu akadēmijas loceklis, Juridiskās koledžas direktors. Latvijas Republi
kas Augstākās padomes deputāts (1990–1993) un tās Aizsardzības un iekšlietu 
komisijas priekšsēdētājs (1990–1991), Latvijas Republikas Augstākās padomes 
Aizsardzības štāba priekšnieka vietnieks (1991. gada janvārī), vēlāk – atjaunotās 
Latvijas Republikas pirmais aizsardzības ministrs (1991–1993). Vairāk nekā 
200 zinātnisku rakstu un vairāku monogrāfiju autors vai līdzautors. Pēta starp
tautiskās un nacionālās drošības, tiesību vēstures problēmas. 

Ilgonis Upmalis (dz. 1937) – inženieris, Latvijas valdības izveidotā Krievi
jas Federācijas jurisdikcijā esošās armijas izvešanas kontroles biroja vadītājs 
(1992–1995). PSRS armijas Baltijas kara apgabala kara celtniecības daļas Augst
spriegumu laboratorijas vadītājs (1960–1989). Rīgas Kurzemes rajona padomes 
deputāts (1989–1993). Latvijas Ārlietu ministrijas Diplomātiskā servisa galve
nais speciālists (1996–1999). Kopš 2006. gada pēta PSRS militāristu atrašanos un 
darbību Latvijā. Apsekojis bijušās karaspēka daļu dislokācijas vietas, izveidojis 
uzskaites kartotēku un pirmo reizi uzrādījis tās Latvijas ģeogrāfiskajā kartē. 
 Autors vairākām publikācijām par PSRS armiju un militārrūpniecisko kom
pleksu Latvijā, ar līdzautoriem publicējis trīs monogrāfijas.

Raksta sagatavošanā kā konsultants militārajos jautājumos piedalījies Jānis 
Aivars Baškers.

Tālavs Jundzis, Ilgonis Upmalis     LATVIJA – PSRS KARABĀZE 



Tālavs Jundzis, Zigmārs Turčinskis

PRETOŠANĀS PADOMJU UN NACISTISKAJAM 
REŽĪMAM LATVIJĀ 1940.–1985. GADĀ

Latvijas tauta aizstāvējusi savu valstiskumu, pretojoties gan padomju okupācijai un prettiesiskajai 
aneksijai, gan nacistiskās Vācijas okupācijai. Raksta ietvaros aplūkojamajā periodā no 1940. gada 
līdz 1985. gadam pretošanās okupācijas varām īstenojusies nepārtraukti. Gandrīz desmit gadu 
garumā, cerot uz Rietumvalstu palīdzību, pret padomju režīmu cīnījās nacionālie partizāni (meža
brāļi). Daļa sabiedrības gan nacistiskajam, gan padomju režīmam pretojās nemilitārā veidā, izman
tojot visdažādākās nevardarbīgās pretošanās formas. Lai arī neviens no pretošanās veidiem šajā 
periodā vēl nepanāca gaidītos rezultātus, pati pretestība apliecināja tautas gribu atjaunot zaudēto 
valsti un nodrošināja valstiskās nepārtrauktības doktrīnas piemērošanu, atjaunojot Latvijas valsti 
1990.–1991. gadā. Raksta mērķis ir parādīt, kā izpaudās Latvijas tautas centieni aizstāvēt Latvijas 
valstiskās neatkarības ideju un atjaunot zaudēto neatkarību okupācijas varu laikā un apstākļos.

Atslēgvārdi: bruņota pretošanās, disidenti, mežabrāļi (nacionālie partizāni), neatkarības atgūšana, 
nelegālie izdevumi, nelegālās (pretpadomju) organizācijas, nevardarbīgā pretošanās, pretpadomju 
darbība, pretošanās kustība.

Sākotnēji Latvijas Republikas neatkarības vēsture bija visai īsa un ilga tikai 
22 gadus no 1918. gada līdz 1940. gadam. To pārtrauca padomju okupācija un pret
tiesiskā aneksija, kuras tiesiskumu nekad nav atzinusi ASV, Lielbritānija, Francija un 
daudzas citas pasaules valstis. Latvijai uzspiestā padomju vara 1940.–1941. gadā valstī 
ieviesa represīvu totalitāru režīmu. Drīz vien – 1941. gada jūnijā Latvijā iebruka nacis
tiskās Vācijas karaspēks. Tā rezultātā Latvijā gandrīz četrus gadus valdīja nacistiskais 
okupācijas režīms, kas tāpat vērsās pret jebkādiem centieniem neatkarību zaudējušās 
valsts atjaunošanā. Latviešu leģionā iesauktie un brīvprātīgie velti loloja cerības, ka na
cisti kādreiz varētu pieļaut neatkarīgas Latvijas atdzimšanu. Padzenot hitleriešus no 
Latvijas 1944.–1945. gadā, Sarkanā armija nodrošināja padomju varas atgriešanos Lat
vijā. J. Staļins, izmantojot sabiedroto Rietumvalstu nekonsekvenci, panāca, ka arī pēc 
Otrā pasaules kara Latvija un pārējās Baltijas valstis palika padomju okupācijas jūgā kā 
PSRS republikas. Rietumvalstis vien turpināja savu “neatzīšanas” politiku attiecībā uz 
Baltijas valstu prettiesisko aneksiju.

Gan staļiniskais, gan nacistiskais režīms Latvijā, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, 
laikā no 1940. gada līdz 1953. gadam iznīcināja tūkstošiem nevainīgu civiliedzīvotāju, 
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īstenojot uz šķiru cīņu balstītas masveida deportācijas un jelkad agrāk nepieredzētas 
iedzīvotāju represijas. Jeila Universitātes vēstures profesors Timotijs Snaiders šī 
 iemesla dēļ Baltijas valstis ierindo “asinszemju” sarakstā līdzās reģioniem, kurus mūs
dienās aizņem Polija, Ukraina, Baltkrievija un daļa Krievijas.1 Asiņainie  režīmi nevar
darbīgo pretošanos un civilo nepakļaušanos padarīja grūti īstenojamu un piespieda 
daudzas nelegālās pretestības grupas gatavoties bruņotai cīņai vai  ķerties pie ieročiem.

Bruņotā un nevardarbīgā pretošanās

Latvijas tauta laikā no 1940. gada līdz 1985. gadam, kad totalitāro režīmu nomai
nīja M.  Gorbačova demokratizācijas procesi, ir izrādījusi pretestību tādā vai citādā 
veidā gan vienam, gan otram okupācijas režīmam. Atsevišķi bruņoti ekscesi bijuši gan 
padomju pirmās okupācijas laikā, gan jau plašākā mērogā – pret nacistisko režīmu, 
kad bruņotā cīņā iesaistījās arī kurelieši un Roberta Rubeņa vadītais bataljons. Tomēr 
plašākā bruņotā pretestība risinājās tūlīt pēc Otrā pasaules kara beigām, kad vairāk 
nekā 12 000 mežabrāļu (nacionālie partizāni) ar ieročiem rokās cīnījās pret padomju 
režīmu. Viņi rīkoja diversijas, spridzināja tiltus un noliktavas, uzbruka padomju aktī
vistiem, iesaistījās kaujās ar okupācijas varas un represīvā aparāta pārstāvjiem, arī ar
mijas vienībām.

Bruņotā pretošanās tomēr nedeva cerētos rezultātus, jo spēku samērs bija izteikti 
asimetrisks. Kaujinieku skaits bija relatīvi neliels, apbruņojums slikts, apgāde sarežģīta 
un neregulāra. Turpretim padomju vara pret mežabrāļiem izmantoja gan miliciju, gan 
savu drošības dienestu un tā vienības, speciālus iznīcinātāju bataljonus, kā arī armiju. 
Jau bruņotās pretestības sākumā (1945. gadā) krita 1089 cīnītāji, 1355 tika arestēti, no
tiesāti, nošauti vai izsūtīti uz Sibīriju.2 Kad mežabrāļi nesagaidīja cerēto Rietumvalstu 
militāro palīdzību un viņu zaudējumi kļuva arvien lielāki, bruņotās pretestības bez
spēcība kļuva acīmredzama, un jau 1952.–1953. gadā tā Latvijā apsīka.

Turpretī nevardarbīgā un nemilitārā civilā pretošanās okupācijas režīmiem neap
stājās ne brīdi ne padomju, ne nacistiskās okupācijas laikā, lai arī tā nebija masveidīga, 
nedz pietiekami organizēta un vadīta. Totalitāro un asiņaino režīmu apstākļos tas ne
bija iespējams. Lai arī civilā pretošanās, tāpat kā bruņotā cīņa līdz pat 80. gadu otrajai 
pusei nedeva gaidītos rezultātus, tā palīdzēja uzturēt tautā dzīvu valstiskās neatkarības 
ideju un veicināja Tautas atmodu, kas ļāva atgūt brīvību 20. gs. 90. gadu sākumā. Pre
tošanās padomju režīmam pēc M. Gorbačova nākšanas pie varas 1985. gadā, sākoties 
pārbūvei, demokratizācijas un atklātības procesiem, ieguva jaunas iespējas. Tās īste
noja atšķirīgās formās un veidos, kam veltīts atsevišķs raksts šajā krājumā. 

Nevardarbīgā civilā pretošanās jeb nemilitārā pretošanās ir jebkura indivīda, cil
vēku grupas, veselas tautas cīņa par savu brīvību un taisnīgumu, par savām tiesībām 
un likumiskajām interesēm, izmantojot psiholoģiskus, sociālus, ekonomiskus un 

1 Snyder T. D. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
2 Izziņa par NKVD IB operatīvo kaujas un dienesta darbību Latvijas PSR un gūtajiem rezultātiem 1945. gadā. 

LVA, 101. f., 9. apr., 69. l., 29. lp.
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 politiskus, kā arī citus nemilitāra rakstura līdzekļus. Apspiestās tautas to nereti lietoju
šas un lieto cīņā pret totalitāriem un nedemokrātiskiem režīmiem, arī lai aizstāvētos 
pret agresoriem un okupantiem.3 

Nevardarbīgā pretošanās ir labākais cīņas veids konfliktā, kad pušu spēki ir ne
vienlīdzīgi un pieveikt pretinieku ar spēku fiziski nav iespējams. Līdzekļu daudz
veidība, formu un metožu dažādība, to netradicionālais raksturs ir viena no nevardar
bīgās pretošanās kā cīņas stratēģijas galvenajām priekšrocībām.4

Pretošanās okupācijas režīmiem var būt gan aktīva, gan pasīva. Jebkura bruņota 
pretošanās ir aktīva, bet nevardarbīgā pretošanās var būt gan aktīva, gan pasīva. Aktīvā 
nevardarbīgā pretošanās ir apzināti mērķtiecīga darbošanās pret režīmu, bet pasīvā 
nevardarbīgā pretošanās nozīmē ārēji slēptu attieksmi pret režīmu, to ignorējot vai iz
vairoties no tā rīkojumu un prasību pildīšanas. Šajā rakstā galvenā uzmanība pievērsta 
aktīvās pretošanās analīzei.

Analizējamajā laika periodā nacionālā pretošanās okupācijas režīmiem Latvijā 
tādās vai citādās formās un veidos 45 gadu laikā īstenojās nepārtraukti. Tas ir viens no 
būtiskiem argumentiem, lai pamatotu neatkarīgās Latvijas valsts juridisko pastāvēšanu, 
tās juridisko turpinātību un nepārtrauktību arī okupācijas apstākļos. To kā argumentu 
ne reizi vien izmantojusi arī ASV valdība, lai pamatotu savu neatzīšanas politiku attie
cībā uz Baltijas valstu prettiesisko aneksiju Padomju Savienībā.5 No šī viedokļa īpaši 
svarīga būtu nacionālās pretošanās izpēte, kam līdz šim Latvijā pievērsta zināma 
uzmanība,6 bet atsevišķi periodi un aspekti izpētīti tikai virspusēji. Tas īpaši attiecas uz 
periodu no 1953. gada līdz 1985. gadam. Dokumentu un citu avotu trūkuma dēļ ma
zāka uzmanība šiem jautājumiem pievērsta ārzemju pētnieku darbos. Daži pētījumi 
veikti baltiešu trimdas apstākļos, bet arī tos ierobežojusi arhīvu nepieejamība padomju 
laikos.7 Kā staļinisti un padomju vara apkaroja nacionālo pretošanos, t.sk. Baltijas val
stīs, varam lasīt vairākās grāmatās.8

Pretošanās motīvus gan nacistiskajam, gan staļiniskajam un komunistiskajam re
žīmam noteica gan šo režīmu ideoloģiskais noliegums, gan to nepamatotās represijas 

3 Civil Resistance and Power Politics: the Expierence of Nonviolent Action from Gandhi to the Present. Ed. by 
A. Roberts, T. G. Ash. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 1–8.

4 Sharp G. Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential. Boston: Porter Sar
gent, Extending Horizons Books, 2005, pp. 49–54.

5 Sk.: ASV prezidenta paziņojumu ANO Ģenerālajai Asamblejai 1983. gada 27. jūlijā. Doc/38/318, 28 July 
1983. Thirty–eighth session, in connection with item 86 of the provisional agenda, A/38/150/. Citēts pēc: 
Grant T.  D. United States Practice Relating to the Baltic States, 1940–2000. Baltic Yearbook of Internatio-
nal Law. Ed. by I. Ziemele. Vol. 1, 2001. The Hague; London; New York: Kluwer Law International, 2002, 
pp. 59–61.

6 Sk.: Ivanovs A. Nacionālā pretošanās Latvijā 20. gadsimta 40.–80. gados Latvijas historiogrāfijā. Okupētā 
Latvija 1940–1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940–1990: 
research of the Commision of the Historians of Latvia, 2005. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 
27.–70. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.).

7 Sk., piemēram: Šilde Ā. Pretestības kustība Latvijā: veltījums latviešu jaunatnei. Stokholma: Latviešu Nacio
nālais fonds, 1972; Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990. Expanded 
and updated ed. London: Hurst, 2006. 

8 Sk., piemēram: Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge 
Uni versity Press, 2010.
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pret konkrētām cilvēku grupām, gan arī vienkārši nevēlēšanās pieņemt tos vai citus 
sociāli ekonomiskos pārkārtojumus. Nacionālisms tad nereti kļuva par platformu, kas 
apvienoja patriotus un režīma pretiniekus, kuri šo režīmu ienīda dažādu iemeslu dēļ.9 
Šajā rakstā aplūkota gan bruņotā, gan nevardarbīgā pretošanās okupācijas režīmiem, 
kuras tiešs vai netiešs mērķis bija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana, centieni 
nosodīt un nesamierināties ar okupāciju, atgādinot par prettiesisko Latvijas aneksiju 
un tās tiesībām būt neatkarīgai. Atsevišķu indivīdu vai formālu un neformālu grupu 
iesaistīšanās okupācijas apstākļos šo mērķu un centienu sasniegšanā ar visdažādāka
jiem līdzekļiem un metodēm tiek apzīmēta kā pretošanās kustība.

Rakstā nav analizēts viss plašais pretošanās spektrs, t.sk. poļu, ebreju un citu na
cionālo grupu  pretošanās padomju vai nacistiskajam režīmam Latvijas teritorijā, ja šī 
pretošanās nebija vērsta uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tāpat ārpus raksta atstāta 
padomju partizānu cīņa nacistu okupētajā Latvijā, ko organizēja Padomju Savienība 
savās interesēs. Arī ebreju glābšana no nacistiem Latvijā, ko varonīgi veica daudzi lat
vieši, bija apbrīnojami drosmīga pretošanās tā laika okupācijas režīmam, bet nav ap
skatīta šajā rakstā, jo tā nebija tieši saistīta ar Latvijas neatkarības atjaunošanas ideju. Šī 
paša iemesla dēļ rakstā nav analizēta “nacionālkomunistu” kustība Latvijā 20. gs. 
50. gadu otrajā pusē, kas vēlējās pastāvošo režīmu uzlabot, nevis atjaunot neatkarīgu 
Latviju.

Pretošanās okupācijas režīmam un aneksijai 1940.–1941. gadā

Latvijas okupācija 1940. gada jūnijā īstenojās bez militāras pretošanās, ko lielā 
mērā noteica K. Ulmaņa autoritārā režīma mēģinājums izvairīties no bezcerīgas asins
izliešanas desmitkārtīga padomju militārā pārsvara priekšā. Tomēr drīz vien jaunās 
varas nežēlīgās represijas pret iedzīvotājiem un sarkanais terors Latvijā radīja dziļu sa
biedrības neapmierinātību un pretestību.

Lielākoties sabiedriskā pretošanās bija spontāna un neorganizēta. Individuālā 
kārtā cilvēki izmantoja visdažādākos veidus, kā paust protestu okupācijas varai un ko
laboracionistu valdībai. Vairākas augstas amatpersonas izlēma nesadarboties ar jauno 
prettiesisko varu, izdarot pašnāvību. Viņu vidū bija Latvijas robežsardzes priekšnieks 
ģenerālis Ludvigs Bolšteins, kurš 1940. gada 21. jūnijā nošāvās savā kabinetā, atstājot 
pirmsnāves vēstuli: “Savai priekšniecībai. Mēs, latvieši, sev uzcēlām jaunu staltu ēku – 
savu valsti. Sveša vara grib piespiest, lai mēs to paši noārdām. Es nespēju piedalīties.”10

Nepiedalīšanās padomju varas iniciētajās Saeimas vēlēšanās, biļetenu sabojāšana 
un aprakstīšana ar pretpadomju u.c. saukļiem bija viena no protesta izpausmes for
mām. Īpaši aktīvi tā izpaudās PSRS Augstākās padomes vēlēšanās 1941. gada 12. jan
vārī. Jau pirms vēlēšanām parādījās Latvijas neatkarības patriotu sagatavotas nelegālās 
lapiņas, kas aicināja boikotēt šīs netaisnīgās vēlēšanas un cīnīties par brīvu Latviju. 

9 Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands, p. 311.
10 L. Bolšteina pirmsnāves vēstules noraksts. Pieejams: http://www.eokupacijasmuzejs.lv/#!/lv/eksponats/0328 

(skatīts 15.03.2016.).
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Piemēram, Jēkabpils vidusskolas vecāko klašu 
skolēnu nelegālā organizācija “Viesturieši” sava 
skolotāja Osvalda Pūpola vadībā jau 1940. gada 
decembrī sagatavoja un izplatīja vairākus sim
tus uzsaukumu “Latvieši!”, aicinot neatdot savas 
balsis vēlēšanās par verdzību un nabadzību.11 

Iedzīvotāji centās arī boikotēt padomju 
varas organizētos propagandas mītiņus, slepus 
izsmēja tos un stāstīja anekdotes par tajos 
 notiekošo. Samērā daudz bija gadījumu, kad 
nemanot tika norauti sarkanie padomju ka
rogi,  dažkārt to vietā parādījās brīvās Latvijas 
sarkan baltsarkanie karogi. Ģimenes un tuvu 
draugu privātās saiešanās tika apspriestas oku
pācijas varas kārtējās ļaundarības, slepus dzie
dātas patriotiskas Latvijas neatkarības laika 
dziesmas.

Drīz pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā un steigšus noorganizētajām pret
tiesiskajām jaunas Saeimas vēlēšanām daudzviet veidojās slepenas pretošanās organi
zācijas, kas lielākoties bija mazskaitlīgas un darbojās nevardarbīgi. Tās parasti izveido
jās darbavietās un mācību iestādēs, kur dalībnieki bija labi pazīstami un varēja 
uzticēties cits citam. Šo grupu dalībnieki ne tikai slepus apsprieda politiskus jautāju
mus, bet organizēja arī dažādas politiskas akcijas, t.sk. slepus drukāja un izplatīja paš
izgatavotas pretpadomju lapiņas, avīzes, žurnālus, boikotējot padomju varas rīkotos 
pasākumus.

Zīmīgi, ka aktīvi nevardarbīgās pretošanās kustības dalībnieki nāca tieši no sko
lām, kur gan skolēni, gan skolotāji 1940.–1941. gadā izveidoja vairākus nelegālus 
 pulciņus. Rīgas Amatu skolas pretošanās organizācijas “Latvijas atbrīvotājs” biedri 
deva pat svinīgu solījumu un zvērestu ziedot visus savus spēkus, ieskaitot dzīvību, Lat
vijas atbrīvošanai. Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas pretošanās organizācija “Degsme” 
1941. gada novembrī sāka izdot un izplatīt nelegālu žurnālu “Degsme”, nosaucot to par 
izdevumu “sabiedriski latviskai audzināšanai”. Arī organizācijā “Tēvijas sargi” iesaistī
jās skolu jaunieši, t.sk. no Rīgas Valsts tehnikuma. Viena no plašākajām skolēnu poli
tiskajām akcijām tika īstenota 1941. gada 13. maijā, kad vienlaikus Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, 
Bauskā, Tukumā un citās pilsētās vienas stundas laikā 50 skolēni izplatīja ap 5000 pret
padomju uzsaukumu.12 Padomju okupācijas laikā no 1940. gada līdz 1941. gadam Lat
vijā vismaz 15 vidusskolās, tehnikumos un skolotāju institūtos darbojās nelegālas pre
tošanās organizācijas. Četrās skolās kopā ar jauniešiem darbojās arī skolotāji.13 
Pretošanās kustību skolās padomju vara 1940.–1941. gadā centās likvidēt, atlaižot ap 

11 Aicinājums. LVA, 1986. f., 1. apr., 25721. l., 1. sēj., 72. lp.
12 Pretestības kustība. Latvju enciklopēdija = Latvian encyclopaedia. 3. sēj. Red. A. Švābe. Stokholma: Trīs 

zvaigznes, 1953–1955, 2011. lpp.
13 Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā (1940–1941). Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1997, 7.–73. lpp.

1. att. Jēkabpils vidusskolas skolēnu nelegālās 
organizācijas “Viesturieši” uzsaukums – nepiedalīties 
PSRS Augstākās padomes 1941. gada 12. janvāra 
vēlēšanās (Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā. 
Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1997, 53. lpp.)
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1500 skolotāju, arestējot un nododot tiesām vairāk nekā 400 skolotāju, no kuriem 
33 tika  nošauti.14

Izveidojās un aktīvi darbojās arī daudzas pieaugušo pagrīdes grupas: Jaunlatvieši, 
Latvijas Nacionālais leģions, Tēvijas sargi, Latviešu nacionālā savienība, Jauno virs
nieku apvienība, Latvijas Nacionālā karavīru apvienība u.c. Bija mēģinājumi organizēt 
arī bruņotu pretestību prettiesiskajam režīmam Latvijā. 1940. gada nogalē tika izvei
dota slepena “Kaujas organizācija Latvijas atbrīvošanai” (KOLA), kura vāca ieročus un 
munīciju bruņotu akciju īstenošanai. Organizācija tika likvidēta, tās dalībnieki arestēti, 
pirms tiem izdevās sarīkot minētās akcijas. Septiņi KOLAs dalībnieki tika nošauti, bet 
divi saņēma brīvības atņemšanas sodus.15

Pretošanās kustībai Latvijā nebija vienota koordinācijas centra un dalībniekiem 
trūka konspiratīvā darba pieredzes. Sākotnēji viņi vēl nereti bija pārāk vieglprātīgi un 
nerēķinājās ar tik nežēlīgām represijām par jebkuru visnenozīmīgāko pretdarbību vai 
izteikumu pret padomju režīmu. Nāves sods šādos gadījumos kļuva par ierastu parā
dību, un citādi kā par “sarkano teroru” padomju varas politiku Latvijā 1940.–
1941.  gadā nedrīkstētu nosaukt. Totalitārā režīma visaptverošas kontroles apstākļos, 
ieskaitot čekistu un viņu aģentūras slepeno darbību, pretošanās kustības dalībnieki ātri 
vien tika arestēti, nošauti vai citādi sodīti, bet organizētās grupas – iznīcinātas. Laikā 
no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada jūlijam par pretpadomju darbību tika arestētas 
7292 personas.16 Faktiski jau 1941. gada pavasarī Latvijā organizētu nelegālu grupu 
gandrīz vairs nebija.

Par īsu, bet spilgtu lappusi nacionālās pretošanās vēsturē kļuva 1941. gada nacio
nālo partizānu darbība. Neskatoties uz to, ka organizētās pagrīdes grupas Latvijā bija 
sagrautas, Vācijas–PSRS kara sākums izraisīja plašu un stihisku iedzīvotāju sacelšanos 
pret padomju okupāciju. Pirmās partizānu vienības Latvijā sāka veidoties jau pēc 
1941. gada 14. jūnija iedzīvotāju deportācijām, kad no Latvijas uz Sibīriju tika aizvesti 
15 424 cilvēki. Pēc Vācijas uzbrukuma PSRS tādu grupu veidošanās jau izvērtās par 
sacelšanās kustību, kas nebija viendabīga visā Latvijā, jo sakarā ar vācu karaspēka 
straujo virzību uz priekšu Latgalē un Kurzemē daudzviet pat nepaspēja izveidoties. 
Visplašākā tā bija galvaspilsētā Rīgā un Vidzemē, pateicoties tam, ka šajās vietās dislo
cējās Sarkanās armijas 24. teritoriālais korpuss, kura kodolu veidoja bijušās Latvijas 
armijas karavīri. Korpusu bija smagi skārušas 14. jūnija represijas, kad apcietināja vai
rāk nekā 400 latviešu virsniekus. Sākās masveida latviešu karavīru dezertēšana. Papil
dus tam kara pirmajās dienās no korpusa kā politiski neuzticami tika atvaļināti vēl 
2000 virsnieku un kareivju,17 kuri tad arī veidoja galveno nacionālo partizānu vienību 
kodolus Rīgā un Vid zemē. 

14 Skolotāju vajāšana. Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Red. E. Pelkaus. Rīga: 
Nordik, 1999, 132. lpp.; Policy of  Occupation Powers in Latvia 1939–1991: a collection of Documents. Ed. 
E. Pelkaus. Riga: Nordik, 1999. 

15 Tiesas spriedums. 1941. gada 4. novembris. LVA, 1986. f., 1. apr., 25782. l., 480.–481. lp.
16 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 

iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 971. lpp.
17 Savčenko V. 24. strēlnieku korpusa liktenis. Padomju Latvijas Komunists, Nr. 2, 1989, 63.–70. lpp.
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Partizānu vienību lielums svārstījās no pāris cilvēkiem līdz vairākiem simtiem. 
Kopskaitā tur varēja būt ap 6000–8000 partizānu. Galvenās viņu aktivitātes: ieroču 
iegū šana, uzbrukumi bēgošajām sarkanarmiešu vienībām, vietējiem komunistiem un 
padomju varas aktīvistiem. Sīvākās kaujas izvērtās Limbažu, Alūksnes un Smiltenes 
pilsētās un apkārtnē. Šo cīņu rezultātā tika iznīcināti ap 800 sarkanarmiešu, bet apmē
ram 1500  tika sagūstīti. Partizāni vēl pirms vācu karaspēka ierašanās pārņēma varu 
piecās Rīgas priekšpilsētās, 6 apriņķa pilsētās, 13 mazpilsētās un daudzos pagastos.18 
Tā bija plaša tautas sacelšanās.

5. jūlijā karadarbība Latvijā bija beigusies. Vācu armija aizvirzījās tālāk Igaunijā un 
Krievijā. Latviešu partizānu vienības uzbrūkošās vācu armijas daļas sagaidīja kā sa
biedrotos cīņā pret padomju okupāciju, taču ļoti drīz latviešiem nācās vilties savās 
 cerībās. Aiz armijas vienībām Latvijas teritoriju pārņēma vācu militārā un civilā pār
valde. Jau 8. jūlijā vācu okupanti izdeva pavēli, ar kuru izformēja partizānu vienības, 
aizliedza valkāt Latvijas armijas vai aizsargu formas tērpus. Ieroči bija jānodod.19 Vā
cieši dzelžaini ieviesa savu kontroli.

Nacionālā pretošanās nacistu okupācijas laikā 1941.–1945. gadā

Vāciešu iebrukumu Latvijā 1941. gada jūnijā, Latvijas jauno okupāciju un nacis
tiskā režīma iedibināšanu sabiedrības vairākums Latvijā sākotnēji nevis nosodīja, bet 
uzņēma kā atbrīvošanu no boļševikiem un sarkanā terora. Tādējādi vismaz sākuma 
periodā kolaborācijai ar nacistu režīmu Latvijā un pārējās Baltijas valstīs bija būtiskas 
atšķirības no kolaborācijas nacistu okupētajās Rietumeiropas valstīs. Latvijā to noteica 
viena agresīva okupācijas režīma nomaiņa ar otru ne mazāk bīstamu. Jau pēc dažiem 
mēnešiem atklājās Vācijas patiesie nodomi, kas bija pilnīgā pretrunā Latvijas tautas in
teresēm. Vācieši gribēja nevis atjaunot Latvijas valsti un tās neatkarību, bet pievienot 
to Lielvācijai. Jebkāda politiskā darbība Latvijā tika aizliegta. Drīz vien ieviesa vis pārēju 
obligātā darba klausību un sākās darbaspēka vervēšana sūtīšanai uz darbiem Vācijā. 
Tam sekoja Latvijas iedzīvotāju piespiedu mobilizācija Vācijas bruņoto spēku formēju
mos, kas 1944. gada pavasarī kļuva visaptveroša. 

Zūdot sākotnējām ilūzijām par nacistu plāniem, jau 1941. gada rudenī Latvijā vei
dojās nacionālā pretošanās kustība.20 Šajā jēdzienā pretošanās kustība ir pamats  iekļaut 
visas tās pretestības izpausmes un to kopumu, kas bija vērstas uz 1918. gada 18. no
vembrī proklamētās Latvijas valsts atjaunošanu.21 Tādējādi pretošanās kustībā iekļaujas 

18 Biezais H. Nacionālie partizāni.  Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1992,  137.–140. lpp.
19 Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941–1944.  Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 

59. lpp.
20 Waite R. G. Some Aspects of AntiGerman Sentiment in Latvia (1941–1944). Latvija nacistiskās Vācijas 

okupācijas varā 1941–1945: starptautiskās konferences referāti, 2003. gada 12.–13. jūnijs, Rīga = Latvia under 
Nazi German occupation 1941–1945: materials of an International conference, 12–13 June 2003, Riga. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 156. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.).

21 Neiburgs U. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): jēdzieniskā 
izpratne un teorētiskās nostādnes. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2012, 84. lpp.
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gan daudzu atsevišķu indivīdu visdažādākajās formās īstenotā nepakļaušanās nacistu 
režīmam, gan organizētu grupu darbība, ja vien to mērķis bija neatkarīgas Latvijas at
jaunošana vai centieni šajā virzienā.

Latvijā aktīvi sāka veidoties dažādas nacionālās pretestības grupas. Kļuvis zināms, 
ka tādu grupu kopskaits nacistiskā režīma laikā Latvijā bijis ap 30.22 Lielākoties tās bija 
mazskaitlīgas, un tikai dažās darbojušies ap 100 cilvēki. Daudzās grupās dalībnieku 
skaitliskais sastāvs bijis nenoturīgs un bieži mainījās. Lielākā daļa no tām bija bez jeb
kāda pagrīdes konspiratīvā darba pieredzes, kādēļ tās ātri vien nacisti atklāja un iznī
cināja.

Dažas nelegālās pretpadomju grupas, kuras nebija iznīcinātas padomju pirmās 
okupācijas laikā 1940.–1941. gadā, atsāka un izvērsa savu darbību pret nacistisko re
žīmu. To starpā bija Latvijas Nacionālā padome, Latviešu Nacionālistu savienība, 
Jauno virsnieku apvienība. Arī šo grupu darbību nacisti samērā ātri atklāja un dalīb
niekus arestēja 1942. gada nogalē un 1943. gadā.

Nacionālās pretošanās grupas dalībnieku sastāva ziņā bija neviendabīgas gan pēc 
dalībnieku sociālās izcelšanās un sabiedriskā stāvokļa, gan pēc viņu vecuma un nodar
bošanās. Dažās no tām dominēja inteliģences pārstāvji un studenti vai bijušās Latvijas 
armijas militārpersonas, citās darbojās strādnieki. Latvijas Nacionālo padomi atjaunoja 
Jelgavas skolotāju institūta audzēkņi. Dažās grupās pārsvarā darbojās jaunieši, sākot 
no skolēniem (“Jaunpulki”) līdz universitāšu studentiem. Jauno virsnieku apvienībā 
iekļāvās vairāki bijušās Latvijas armijas virsnieki. Latviešu Nacionālajā savienībā bija 
iesaistījušies Rīgas 6. un 12. policijas iecirkņa darbinieki. Šo grupu atbalstīja arī pazīs
tami Latvijas Universitātes profesori: Jānis Endzelīns, Kārlis Kundziņš un Pauls 
 Stradiņš.23 Pagrīdes grupu “Latviešu ceļš” veidoja Valsts elektrotehniskās fabrikas VEF 
elektromontāžas ceha darbinieki. Tā kā grupas lielākoties veidojās Rīgā un citās pilsē
tās, tad salīdzinoši maz tajās bija pārstāvēti lauksaimnieki. Pēc nacionālā sastāva na
cionālajā pretestības kustībā pārsvarā iesaistījās latvieši, bet bija arī Latvijas nacionālo 
minoritāšu pārstāvji.

Vēl viena nacionālās pretošanās kustības specifiska iezīme Latvijā un pārējās Balti
jas valstīs bija atsevišķu grupu un indivīdu kolaborācija ar nacistu režīmu. Viena no 
aktīvākajām kolaboracionistēm sākotnēji bija organizācija “Pērkonkrusts”, kas darbojās 
legāli. Kopš 1943. gada šī grupa vācu okupācijas varu centās izmantot latviešu nacio
nālajās interesēs. Grupas vadītājs Gustavs Celmiņš izveidoja nelegālu nacionāla rak
stura izdevumu “Brīvā Latvija. Latvju Raksti”, ko izplatīja pa visu Latviju, t.sk. pašā 
Gustava Celmiņa darbavietā Iekšlietu ģenerāldirekcijā. G. Celmiņu arestēja 1944. gada 
martā un nosūtīja uz koncentrācijas nometni Vācijā.24 

Arī vairāki citi pretestības kustības dalībnieki vienlaikus atradās nacistu režīma 
dažādu pārvaldes, saimniecisko, militāro u.c. institūciju amatos. Šādu situāciju lielā 

22 Kangeris K. Divas okupācijas: pretošanās. Diena (piel. “SestDiena”), Nr. 194, 1999, 21. aug., 10. lpp.
23 Neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–

1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2000, 46. –47. lpp.
24 Ērglis Dz. Nacionālā pretošanās kustība vācu okupācijas periodā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 

2. sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Atb. red. T. Jundzis un G. Zemītis. Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 412. lpp.
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mērā bija veicinājusi prettiesiski iedibinātās padomju varas netaisnīgā un represīvā 
darbība pirms nacistiskās Vācijas iebrukuma. Iespējams, tieši tāpēc pretestības kustība 
Latvijā nesasniedza to aktivitātes un intensitātes līmeni, kāds tas bija Vācijas okupētajā 
Francijā, Polijā vai Dienvidslāvijā. Tāpat arī kļuva arvien saprotamāk, ka pretestība na
cistiskajai okupācijai neizbēgami veicinās padomju okupācijas varas atgriešanos 
 Latvijā.

Pēc savas organizatoriskās struktūras nacionālās pretošanās grupas lielākoties bija 
vienkāršas, ņemot vērā nelielo biedru skaitu grupās. Parasti tās darbojās nelegāli kāda 
uzņēmuma vai mācību iestādes paspārnē vai apvienoja biedrus vienas pilsētas robežās. 
Tikai lielākās grupas izvērsa savu darbību plašākā teritorijā, piesaistot biedrus vairākās 
apdzīvotās vietās. Piemēram, Latvijas Nacionālā padome izveidoja divus darbības cen
trus – Rīgā un Jelgavā, pakāpeniski izvēršoties arī Limbažos, Cēsīs, Rēzeknē, Bauskā, 
Tukumā un Ventspilī.

Daudzajām un dažādajām nacionālās pretošanās grupām galvenie politiskie mērķi 
bija līdzīgi, kas izpaudās pretestībā nacistiskajam režīmam, komunistu un viņu īste
noto represiju nosodījumā, cerībās atgūt brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. Kopīgs 
bija arī tas, ka visa nacionālās pretestības kustība pārsvarā balstījās uz mērķu sasnieg
šanu nevardarbīgā un miermīlīgā ceļā. Dažas atšķirības šo grupu darbībā un mērķos 
noteica dalībnieku dažādais sastāvs, viņu sociāli politiskā izpratne un ambīcijas, grupas 
lielums un kapacitāte.

Vēršanās pret nacistu režīmu izpaudās visdažādākajos veidos un formās. Lielu vē
rību daudzas no grupām veltīja nacistu patieso nodomu atklāšanai attiecībā uz latviešu 
un Latvijas nākotni. Ar skrejlapiņu un nelegālo avīžu palīdzību tās izplatīja gan autoru 
rakstus, gan BBC raidstacijas materiālus, gan pašas Vācijas presē publicēto rakstu tul
kojumus minētajos jautājumos. Nelegālās organizācijas aicināja iespēju robežās sabotēt 
nacistiskā režīma rīkojumus, īpaši attiecībā uz iesaistīšanu darba dienestā un nosūtī
šanu darbiem Vācijā.

Atšķirīga bija pretošanās grupu attieksme jautājumā par dienestu Vācijas bruņo
tajos spēkos. Vairākums grupu dienestu tajos saistīja ar nepieciešamību palīdzēt Vāci
jai sakaut boļševikus. Taču arī vāciešus tālākā nākotnē tās nevēlējās par sabiedrotajiem, 
atgādinot, ka nacistu politika ir vērsta uz latviešu tautas iznīcināšanu. Latvijas Univer
sitātes studentu izveidotā nelegālā organizācija “Brīvā Latvija” atbalstīja dienestu Lat
viešu leģionā, saredzot, ka nākotnē tas varētu kļūt par neatkarīgās Latvijas armijas pa
matu. Tai pašā laikā “Brīvā Latvija” cerēja uz Vācijas sakāvi karā un neatbalstīja Padomju 
Savienības uzvaru.25 Jauno virsnieku apvienība turpretim aicināja latviešus nestāties 
Vācijas bruņotajos spēkos un asi vērsās pret vāciešu izsludināto vispārējo mobili
zāciju.

Domājot par atgūstamo Latvijas valstiskumu un neatkarību, viedokļi dalījās, vai 
vajadzētu atjaunot autoritāro režīmu, kādu to bija ieviesis Kārlis Ulmanis, vai arī de
mokrātisku republiku, balstoties uz 1922. gada Satversmes vai tās atjaunotas redakcijas 
pamata. Latviešu Nacionālistu savienība savā politiskajā platformā uzsvēra, ka Latvija 

25 Ērglis Dz. Nacionālā pretošanās kustība vācu okupācijas periodā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti.  
2. sēj., 412. lpp.
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jāatjauno bijušajās teritoriālajās robežās, vara tajā 
piederēs tautai, bet jauno Satversmi jāizstrādā lat
viešu tautas vēlētiem pārstāvjiem.26 

Grupa “Latvijas sargi” aicināja latviešus domāt 
par valsts atjaunošanu un nedoties projām, brīdi
not viņus par atkal sagaidāmajām padomju repre
sijām, ja Latvijā atgriezīsies boļševiki.27 Šīs grupas 
dalībnieki arī uzskatīja, ka karš ir pierādījis nepie
ciešamību dibināt Baltijas valstu savienību.28 

Nacionālajā pretestības kustībā īpašu vietu 
 ieņēma Latvijas Centrālā padome (LCP), kas dibi
nājās 1943. gada 13. augustā. Ņemot vērā, ka dibi
nātāji bija Latvijas Republikas 4. Saeimā pārstā
vēto četru lielāko politisko partiju deputāti un 
biedri, LCP uzskatīja, ka kara laika un okupācijas 
ap stākļos tā ir tiesīga pārstāvēt Latvijas Republikas 
tautu un Saeimu. LCP mērķis bija cīnīties ar poli
tiskām metodēm gan pret nacistisko okupācijas 
režīmu, gan pret padomju okupāciju, ja tā atkal 
atkārtotos, un panākt neatkarīgas demokrātiskas 
Latvijas Republikas atjaunošanu, kāda tā bija līdz 
1934. gada 15. maija apvērsumam. Par LCP 
priekšsēdi kļuva pirmā Latvijas Valsts prezidenta 
Jāņa Čakstes dēls Konstantīns Čakste (nelegālais 
segvārds J. Zirnis).

LCP organizatoriskā struktūra atbilda tās dar
bības galvenajiem virzieniem, ko nodrošināja sep
tiņas komisijas: ārlietu, militārā, informācijas, ju
ridiskā, ekonomiskā, līdzekļu vākšanas un sakaru uzturēšanas. Tās galvenie 
koordinācijas centri bija Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LCP bija savs preses izdevums 
“Jaunā Latvija”. Padome sadarbojās ar Igaunijas un Lietuvas nacionālās pretošanās kus
tību dalībniekiem, kā arī ar Latvijas sūtņiem Stokholmā, Londonā un Vašingtonā.29 
Tomēr LCP nespēja apvienot dažādās nacionālās pretošanās grupas Latvijā un izveidot 
to darbības koordinācijas centru.

26 V. Samsona fonds. Latvijas Zinātņu akadēmijas arhīvs, 40. f., 5. apr., 1. l., 1. sēj., 175.–177. lp.
27 “Par Latviju” – grupas “Latvijas sargi” nelegāls izdevums. LVA, 1986. f., 1. apr., 62. l., 9. sēj., 231.–248. lp.
28 “Lāčplēsis” (nelegāls izdevums). 1944. gada marts. LVA, 1986. f., 1. apr., 62. l., 9. sēj., 207. lp.
29 Par pretošanās kustības ārējiem sakariem un starptautisko sadarbību sk.: Neiburgs U. Pretošanās kustība 

nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): mazpētīti aspekti un to izpratne mūsdienās. 
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un 
starptautiskās konferences “Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” materiāli. 2007. gada 6.–7. novembris, 
Rīga = History of the Baltic region of the 1940s–1980s: research of the historians of Latvia, 2007 and proceed-
ings of an Inernational conference “Baltic during the Second World War (1939–1945)”, 6–7 November 2007, 
Riga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 107.–112. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 
24. sēj.).

2. att. Nelegālās organizācijas “Latvijas sargi” 
(1942–1945) šifrs un kods sarakstei dalībnieku 
starpā (LVA, 1986. f., 1. apr., 62. l., 2. sēj., 
173. lp.)
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Nozīmīga bija LCP sagatavotā politiskā dekla
rācija 1944. gada sākumā, ko parakstīja bijušie 
Latvijas Republikas ministri, deputāti, zinātnieki, 
rakstnieki, visu konfesiju garīdznieki un citi sa
biedrībā pazīstami cilvēki – kopskaitā 188 un kas 
datēta ar 1944. gada 17.  martu. Deklarācijas 
 ievadā tika uzsvērts, ka Latvijas suverenitāte juri
diski turpina pastāvēt. Maskavas nostādne, ka 
Latvija ir Padomju Savienības sastāvdaļa, ir bez 
jebkāda juridiska pamata, un to kategoriski no
raida Latvijas tauta.30 

Latvijas tautas vārdā šī deklarācija paziņoja: 
1. Nekavējoties atjaunojama demokrātiska un 

suverēna Latvijas Republika; 
2. Saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

1922. gada Satversmi sastādāma Latvijas valdība 
uz koalīcijas pamatiem, kas pulcētu ap sevi visu 
Latvijas tautu; 

3. Latvijas valdības tuvākiem galveniem uzdevumiem jābūt: valsts aparāta atjauno
šana un Latvijas drošības stiprināšana, Latvijas valsts teritorijas aizstāvēšana pret drau
došo Padomju Savienības agresiju un – cik tālu tas kara apstākļos iespējams – diplo
mātisko sakaru nodibināšana ar ārvalstīm un pirmām kārtām ar tām, kas atzītu šo 
deklarēto nācijas gribu un atbalstītu priekšā stāvošo militāro uzdevumu – Latvijas 
valsts aizsargāšanu. 

Par būtisku uzskatāma ciešas savienības veidošana ar Igauniju un Lietuvu, kas nā
kotnē varētu novest pie Baltijas federācijas dibināšanas.31 Šis dokuments tika nosūtīts 
Latviešu leģiona ģenerālinspektoram Rūdolfam Bangerskim un, tulkots angliski, vairā
kām Rietumvalstīm. Sekoja K. Čakstes un citu LCP aktīvistu aresti, viņu ievietošana 
koncentrācijas nometnēs. Padome tomēr spēja savu darbību turpināt Latvijā līdz pat 
1945. gada nogalei, kad to likvidēja padomju drošības iestādes.

Lai arī LCP neizdevās tieši sasniegt nevienu no saviem deklarētajiem politiskajiem 
uzstādījumiem, tā tomēr atgādināja Latvijas iedzīvotājiem un pasaulei, ka neatkarīgas 
Latvijas valsts ideja joprojām ir dzīva arī okupācijas apstākļos un juridiski Latvijas Re
publika un tās Satversme joprojām pastāv. No praktiskā viedokļa lielāko ieguldījumu 
deva LCP organizētā bēgļu pārvešana uz Zviedriju 1944. gadā. Pateicoties LCP dar
bam, ar nelielām zvejnieku laiviņām Zviedrijā nokļuva 2541 cilvēks, kas bēga no gaidā
mās padomju okupācijas.32

30 Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome, LCP: latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945. 
Upsala: LCP, 1994, 415. lpp.

31 Latvijas Kara muzejs, inv. nr. 522742/1437DK; Political platform of the Latvian Underground Central 
Council. Riga, Latvia, February 1944; Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome, LCP: latviešu 
nacionālā pretestības kustība, 1943–1945, 469. lpp. 

32 Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome, LCP: latviešu nacionālā pretestības kustība. 1943–1945, 
214. lpp.

3. att. Latvijas Centrālās padomes raidstacija 
sakariem ar Zviedriju, ko slepeni izmantoja 
nacistiskās okupācijas laikā. Foto no 
Emila Vecmaņa krimināllietas (LVA, 1986. f., 
1. apr., 99. l., 7. sēj., 78. lp.)
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Savukārt LCP militārās komisijas locekļi ģenerālis Jānis Kurelis un kapteinis Kris
taps Upelnieks 1944. gada vasarā sāka veidot bruņotu vienību. Tās štābs izvietojās 
Vid zemē – Rīgas apriņķa Skrīveru pagastā. Vienībā iekļāvās aptuveni 400–600 vīru. 
Formāli šo vienību veidoja ar vācu atļauju un vācu pakļautībā laikā, kad viņi centās 
mobilizēt vēl pēdējās latviešu dzīvā spēka paliekas frontes stabilizācijas vajadzībām, 
kā arī ar mērķi vācu uzdevumā atstāt uzbrūkošās Sarkanās armijas aizmugurē diver
santu vienības. Vienlaikus pie Kureļa štāba uzturējās vairāki LCP radisti, kuri ar rāci
jām uzturēja nelegālus sakarus ar Zviedrijas un Lielbritānijas izlūkošanas die
nestiem.33

1944. gada septembra beigās, ignorējot vācu pavēli palikt Sarkanās armijas aizmu
gurē, Kureļa grupa 270 vīru sastāvā patvaļīgi pārdislocējās uz Latvijas rietumiem – 
Kurzemi, kur izvietojās Talsu apriņķī. Tajā laikā, vācu atkāpšanās juceklī, Kureļa grupa 
zaudēja arī formālos sakarus ar vāciešiem un faktiski kādu laiku darbojās neatkarīgi. 
Grupai pievienojās no latviešu vienībām dezertējušie karavīri, un tās skaitliskais sa
stāvs izauga līdz 3000 vīru.34 Aktīvākais šajā laikā bija Kureļa štāba priekšnieks kaptei
nis K. Upelnieks, kurš uzturēja regulārus sakarus ar Latvijā vēl palikušajiem LCP bied
riem, t.s. Ventspils grupu. Tika apspriesti dažādi tālākās rīcības varianti, pat tādi, ka 
grupa varētu ieņemt Ventspili un proklamēt Latvijas valsts atjaunošanu vai jūras krastā 
sagrābt placdarmu un noturēt to gan pret vāciešiem, gan Sarkano armiju līdz Rietumu 
sabiedroto karaspēka ierašanās brīdim.35

Situācijai frontē stabilizējoties, vācieši pievērsās arī savas armijas aizmugures no
drošināšanai, kā rezultātā 1944. gada 14. novembrī vācu spēki arestēja Kureļa štābu un 
lielākā vienības daļa padevās gūstā. Pēc tam 20. novembrī Liepājā pēc vācu karatiesas 
lēmuma 8 Kureļa štāba virsniekus nošāva, bet pašu Kureli izsūtīja uz Vāciju. Sagūstītos 
vienības karavīrus nosūtīja uz Štuthofas koncentrācijas nometni.36

 Vācu pavēlēm nepakļāvās viena no kureliešu vienībām – leitnanta Roberta Ru
beņa vadītais bataljons, t.i., aptuveni 450 vīru, kuri uzsāka kauju ar pret viņiem sūtīta
jiem soda ekspedīcijas spēkiem. Vienībai manevrējot mežainajā apvidū, kaujas turpi
nājās līdz pat 1944. gada 8. decembrim, kad izdzīvojušie Rubeņa bataljona vīri izlauzās 
no aplenkuma un izklīda. Pēc tam vācieši sarīkoja zvērīgu izrēķināšanos pret tiem 
Zlēku pagasta iedzīvotājiem, kuru viensētās vai to tuvumā bija darbojies Rubeņa batal
jons. 9. un 10. decembrī  tika nošauti ap 160 cilvēku un ēkas nodedzinātas.

Nacionālās pretošanās dažādās grupas nacistu okupācijas režīma laikā Latvijā 
kā efektīvu līdzekli informācijas izplatīšanai izmantoja nelegālos izdevumus, sākot 
no vienkāršām skrejlapiņām līdz apjomīgām avīzēm, kuru metiens dažkārt sasnie
dza pat vairākus tūkstošus eksemplāru. Sākot no 1941. gada 18. novembra visu 
okupācijas laiku iznāca “Patriotu organizācijas” nelegālais laikraksts “Latvija” 

33 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2003, 61.–64. lpp.

34 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: 
Jumava, 2008, 322. lpp.

35 Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses, 66.–68. lpp.
36 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), 322. lpp.
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1600–6500  eksemplāru lielā me
tienā.37 Šim laikrakstam bija iz
teikta orientācija uz Lielbritāniju 
un ASV kā valstīm, kas varētu pa
līdzēt Latvijai atkal kļūt brīvai. Vā
cijas politiku laikraksts vērtēja kā 
latviešu tautai iznīcinošu, bet 
tomēr aicināja latviešus sniegt mi
nimālu palīdzību Vācijai cīņā pret 
boļševismu, vienlaikus aicinot 
domāt par latviešu dzīvā spēka sa
glabāšanu. Pavisam iznāca deviņi 
laikraksta numuri, un nacistiem tā 
arī neizdevās notvert izdevējus. 
Padomju drošības dienesti arestēja 
izdevējus Kārli Dravu un Jāni Lie
zeri 1946. gada jūnijā un notiesāja, 
sodot ar nāvessodu.38

Nelegālā organizācija “Latvijas 
sargi” izvērsa īpaši plašu nelegālo 
izdevumu gatavošanu, drukāšanu 
un nelegālu izplatīšanu Latvijā. 
Laikraksts “Lāčplēsis” tika drukāts 
2000 eksemplāros. Iznāca arī vai
rāki numuri izdevumam “Par Lat
viju” un daudzi uzsaukumi nele
gālu lapiņu veidā. 

Pavisam nacistiskās okupāci
jas gados Latvijā iznāca gandrīz 
divdesmit nelegālo pagrīdes laik
rakstu, kas aicināja pretoties šim 
režīmam. To tirāža bija no dažiem 
simtiem līdz vairākiem tūkstošiem 
eksemplāru.

Izņemot Rubeņa bataljonu, bruņotu pretošanos nacistiskajam režīmam nacionālās 
pretošanās grupas neuzsāka, lai arī bija vēl citas grupas, kuras vāca ieročus un munī
ciju. Iemesli tam bija vairāki: gan grupu vājums, gan nepietiekamais bruņojums, gan 
neskaidrība par Latvijas nākotni un bailes no komunistu režīma atgriešanās.39 Turklāt 
pretestības kustība Latvijā nesaņēma nekādu ārvalstu palīdzību.

37 Neiburgs U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–
1945). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2000, 44.–46. lpp.

38 Turpat.
39 Šajā rakstā netiek apskatīta padomju pretošanās kustība un to partizānu un diversantu grupu darbība, kuras 

Latvijas teritorijā pāri frontes līnijai tika iesūtītas no Padomju Savienības aizmugures rajoniem. Par nacio
nālo bruņoto pretošanās grupu pastāvēšanu un darbošanos pagaidām nav īstas skaidrības un šis jautājums 
vēl pētāms. 

4. att. “Lāčplēsis”. Grupas “Latvijas sargi” nelegālais izdevums. 
1944. gada aprīļa numurs ar ievadrakstu “Neatkarīgā Latvija” 
(LVA, 1986. f., 1. apr., 62. l., 9. sēj., 211. lp.)
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Nacionālā pretošanās kustība, kurā bija iesaistījušies vien daži tūkstoši cilvēku un 
kuri bija apvienojušies nesaistītās pagrīdes grupās, nevarēja kaut cik būtiski ietekmēt 
nedz nacistisko režīmu, nedz Latvijas pamatiedzīvotājus. Tomēr zināmā mērā šīs gru
pas un īpaši to nelegālie izdevumi palīdzēja uzturēt dzīvu Latvijas valstiskās neatkarī
bas ideju un vismaz daļā sabiedrības celt nacionālo pašapziņu.

Pretošanās staļinisma apstākļos 1944.–1953. gadā

Staļina režīms pēckara gados Latvijā īstenojās kā masu terors, ar kulmināciju 
1949. gada 25. martā – vairāk nekā 42 000 nevainīgu cilvēku izsūtīšanu uz attāliem Sibī
ri jas novadiem nometinājumā uz mūžu. Ikdienā īstenotās režīma sankcionētās represi
jas pavadīja tā īstenotāju patvaļa. Represīvo iestāžu darbinieki bieži vien piesa vinājās 
privātpersonu īpašumu, aizturēja pilnīgi nevainīgus cilvēkus, falsificēja dokumentus un 
spīdzināja arestētos, nošāva cilvēkus bez jebkādas tiesas. Pat kara prokuratūra bija 
spiesta atzīt, ka vienā Viļakas apriņķī 1945. gadā no jūlija līdz oktobrim bez izmeklēša
nas un tiesas nošauti 27 cilvēki un tādi fakti bijuši arī citos apriņķos.40

Pretestība masu teroram un nebeidzamām represijām bija adekvāta sabiedrības 
reakcija. Lielākā sabiedrības daļa bija tā iebaidīta, ka savu naidu centās neizrādīt ārēji. 
Turpretim citi, kuri bija pārvarējuši šo baiļu slieksni, ar ieročiem rokās cīnījās nacio
nālo partizānu rindās vai iesaistījās un organizēja dažādas nevardarbīgās pretošanās 
akcijas un aktivitātes. Pretestības kustību iedvesmoja cerības, ka angļi un amerikāņi 
varētu atbrīvot Baltijas valstis no padomju jūga militārā vai politiskā ceļā. Turklāt Otrā 
pasaules karā izdzīvojušie un Latvijā palikušie pamatiedzīvotāji bija pieredzējuši brīv
valsts laikus, izjutuši īstu brīvību un labklājību, kas noteica to motivāciju censties atgūt 
zaudēto valsti un atjaunot tās neatkarību.

Bruņotā pretošanās staļiniskajam režīmam 1944.–1953. gadā

Bruņotā pretošanās padomju režīmam pēc Otrā pasaules kara – nacionālo parti
zānu cīņas – Latvijā nebija lokāla vai unikāla parādība. Tādas pašas cīņas notika arī 
Lietuvā, Igaunijā, kā arī Ukrainas un Baltkrievijas rietumu daļās – teritorijās, kuras 
PSRS bija okupējusi un pilnībā anektējusi. Atšķirībā no pārējās Austrumeiropas šīm 
zemēm nebija atstāta pat neatkarības ilūzija. Var teikt, ka nacionālo partizānu cīņas 
parādīja tautu izmisīgo vēlmi izrauties no politiski un mentāli svešā padomju okupā
cijas jūga. 

Lielākajā Eiropas daļā Otrais pasaules karš beidzās 1945. gada 8. maijā, bet minē
tajās teritorijās tas turpinājās līdz pat 50. gadu sākumam. Laikā, kad pasaulē valdīja 
“aukstais karš”, šeit tas bija pavisam reāls: asiņainas kaujas, civiliedzīvotāju slepkavības, 

40 Izvilkumi no Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta karaspēka kara prokurora palīga Smirnova 1945. gada 
28. novembra pārskata par Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta darbinieku noziegumiem. Okupācijas 
varu politika Latvijā. 1939–1991: dokumentu krājums. Red. E. Pelkaus. Rīga: Nordik, 1999, 271. lpp.
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aresti, deportācijas. Masveidīgo represiju un bezcerības nomāk
tas, partizānu cīņas sāka noslāpt tikai ap 1953. gadu.

Sākoties otrreizējai padomju okupācijai, pretošanās kustī
bai Latvijā nebija ne atbalsta bāzu, ne sakaru, ne pat priekšstata 
par gaidāmo cīņu. Nepastāvēja pati Latvijas valsts, kura to visu 
būtu varējusi kaut vai ievadīt. Nebija arī nekādu ārēju spēku, 
kuri bruņoto pretošanās kustību reāli atbalstītu organizato
riski un materiāli. Vācieši atkāpšanās juceklī gan pēdējā brīdī 
centās radīt sev pakļautas latviešu diversantu grupas, bet kom
plektēšana netika pabeigta un tās izjuka pāris mēnešu laikā.

Par vienu no iemesliem cīņas sākšanai kalpoja vispārējā mo
bilizācija Sarkanajā armijā un izvērstie masveida cilvēku aresti, 
sākot no 1944. gada rudens. Protams, arī šajā gadījumā vēl pastā
vēja izvēle – klusi slēpties, neizaicinot likteni un ar savu nežēlību 
slaveno PSRS drošības dienestu – čeku,41 vai tomēr uzsākt aktīvu 
pretdarbību. Tā bija cilvēku pašu izvēle – organizēties grupās, 
vākt kara laikā pamestos ieročus un munīciju, meklēt kontaktus 
ar citām grupām un uzsākt kaujas darbību.

Padomju okupantu izsludinātajai mobilizācijai Sarkanajā 
armijā 1944. gada augusta pirmajās dienās nepakļāvās aptuveni 
20% no iesaucamajiem, kuri vai nu vienkārši ignorēja pavēstes, 
vai dezertēja pie pirmās izdevības.42 Pirmās bruņotās sadursmes 
izraisīja NKVD karaspēka mēģinājumi ķerstīt no mobilizācijas 
izvairījušos. 1944. gada 27. augustā notika pirmā Latvijas iedzī
votāju bruņotā sadursme ar okupācijas karaspēku, kad Abrenes 

apriņķa Baltinavas pagastā māju pārbaudes laikā bez vēsts pazuda 4 NKVD karavīri.43

Sākotnēji aktīvākā partizānu darbība risinājās Latvijas austrumu apriņķos – Lat
galē, kur partizānu organizēšanās sākās 1944.–1945. gada ziemā. Te notika kauja Stom
paku purvā, kur bija sapulcējušies 350 partizāni un izveidojuši pastāvīgu nometni. 
1945. gada 2. martā Stompaku purvu aplenca NKVD karaspēks, kopskaitā 483 cilvēki. 
Rezultātā ar diezgan līdzīgiem spēkiem iesāktā kauja turpinājās visu dienu. Naktī par

41 Čeka – kopīgs apzīmējums padomju drošības dienestiem un to struktūrvienībām laika posmā no 1917. līdz 
1991.  gadam, kuras tieši atbildēja par komunistu režīma drošību. Nosaukums radies no pirmā padomju 
drošības dienesta Viskrievijas Ārkārtējās komisijas – VČK (Всероссийскaя Чрезвычайная коммисия) 
nosaukuma. Līdz pat 20. gs. 50. gadu vidum padomju drošības dienestu struktūra un oficiālie nosaukumi 
(VČK, GPU, OGPU, GUGB, NKVD, NKGB, MVD, MGB) gan sakarā ar funkciju izmaiņām, gan cīņu par 
varu Kremlī daudzkārt mainījās. Tāpēc apzīmējums “čeka” un “čekists” līdztekus mainīgajiem oficiālajiem 
nosaukumiem tika lietots gan oficiālajā dokumentācijā, gan sarunvalodā. 1954. gadā to pārdēvēja par Valsts 
drošības komiteju – KGB (Комитет госубарственной безопаснoсти), kura turpināja darboties līdz pat 
PSRS sabrukumam 1991. gadā.

42 Riekstiņš J. Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanajā armijā (1944–1945). Okupētā Latvija 20. gadsimta 
40.  gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th century (1940–s): 
research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
420. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.).

43 Nacionālo partizānu uzskaites tematiskā kartotēka. Abrenes apriņķis. LVA, 1825. f., 1. apr.;  Krimināllietas 
ma teriāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 14677. l., 1. sēj., 225.–230. lp.

5. att. “Latvijas Nacionālo 
partizānu apvienības” (LNPA) 
Centrālvidzemes apgabala 
partizāni 1950. gada pavasarī. 
Grupējums tika iznīcināts laikā no 
1951. gada vasaras līdz 1953. gada 
vasarai (LVA, 1986. f., 1. apr., 
21805. l., 141. lp.)
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tizāni nometni pameta un, izlauzušies cauri aplenkuma lokam, izklīda pa iepriekš sa
gatavotām slēptuvēm visā Abrenes apriņķī. Stompaku kaujā padomju puse zaudēja 
vismaz 32 kaujiniekus, bet partizāni – 28 kritušos.44

Latvijas vidus daļā situācija vēl bija salīdzinoši mierīga. Vidzemē partizānu grupas 
sāka veidoties 1945. gada maijā. Daudzviet tās bija nelielas 5–20 vīru grupas, kuras at
bruņoja, piekāva un atsevišķos gadījumos arī fiziski iznīcināja aktīvākos vietējos kola
borantus. 

Latvijas rietumos – Kurzemē bruņotās pretošanās kustība sākās pēc Vācijas kara
spēka Kurzemes grupējuma kapitulācijas. Tai nepakļāvās vairāki tūkstoši latviešu 
19. divīzijas karavīru un virsnieku, kuri devās mežos un turpināja cīņu kā nacionālie 
partizāni. Ļoti aktīvas cīņas izvērtās jau pirmajās pēckapitulācijas dienās, kad Sarkanā 
armija sistemātiski pārbaudīja mežus un kratīja mājas. Spilgta liecība par šīm cīņām ir 
atrodama Talsos – nelielā Kurzemes ziemeļu daļas pilsētiņā, kur Otrā pasaules kara 
kaujas nenotika. Pilsētā ir sarkanarmiešu brāļu kapi, kuros apglabāts ap 60 kritušo, 
pirmie no tiem glabāti 1945. gada 10. maijā, bet pēdējie – 1951. gadā.

 1945. gada vasarā Sarkanarmijas vienības  mēģināja apspiest bruņoto pretošanos  
Latgalē. Laikā no 31. maija līdz 9. augustam Latvijas austrumu apriņķos risinājās ope
rācija ar kodēto nosaukumu “Vostok”. Tajā piedalījās četras Sarkanās armijas  divīzijas 
un trīs NKVD  karaspēka bataljoni. Karaspēks iegāja mežos, cenšoties atrast tur parti
zānus. Tika nogalināts 21 partizāns un ievainoti 7, kas kopumā nenodarīja būtisku 
kaitējumu partizānu kustībai. Faktiski sarkanarmieši vairāk cīnījās ar neapbruņotajiem 
civiliedzīvotājiem nekā partizāniem, šajā operācijā aizturot vietējās sādžās un viensētās 
dzīvojošo 3471 cilvēku.45

Partizāni uzbruka padomju aktīvistiem – partorgiem, NKVD darbiniekiem, kom
sorgiem, izpildkomiteju priekšsēdētājiem. Nacionālie partizāni daudzviet pagastos pa
ralizēja vai ierobežoja padomju civilās varas darbību. Tas notika pat veselos apriņķos. 
“Partijas komiteja nevar izbāzt galvu pa logu ārā,” – sūdzējās LK(b)P pārstāvis no 
Ilūkstes. 1945. gada jūlijā 10 dienu laikā Ilūkstes apriņķī nošauti 32, bet ievainoti 
10 padomju darbinieki. Faktiski padomju vara turējās vienīgi apriņķa centrā Ilūkstē.46

Abrenes apriņķī partizāni pilnīgi paralizēja ciema padomju darbu – 30% no tām 
bija iznīcinātas, bet vēl 30% pat nespēja uzsākt darbu. Partizāni rīkoja uzbrukumus arī 
spēcīgi apsargātajiem pagastu centriem. 1945. gadā naktī no 4. uz 5. jūliju 50 vīri 
 Henriha Vestmaņa (“Bārdas”) vadībā ieņēma Abrenes apriņķa Tilžas pagasta centru, 
nodedzinot izpildkomiteju un piecas citas ēkas. Partizāni no NKVD cietuma atbrīvoja 
arī 11 ieslodzītos.47

44 Turčinskis Z. Latvijas Nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība Stampaku periodā 
(1944. gada oktobris – 1945. gada marts). Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā: Latvijas Vēsturnieku 
komisijas 2002. gada pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940–1959: research of the Commission of the 
Historians of Latvia, 2002. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 433.–482. lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 10. sēj.).

45 PSRS MVD Iekšlietu karaspēka 5. strēlnieku divīzijas materiāli. LVA, 1847. f., 1. apr., 6. l., ielīme vāka iekš
pusē.

46 Sarakste par cīņu pret bandītismu un istrebīķeļu bataljonu darbību. LVA, 101. f., 8. apr., 1. l., 123. lp.
47 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 45123. l., 1. sēj., 34.–120. lp.
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Partizāni savu cīņu gaitā izveidoja vairākas lielākas un mazākas organizācijas. Kur
zemes ziemeļu daļā Dundagas un Ventspils mežos bija “Ziemeļkurzemes partizānu or
ganizācija” (1945), novada centrālajā daļā ap Kuldīgu un Talsiem darbojās Kurzemes 
lielākā  – “Latvijas Nacionālo partizānu organizācija” (LNPO, 1945–1947). Savukārt 
Liepājas pusē izveidojās apvienība “Tēvijas vanagi” (1947), bet Vidzemē – Ērgļu ap
kārtnē cīnījās “Latviešu pašaizsardzības” partizānu organizācijas biedri (1944–1945). 
Latgales dienvidu daļā, Sēlijā un daļēji Vidzemē izveidojās un darbojās  “Latvijas Tēv
zemes sargu (partizānu) apvienība” (LTS(p)A, 1945–1946). Šī organizācija savu struk
tūru veidoja, balstoties uz neatkarīgās Latvijas armijas struktūru – iedalot partizānus 
vados, rotās, bataljonos, pulkos un mēģinot izveidot arī divīziju struktūras.48 Latgales 
ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemeļu un centrālajā daļā darbojās “Latvijas Nacionālo 
partizānu apvienība” (LNPA, 1944–1953). Rēzeknes un daļēji arī Viļakas apriņķos bija 
“Ziemeļlatgales Neatkarības vienība” (ZLNV, 1947–1951). Partizānu atsevišķās organi
zācijas parasti spēja darboties apmēram vienu – divus gadus, bet visvecākā no tām – 
LNPA pastāvēja pat deviņus gadus – no 1944. gada 10. decembra līdz 1953. gada 
15. janvārim.49

Katra partizānu organizācija centās izdot arī savas nelegālās avīzes un dažādus uz
saukumus, kurus sākotnēji drukāja ar rakstāmmašīnu un pavairoja ar kopējamā papīra 
palīdzību. Kopumā partizānu cīņu laikā Latvijā izdeva vismaz 14 dažādas partizānu 
avīzes ar metienu no 10 līdz apmēram 100 eksemplāriem katrai. Taču pēdējo izdoto 
avīzīti “Dzimtene” partizāni 1950. gadā jau rakstīja ar roku, jo tehniskās ierīces vairs 
nebija pieejamas.50

Nepārtrauktā partizānu organizēšanās, pārorganizēšanās, kā arī izvērstais propa
gandas darbs parāda, ka cīņa nebija tikai izmisīga vēlme glābt savu dzīvību, bet gan 
apzināta mērķtiecīga darbība, lai atkarotu Latvijas neatkarību un atgādinātu par to 
 tautai.

Viens no veidiem, kā padomju iestādes centās mazināt bruņotās pretošanās spēku, 
bija piedāvājums partizāniem un viņu atbalstītājiem legalizēties – pārtraukt cīņu un 
nodot ieročus apmaiņā pret solījumu nevērsties pret viņiem ar represijām. Plašākais 
un skaļākais aicinājums legalizēties tika publicēts 1945. gada 12. septembra laikrakstā 
“Cīņa”. To parakstīja LPSR NKVD tautas komisārs A. Eglītis. Uzsaukums nāca laikā, 
kad jau bija skaidrs, ka jaunu karu Rietumvalstis tik drīz nesāks un partizāniem jāsāk 
gatavoties ziemošanai mežos. Pavisam 1945.  gadā legalizējās 1268 partizāni un viņu 
atbalstītāji. Legalizēšanās aicinājumus periodiski atkārtoja. 1946. gada 16. augustā 
visos apriņķu laikrakstos publicēja paziņojumu, ka 1945. gada 12. septembra legalizā
cijas noteikumi paliek spēkā. 1946. gada laikā Latvijā legalizējās 2567 cilvēki. Pēdējo 
legalizēšanās aicinājumu publicēja 1956. gada 11. janvārī.51

Kā redzams, 1945. gada rudenī notika divi pretēji procesi – partizānu grupu apvie
nošanās un uzbrukumu aktivizēšanās, kā arī svārstīgo cīnītāju legalizēšanās. Tas no

48 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 7016. l., 3. sēj., 29.–31. lp.
49 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 21637. l., 1. sēj., 25. lp.
50 Turpat, 30641. l., 1. sēj., 28. lp. 
51 Valsts drošības komitejas pie Latvijas PSR Ministru padomes paziņojums. Cīņa, Nr. 9, 1956, 11. janv.
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veda pie viena no īpatnējākajiem 
partizānu kara notikumiem – 
pamiera starp LNPA partizānu 
grupām un Valkas apriņķa 
NKVD un NKGB nodaļām. Pa
miera noslēgšanā aktīvu lomu 
spēlēja nelegālā stāvoklī pārgāju
šais Zeltiņu luterāņu draudzes 
mācītājs Eduards Grāvītis. Pa
mieru Valkas apriņķa Alsviķu 
pagasta izpildkomitejas ēkā no
slēdza LPSR NKVD OBB52 
priekšnieks apakšpulkvedis Kor
ņejevs un LNPA štāba Sakaru 
daļas priekšnieks Antons Cir
cāns (“Vārpa”). Tas attiecās uz 
visu Valkas apriņķa teritoriju un 
bija spēkā no 1945. gada 28. sep
tembra līdz 9. oktobrim.

Šis ir vienīgais gadījums Lat
vijas pēckara partizānu cīņās, 
kad okupanti un partizānu kus
tības vadība atklātās sarunās vie
nojās par oficiālu uguns pār
traukšanu konkrētā apriņķī.53 
Faktiski tas apliecināja partizānu 
kustības spēku un to, ka oku
pantu drošības dienesti nav spē
jīgi ar to tikt galā.

Čekas augstākā vadība Mas
kavā nebija apmierināta ar vā
jajiem rezultātiem partizānu 
 apkarošanā Latvijā. 1945. gada 
augustā un septembrī Rīgā 

52 NKVD OBB – Bandītisma apkarošanas daļa (Отбел по борьбе с банбитизмом – OBB). PSRS NKVD 
sistēmā izveidota speciāla daļa apgabala un padomju savienotās republikas līmenī, kura nodarbojās ar “po
litiskā bandītisma” apkarošanu un specoperāciju īstenošanu pret bruņoto pretošanās kustību. Maskavā šīs 
cīņas vadīšanai PSRS NKVD vadošajā aparātā darbojās Galvenā pārvalde cīņai pret bandītismu (Главнoе 
управление по борьбе с банбитизмом – GUBB). Šai pārvaldei bija pakļautas attiecīgās NKVD OBB daļas 
katrā PSRS apgabalā un padomju republikā.

53 Turčinskis Z. Ziemeļvidzemes nacionālie partizāni: 1945.–1953. gads. Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–
1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940–1956: 
research of the Commission of the Historians of Latvia, 2001. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002,  
285.–368. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 7. sēj.).

6. att. LNPA Ziemeļlatgales apgabala laikraksta “Māras Zeme” 
1948. gada 1. marta numurs. Laikraksts iznāca 1946.–1949. gadā 40–
100 eksemplāros. Redaktori Vilis Toms (“Kārlēns”) un Oļģerts  Melderis 
(“Siliņš”) (LVA, 1986. f., 1. apr., 3964. l., 2. sēj., 41. lp.)
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 vie tējos čekas vadītājus kritizēja Galvenās pārvaldes cīņai pret bandītismu – PSRS 
NKVD GUBB54 ģenerālleitnants Ļeontjevs, kā arī  PSRS NKGB tautas komisāra 1. viet
nieks ģenerālpulkvedis Kobulovs. 

Lai uzlabotu čekas darbu, tika izstrādāta jauna taktika. Latvijas teritoriju sadalīja 
trijos – Kurzemes, Vidzemes un Latgales operatīvajos sektoros. Katru no tiem vadīja 
apvienotais NKVD–NKGB operatīvais štābs. Spēku koncentrēšana deva iespēju abām 
iestādēm apvienot aģentūras operatīvo darbību un veiksmīgāk izmantot čekas rīcībā 
esošo informāciju, dodot spēcīgākus triecienus partizāniem. Katram operatīvajam štā
bam piesaistīja divus NKVD karaspēka pulkus.55 Šādu pašu taktiku okupantu drošības 
dienesti jau izmantoja arī Lietuvā, kuras teritorija bija sadalīta attiecīgi 10 NKVD– 
NKGB operatīvajos sektoros.

Sakarā ar šo spēku koncentrēšanu, kā arī tādēļ, ka partizāni, gatavojoties ziemai, 
sāka iekārtot mītnes un līdz ar to zaudēja mobilitāti, izvērtās ļoti sīvas kaujas. Piemē
ram, 1946. gada 1. janvārī Kuldīgas apriņķa Kabiles pagastā pret 25 vīru lielu partizānu 
grupu uzbrukumā devās ap 300 karavīru. Partizāni kaujā noturējās līdz vakara tumsai. 
Kaujā krita un tika ievainoti ap 50 karavīru, bet partizāni zaudēja 3 kritušos.56 Čeka 
pamazām guva panākumus. Daudzas partizānu grupas, kuras ziemas sniega laikā uz
turējās pastāvīgās nometnēs vai pazemes slēptuvēs – bunkuros, tika iznīcinātas vai 
smagi cieta kaujās. Ziemas laikā faktiski pilnībā tika iznīcināta viena no plašākajām 
partizānu organizācijām LTS(p)A.

1946. gada pavasarī partizānos uz īsu brīdi optimismu viesa 5. martā ASV Fultonā 
teiktie tobrīd jau bijušā Lielbritānijas premjerministra Vinstona Čērčila vārdi: “.. dzelzs 
priekškars ir nolaidies pār kontinentu,” kurus mežabrāļi uztvēra kā jaunu cerību par 
drīzu jauna kara sākšanos un Latvijas atbrīvošanu.57 Līdzīgi šo runu uztvēra arī citu 
tautu bruņotās pretošanās kustības: Lietuvā, Igaunijā un Ukrainas rietumos. Taču ko
pumā 1946. gadā partizānu cīņas sāka noplakt. Mežos ar ieročiem rokās turējās vairs 
tika nelielas 3–10 vīru grupas, kuras pamazām zaudēja savstarpējos sakarus un pārgāja 
pamatā uz slēpšanās – izdzīvošanas taktiku. Kā partizānu organizācija turpināja dar
boties vairs tikai LNPA, kuras darbība aptvēra Latvijas ziemeļaustrumu daļu. LNPA 
pat turpināja izdot trīs reģionālo apakšvienību avīzes “Māras Zeme”, “Sudrabota Saule” 
un “Tautas Sargs”. Tādējādi LNPA galvenais darba rezultāts šajā laikā bija tieši propa
gandas jomā.

Radās arī divas jaunas partizānu organizācijas. Latvijas rietumos – Kurzemē Lie
pājas pusē tāda bija “Tēvijas vanagi”, kuras darbība izvērsās 1947. gadā. Savukārt aus
trumos – Latgalē tāda bija Ziemeļlatgales Neatkarības vienība (ZLNV), kura uzsāka 
darbību tai pašā 1947. gadā. Šī organizācija tās līderu Augusta Kudreņicka (“Granta”) 

54 PSRS NKVD GUBB – sk. 52. atsauci.
55 Pavēle Latvijas PSR NKVD un NKGB par 1945. gadu. LVA, 1822. f., 1. apr., 244. l., 187. lp.
56 Jansons R., Zālīte I. LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944.–

1956.  gadā. Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 
2000. gada pētījumi = Totalitarian regimes and their repressions carried out in Latvia in 1940–1956: research 
of the Commission of the Historians of Latvia, 2000.  Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 373.–
476. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.).

57 Šmits U. Aukstā kara sākums. Lauku Avīze, Nr. 26, 2001, 3. marts, 12. lpp.
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un Antona Gabrāna (“Zemitāna”) vadībā izvei
doja plašu pagrīdes tīklu. ZLNV partizānu 
grupās bija tikai ap 15 partizānu, taču organi
zācijai pakļāvās ap 80 legāli dzīvojoši rezervisti 
ar ieročiem, kuri bija gatavi pievienoties parti
zāniem.58 Vienlaikus Rēzeknes apriņķa Naut
rēnu vidusskolā ZLNV vadībā darbojās jau
niešu pagrīdes organizācija “Latgales vanagi” 
ar 27 dalībniekiem, kuri arī bija bruņoti. Jau
nieši plaši izplatīja pretpadomju skrejlapas, 
kam saturu gan sacerēja paši, gan saņēma no 
partizāniem.59

Lai piespiestu partizānus legalizēties, čeka 
nodarbojās ar masveida ķīlnieku ņemšanu. 
 Ģimenes locekļus turēja cietumā tik ilgi, kamēr 
partizāns “labprātīgi” iznāca no meža un padevās. Bija gadījumi, kad cilvēki šādā 
veidā, bez oficiāla aresta noformēšanas, nosēdēja cietumos pat pusotru gadu. Terora 
dēļ mežā glābiņu meklēja veselas ģimenes. Pēc tam neskaitāmajās mežu kaujās krita ne 
tikai  vīrieši, bet arī sievietes un pat bērni. Viļakas apriņķa Liepnas pagastā 1946. gada 
pavasarī mežā iebēga Upīšu ģimene. Laikā līdz 1952. gadam krita tēvs, māte un septiņi 
 bērni.60 Savukārt no 1948. gada Viļakas pagastā mežā slēpās Sprukuļu ģimene – vecāki 
ar sešiem bērniem. 1950. gadā, nonākot aplenkumā, viņi visi tika nogalināti.61

Jāatzīmē vēl viens padomju okupantu īstenotais iedzīvotāju iebiedēšanas paņē
miens – līķu izrādes. Kaujās kritušo partizānu atkailinātos ķermeņus izlika publiskai 
apskatei un atpazīšanai pie pagastu izpildkomitejām, kā arī pilsētu, piemēram, Balvu, 
Cēsu, Madonas, Viļakas u.c. ielās. Bieži vien tur kritušos turēja pat nedēļu un ilgāk, 
līdz tos nomainīja jauni upuri.

Pretošanās kustība šajā laikā no samērā spēcīgas un plašas cīņas noplaka līdz 
 slepeni gruzdošam nemieram. Mānīgajā klusumā pēkšņi atskanēja šāvieni, pēc kuriem 
vai nu pagasta centrā atkal tika izlikti apskatei nogalināto “bandītu” līķi, vai kādam no
šautam padomju aktīvistam sarīkotas publiskas bēres. Daži cilvēki pēkšņi tika arestēti, 
citi kaut kur pazuda, klīda baumas par aiziešanu mežā. Vietumis publiskās vietās parā
dījās lapiņas ar aicinājumiem būt gataviem uz cīņu. Daudzi vēl klusībā cerēja uz kādām 
pārmaiņām – uz angļu vai amerikāņu palīdzību. Cilvēki joprojām padomju varas rīko
jumus pildīja bez entuziasma. Ar kolhozu dibināšanu varas iestādēm neveicās.

Tā kā pēc piecu gadu ilgām cīņām ne bruņoto, ne nevardarbīgo pretošanos okupā
cijai iznīcināt neizdevās, bet kolektivizācija notika gausi un bez vajadzīgā entuziasma, 
tika pieņemts lēmums veikt pretošanās kustības bāzes likvidācijas operāciju – mas
veida iedzīvotāju deportācijas. Deportāciju operācija ar kodēto nosaukumu “Priboj” 

58 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr.,  21822. l., 1. sēj., 28. lp.
59 Turpat, 25476. l., 1. sēj., 80., 82. lp.
60 Turpat, 7006. l., 1. sēj., 15.–49. lp.
61 Turpat, 29482. l., 1. sēj., 12.–33. lp.

7. att. Iedzīvotāju iebiedēšanai Preiļu pilsētā pie katoļu 
baznīcas mūra noliktie 1948. gada 10. februārī kritušie 
partizāni (LVA, 1986. f., 1. apr., 1552. l., 82. lp.)
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notika visās trīs okupētajās Baltijas valstīs vienlaikus naktī no 1949. gada 24. uz 
25. martu.62 Kopumā no Baltijas tika deportēti 94 779 cilvēki, to skaitā no Latvijas – 
42 149 cilvēki. Pēc aprēķiniem no visiem izvestajiem cilvēkiem 72,9% bija sievietes un 
bērni.63 Tas nozīmē, ka izsūtīšanas bija komunistu režīma atriebības akts par pretoša
nos okupantiem un pasākums jau iesāktās kolektivizācijas pretinieku neitralizēšanai. 

Pretēji cerētajam, ka pretošanās kustību izdosies sagraut ar deportācijām, Latvijā 
diezgan masveidīgi papildinājās agrākās partizānu grupas un sāka veidoties jaunas. No 
deportācijām izbēgušie cilvēki pievienojās partizāniem. Taču šoreiz to vidū vairākums 
bija sievietes un pat ar bērniem. Rezultātā daudzās partizānu grupās sieviešu un bērnu 
bija vairāk nekā kaujas spējīgu vīru, kas draudēja ar asiņainu katastrofu.64

Aktīvākās grupas uzsāka atriebības uzbrukumus padomju aktīvistiem, kuri viscen
tīgāk bija piedalījušies deportācijās. Vienlaikus notika arī pārdomāti uzbrukumi oku
pantu drošības dienestiem. Piemēram, 1949. gada 28. jūlijā Jēkabpils apriņķī grupa, 
kuru vadīja Mārtiņš Poklevinskis, no slēpņa iznīcināja VDM apriņķa vadību – 4 virs
niekus ar VDM apriņķa nodaļas priekšnieku majoru Sokolovu priekšgalā.65 

1949. gada otrajā pusē Latvijā izvērsās plašas pretpartizānu operācijas. Tās turpi
nājās līdz 1950. gada pavasarim. Kaujās nogalināto vidū bieži lielākā daļa bija sievietes 
un pat bērni. Piemēram, 1949. gada 2. augustā Alūksnes apriņķa Sinoles pagastā iznī
cināja Eiklonu grupu. Kaujā tika nogalināti 10 partizāni, to skaitā 5 sievietes un 
2  bērni.66

Reizēm cīņas bija izmisīgi sīvas. 1950. gada 25. februārī Aknīstes rajonā 550 VDM 
karavīri aplenca 13 cilvēku lielo apvienoto Grāversona un Indāna grupu. Piecu stundu 
ilgajā kaujā krita 12 partizāni, bet vienu smagi ievainotu sievieti sagūstīja. Kaujā krita 7 
un tika ievainoti 7 VDM karavīri.67 Bieži partizāni, lai nekristu gūstā, izdarīja pat ko
lektīvas pašnāvības. Tā 1952. gada 16. aprīlī Cēsu rajona Raunas ciema padomes teri
torijā pašnāvību izdarīja 6 cilvēku lielā Dailoņa Breikša grupa. Bojāgājušo vidū bija arī 
divas sievietes.68

1953. gads Latvijā bija pēdējais asiņainākais bruņotās pretošanās cīņu gads, kurā dzī
vību zaudēja 100 latviešu mežabrāļi.69 Nākamajos gados turpinājās sīkākas čekistu pret
partizānu operācijas. No 1954. gada 1. aprīļa līdz 1956. gada 30. oktobrim tika nogalināti 
12, sagūstīts 81, bet legalizējās 401 cilvēks.70 Tādējādi var konstatēt, ka šajā laikā nelegālā 
stāvoklī vēl joprojām bija atradušies vismaz 494 cilvēki. Pārsvarā viņi slēpās vienatnē bez 
savstarpējiem sakariem, bet bija sastopamas arī nelielas 2–4 cilvēku grupiņas.71

62 Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija 
“Krasta banga” (“Priboj”). Latvijas Vēsture, Nr. 2, 1998, 43. lpp.

63 Turpat, 44. lpp.
64 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 39276. l., 1. sēj., 16.–24. lp.
65 Turpat, 28156. l., 4. sēj., 321.lp.
66 Turpat, 39276. l., 1. sēj., 16.–24. lp.
67 Izraksts no Iekšlietu karaspēka 24. strēlnieku pulka vēstures formulāra. LVA, 1847. f., 1. apr., 14. l., 26.–27. lp.
68 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 2. apr., P10433. l., 251.–255. lp.
69 LKP CK Sevišķais sektors. LVA, 101. f., 17. apr., 102. l., 19. lp. 
70 Dienesta ziņojums. Par bruņotās bandītu nacionalistiskās pagrīdes likvidāciju Latvijas PSR teritorijā. LVA, 

270. f., 1s. apr., 1095. l., 286.–287. lp.
71 Turpat.
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Pēdējais partizānu kara notikums Latvijā risinājās 
1957. gadā 13. februārī Viļānu rajonā. Tur no meža 
iznāca un legalizējās piecu cilvēku lielā Mičuļu 
 ģimene, kurā bija 3 vīri un 2 sievietes. Mežā Mičuļi 
atradās no 1945. gada. Legalizējoties viņi nodeva 
2 rokas ložmetējus, 3 automātus, 2 šautenes, 4 rokas 
granātas un patronas.72

Kopumā divpadsmit gadus ilgā nacionālo parti
zānu kara zaudējumi Latvijā pēc PSRS drošības die
nestu ziņām ir sekojoši: krita vai izdarīja pašnāvību – 
2407 partizāni, arestēti – 5489, legalizējās – 4341, no 
kuriem lielāko daļu 1949. gadā deportēja uz Sibīriju. 
Tātad kopumā, pēc čekas datiem, bruņotajā pretoša
nās kustībā iekļāvās 12 237 cilvēki.73 Priekš šāda fak
tiski bezcerīga kara pilnīgi bezcerīgos apstākļos tas ir 
ļoti daudz.

Tautas attieksmi pret nacionālajiem partizāniem 
ļoti precīzi atspoguļo tas, kādā vārdā viņi tika dēvēti. 
Lielākā iedzīvotāju daļa viņus sauca par mežabrāļiem, 
kas ir 1905. gada revolūcijas laikā radies latviešu par
tizānu apzīmējums, kuru gan tolaik, gan pēc Otrā pasaules kara lietoja slepeni, pozitīvā 
nozīmē. Zīmīgi, ka tas saskan arī ar abu kaimiņu tautu nacionālo partizānu apzīmēju
miem – miškoi broliai Lietuvā un metsavennad Igaunijā. Visos gadījumos tas tulko
jumā nozīmē vienu un to pašu – mežabrāļi.

Nevardarbīgā pretošanās staļinisma apstākļos 1945.–1953. gadā

Pretošanās padomju režīmam bija sevišķi aktīva un intensīva tūlīt pēc Otrā pasau
les kara. Bruņoto pretošanos un mežabrāļu cīņu tad papildināja samērā plaša sabiedrī
bas dažādu slāņu un grupējumu nevardarbīgā pretošanās visdažādākajās formās un 
veidos. Pēc nacionālo partizānu darbības izbeigšanas ap 1952.–1956. gadu nevardar
bīgā pretošanās turpinājās nepārtraukti līdz pat neatkarības atgūšanai 1991. gadā. Pēc 
tam, kad pie varas Maskavā 1985. gadā nāca M. Gorbačovs, pretošanās Latvijā noritēja 
citos apstākļos, kas noveda pie tautas atmodas un Latvijas valsts atjaunošanas.

Nevardarbīgo pretošanos no 1945. gada līdz 1985. gadam esam aplūkojuši trīs at
šķirīgos laika posmos. Galvenokārt tos noteica pašas padomju varas totalitārisma un 
represivitātes līmenis, bet ietekmēja arī pretošanās dalībnieku psiholoģiskais stāvoklis 
un viņu mērķu skaidrība, kā arī spēja apvienoties un organizēties kopīgām aktivitātēm. 
Atbilstoši tam pirmais pretošanās posms noritēja Staļina totalitārisma un pēckara 

72 Specziņojums. Par nelegālu Mičuļu padošanos. LVA, 270. f., 1s. apr., 19. l., 31.–37. lp.
73 Dienesta ziņojums. Par bruņotās bandītu nacionālistiskās pagrīdes likvidāciju Latvijas PSR teritorijā. LVA, 

270. f., 1s. apr., 1095. l., 286.–287. lp.

8. att. Partizānu bunkura ikdiena: šahs, 
kāršu spēle, grāmatu lasīšana. Talsu apriņķa 
Laucienas pagasts, 1950. gada ziema (LVA, 
1986. f., 1. apr., 28398. l., 4. sēj., 209. lp.)
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 apstākļos no 1945. gada līdz 1953. gadam, kad sabiedrības daļa vēl cerēja uz Rietum
valstu palīdzību un atbrīvošanu no padomju varas. Laika posmu no 1954. gada līdz 
1964. gadam raksturo politiskais atkusnis Ņ. Hruščova valdīšanas laikā un nacionāl
komunistu pretestība Latvijā. Arestēto skaits šajā periodā gadā vidēji bija samazinājies 
63 reizes (61 arestētais gadā pret 3863 arestētajiem gadā Staļina periodā).74 L. Brežņeva 
un divu viņa pēcteču laiks Padomju Savienībā no 1965. gada līdz 1985. gadam vēsturē 
iegājis kā stagnācijas laiks, kas lielā sabiedrības daļā viesa apātiju un bezcerību, bet ne
salauza atsevišķu disidentu un nelielu grupiņu pretestības garu un ticību pārmaiņu 
iespē jamībai.

Nevardarbīgās pretošanās kustības viena no nozīmīgākajām aktīvās darbības for
mām 1945.–1953. gadā bija mazāku un lielāku nelegālo pagrīdes grupu darbība. Skait
liski tās lielākoties bija nelielas grupiņas 5–10 cilvēku sastāvā, bet dažas organizācijas 
apvienoja pat vairākus simtus dalībnieku un nereti darbojās strukturēti dažādās Latvi
jas vietās. Aktīvākā pagrīdes grupu darbība bija Kurzemē, Latgalē un Vidzemes ziemeļ
austrumu daļā, kur atradās arī vairākums nacionālo partizānu vienību. 

Nacionālie partizāni šajā laikā aktīvi iesaistījās nevardarbīgās pretošanās nelegālo 
grupu veidošanā un to darbības sekmēšanā, izmantoja tās kā informācijas avotu un at
balstu, kā arī veicināja to darbību padomju varas nelikumību un represiju atmaskošanā 
un neatkarīgas Latvijas atjaunošanas idejas uzturēšanā sabiedrībā.

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības komandieris Pēteris Supe 1945. gadā palī
dzēja izveidot divas nozīmīgas nevardarbīgās pretošanās organizācijas, kuras sastāvēja 
no sazarota grupu tīkla un nelegāli darbojās plašā Latvijas teritorijā. Viena no tām bija 
Latvju Nacionālā apvienība – pretkomunistiski noskaņotās Latvijas tautas daļas demo
krātiska politiska rakstura organizācija.75 Tās mērķis bija pretpadomju un nacionālās 
neatkarības ideju izplatīšana, palīdzība nacionālajiem partizāniem neatkarīgas Latvijas 
atjaunošanā. Otra bija Latvju Nacionālās jaunatnes apvienība, kuras darbībai bija pare
dzēts aptvert visu Latviju. Tās Statūti izvirzīja organizācijas mērķi – veicināt latviešu 
tautas kopējo nacionālo un politisko centienu īstenošanu. Biedru uzdevumi paredzēja 
izskaidrot iedzīvotājiem boļševiku patiesos nodomus, nelegāli izplatīt lapiņas, uzsau
kumus u.c. propagandas materiālus, vākt informāciju par tautas nodevējiem, sniegt 
palīdzību partizāniem utt.76 Latvju Nacionālās jaunatnes apvienība 1945. gada ok
tobrī – decembrī izveidoja vairākas nodaļas, t.sk. Rīgā, Rīgas rajonā, Viļakas, Valkas, 
Alūksnes rajonos. Alūksnes vidusskolā izveidotā nodaļa izdeva pat savu nelegālo žur
nālu “Kokle”.77

Latgales iedzīvotāju vairākums bija izteikti pretpadomisks, kas veicināja šajā re
ģionā ne tikai partizānu kustību, bet arī daudzu pretpadomju grupu darbību pilsētās 
un pagastos. Neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu par savu galveno mērķi 1945.–

74 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 
iedzīvotāju rādītājs, 972. lpp.

75 Latvju Nacionālās apvienības Pamatnoteikumi. LVA, 1986. f., 2. apr., P10774. l., 9. sēj., 27. lp.
76 Latvju Nacionālās jaunatnes apvienības (LNJS) Iekārtas un darbības noteikumi. LVA, 1986. f., 2. apr., 

P10774. l., 9. sēj., 57.–68. lp.
77 Krimināllietas materiāli. Žurnāla “Kokle” satura izraksti. Krievu val. LVA, 1986. f., 1. apr., 27924. l., 3. sēj., 

16.–81. lp.
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1949. gadā izvirzīja “Latvijas patriotu apvienība”, orga
nizācija “SKOTS”, “Vētras vanagi”, “Tautas balss” u.c. 
Tās visas sadarbojās ar nacionālajiem partizāniem un 
arī pašas vāca ieročus gadījumam, ja apstākļi veidotos 
labvēlīgi padomju varas gāšanai. “Latvijas patriotu 
 apvienībā” darbojās ap 80 biedru, un tai bija 10 atse
višķas nelegālas grupas pagastos.78 Organizācijā 
“SKOTS” darbojās ap 40 biedru, un tai bija 12 atseviš
ķas grupas.79

Nevardarbīgās pretošanās kustībā 1945.–1953. gadā 
aktīvi iesaistījās skolu jaunatne, kura bija mazāk bai
līga, ar asāku problēmu uztveri. Skolēni parasti atspo
guļoja savu vecāku politiskos uzskatus un nostāju, kuru 
viņi slēpa no svešajiem, bet atklāja ģimenes locek ļiem. 
Arī daudzi skolotāji, īpaši pirmajos pēckara gados, 
nebūt nebija lojāli padomju varai, un no viņiem atbrī
voties neizdevās vēl piecdesmitajos gados, par ko sa
traukta bija Latvijas KP Centrālkomiteja un tās sekre
tārs J. Kalnbērziņš.80

Krāslavas 1. vidusskolā nelegālajā “Daugavas sargu 
apvienībā” iesaistījās 35 skolēni vecumā no 13 līdz 
17  ga diem. Organizācijas devīze bija “Par Tēvijas brī
vību un labklājību”. Tai bija savi statūti, svinīgs solījums 
un patriotiska himna. Šī organizācija regulāri izdeva 
nelegālu, ilustrētu, rokrakstā veidotu žurnālu “Dauga
vas Sargs”, kuram bija izteikti nacionāla ievirze. Organi
zācija bija spējusi pastāvēt un visai aktīvi darboties no 1945. gada 21. novembra līdz pat 
1948. gada maijam, kad desmitiem mazgadīgos “kontrrevolucionārus” un viņu vecākus 
arestēja un sodīja.81 Aresti Krāslavā nenobiedēja netālu esošās Indras vidusskolas sko
lēnus, kuri izveidoja Latvijas Brīvības sargu organizāciju un turpināja pagrīdes darbu.

Pretošanās aktivitātes skolās un jauniešu vidū pirmajos desmit pēckara gados ne
saruka, bet dažos periodos pat pieauga. Latvijas KP CK sekretārs J. Kalnbērziņš savā 
1953. gada 28. februāra ziņojumā PSKP Centrālkomitejai bija spiests atzīt, ka pēdējo 
sešu mēnešu laikā ir palielinājies “buržuāziskā nacionālisma” un pretpadomju darbības 
izpausmju gadījumu skaits skolu jaunatnes vidū. Rīgā, Jelgavā, Talsos bija atklātas 
8 jaunatnes pagrīdes grupas, kuru dalībnieki (vecumā no 10 līdz 25 gadiem) izplatīja 

78 Krimināllietas materiāli. LVA, 1986. f., 1. apr., 1605. l., 1. sēj., 59. lp.
79 Turpat, 7317. u/l, 277. lp.
80 Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 1953. gada 24. februāra lēmums “Par cīņas pasākumiem 

pret buržuāziskā nacionālisma un pretpadomju darbības izpausmēm skolu jaunatnes vidū”. LVA,  PA101. f., 
16. apr., 93. l., 21.–22. lp.

81 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, p. 149; Krimināllieta. LVA, 1986. f., 1.  apr., 
1605. l., 1.–9. sēj. 

9. att. Latvju Nacionālās jaunatnes 
apvienības Iekārtas un darbības noteikumi. 
Izņemti kratīšanā 1945. gada novembrī 
pie  Antoņinas  Bratuškinas un atrodas 
krimināllietā (LVA, 1986. f., 2. apr., 
P10774. l., 9. sēj., 57. lp.)
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pretpadomju lapiņas un raidstaciju “Amerikas balss”, “BBC” pārraidēs dzirdēto. Šo 
grupu mērķis bija cīņa pret padomju varu.82

Represīvās iestādes staļiniskā režīma periodā pretpadomju izpausmes saskatīja 
jebkurā brīvdomībā vai pat interesē par Rietumu literatūru un mākslu. 1951. gada sā
kumā Latvijas PSR VDM arestēja t.s. “franču grupu” – cilvēkus, kuri bieži bija sanākuši 
kopā, lai apspriestu Rietumvalstu literatūru, mākslas darbus, un esot apmelojuši pa
domju literatūru un mākslu. Grupas dalībnieki tika sodīti ar labošanas darbiem uz 
5–25 gadiem.83

Padomju drošības iestādes Latvijā regulāri rīkoja provokācijas, lai piesaistītu un 
atklātu nacionāli noskaņotās personas un tādējādi nodrošinātu viņu izolāciju no sa
biedrības. Piemēram, 1949. gadā Daugavpilī Latvijas PSR VDM Daugavpils nodaļas 
darbinieki Nikolajs Hļebņikovs un Viktors Sideļņikovs izveidoja pagrīdes organizāciju 
“Cīņa pret pasaules komunismu”, kurā drīz vien iesaistījās septiņi brīvības cīnītāji. 
Viņus visus jau 1950. gada pavasarī arestēja, piespiežot 5–10 gadus ieslodzījumā.84

Nevardarbīgā pretošanās Latvijā laikposmā no 1945. gada līdz 1956. gadam nesa
ņēma nekādu atbalstu no ārienes, kas brīvības cīnītājiem neļāva izvērst plašākas un 

82 Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretāra Jāņa Kalnbērziņa 1953. gada 28. februāra vēs
tule PSKP CK sekretāram Georgijam Maļenkovam. LVA, PA101. f., 16. apr., 93. l., 21.–22. lp.

83 Kara tribunāla 1951. gada 29.–30. jūnija spriedums. Krievu val. LVA, 1986. f., 2. apr., 4657. l., 2. sēj., 215.–
218. lp. Spriedumu mīkstināja pēc kara prokurora protesta. Sk.: Turpat, 300.–303. lp.

84 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991, p. 159.

10. att. Krāslavas 1. vidusskolas nelegālās grupas 
“Daugavas sargu apvienība” dalībnieki Krāslavā 1948. gada 
18. novembrī. Foto no krimināllietas (LVA, 1986. f., 2. apr., 
7317. l., 3. sēj., 59. lp.)

11. att. Laikraksts “Daugavas Sargs”, ko nelegāli izdeva un 
izplatīja “Daugavas sargu apvienība” 1946.–1947. gadā. 
Žurnāla vāka lapa no krimināllietas (LVA, 1986. f., 1. apr., 
1605. l., 9. sēj., 328. lp.)
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 ietekmīgākas aktivitātes. Rietumvalstis, turpinot neatzīt Baltijas valstu iekļaušanas tie
siskumu Padomju Savienībā, nebija gatavas vēl vairāk saasināt attiecības ar to, atbalstot 
baltiešu neatkarības centienus praktiski. Viens no iemesliem tam bija arī Latvijas trimdā 
esošo diplomātu un politiķu nostāja, ka okupētajā Latvijā nav vēlams uzsākt plašu pa
grīdes kustību, jo to ātri atklātu un ciestu labākie un uzticamākie tautas locekļi.85

Latvijā 1945.–1953. gadā nevardarbīgās pretošanās kustība bija sadrumstalota un 
nekoordinēta. No vienas puses, tas noteica tās vājumu, no otras – apgrūtināja padomju 
drošības iestādēm to atklāšanu. Nevardarbīgās pretošanās kustību daudzviet Latvijā 
stiprināja tās grupu ciešā sadarbība ar nacionālajiem partizāniem.

Nevardarbīgā pretošanās politiskā atkušņa apstākļos  
1954.–1964. gadā 

Piecdesmito gadu vidū staļinismu kā J. Staļina iedibināto režīmu Padomju Savie
nībā pamazām sāka nomainīt totalitārisms salīdzinoši maigākās formās. Krietni sama
zinājās politiski motivēto arestu skaits un represīvo iestāžu patvaļa, staļinisma režīma 
pārmērīgās represijas saņēma Ņ. Hruščova un kompartijas nosodījumu, nedaudz uzla
bojās dzīves līmenis. Latvijā atgriezās desmitiem tūkstoši politiski represēto no Sibīri
jas nometnēm, atsevišķos gadījumos nepamatoti sodītie tika pat reabilitēti. Šo periodu 
Padomju Savienībā nereti apzīmē kā politisko atkusni, kas aptuveni sakrīt ar Ņ. Hruš
čova valdīšanas laiku. Tomēr arī šai laikā politiskās represijas turpinājās un VDK no
drošināja sabiedrības totālu kontroli. PSRS īstenoja militāru agresiju Ungārijā, lai 
glābtu tur brūkošo komunistisko režīmu, izraisīja “Kubas krīzi” attiecībās ar ASV. 
“Aukstais karš” starptautiskajā sistēmā bija sasniedzis savu kulmināciju, un tas noteica 
arī ideoloģisko saspīlējumu padomju sabiedrībā, jo īpaši Baltijas republikās.

Notikušās pārmaiņas ietekmēja pretošanās kustību Latvijā laikā no 1954. gada līdz 
1964. gadam. Nacionālo partizānu bruņotā cīņa bija izsīkusi piecdesmito gadu pirmajā 
pusē. Tas jūtami ietekmēja nevardarbīgo pretošanos: ne tikai morāli, bet arī praktiski, 
jo tai zuda nacionālo partizānu palīdzība un atbalsts. Pretestības sparu ievērojami ma
zināja cerību izsīkums par gaidīto Rietumvalstu rīcību Baltijas valstu atbrīvošanai, kam 
Latvijā reti kāds vairs ticēja. Dzīves apstākļu nostabilizēšanās un uzlabošanās, represiju 
mazināšanās veicināja sabiedrības vēlmi samierināties ar situāciju un iespējami tai pie
lāgoties. No otras puses – VDK totālā sabiedrības kontrole un PSRS militārā varenība 
vairoja tautas bezcerību un mazināja ticību pārmaiņu iespējamībai.

Jaunajā situācijā mainījās nevardarbīgās pretošanās mērķi un uzdevumi, kā arī 
pretošanās organizācija, formas un metodes. Izmaiņas notika arī pretošanās kustības 
dalībnieku sastāvā sakarā ar daudzu politiski represēto atgriešanos no ieslodzījuma 
vietām Sibīrijā, daļa no kuriem turpināja pretpadomju darbību.

Mērķi un uzdevumi jaunajā situācijā mazākā mērā saistījās ar pirmskara neatka
rīgās Latvijas valsts atjaunošanu, jo tie šķita arvien nereālāki. Pretošanās vērsās pret 

85 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining Independence: non-Violent Resistance in 
Latvia, 1945–1991, p. 142.
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totalitārismu un tā dažādām izpausmēm, kā arī pret 
Latvijas kolonizāciju un rusifikāciju, kuras apmēri 
turpināja strauji pieaugt. Padomju agresija  Ungā
rijā  atbalsojās arī Latvijā, aktivizējot pretošanos.

Skolu jaunatnes vidū VDK bija izdevies pa
nākt nelielu pretpadomju aktivitāšu mazināšanos. 
Tomēr arī 50. gadu otrajā pusē skolās no jauna 
veidojās pretpadomju grupas, kuras savā darbībā 
bija piesardzīgākas un īstenoja vai plānoja pietie
kami nopietnas politiskās akcijas. Viena no tādām 
grupām tika atklāta 1957. gada decembrī Limbažu 
rajona Salacgrīvas vidusskolā. Tā bija nelegāla 
pretpadomju organizācija “Dzirkstele”, kuru izvei
doja vecāko klašu desmit skolnieki 1956. gada 
maijā. Iestājoties grupā, bija jādod zvērests, un tās 
dalībniekiem bija segvārdi konspirācijas nolūkos. 
Organizācijas mērķis bija cīņa pret Latvijā pastā

vošo padomju režīmu, veicot pretpadomju aģitāciju iedzīvotāju vidū un izplatot pret
padomju lapiņas, nelegāli izkarot Latvijas brīvvalsts karogus un iegādājoties ieročus. 
Grupa centās izveidot jaunatnes pagrīdes organizācijas arī vairākās citās skolās un 
 izvērst pretpadomju aktivitātes arī Igaunijā. Tāpat tās plānos bija divu tiltu uzspridzi
nāšana Salacas upē.86 1957. gadā vien Latvijā 16 skolās tika atklātas jaunatnes pret
padomju grupas, kurās bija iesaistījušies 66 dalībnieki.87 

Pretestības kustība augstskolās šajā periodā bija mazāk aktīva un ne tik izplatīta 
stingrās uzņemšanas un studiju kontroles dēļ. Taču arī tajās ik pa laikam nācās konsta
tēt dažādas pretpadomju izpausmes. Piemēram, 1956. gada sākumā atklājās, ka vairāki 
LVU Ekonomikas fakultātes tiesību nodaļas studenti ne tikai regulāri klausās “Ameri
kas balsi”, bet pat apsprieduši brīvas Latvijas valsts atjaunošanas iespējas.88

Organizētās pretpadomju grupas padomju drošības dienesti drīz vien atklāja, bet 
arvien plašāk pretpadomju darbībā iesaistījās neformālas draugu un kolēģu grupiņas 
vai atsevišķi indivīdi, kurus atklāt bija grūtāk. Pretpadomju aģitācijā un dzimtenes no
devībā 1962. gadā tika apsūdzēti astoņi strādnieki, ierēdņi, literāti, to skaitā pazīsta
mais dzejnieks Knuts Skujenieks. Kaut gan ne visi šie cilvēki bija darbojušies grupā un 

86 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1957. gada 18. decem
bra speciālais ziņojums Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam Vilim Lācim “Par pretpadomju 
pagrīdes organizācijas likvidēšanu Latvijas PSR Limbažu rajonā”. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neat-
karības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj.: Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam 
(1945–1985). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 61.–64. lpp.

87 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
dienesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā pretošanās: 
Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos. 1. sēj., 183. lpp.

88 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1956. gada 8. marta 
izziņa par pretpadomju izpausmēm jaunatnes vidū 1955.–1956. gadā. LVA, 270. f., 1c. apr., 1205. l., 
152. lp.

12. att. Nelegālās organizācijas “Dzirkstele” 
dalībnieku zvēresta teksts, kas pauž apņēmību 
cīnīties par Latvijas atbrīvošanu un tās 
neatkarību. 1957. gads (LVA, 1986. f., 1. apr., 
41999. u/l, 449. lp.)
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daži no viņiem viens otru pat nepazina, 
VDK tos nosauca par “Baltijas federāci
jas” grupu. Iespējams, tāpēc, ka divi 
grupas locekļi esot nolēmuši cīnīties par 
Baltijas republiku atdalīšanos no Pa
domju Savienības.89 Knutu Skujenieku 
apsūdzēja par nodomu vājināt padomju 
varu, uzrakstot dzejoli, kurā runāts par 
cilvēku spīdzināšanu un izsūtīšanu. 
Laikā no 1956. gada līdz 1964. gadam 
pie kriminālatbildības par valsts nozie
gumiem katru gadu tika sauktas un no
tiesātas 50–60 personas.90

50. gadu otrajā pusē pretošanās 
kustību Latvijā aktivizēja un ienesa tajā 
jaunu spēku plašā politiski represēto 
apžēlošana un atgriešanās Latvijā. No 
1955. gada līdz 1957. gadam Latvijā at
griezās aptuveni 21 000 notiesāto par 
noziegumiem pret padomju valsti un 
18 000 masu deportācijās piespiedu 
kārtā izvesto.91 Lielākā daļa no viņiem 
turpināja režīmam pretoties pasīvā 
veidā, taču citi iesaistījās pretpadomju grupās vai veica šādu darbību individuāli. 

Valsts drošības komitejai nācās konstatēt, ka 1956.–1957. gadā jūtama pretpa
domju darbības pastiprināšanās, biežāki kļuvuši pretpadomju lapiņu, anonīmu 
pretvalstisku vēstuļu izplatīšanas gadījumi, pieaudzis pretpadomju uzrakstu skaits sa
biedriskās vietās, turpinās padomju sarkano karogu noraušana un Latvijas brīvvalsts 
sarkanbaltsarkano karogu nelegāla izkāršana. 1956. un 1957. gadā Latvijā nelegāli tika 
izplatītas 680 pretpadomju lapiņas. 1957. gada naktī no 14. uz 15. maiju slepeni tika 
noņemts padomju karogs pašā Rīgas centrā pie Rīgas galvenās milicijas pārvaldes eso
šajā radiotornī 100 metru augstumā un tā vietā uzkārts sarkanbaltsarkanais Latvijas 
karogs.92 Tāda pati akcija tika atkārtota PSRS Konstitūcijas dienas priekšvakarā 
1963. gada 5. decembrī, ko īstenoja Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta students 
Bruno Javoišs.

89 Augstākās tiesas 1962. gada 28. dec. spriedums. LVA, 1986. f., 1. apr., 44865. u/l, 2. sēj., 116.–175. lp.; 
Ofkants U. Pārrunas uz desmit gadiem. Pierakst. M. Puķītis. Nedēļa, Nr. 50, 2005, 12. dec. 30., 32., 34. lpp.

90 Latvijas PSR Prokuratūras pārskats par valsts noziegumu izskatīšanu Latvijas PSR Augstākajā tiesā. LVA, 
270.  f., 1c. apr., 1217. l., 18.–21. lp.

91 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
dienesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā pretoša-
nās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 176. lpp.

92 Turpat, 182. lpp.

13. att. Rīgas radio tornis blakām pilsētas galvenajai milicijas 
pārvaldei, kur 1963. gada naktī no 4. uz 5. decembri slepus tika 
uzvilkts sarkanbaltsarkanais Latvijas Republikas karogs. Foto 
no Bruno Javoiša krimināllietas (LVA, 1986. f., 1. apr., 45007. l., 
1. sēj., 10. lp.)
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Nelegālā pretpadomju satura lapiņu un citu pretpadomju materiālu izplatīšana bija 
populāra pretošanās forma, kuru plaši izmantoja ne tikai pretošanās grupas, bet arī 
daudzi indivīdi, kuri darbojās vieni paši. Vēl viens pretošanās veids bija pretpadomju 
satura vēstuļu rakstīšana un sūtīšana anonīmi partijas un padomju iestāžu vadītājiem 
un amatpersonām. Reizēm šādas vēstules saturēja arī draudus amatpersonām. 1954.–
1955. gadā šādas vēstules bija rakstījušas un anonīmi sūtījušas piecas jaunietes no Slo
kas papīrfabrikas, par ko tika notiesātas.93 Pretošanās kustības dalībnieki regulāri no
rāva sarkanos padomju karogus un daudzos gadījumos slepus izkāra Latvijas brīvvalsts 
sarkanbaltsarkanos. Tāpat regulāri tika bojāti padomju vadoņu portreti un krūšutēli.

Piecdesmito gadu otrajā pusē aizsākās kāda politiska rakstura tradīcija, kas ātri 
kļuva par nopietnu un plašu pretpadomju akciju, ar kuru VDK nespēja tikt galā. 
 Mirušo piemiņas dienās, ko sākotnēji atļāva rīkot luterāņu baznīcai, Rīgas kapos pul
cējās tūkstošiem cilvēku. Tas parasti notika rudenī īsi pirms Latvijas Republikas pro
klamēšanas dienas 18. novembrī. Ļaudis šajās dienās nolika ziedus un svecītes ne tikai 
tuvinieku kapu vietās, bet arī pie neatkarīgās Latvijas valsts pirmā prezidenta J.  Čakstes, 
ārlietu ministra Z. A. Meierovica un Latvijas armijas komandieru kapiem. Ziedus un 
svecītes izkārtoja sarkanbaltsarkanā karoga formā un krāsās. Vairākkārt šajās dienās 
kapos dažādās vietās nelegāli tika izkārti sarkanbaltsarkanie karogi.94 Lai arī šo pasā
kumu dalībniekus uzraudzīja VDK darbinieki un aģenti, tie tika fotografēti un filmēti 
un daudzi pēc tam politiski iespaidoti, akcijas atkārtojās regulāri katru gadu, piesaistot 
desmit un vairāk tūkstošus cilvēku no visas Latvijas.

Pēcstaļinisma periodā gan Maskavā, gan Rīgā sevi pieteica padomju režīma iekšējā 
opozīcija, kas vēlējās totalitārismu padarīt cilvēcīgāku un tautai pieņemamāku. Atšķi
rībā no nacionālās pretošanās kustības šī opozīcija nevēlējās nedz mainīt sociālistisko 
modeli, nedz atteikties no padomju režīma, tāpēc tās analīze nav šī raksta  uzdevums.

Nevardarbīgā pretošanās padomju režīmam stagnācijas periodā   
1965.–1985. gadā

Leonīda Brežņeva (1964–1982) un viņa divu nākamo pēcteču Jurija Andropova 
un Konstantīna Čerņenko laiks (1982–1985) padomju valsts pastāvēšanas periodā pa
matoti tiek dēvēts par stagnāciju, kurā netika īstenotas nekādas būtiskas sabiedrības 
reformas, nemainījās komunistiskā ideoloģija un attieksme pret Baltijas valstīm. Poli
tiskās elites attieksme pret tautu un politiskajiem pretiniekiem gan kļuva nedaudz 
elastīgāka un pielaidīgāka. Arestēto skaits šajā periodā par pretpadomju darbību vidēji 

93 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera 1958. gada 2. janvāra 
dienesta ziņojums Latvijas KP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam “Par naidīgām pretpadomju izpausmēm 
no personām, kuras agrāk represētas par kontrrevolucionāru darbību Latvijas PSR”. Nevardarbīgā pretoša-
nās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 150.–151. lpp.

94 Latvijas PSR VDK priekšsēdētāja I. Avdjukeviča 1964. gada 27. jūlija ziņojums LKP CK sekretāram A. Vosam 
par Brāļu kapiem Rīgā. Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991: dokumentu krājums. Red. E.  Pelkaus. 
Rīga: Nordik, 1999, 480. lpp.
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gadā bija samazinājies gandrīz četras reizes salīdzinājumā ar gada laikā arestētajiem 
Ņ. Hruščova valdīšanas periodā (16 arestētie gadā pret 61 arestēto gadā).95 Tiešas re
presijas pret citādi domājošajiem daļēji aizstāja pretpadomju darbības profilakse, totāli 
izvēršot VDK aģentūras un uzticības personu darbību un dažiem disidentiem ļaujot 
pamest Padomju Savienību un doties uz ārzemēm. 

Politikas mīkstināšanos pret tautu veicināja arī nelielais atslābums aukstā kara ap
stākļos sakarā ar Eiropas drošības un sadarbības procesa sākšanos. Tas zināmā mērā 
aktualizēja starptautiskajā sistēmā Baltijas valstu prettiesiskās aneksijas problēmu, 
radot arī atskaņas Latvijā un citās Baltijas republikās. Pretpadomju noskaņojumu vei
cināja pieaugošā rusifikācija un kolonizācija Baltijā, kā arī padomju invāzija un agresija 
Čehoslovākijā (1968) un izrēķināšanās ar brīvajām arodbiedrībām Polijā (1980–1981).

Pretošanās kustība Latvijā laikā no 1965. gada līdz 1985. gadam nemazinājās, taču 
tā ieguva jaunas izpausmes, dalībniekus ar citu dzīves pieredzi un uzskatiem, jaunas 
darbības formas un metodes. Iedzīvotāju vidū ievērojami pieauga pasīvā pretošanās 
režīmam, meklējot brīvības un neatkarīga valstiskuma asociācijas daiļliteratūrā, māk
slā, uz teātru skatuvēm, tradicionālajos Latvijas dziesmu un deju svētkos, kas reizi čet
ros gados pulcēja desmitiem tūkstošu dalībnieku un vēl vairāk klausītāju. 

Bija mainījies sabiedrības sastāvs. Nekontrolētās imigrācijas dēļ nacionālajā sastāvā 
latviešu skaits bija sarucis tiktāl, ka tikai nedaudz pārsniedza pusi no visiem iedzīvotā
jiem. Krievu valoda arvien jūtamāk izspieda no aprites latviešu valodu. Tas viss nostip
rināja baiļu un nedrošības sajūtu, nācijas apdraudētību, kas instinktīvi vairoja pretes
tību režīmam. Veco paaudzi pakāpeniski nomainīja jaunie, kuri bija dzimuši okupācijas 
laikā. Arī viņos atbalsojās vecāku sapņi par neatkarīgu valsti, ko sekmēja Rietumu 
raidstacijas un nelegālā literatūra, kā arī kontakti ar latviešu emigrāciju Rietumvalstīs. 

Jauniešu pretošanās lielākoties bija neorganizēta un epizodiska, īstenojās individu
āli vai dažu cilvēku grupiņās. Tā vērsās pret apspiestību, varas agresivitāti un rusifikā
ciju. Atsevišķos gadījumos jauniešu pretošanās ieguva organizētas formas un tālejo
šus mērķus. 1968.–1970. gadā Cēsīs nelegāli darbojās grupa “Lāčplēsis”, kurā apvienojās 
17 jaunieši no divām vietējām skolām. Grupas mērķis bija neatkarīgas Latvijas atjau
nošana, par ko tā aģitēja nelegāli izplatītajās skrejlapās. Grupas locekļi vāca arī ieročus, 
lai gāztu padomju varu Latvijā bruņotā ceļā, ja to neizdotos īstenot ar nevardarbīgiem 
līdzekļiem. Šim nolūkam viņi plānoja piesaistīt arī padomju armijā dienošos Latvijas 
karavīrus. Plānus īstenot neizdevās, jo 1970. gada martā grupas dalībniekus arestēja.96 

Rietumu raidstaciju nelegālas klausīšanās popularitāte pieauga, lai arī tās varas 
iestā des slāpēja ar tehniskiem līdzekļiem, bet par klausīšanos draudēja dažādas nepa
tikšanas, piemēram, izslēgšana no augstskolas vai nosūtīšana uz biedru tiesu. Radio
aparāti kļuva pieejamāki un arī tehniski piemērotāki Rietumu raidstaciju uztver
šanai,  reizēm ar radioamatieru radītām dažādām palīgierīcēm. Latviešu valodā pati 

95 No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 
iedzīvotāju rādītājs, 972. lpp.

96 Rimšāns J. Jaunatnes pretošanās izpausmes komunistiskajam režīmam Latvijas PSR (1965–1985). Latvija un 
Austrumeiropa 20. gadsimta 60.–80. gados: starptautiskas konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, Rīga = 
Latvia and Eastern Europe the 1960s–1980s: materials of an International Conference 10 October 2006, Riga. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 123.–124. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.).
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 populārākā bija “Amerikas balss”, kam sekoja “Brīvā Eiropa”, Vatikāna radio un BBC. 
Latvieši klausījās arī raidstacijas “Svoboda” un “Nemeckaja volna” krievu valodā.

Rietumu raidstacijas okupētajā Latvijā uzturēja dzīvu pretošanās garu, sniedzot 
objektīvu informāciju par padomju režīma melīgo politiku un represijām pret brīv
domātājiem, atgādinot nozīmīgus vēstures faktus un to izkropļojumu padomju propa
gandā. Lai arī Rietumu raidstacijas kopš 60. gadiem vairs neaicināja pretoties padomju 
režīmam, tādējādi cenšoties neprovocēt jaunus upurus, to sniegtā informācija veicināja 
pretošanās kustības aktivizēšanos un pat jaunu nelegālu pretošanās grupu veidošanos 
Latvijā. Svarīgi arī, ka šo raidstaciju latviešu redakcijās strādāja trimdas latvieši, kuri 
labi pārzināja latviešu tautas likteņgaitas un nacionālās intereses.

Aktīvā pretošanās kustība bija nogājusi vēl dziļāk pagrīdē, totālās VDK kontroles 
apstākļos tā īstenoja daudz lielākus piesardzības pasākumus un konspirāciju. Vienlai
kus tā kļuva mērķtiecīgāka un saturiski pilnvērtīgāka, spēja argumentēt savas prasības 
ar vēstures faktiem un starptautisko tiesību dokumentiem, spēja pareizi izprast neatka
rīgās Latvijas valsts juridisko nepārtrauktību un turpinātību arī prettiesiskās aneksijas 
apstākļos, sāka apzināt Latvijas neatkarības atgūšanas ceļus. 

Viena no nozīmīgākajām un labāk konspirētajām nacionālās pretošanās grupām 
bija Latvijas Neatkarības kustība (LNK), kas spēja noturēties un darboties laikā no 
1974. gada līdz 1983. gadam. Tās veidošanas ideja radās brāļiem Pāvilam un Olafam 
Brūveriem. Grupā sākotnēji darbojās 4 cilvēki, tad skaits pieauga līdz pat 20. Grupas 
locekļi pat trijatā satikās reti un ne visi bija savstarpēji pazīstami. Daži no grupas 
locek ļiem pārcēlās uz dzīvi VFR, kur turpināja darboties un palīdzēt LNK Latvijā, pie
saistot arī emigrantus no “Gaismas akcijas”. Kustībai bija izstrādāta konkrēta cīņas tak
tika, kura paredzēja censties arvien vairāk pievērst gan Latvijas sabiedrības, gan starp
tautisko uzmanību padomju varas prettiesiskumam Latvijā, galarezultātā panākot 
plašu sabiedrības iesaistīšanos. Grupa izdeva nelegālu LNK biļetenu (pavisam desmit 
numurus) Latvijā un ikmēneša ziņu biļetenu “Pasaule un mēs” Vācijā (16 lappušu ap
jomā), kuru izplatīja arī Latvijā un kurā regulāri atspoguļoja represijas pret pretošanās 
kustības dalībniekiem Latvijā.97 Grupas locekļi Latvijā regulāri izplatīja pretpadomju 
lapiņas, dažādās vietās uzvilka neatkarīgās Latvijas sarkanbaltsarkanos karogus un 
izvie toja pretpadomju uzrakstus. Viņu nelegāli uzņemtā filma par apstākļiem, kādos 
tiek transportēti un turēti politiski represētie ieslodzījuma vietās Latvijā (Rīgā, Krust
pils ielā OC 78/7), ieguva plašu starptautiskās sabiedrības uzmanību un PSRS nosodī
jumu pat diplomātiskā ceļā.98 1980. gada septembrī LNK kopā ar vēl vienu nelegālu 
organizāciju – Latvijas Demokrātiskās jaunatnes komiteju nosūtīja iesniegumu EDSA 
Madridē, aicinot izveidot starptautisku komisiju Baltijas okupācijas jautājuma izpētei 
un sarīkot nacionālu referendumu baltiešu tālākā likteņa izlemšanai starptautisku pār
stāvju klātbūtnē.99 LNK kopā ar Demokrātiskās jaunatnes komiteju un Latvijas kristīgi 

97 Pretestības kustība Latvijā 1981. gadā. LVA, 1986. f., 1. apr., 45323. l., 196. lp. (paketē 17. lp.).
98 Latvijas Neatkarības kustības dalībnieku atmiņas. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana 

(1945–1991) dokumentos. 1. sēj.: Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam (1945–1985). Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 33.–42. lpp.

99 Iesniegums Eiropas valstu sanāksmei Madridē. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana 
(1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 44.–45. lpp.
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demokrātisko organizāciju 1976. gadā nelegāli nosūtīja patei
cības vēstuli Austrālijas jaunās valdības premjerministram 
Malkolmam Freizeram, kurš atcēla iepriekšējās leiboristu val
dības lēmumu atzīt Baltijas valstu inkorporācijas tiesiskumu 
Padomju Savienības sastāvā.100

PSKP CK ģenerālsekretāra Jurija Andropova laikā atkal 
pastiprinājās represijas un LNK dalībnieki Gunārs Astra, Jānis 
Rožkalns, Jānis Vēveris un Lidija Doroņina tika arestēti un 
 izsūtīti. Kad tiesāja vienu no LNK locekļiem Gunāru Astru, 
savā pēdējā vārdā tiesas sēdē 1983. gada 15. decembrī viņš at
saucās uz Molotova–Ribentropa paktu un apbrīnojami precīzi 
izvērtēja Latvijas vēstures neapgāžamus faktus par tās okupā
ciju un prettiesisko aneksiju. G. Astra, nebūdams jurists, pa
matoti bija nonācis pie secinājuma, ka Latvijas Republikas 
1922. gada Satversme joprojām ir spēkā un padomju vara Lat
vijā ir ne tikai nelikumīga, bet arī prettiesiska no starptautisko 
tiesību viedokļa.101

Parādījās tādas jaunas iezīmes nelegālajā pretošanās kus
tībā kā centieni koordinēt darbību ar līdzīgām kustībām Lie
tuvā un Igaunijā, kā arī ar citām PSRS apspiestajām tautām. 
Šie centieni īstenojās ar atsevišķām kopīgām dažādu nelegālo 
grupu sanāksmēm, informācijas apmaiņu, vairākiem pasāku
miem un kopīgām politiskām akcijām. Tomēr lielākoties šie 
kontakti bija samērā īslaicīgi, epizodiski un nenoveda pie 
kāda koordinējoša centra izveides. Tas arī saprotams, jo šādu 
centru neizdevās izveidot arī nacionālajā līmenī Latvijā, tota
litārisma apstākļos tas izrādījās nepaveicams uzdevums.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo neatkarības kustību dažādu nelegālo 
grupu pārstāvji kopš 1968. gada sarīkoja vairākas nelielas kopīgas apspriedes, lai 
analizētu situāciju un lemtu par vienotām darbībām. 1976. gada augustā baltiešu 
disi denti kopīgi lēma par nepieciešamību sagatavot memorandu rietumvalstīm, atse
dzot padomju režīma prettiesisko nacionālo politiku Baltijas republikās. Drīz vien 
tika arestēts viens no memoranda projekta izstrādātājiem – igaunis Marts Nikluss. 
Baltiešu disidentu nelegālajā apspriedē Rīgā 1977. gadā tika nolemts dibināt Igauni
jas, Latvijas un Lietuvas nacionālo kustību komiteju. Viens no tās organizatoriem 
lietuvietis Viktors Petkus drīz vien tika arestēts, un komiteja faktiski darbu neuz
sāka.102

Lielākais baltiešu disidentu kopdarbības sasniegums bija 1979. gadā sagatavotā 
Baltijas harta, ko dažkārt dēvē par memorandu. Baltijas hartu tolaik sauca arī par 

100 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990, pp. 263–264.
101 Gunāra Astras pēdējais vārds 15.12.83. Auseklis, Nr. 1, 1987, sept., 63.–64. lpp.; Tiesas sēdes protokols. LVA, 

1986. f., 1. apr., 45322. l., 17. sēj., 101.–240. lp.
102 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990, p. 270.

14. att. Plakāts ar Latvijas nacionālo 
karogu un prasību “Brīvību Latvijai” 
Jaunraunā 1982. gada 1. martā. Foto: 
Jānis Rožkalns, Latvijas Neatkarības 
kustības un Latvijas Demokrātiskās 
jaunatnes komitejas biedrs. 
No Jāņa Rožkalna un Jāņa Vēvera 
krimināl lietas (LVA, 1986. f., 1. apr., 
45323. l., 2. sēj., 122. lp.)
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“45  parakstu dokumentu”, ko pa
rakstījuši baltiešu disidenti: 4 lat
vieši, 4 igauņi un 37 lietuvieši. Šajā 
dokumentā, kas atgādināja par Mo
lotova–Ribentropa pakta 40.  gada
dienu, bija rosināts publicēt 
1939.  gada 23. augusta Vācijas
PSRS līguma slepenos protokolus, 
atzīt tos par spēkā neesošiem kopš 
to parakstīšanas brīža un palīdzēt 
novērst šī noziedzīgā darījuma se
kas, t.sk. izvedot no Baltijas terito
rijas svešzemju karaspēku.103 Do
kuments bija adresēts PSRS, abu 
Vācijas republiku un Rietumvalstu 
valdībām, kā arī ANO ģenerālsek
retāram. Viņam tika lūgts nāka
majā ANO asamblejas sesijā izska
tīt stāvokli Latvijā, Igaunijā un 
Lietuvā, tā kā šo valstu tautām lieg
tas tiesības rīkoties ar savu likte
ni.104 Dokuments ne tikai pievērsa 
pasaules uzmanību, bet tika arī 
 izmantots Eiropas Parlamenta 
1983.  gada 13.  janvārī pieņemtajā 
rezolūcijā par situāciju Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā.

Baltijas harta (memorands) 
pirmo reizi pēc bruņotajām parti
zānu cīņām 50. gados skaidri un 
nepārprotami pieprasīja trīs Balti

jas valstu neatkarības atjaunošanu. Atšķirībā no partizāniem baltiešu disidenti 
70. gados neatkarības atjaunošanu pieprasīja miermīlīgā nevardarbīgā ceļā. Disidenti 
faktiski aicināja atgriezties izejas punktā – 1940. gadā, kad Baltijas valstu neatkarību 
pārtrauca okupācija un tai sekojošā aneksija, lai atkal atjaunotu zaudēto neatkarību un 
nacionālās valstis.105

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nevardarbīgās pretošanās kustības pārstāvji sagata
voja un kopīgi parakstīja arī vairākus citus politiska rakstura dokumentus. Viens no 

103 45 baltiešu memorands (aicinājums). Auseklis, Nr. 1, 1987, sept., 108.–111. lpp. Oriģināls latviešu valodā. 
LVA, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 12. sēj. (paketē 13. lp.).

104 Turpat.
105 Shtromas A. The Baltic States as Soviet Republics: Tensions and Contradictions. The Baltic States: the Na-

tional Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. by G. Smith. New York: St. Martin’s Press, 
1996, pp. 105–106.

15. att. 45 baltiešu memorands, ko latviešu valodā nelegāli tulkoja 
disidents Gunārs Astra 1980. gada pavasarī. Dokuments no 
 Gunāra Freimaņa un Gunāra Astras krimināllietas (LVA, 1986. f., 
1. apr., 45322. l., 12. sēj.)
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tiem bija aicinājums Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai ievērot Olimpiskās hartas 
principus un nerīkot olimpisko regati Tallinā, jo Igaunija bija okupēta valsts.106 
1981. gada oktobrī baltiešu disidenti kopīgā vēstulē PSRS un Eiropas Ziemeļvalstu val
dībām aicināja izveidot kodolbrīvu zonu Ziemeļeiropā, iekļaujot tajā arī trīs Baltijas 
republikas, tādējādi cenšoties mazināt padomju militāristu ietekmi reģionā,107 vien
laikus atgādinot arī par Molotova–Ribentropa noziedzīgo paktu.

Pretošanās kustībai jaunu elpu deva legālu un nelegālu sakaru dibināšana un attīs
tīšana ar latviešu trimdas pārstāvjiem Rietumvalstīs. Ar katru gadu palielinājās trimdā 
esošo latviešu emigrantu kā tūristu ierašanās Latvijā. 1972. gadā Latvijā ieradās apmē
ram 2000 latviešu no Rietumvalstīm.108 Daļa no viņiem bija aktīvi latviešu trimdas or
ganizāciju dalībnieki savās mītnes zemēs. VDK katrā no viņiem saskatīja potenciālu 
Rietumvalstu diversantu vai spiegu. Piemēram, kādā no vēstulēm LKP CK bija teikts, 
ka “emigrantu organizāciju vadītāji iesūta Latvijā savus emisārus, kuri cenšas nodibināt 
sakarus ar nacionālistiskiem, revizionistiskiem elementiem un politiskā ziņā nenoturī
gām personām, galvenokārt no inteliģences un jauniešiem”. VDK uzskatīja, ka tādējādi 
pretinieks mēģina sagatavot bāzi nacionālistiskas pagrīdes izveidošanai republikā.109 
Arī valsts galvenā cenzūras pārvalde bija pamanījusi, ka 70. gadu otrajā pusē latviešu 
“reakcionārā emigrācija” bija mainījusi savu līdzšinējo samierniecisko taktiku, aicinot 
uz revolucionāru cīņu nacionālo interešu aizstāvēšanai. To apliecinot arī “Latvijas at
brīvošanas nacionālās frontes programma”, kas radusies emigrācijā, bet piesaistot arī 
latviešus dzimtenē.110

Latvijas atbrīvošanas nacionālās frontes programma patiesi bija ļoti tālredzīgs un 
pārdomāts dokuments, kas apliecināja trimdas latviešu nelegālās sadarbības ar pagrīdi 
dzimtenē rezultātus. Programma kliedēja visas vēl palikušās latviešu ilūzijas par atbrī
vošanu no ārienes ar Rietumvalstu spēkiem, uzsverot, ka atbrīvošanai jānāk no pašas 
tautas Latvijas iekšienē. Šīs programmas izvirzītais pamatmērķis jeb maksimālā daļa 
paredzēja atjaunot neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Minimālā daļa paredzēja pa
sākumu kompleksu pastāvošā režīma liberalizācijai un demokratizācijai, t.sk. izmanto
jot Latvijas PSR Konstitūcijas 96. pantā noteiktās vārda, preses, sapulču, demonstrāciju 
brīvības. Programmā uzsvērts, ka latviešiem tikai ar saviem spēkiem vien neizdosies 
panākt valsts iekārtas izmaiņas Padomju Latvijā. Šajā sakarā svarīgi atbalstīt krievu 
demokrātu opozīciju un disidentus, kā arī radīt priekšnoteikumus Baltijas federācijas 
izveidošanai.111

106 Cālītis I. Disidentu kustība Latvijā un citviet PSRS. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze: rakstu, 
dokumentu un atmiņu krājums veltīts Barikāžu atceres 15. gadadienai. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija; 
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2006, 45. lpp.

107 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: years of Dependence 1940–1990, pp. 299, 301; Baltiešu atklātā 
vēstule. LVA, 1986. f., 1. apr., 45323. l., 196. lp. (paketē 8. lp.).

108 Valsts drošības komitejas 1973. gada 12. aprīļa dienesta ziņojums LKP CK. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas 
ne atkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 207. lpp.

109 Turpat.
110 Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē atskaite. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarī-

bas atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 95. lpp.
111 Latvijas atbrīvošanas nacionālās frontes programma. Brīvība, Nr. 8, 1975, okt., 6. lpp.
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Viens no šīs programmas projekta autoriem – tolaik Zviedrijā dzīvojošais trimdas 
latvietis Atis Lejiņš apliecina, ka no Latvijas nelegālā ceļā saņemti daudzi vērtīgi priekš
likumi dokumenta uzlabošanai un papildināšanai.112

Nacionālajai pretošanās kustībai 70.–80. gados atbalstu sniedza VFR dzīvojošie lat
viešu trimdinieki, īstenojot “Gaismas akcijas” aktivitātes Latvijā. Šī akcija darbojās 
Starptautiskās Kristīgās misijas ietvaros ar vadmotīvu, ka gaisma un taisnīgums uzvarēs. 
Akcijas ietvaros notika cieša sadarbība ar disidentiem Latvijā, īpaši Latvijas Neatkarības 
kustību, piegādājot tai nelegāli noderīgus uzziņu materiālus un atspoguļojot Latvijas 
situā ciju Rietumu presē un radio. Latvijā savu darbību centās izvērst arī Latvijas Sociāl
demokrātiskā strādnieku partija (LSDSP), kuras vadība atradās Zviedrijā. Tās pārstāvis 
Latvijā tehnisko zinātņu kandidāts Juris Būmeisters aktīvi informēja latviešu trimdu par 
dzīvi padomju režīma apstākļos un viņa raksti tika publicēti Rietumeiropas sociālde
mokrātu izdevumos. Viņu arestēja 1980. gadā, notiesājot uz 15 gadiem ieslodzījumā.113

Padomju režīma iekšienes opozīcija, kas sevi pieteica jau 50. gados kā “nacionāl
komunisti”, atkal sarosījās 70. gadu sākumā. Šos komunistus, no kuriem daudzi savu
laik bija ieņēmuši augstus amatus partijas un padomju iestādēs, satrauca tas, ka latviešu 
diskriminācija un pārkrievošana pēdējos desmit gados ir tikai pastiprinājusies. Par 
šiem jautājumiem viņi bija centušies runāt vietējās partijas organizācijās, bet tur netika 
sadzirdēti un saņēma tikai pārmetumus un nosodījumu. Tā rezultātā 17 komunisti pēc 
Eduarda Berklava iniciatīvas uzrakstīja detalizētu un argumentētu vēstuli par PSKP īs
tenoto nacionālo politiku Latvijā, kas ved uz latviešu tautas iznīcību.114 Vēstule bija ad
resēta ārzemju komunistiskajām partijām un nelegāli tika nogādāta ārzemēs, kur 
1972. gada janvārī to pirmais publicēja LSDSP laikraksts “Brīvība” Stokholmā. Vēstule 
pievērsa ne tikai latviešu trimdas, bet arī plašākas Rietumu sabiedrības uzmanību Lat
vijas un latviešu jautājumam Padomju Savienībā un netieši atgādināja par reiz okupē
tajām un anektētajām Baltijas valstīm. Vēstules nozīmīgumu mazināja fakts, ka tās 
 autori nerunāja par Latvijas valstiskuma atjaunošanu, bet gan par sociālisma un PSKP 
politikas uzlabošanu nacionālo jautājumu risināšanā. 

Secinājumi

Latvijas okupācija 1940. gada jūnijā īstenojās bez militāras pretošanās, ko noteica 
padomju karaspēka desmitkārtīgais pārsvars un jau 1939. gadā Latvijas teritorijā izvie
totās padomju karabāzes. Taču tūlīt pēc padomju režīma iedibināšanas, ko pavadīja 
nežēlīgas represijas pret iedzīvotājiem, tautas neapmierinātība izpaudās dažādās ne
vardarbīgās pretošanās formās ar mērķi – panākt zaudētās neatkarības atjaunošanu. 
Īpaši izceļamas nelegālās pretošanās grupas, kuras gan to pieredzes trūkuma dēļ drīz 
vien tika atklātas un to dalībnieki arestēti.

112 Tālava Jundža intervija ar Ati Lejiņu Rīgā 2015. gada 24. augustā.
113 Tiesas spriedums. 1981. gada 3. jūnijs. LVA, 1986. f., 1. apr., 45304. u/l, 84.–107. lp.
114 Latvijas komunistu vēstule ārzemju komunistiskajām partijām. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarī-

bas atgūšana (1945–1991) dokumentos. 1. sēj., 266.–275. lpp.
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Nacistiskā režīma iedibināšanu Latvijā pēc Vācijas iebrukuma Latvijā 1941. gada 
jūnijā daļa sabiedrības uztvēra kā atbrīvošanu no “sarkanā terora”. Zūdot ilūzijām par 
nacistu nodomiem, jau drīz vien izvērsās nacionālā pretošanās kustība, atjaunojās un 
veidojās jaunas pagrīdes grupas, tika izdoti un nelegāli izplatīti laikraksti un lapiņas, 
kas atmaskoja nacistu patiesos nodomus un uzturēja dzīvu ideju par neatkarīgas valsts 
atjaunošanu. Īpašu vietu pagrīdes darbā ieņēma Latvijas Centrālā padome, kas kon
sekventi aicināja cīnīties gan pret nacistisko režīmu, gan iespējamo padomju varas at
jaunošanu. Roberta Rubeņa bataljons iesaistījās bruņotā cīņā ar nacistiem.

Bruņotās pretošanās kustības – nacionālo partizānu cīņas mērķis bija Latvijas val
stiskās neatkarības atjaunošana. Savā cīņā viņi orientējās uz Rietumu lielvalstīm, cerot 
sagaidīt arī reālu bruņotu palīdzību no tām. Pirmajos gados partizānu cīņas bija aktī
vas. Partizāni kontrolēja plašus Latvijas lauku apvidus, kur tika paralizēta padomju 
varas darbība. Partizāni savas cīņas gaitā izveidoja vairākas reģionālas organizācijas, 
kuras izdeva arī savus nelegālos laikrakstus un izplatīja skrejlapas. 

Pamazām, bezcerības un pārspēka nomākta, partizānu kustība noplaka. Pēdējais 
partizānu cīņu uzbangojums bija 1949. gadā, kad pēc masveidīgajām iedzīvotāju de
portācijām uz Sibīriju izbēgušie meklēja glābiņu mežos. Šo grupu sagrāve reizēm pār
vērtās ļoti asiņainos slaktiņos. Bruņotā pretošanās tika salauzta 1953. gadā, bet vēl līdz 
1956. gada beigām Latvijā turpināja slēpties atsevišķi izdzīvojušie partizāni. Nacionālo 
partizānu cīņas parādīja tautas izmisīgo vēlmi izrauties no politiski un mentāli svešā 
padomju okupācijas jūga.

Bruņoto pretošanos staļiniskajam totalitārisma režīmam 1944.–1956. gadā papil
dināja samērā plaša sabiedrības nevardarbīgā pretošanās, ko nereti stimulēja un atbal
stīja arī nacionālie partizāni, ņemot vērā kopīgo cīņas mērķi – atjaunot zaudēto Latvi
jas neatkarību un valstiskumu. Nelegālās grupas un atsevišķi indivīdi izplatīja pret
padomju lapiņas, slepeni rāva nost sarkanos padomju karogus, izdeva nelegālus žurnā
lus un avīzes. Īpaši aktīvi pretošanās kustībā iesaistījās skolu jaunatne, kuras baiļu 
slieksnis bija zemāks un problēmu uztvere saasināta. Pretošanos aktivizēja 1949. gadā 
padomju varas īstenotās masu deportācijas. 

Staļinisma absolūtā totalitārisma un neiedomājamās brutalitātes apstākļos gan 
1940.–1941. gadā, gan pēc Otrā pasaules kara nevardarbīgās pretošanās iespējas bija 
ļoti ierobežotas, nereti tās varēja pielīdzināt pašnāvībai, jo par jebkādu brīvdomību vai 
tikai par iedomājamu pretestību režīmam izplatītākais sods bija nāves sods. Tāpēc 
daudzas nevardarbīgās pretošanās grupas vienlaikus gatavojās arī bruņotai cīņai, vācot 
ieročus un apgūstot kaujas iemaņas, lai to visu liktu lietā, ja apstākļi tam veidotos pie
mērotāki.

Pēc Ņ. Hruščova nākšanas pie varas politiskā atkušņa apstākļos, kad represijas 
mazinājās un kļuva maigākas, bruņotā pretošanās izsīka un arī nevardarbīgā pretoša
nās kļuva mērenāka. Tam par iemeslu bija cerību zudums sagaidīt Rietumvalstu palī
dzību. Nevardarbīgā pretošanās mazākā mērā cerības lika uz neatkarīgas valsts atjau
nošanu, bet galvenokārt vērsās pret totalitārismu, Latvijas kolonizāciju un rusifikāciju, 
kuras apmēri strauji pieauga. Zināmā mērā šie mērķi sasaucās ar Latvijas nacionālko
munistu grupas centieniem panākt lielāku vērību latviešu tautas interešu nodrošināša
nai un rusifikācijas apturēšanai. Arī nacionālkomunisti šos mērķus nespēja sasniegt, 
un viņi paši tika atbrīvoti no amatiem vai citādi represēti.
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Stagnācijas periodā no 1964. gada līdz 1985. gadam nevardarbīgā pretošanās kus
tība nemazinājās. Jaunu impulsu tā ieguva sakarā ar Eiropas drošības un sadarbības 
procesa sākšanos un Baltijas jautājuma aktualizēšanos starptautiskajā sabiedrībā. Pre
tošanās kustība ieguva jaunas izpausmes, dalībniekus ar citu dzīves pieredzi, un tās 
politiskā argumentācija kļuva pārliecinošāka, bet konspirācija – profesionālāka. To 
veicināja kontaktu izvēršana ar latviešu trimdu Rietumu zemēs, sadarbības veidošana 
ar citām PSRS apspiestajām tautām un, pirmām kārtām, ar disidentiem Lietuvā un 
Igaunijā. Vairākos gadījumos latviešu disidentiem izdevās pievērst Rietumu sabiedrī
bas uzmanību neatrisinātajam Baltijas jautājumam.

Apkopojot teikto, redzam, ka laikā no 1940. gada līdz 1985. gadam Latvijas sabied
rībā nepārtraukti bijuši cilvēki un grupas, kas pretojušies gan padomju, gan nacistiska
jam režīmam. Pretošanās dziļākais mērķis pastāvīgi bijis neatkarīgas Latvijas valsts 
atjau nošana; daudzi to vēlējās darīt tieši uz 1922. gada Latvijas Republikas Satversmes 
pamatiem. Savus tuvākos uzdevumus nacionālā pretošanās kustība saskatīja totalitārā 
režīma mīkstināšanā, Latvijas kolonizācijas un rusifikācijas mazināšanā, kas zināmā 
mērā sakrita ar nacionālkomunistu grupas centieniem. Cīņā pret totalitāro režīmu un 
militāro pārspēku bruņotā pretošanās nedeva gaidītos rezultātus un noteicošo lomu 
ieguva nevardarbīgā pretošanās daudzveidīgās formās. Nevardarbīgās pretošanās efek
tivitāti mazināja nespēja izveidot vienotu pretošanās sistēmu un tās vadības centru, bet 
totalitārisma un totālas VDK kontroles apstākļos tas bija pārāk grūts uzdevums. Šī 
paša iemesla, kā arī savstarpēju domstarpību dēļ nacionālajai pretošanās kustībai izde
vās īstenot tikai dažas epizodiskas akcijas kopā ar citu apspiesto PSRS tautu disiden
tiem, t.sk. Lietuvā un Igaunijā. Uzturot dzīvu Latvijas valsts neatkarības ideju un būtībā 
nodrošinot tās juridisko nepārtrauktību, nacionālās neatkarības kustība faktiski tomēr 
savu misiju izpildīja un sagatavoja priekšnosacījumus Tautas atmodai un neatkarības 
atgūšanai 20. gs. 90. gadu sākumā.

Par autoriem

Tālavs Jundzis (dz. 1951) – Dr. habil. sc. pol., Dr. iur., Latvijas Universitātes 
profesors, LZA ārlietu sekretārs, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes 
priekšsēdētājs, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis, Juridiskās ko
ledžas direktors. Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts (1990–1993) 
un tās Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs (1990–1991), Latvijas 
Republikas AP Aizsardzības štāba priekšnieka vietnieks (1991. gada janvārī), 
vēlāk  – atjaunotās Latvijas Republikas pirmais aizsardzības ministrs (1991–
1993). Vairāk nekā 200 zinātnisku rakstu un vairāku monogrāfiju autors vai līdz
autors. Pēta starptautiskās un nacionālās drošības, tiesību vēstures problēmas. 

Zigmārs Turčinskis (dz. 1974) – Mg. hist. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta 20. gadsimta pētniecības nodaļas pētnieks. Vienas monogrāfijas un vai
rāku zinātnisku rakstu autors. Pēta pretošanās kustības vēsturi Latvijā pēc Otrā 
pasaules kara. 



Kristīne Beķere

LATVIEŠI PASAULĒ 1945–1991

Pēc Otrā pasaules kara Vācijas bēgļu nometnēs nokļuvušo latviešu lielākā daļa atteicās repatriēties 
uz Padomju Latviju un apmetās uz dzīvi dažādās valstīs, galvenokārt ASV, Kanādā un Austrālijā, 
kļūstot par trimdiniekiem. Šajās valstīs izveidojās latviešu kopienas, kuras ar sazarota organizāciju 
tīkla palīdzību uzturēja ciešus sakarus savā starpā. Pasaulē izkaisītajām kopienām bija tās vienojošs 
mērķis – veicināt Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu un saglabāt kopienas latvietību līdz 
tam brīdim, kad būs iespējams atgriezties neatkarīgā Latvijā. Šim mērķim lielā mērā bija pakārtota 
kopienu dzīve un aktivitātes. Raksts aplūko trimdas kopienas izveidošanos un tās politisko darbību, 
kultūras dzīvi, sasniegumus izglītībā, zinātnē un saimnieciskajā darbībā. 

Atslēgvārdi: latvieši pasaulē, latviešu trimda, trimdas organizācijas, Latvijas neatkarība, politiskais 
lobijs, kultūra trimdā, zinātne trimdā, izglītība trimdā, trimdas latviešu uzņēmumi. 

Ievads

Latviešu diasporas ārpus Latvijas laikā no 1945. gada līdz 1991. gadam jeb “trim
das” laika vēstures norises 25 gadus pēc tās noslēgšanās joprojām ir pētītas tikai frag
mentāri. Atsevišķi pētnieki analizējuši latviešu trimdinieku politiskās aktivitātes Vāci
jas un ASV ārpolitikas kontekstā.1 Latviešu trimdinieku pretkomunisma aktivitātes 
ASV pētījusi Ieva Zaķe.2 Izdotas vairākas vispārīga rakstura grāmatas, kas lielākā vai 
mazākā mērā aplūko kāda reģiona vai valsts latviešu kopienu vēsturi.3 Vairāki darbi 
gan Latvijā,4 gan ārzemēs5 veltīti Baltijas jautājumam atsevišķu valstu vai pasaules poli
tikā, skarot arī latviešu trimdas aktivitātes. Latvijas akadēmiskajā pētniecībā trimdas 

1 Spohr Readman K. Between Political Rhetoric and Realpolitik Calculations: Western Diplomacy and the 
Baltic Independence Struggle in the Cold War Endgame. Cold War History, Vol. 6, No. 1, 2006, pp. 1–42; 
L’Hommedieu J. H. Exiles and Constituents: Baltic Refugees and American Cold War Politics, 1948–1960: 
Doctoral thesis (monograph). Turku: University of Turku, 2011.

2 Zaķe I. American Latvians: Politics of a Refugee Community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010.
3 Piem.: Putniņš A. L. Latvians in Australia. Alienation and assimilation. Canberra: Australian National 

University Press, 1981; Meija S. D. Latvians in Michigan. East Lansing: Michigan State University Press, 
2005; Kārklis M., Streips L. The Latvians in America, 1640–1973. New York: Oceana Publications, 1974; u.c.

4 Zunda A. Baltijas jautājums, 1940–1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012; Daudze A. Latvija Zviedrijas politikā, 
1945–1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 

5 Piem.: The Baltic Question during the Cold War. Ed. by J. Hiden, V. Made, D. J. Smith. London; New York: 
Routledge, 2008. 
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vēstures izpētes rezultāti publicēti lielākoties neliela apjoma atsevišķu rakstu veidā 
konferenču materiālos6 vai zinātniskajos žurnālos un ir pārsvarā tikai latviešu valodā. 
Salīdzinoši vislabāk pētītās jomas ir atsevišķas kultūras dzīves norises, piemēram, 
trimdas literatūra7 un teātris.8 Dažādās kultūras norises trimdā aplūkotas arī atbilsto
šajos tematiskajos rakstos šajā krājumā, tādēļ pārskats par trimdas kultūru šai rakstā 
sniegts tikai ļoti vispārīgs. Trimdas saimnieciskā, skolu vai zinātnes vēsture turpretī 
tikpat kā nav tikusi akadēmiski pētīta, izņemot pašu trimdas latviešu darbus vēl trim
das laikā. Arī apkopojoša un analītiska trimdas vēsture joprojām nav uzrakstīta. 

Dažādas trimdas organizācijas un kopienas trimdas laikā vai pēc tās beigām ir 
publicējušas pārskatus par savu darbību noteiktā laika periodā. To darījušas gan lielās 
organizācijas, kā Amerikas Latviešu apvienība9 un Daugavas Vanagi,10 gan arī virkne 
pavisam nelielu sabiedrisko organizāciju, draudžu un kopu. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas apkopojumus par savu darbību visā trimdas periodā publicējušas vairā
kas lielākās trimdas organizācijas, piemēram, Pasaules brīvo latviešu apvienība.11 Izdoti 
arī pētījumi un rakstu krājumi par dažādu zemju latviešu kopienu vēsturi, piemēram, 
par latviešiem Lielbritānijā,12 Austrālijā13 vai Dienvidamerikas zemēs.14 Tāpat pēc neat
karības atjaunošanas vairāki aktīvi trimdas sabiedriskie darbinieki publicējuši lielā 
mērā uz atmiņām un personīgās pieredzes balstītus darbus par tā laika politiskajām 
aktivitātēm, kurās autori bijuši iesaistīti.15 

6 Trimdas politiskajām aktivitātēm veltīts krājums: Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas 
uzturēšanā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011; dažādas jomas aplūkotas: Latvija ārpus Latvijas: kultūra, vēsture, 
emigrācija un nacionālā identitāte: konferences referātu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2014; 
Konferences “Trimda, kultūra, nacionālā identitāte” referātu krājums. Rīga: Nordik, 2004.

7 Sk., piem.: DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā, 1944–1950. 
Rīga: Zinātne, 2002; DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. 
Rīga: Valters un Rapa, 2007; DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis: latvieši Austrālijā: dzīve, literārais 
process, personības. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014; Eglāja
Kristsone E. Dzelzsgriezēji. Latvijas un rietumu trimdas rakstnieku kontakti. Rīga: Latvijas Universitātes Lite
ratūras, folkloras un mākslas institūts, 2013.

8 Piem.: Hausmanis V. Latviešu teātris trimdā:  Vācija, Austrija, Beļģija, Dānija, Anglija, Zviedrija. Rīga: 
Zinātne, 2005; u.c. šī autora grāmatas.  

9 Albats B., Klīve V. V. ALA: Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986. Linkolna: Amerikas Latviešu apvienība, 
1986; Tērauda A., Karule I. ALA 1986–2000. Rīga: Elpa2, 2001. 

10 Hāzners V. Laiks, telpa, ļaudis: vēstures apcere. 5 sēj. Minstere; Toronto: Daugavas Vanagu Centrālā valde, 
1974, 1978, 1984, 1995. 

11 Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001: rakstu un materiālu krājums. Sast. A. Cipulis, 
M. Brancis. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001. 

12 Latvieši Lielbritānijā. 1. grām. Galv. red. I. Auziņa–Smita. Londona: Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā: 
Daugavas Vanagu fonds, 1995.  Šajā sērijā paredzēts izdot vēl vairākus sējumus.

13 Footprints: Latvians in South Australia. Ed. by B. Krūmiņš. Adelaide: Latvian Asociation in South Australia, 
2010; DidrihsoneTomaševska I. Latvieši Austrālijā: skats no tālienes: trimdas gadi. South Yarra, Victoria: 
Sterling Star, 2014.

14 Ozols I., RestbergaZalta M. Latvieši Arģentīnā: īsas ziņas par latviešiem Čilē un Urugvajā. Buenos Airesa: 
Imanta, 2001. 

15 Piem.: Spilners I. Mēs uzvarējām: Pasaules brīvo latviešu apvienība Eiropas Drošības un Sadarbības Konferencē 
un daži citi laikmetīgi notikumi, 1972–1986. Rīga: Autora izdevums, 1998; Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par 
Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 
1999; Dēliņš E. Konsuls bez valdības, 1979–1991: piezīmes, dokumenti, materiāli. Rīga: Zinātne, 1997. 
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Trimdas latviešu politiskās darbības dokumentālās liecības ir izkaisītas pa visu pa
sauli un glabājas dažādos arhīvos un bibliotēkās Latvijā, ASV, Austrālijā, Kanādā, Vā
cijā, Lielbritānijā un citur. Pētnieku darbu kavē daudzu trimdas arhīvu nesakārtotība. 
Plašu informāciju satur lielāko trimdas organizāciju arhīvi.16 Diemžēl ne visi tie ir sa
glabāti vienkopus kā vienots veselums. Amerikas Latviešu apvienības (ALA), Latvijas 
Atbrīvošanas komitejas Eiropas centra (LAKEC) un Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) arhīvi tikuši sadalīti, un šodien to daļas atrodas vairākos arhīvos un doku
mentu krātuvēs.17 Daļa politisko norišu dokumentu ir neatgriezeniski zudusi. Īpaši tas 
attiecas uz privātpersonu darbību un viņu personīgajiem arhīviem, kā arī uz atsevišķu 
valstu latviešu kopienām. Piemēram, nav saglabājušies gandrīz nekādi materiāli par 
Francijas latviešu kopienas politiskajām aktivitātēm, zuduši materiāli par atsevišķiem 
periodiem Kanādas latviešu politiskajā darbībā. 

Informāciju pētnieki var atrast arī lielāko trimdas kopienu mītnes zemju nacionā
lajos arhīvos, kur saglabāti latviešu trimdinieku iesūtītie memorandi, petīcijas, vēstules 
un iesniegumi valsts institūcijām un politiķiem, dažkārt arī atbildes vēstuļu kopijas. 
Šie materiāli ļauj spriest ne vien par trimdas latviešu veiktā politiskā darba apjomu un 
saturu, bet arī izdarīt zināmus secinājumus par sasniegtajiem rezultātiem un mītnes 
zemju oficiālo iestāžu attieksmi pret latviešu politisko darbību. Jāņem gan vērā, ka liela 
daļa materiālu par jaunāko trimdas laika posmu (apmēram no 1980. gada līdz 
1991. gadam) pētniekiem vēl nav pieejami arhīvos noteikto ierobežojumu dēļ. 

Raksta mērķis ir atspoguļot padomju okupācijas laikā ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu kopienas galvenās iezīmes, pievēršot uzmanību kopienas struktūrai, politiska
jai darbībai, kultūras dzīvei un izglītībai, kā arī svarīgākajiem latviešu sasniegumiem 
 zinātnē un saimnieciskajā darbībā. Apjoma ierobežojumu dēļ iespējams norādīt tikai 
tendences un svarīgākos notikumus šajās jomās, tādēļ parindēs dotas atsauces uz dar
biem, kur iespējams meklēt plašāku informāciju. Tāpat rakstā nav iekļautas sīkākas ziņas 
par tiem latviešiem, kuri ekonomisku iemeslu dēļ izceļojuši no Latvijas pēc 1991. gada.18

Latviešu izklīšana pasaulē 

Latvieši pasaulē līdz Otrajam pasaules karam
Latviešu izceļošana uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs ieguva jūtamus apmērus 19. gs. 

ot rajā pusē, kad izveidojās un organizējās pirmās latviešu kopienas dažādās pasaules 

16 Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē arhīvs nodots Latvijas Valsts arhīvam (LVA, 2462. fonds). 
Latviešu nacionālās apvienības Kanādā arhīvs atrodas Ontārio provinces arhīvā Toronto. Latviešu nacionālās 
padomes Lielbritānijā arhīvs tiek glabāts Lielbritānijas latviešu dokumentācijas centrā, Daugavas Vanagu 
īpašumā “Straumēnos”. 

17 ALA arhīvs daļēji nodots Imigrācijas vēstures pētniecības centra (Immigration History Research Center, 
turpmāk IHRC) arhīvā Minesotas Universitātē, daļa glabājas ALA telpās Rokvilā pie Vašingtonas. PBLA 
arhīva liela daļa, pārsvarā kopiju veidā, nodota Latvijas Valsts arhīvā, bet daļa glabājas ALA telpās Rokvilā. 
Daļa LAKEC arhīva glabājas Minsteres latviešu centra arhīvā, bet daļa – arhīvā “Straumēnos”. 

18 Sk.: Latvijas emigrantu kopienas. Cerību diaspora. Red. I. Mieriņa. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas insti
tūts, 2015.
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malās.19 Lielākās kopienas pirms Otrā pasaules kara izveidojās ASV, Kanādā, Austrā
lijā un Dienvidamerikas valstīs, kurās visās pirmie latviešu ieceļotāji ieradās jau 19. gs. 
beigās un 20. gs. sākumā. Izbraukšanas iemesli uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas laikā 
līdz Otrajam pasaules karam bija lielākoties Latvijas apstākļu radīti. Piemēram, īpaši 
izbraukšana aktivizējās pēc 1905. gada notikumiem,20 kad daudzi patvērumu ārzemēs 
meklēja politisku iemeslu dēļ. Otrs izceļošanas vilnis novērojams 20. gs. 20. gados, kad 
šie iemesli bija vairāk reliģiski. Protams, neliela izceļotāju daļa bija arī avantūristi un pie
dzīvojumu meklētāji vai gluži vienkārši meklēja iespēju uzlabot savu materiālo  stāvokli.

Amerikas Savienotās Valstis bija populārākais latviešu ieceļotāju galamērķis pirms 
Otrā pasaules kara: 1897. gadā ASV bija ap 1000 latviešu, bet 1900. gadā – jau 4000. 
Kopumā precīzs latviešu skaits ASV nav nosakāms, bet pirms Otrā pasaules kara tur 
dzīvoja ap 40 000 vai pat vairāk latviešu.21 Pirmās biedrības tika dibinātas jau 19. gs. 
beigās. 1889. gadā tika nodibināta Bostonas latviešu biedrība un 1896. gadā Bostonā 
sāka iznākt pirmais latviešu periodiskais izdevums ASV – “Amerikas Vēstnesis”. Da
žādi laikraksti, žurnāli un grāmatas iznāca arī citās ASV pilsētās, kur atradās lielākas 
latviešu kopienas: Ņujorkā, Čikāgā, Filadelfijā, Sanfrancisko un citās. Vairākās vietās 
tika dibinātas dažādu konfesiju draudzes: Filadelfijā (1983), Bostonā (1984), Ņujorkā 
(1896) u.c. Pirmais latviešu luterāņu mācītājs Amerikā bija Valkā dzimušais Hanss 
 Rebane.22 Ievērības cienīga ir Filadelfijas latviešu biedrība – viena no retajām, kura bez 
pārtraukuma turpina darboties vēl arī šodien. Brīvo latvju biedrība Filadelfijā tika 
dibi nāta 1892. gadā, savā darbībā saistot savstarpējās palīdzības sniegšanu ar izglītības 
veicināšanu un latviešu kultūras uzturēšanu. Pie šīs biedrības izveidojusies arī ASV ve
cākā latviešu grāmatu bibliotēka.23 

ASV notikuši arī mēģinājumi kopīgi organizēt visu tajā dzīvojošo latviešu kopienu. 
1919. gada 3.–5. janvārī notika pirmais Amerikas latviešu kongress Ņujorkā, kurā kopā 
sanāca pārstāvji no jau nodibinātajām un arī vēl tikai dibināšanās procesā esošajām 
latviešu organizācijām Amerikā. Kongresa laikā tika izveidota Amerikas Latviešu tau
tiskā savienība. Amerikas latviešu kongresi notika arī vēlāk: 1919. gada septembrī un 
1920. gadā Ņujorkā, 1921. gada septembrī Bostonā.24

Dienvidamerikā vecākā latviešu apmetne ir Riunovu lauksaimnieku kolonija Bra
zīlijā, kur jau 1890. gadā apmetās 25 ģimenes no Rīgas.25 Galvenais izceļošanas vilnis 
uz Brazīliju tomēr ir saistāms ar baptistu draudzes darbību Latvijā 20. gs. 20. gados. 

19  Šeit netiks aplūkota latviešu izceļošana uz mūsdienu Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas teritorijām 19. gs. 
Sk.: Ķikuts T. Latviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas  daļā (19. gs. 40. gadi–
1914. gads): promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015.

20 Par 1905. gadu Latvijā sk. L. Lapas rakstu “1905. gads Latvijā” krājuma  Latvija un latvieši 2. sēj., 336.–361. lpp. 
21 Krasnais V. Latviešu kolõnijas. Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1980; Bērziņš J. Latvieši pasaulē 1918.–

1940.  gadam. Vēsturnieks profesors Dr. phil. LZA ārzemju loceklis Andrievs Ezergailis:  biobibliogrāfija, 
darba biedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 75.–76. lpp. (Latvijas 
vēs turnieki).

22 Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze, 1896–1998. New York: Latvian Evangelican Lutheran Church 
of New York, 2000, 24. lpp.

23 Lazdiņš N. Vecākā latviešu grāmatu krātuve ASV. Archīvs: raksti par latviskām problēmām. 20. sēj. Melburna: 
Pasaules brīvo latviešu apvienība; K. Zariņa fonds, 1980, 135.–138. lpp. 

24 Ceturtais kongress. Amerikas Atbalss, Nr. 35, 1921, 1. sept., 1.–2. lpp. 
25 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs. Rīga: Drukātava, 2009, 494.–495. lpp.
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Baptistu draudzes ietvaros izveidojās t.s. atmodnieku grupa, kuri uzskatīja, ka ir izre
dzēti piedzīvot “garīgo atmodu”. Abstraktā izredzētības un bēgšanas ideja, savijoties ar 
virkni Bībeles metaforu, ātri vien pārvērtās par tīri praktisku emigrācijas ideju. Savu
kārt sludinātāju pareģojumi norādīja Brazīliju kā to vietu, uz kurieni izredzētajiem ir 
jādodas.26 Baptistu ieceļotāju pirmās grupas apmetās nomaļā Brazīlijas vietā, Zivjupes 
(Rio de Peixe) krastos, neskarta mūžameža vidū, un 1922. gada 1. novembris tiek uz
skatīts par kolonijas “Vārpa” dibināšanas dienu šajā vietā. Vēlāk izveidojusies arī otra 
latviešu kolonija – “Palma”. Skarbie dzīves apstākļi un smagais kolonijas iekārtošanas 
darbs nesaskanēja ar daudzu izsapņoto priekšstatu, radās iekšējas nesaskaņas un arī 
finan siālas problēmas. Kolonijas lielākais uzplaukums bija vērojams 30. gados un 
40. gadu sākumā. Bet jau piecdesmito gadu sākumā kļuva skaidrs, ka ģeogrāfiskās izo
lētības un augsnes īpašību dēļ “Vārpai” nav paredzams tālāks saimniecisks uzplau
kums.27 Pirmā zināmā Brazīlijas latviešu organizācija ir 1935. gadā dibinātā Baltijas 
valstu draugu biedrība.28

Latviešu ieceļotāji ieradās arī citās Dienvidamerikas zemēs. Līdzīgi kā citur, Argen
tīnā lielāks skaits latviešu ieceļotāju ieradās pēc 1905. gada. Jau 1907. gadā Argentīnas 
dienvidos, Patagonijā, latvieši dibināja koloniju “Austra”, kurā bija ap 250 iedzīvotāju. 
Lielāks skaits latviešu iebrauca Argentīnā 20. gados. Iekšējo nesaskaņu dēļ vispirms 
nodibinājās divas latviešu organizācijas – Latviešu biedrība Argentīnā (1928) un 
 Buenos Airesas Latvju Klubs (1930). Tikai pēc Latvijas pilnvarotā lietveža Dr.   Pētera 
Oliņa ierašanās Buenosairesā 1935. gadā tika izveidota visu kopienu pārstāvoša organi
zācija – Latvju Savienība Argentīnā.29  Mazāks latviešu skaits ieceļoja citās Dienvid
amerikas valstīs: zināms, ka 1929. gadā Urugvajā dzīvojušas vairākas latviešu ģimenes,30 
atsevišķi latvieši dzīvoja arī Paragvajā, Čīlē un Bolīvijā.31 Precīzi dati nav nosakāmi, bet 
tiek lēsts, ka Brazīlijā 30. gadu beigās dzīvoja ap 4000 (pēc dažiem aprēķiniem – līdz 
pat 7000)32 latviešu, bet Argentīnā no 400 vai 50033 līdz, lielākais, 1000  latviešu.34 

Kanādā pirmā latviešu luterāņu draudze tika dibināta 1897. gadā Jozefsburgā, Al
bertas provincē. Te draudze 1903. gadā arī uzcēla savu baznīcu, kuru kopīgi izmantoja 
vācu un latviešu luterāņu draudzes. 1911. gadā tika nodibināta Vinipegas latviešu sa
draudzības biedrība, kura no 1913. gada izdeva arī savu laikrakstu “Kanādietis”. Lat
vieši apmetās galvenokārt Manitobas, Albertas, Britu Kolumbijas un Ontārio provin
cēs, lielākoties viensētās.35 Kanādā pirms Otrā pasaules kara dzīvoja ap 500 latviešu.

26 Karklis A. A millenarian migration: Vārpa. Lituanus, Vol. 33, No. 3, 1987. Pieejams: http://www.lituanus.
org/1987/87_3_02.htm (skatīts 24.07.2013.)

27 Turpat.
28 Gūtmane D. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības 

idejas uzturēšanā: Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli, 
151. lpp.

29 Ozols I., RestbergaZalta M. Latvieši Arģentīnā: īsas ziņas par latviešiem Čilē un Urugvajā, 5.–10. lpp.
30 Turpat, 111. lpp.
31 Krasnais V. Latviešu kolõnijas, 488.–493. lpp.
32 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs, 101. lpp.
33 Turpat, 103. lpp
34 Krasnais V. Latviešu kolõnijas, 489.lpp.
35 Akmentins O. Latvians in Bicentennial America. [Waverly, lova]:  Latvju Grāmata, 1976, pp. 230–231.
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Austrālijā pirmais vērā ņemamais latviešu ieceļotāju skaits ir 19. gs. 90. gadu sā
kumā: 1891. gadā Austrālijā dzīvoja 158 Latvijā dzimušas personas, lielākoties ebreji.36 
Lielāks skaits ieradās Austrālijā pēc 1905. gada revolūcijas notikumiem Latvijā. Visvai
rāk latviešu apmetās Sidnejā. Zināms, ka pirmā latviešu organizācija Austrālijā – Sid
nejas latviešu pulciņš (Lettish Association of Sydney) dibināts 1913. gadā un dažus 
gadus vēlāk pastāvējušas līdzīgas organizācijas arī Brisbenā un, iespējams, Melburnā.37 
Vēlāk tika dibinātas vēl vairākas organizācijas: Sidnejas Latvju klubs (Latvian Club of 
Sydney) 1928. gadā, Sidnejas latviešu strādnieku biedrība 1930. gadā, Latviešu strād
nieku pulciņš “Auseklis” Brisbenā, visticamāk, 1915. gadā, savukārt Portpjērā (Port 
Pierie) latvieši no 1912. gada līdz 1917. gadam darbojās Krievu klubā un bibliotēkā un 
pat vadīja šo organizāciju.38 Austrālijā īslaicīgi tika izdoti arī vairāki periodiskie izde
vumi. Latvijā dzimušo personu skaits 1933. gada Austrālijas tautas skaitīšanā uzrādīts 
427,39 bet kopējais latviešu skaits Austrālijā pirms Otrā pasaules kara rēķināms ap 
700 cilvēkiem. 

Atsevišķas mazākas latviešu kopienas dzīvoja arī citās pasaules valstīs Eiropā, kā 
arī Ķīnā un pavisam neliels skaits latviešu – dažādās Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas 
valstīs.

Latvieši pasaulē Otrā pasaules kara rezultātā
Visvairāk latviešu izklīda pasaulē Otrā pasaules kara rezultātā. Kara nogalē – 

1944.  gadā, baidoties no boļševiku terora un deportācijām, kā arī tuvojoties frontes 
līni jai, simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju devās bēgļu gaitās uz rietumiem.40 Tāpat 
daudzus Latvijas iedzīvotājus piespiedu kārtā evakuēja nacistu okupācijas varas iestā
des. Vācijā bēgļu skaitu papildināja vēl arī nacistu okupācijas laikā uz turieni nosūtītie 
strādnieki, cietumos un koncentrācijas nometnēs ieslodzītie, kā arī leģionāri u.c. Kara 
laikā Latviju bija atstājuši pāri par 200 000 bēgļu, no kuriem vairākums kara beigās at
radās Vācijā. 1945. gada vasarā amerikāņu, britu un franču okupācijas zonās Vācijā, kā 
arī Austrijā bija reģistrēti apmēram 122 000 bēgļu41 no Latvijas. Ārzemēs atradās arī 
Latvijas Republikas diplomātiskā dienesta personāls.  

Vācijā pēc Otrā pasaules kara atrodošos latviešu bēgļu turpmākais statuss un apzī
mējumi nav viennozīmīgi. Pirmajos bēgļu izdevumos, sākot ar 1945. gada vasaru, at
rodams apzīmējums “latvieši emigrācijā”, ar vai bez piebildes “kas atrodas trimdā”. Uz
sverot savas atrašanās ārpus dzimtenes piespiedu raksturu, pašu latviešu starpā ātri 
vien iesakņojās vispārpieņemts apzīmējums: viņi sevi dēvēja par trimdiniekiem. Lai 

36 Putniņš A. L. Early Latvian Settlers in Australia: setting the scene.  Early Latvian Settlers in Australia. Ed by 
A. L. Put niņš. South Yarra: Sterling Star, 2010, p. 10. 

37 Putniņš A. Pirmā latviešu bibliotēka Austrālijā. Archīvs, 20. sēj., 1980, 139.–141. lpp.
38 Putniņš A. L. Early Latvian Settlers in Australia: setting the scene, pp. 214–221.
39 Birškys B. & A.,  Putniņš A. L., Salasoo I. The Baltic peoples in Australia: Lithuanians, Latvians, Estonians.  

Melbourne: Australasian Educa Press, 1986, p. 73.
40 Par Otrā pasaules kara norisēm Latvijā sk. I. Feldmaņa rakstu “Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” 

krājuma Latvija un latvieši 2. sēj. 456.–495. lpp.  
41 Precīzu datu trūkuma dēļ trimdinieku skaits lēsts līdz pat 150 000. Cik liels skaits Latvijas valsts piederīgo 

sevi uzskatīja par trimdiniekiem, arī ir strīdīgs jautājums. Vairāk sk.: Dunsdorfs E. Trešā Latvija. Melburna: 
Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonds, 1968. 
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arī bēgļi uzsvēra savu apstākļu politisko dimensiju, Rietumu iestādes viņus nedēvēja 
par trimdiniekiem (angliski exiles), bet gan par pārvietotajām personām (displaced 
persons jeb DPs, termins, kas sarunvalodā latviskots kā “dīpīši”).42 Ņemot vērā to, ka 
tikai niecīgs skaits baltiešu bēgļu piekrita repatriēties uz PSRS pārvaldītajām Baltijas 
valstīm, Rietumu administratīvās struktūras drīz pēc Vācijas kapitulācijas sāka baltie
šus (atskaitot vācbaltiešus) apzīmēt par “nerepatriējamām pārvietotām personām”.43 
Arī vēlāk latviešiem netika oficiāli piešķirts bēgļu vai trimdinieku statuss.44 

Sākot ar 1946. gadu, trimdas kopiena Vācijā skaitliski samazinājās. Papildus indi
viduālai izceļošanai notika izbraukšana darbaspēka vervēšanas akciju ietvaros.45 
40. gadu beigās izveidojās galvenās latviešu trimdas kopienas ārzemēs: ASV, Austrālijā, 
Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā. Skaitliski mazākas, bet ievērības cienīgas trim
dinieku kopienas izveidojās Brazīlijā, Francijā, Jaunzēlandē un Argentīnā. 60. gadu 
vidū kopējais latviešu skaits trimdā tiek lēsts ap 156 500 jeb apmēram 10% no visiem 
tolaik dzīvojošiem latviešiem.46 Jāņem gan vērā, ka ne tuvu ne visi trimdas latvieši ak
tīvi piedalījās trimdas iekšējā dzīvē, daudzi uzturēja tikai periodiskus sakarus ar lat
viešu kopienu savā mītnes zemē vai neuzturēja tādus vispār. Vislabāk zināma un doku
mentēta ir tās nelielās daļas dzīve, kura aktīvi darbojās sabiedriskajā dzīvē un trimdas 
organizācijās. Praktiski nekas nav zināms par tām ģimenēm, kas pilnībā atsvešinājās 
no latviešu sabiedrības. 

Specifisks izveidojās latviešu bēgļu statuss Zviedrijā. Daudzas liecības norāda, ka 
Zviedrijas Karaliste de jure atzina Latvijas Republikas aneksiju drīz pēc 1940. gada no
tikumiem.47 Tomēr Zviedrijas valsts iestādes diferencēti izturējās pret baltiešu bēgļiem, 
kas nonāca tās teritorijā 1945. gadā.48 Neraugoties uz protestiem un atsevišķu indivīdu 
mēģinājumiem kavēt izdošanu pat par savas dzīvības cenu, 1946. gadā Zviedrija izdeva 
Padomju Savienībai 146 baltiešu izcelsmes bijušos karavīrus, no tiem 130 bija latvieši, 
9 lietuvieši un 7 igauņi.49 Vairākumam no Latvijas ieradušos bēgļu gan tika atzītas tie
sības apmesties uz dzīvi Zviedrijā, bet, neskatoties uz to, latviešu skaits Zviedrijā pir
majos pēckara gados tālākas migrācijas ceļā uz drošākām mītnes zemēm saruka apmē
ram uz pusi. Baltiešu trimdinieku politiska rakstura akcijas Zviedrijā līdz pat 80. gadu 
beigām bija apgrūtinātas un guva ļoti minimālu ievērību no valsts pārvaldes puses tās 
īstenotās neitralitātes politikas attiecībā pret PSRS dēļ.50 Tomēr latviešu kopiena Zvied
rijā bija ļoti aktīva, un tai bija īpaša nozīme ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ – Latvijai 

42 Termins radies 1943. gadā, kad sākās plānošana par bēgļu jautājumu risināšanu pēckara apstākļos. 
43 Nonrepatriable displaced persons. Ievērības cienīgs ir nesenais pētījums: Cohen G. D. In War’s Wake: 

Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order. Oxford: Oxford University Press, 2012.
44 Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā (1945–1991). Latvieši 

un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 72. lpp.
45 Piemēram, Eiropas Brīvprātīgo strādnieku (European Voluntary Workers) programmas ietvaros. 
46 Dunsdorfs E. Trešā Latvija, 48. lpp.
47 Sīkāk par Zviedrijas politiku Baltijas jautājumā sk.: Daudze A. Latvija Zviedrijas politikā, 1945–1991. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2011.
48 Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā (1945–1991), 72.–

73. lpp.
49 Par izdošanu sīkāk sk.: Silamikelis V. With the Baltic Flag through Three Occupations. Riga: Jumava, 2005; 

Freivalds O., Alksnis E. Latviešu karavīru traģēdija Zviedrijā. Kopenhāgena: Imanta, 1956.
50 Daudze A. Latvija Zviedrijas politikā, 1945–1991, 23.–60. lpp. 
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vistuvākā trimdas mītnes zeme, un ģeo
grāfiskais tuvums noteica arī lielāku sa
karu iespē jamību ar Latviju. Atmodas 
periodā Zviedrijas latviešu kopiena ļoti 
aktīvi iesaistījās notikumos Latvijā. 

Latviešiem pasaulē raksturīga aktīva 
pulcēšanās dažādās organizācijās un 
kopās. Pirmās trimdas organizācijas tika 
nodibinātas jau pārvietoto personu no
metnēs vai drīz pēc ieceļošanas jaunajās 
mītnes zemēs. Jau bēgļu nometnēs tika 
dibinātas visdažādākā rakstura organi
zācijas, biedrības, klubi un mākslinie
ciskās pašdarbības kolektīvi: kori, teātra 
trupas, literārie klubi, deju kopas u.tml., 
kā arī pirmās politiska rakstura orga
nizācijas.51 Uzsverot šo pēc tam vairs 

trimdā neiespējamo kultūras un sociā lās dzīves intensitāti, trimdinieki dzīvi šajās no
metnēs salīdzinājuši ar dzīvi kādā Latvijas mazpilsētā vai pagastā,52 un laiku pārvietoto 
personu nometnēs  ierasts dēvēt par “Mazās Latvijas” laiku. Arī pēc izceļošanas uz mītnes 
zemēm tajās ātri vien izveidojās dažādas kultūras un mākslinieciskās pašdarbības kopas. 

Veidojās arī lielākas, atsevišķu reģionu vai valstu latviešus pārstāvošas organizāci
jas ar ļoti plašu darbības lauku: līdztekus kultūras un izglītības jautājumiem tika risi
nāti arī, piemēram, politiskie vai sociālās aprūpes jautājumi. Šādas centrālās organizā
cijas izveidojās praktiski visās valstīs, kurās bija apmeties uz dzīvi kaut cik ievērojams 
skaits latviešu. Lielākā vienas valsts trimdas kopienas organizācija – Amerikas Latviešu 
apvienība tika dibināta 1951. gada 24. februārī53 un pārstāvēja nacionāli domājošos 
latviešus ASV.54 Tai, līdzīgi kā vairākumam organizāciju, bija plašs darbības lauks, taču 
tā bija arī izteikti politiska organizācija ar mērķi: “…atgūt Latvijas valsts neatkarību un 
latviešu tautas brīvību un pašnoteikšanos apvienotās Eiropas rāmjos.”55 ALA ne vien 
pārstāvēja skaitliski vislielāko latviešu trimdas kopienu, bet arī atradās trimdas politis
kajiem centieniem centrālā vietā – Amerikas Savienotajās Valstīs. ASV “aukstā kara” 
apstākļos bija galvenais pretspēks komunistiskajām valstīm un attiecīgi arī galvenais 
trimdas sabiedrotais. Šo divu faktoru ietekmē ALA izvērtās par politiski visaktīvāko 
no trimdas mītnes zemju organizācijām. 

51 Par kultūras dzīvi pārvietoto personu nometnēs sk:. Wyman M. DP: Europe’s Displaced Persons, 1945–1951. 
Ithaca: Cornell University Press, 1998. pp. 156–177.

52 Sprūdžs Ā. Latvietības mozaīka un princips “Audiatur et altera pars”. Literatūra un Māksla, Nr. 22, 1989, 
20. maijs, 4.–5. lpp.

53 Sīkāk par ALA dibināšanu sk.: Albats B., Klīve V. V. ALA: Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986, 1.–
16. lpp.

54 Turpat, 7. lpp. Kongresa delegāti pārstāvēja nedaudz vairāk kā 12 000 biedru, kas neliedza formulēt domu, 
ka ALA pārstāv visus ASV dzīvojošos latviešus (toreiz tie varēja būt līdz pat 100 000).

55 Turpat, 203. lpp. E. Freivalda referāta tēzes par ALA uzdevumiem politiskā laukā.

1. att. Šaha turnīrs Altgardes pārvietoto personu nometnē 
Vācijā. 1947. gada 27. aprīlis (no DP Albums, ID96)
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1. tabula
Galvenās latviešu organizācijas trimdā56

Organizācija Dibināšanas laiks, vieta
Vācijas Latviešu centrālā padome (Vācijas LCP) 1945./1951. gads,* Vācija
Latviešu nacionālais fonds (LNF) 1947. gads, Stokholma
Latviešu nacionālā apvienība Kanādā (LNAK) 1948. gads, Toronto
Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL) 1950. gads, Londona
Amerikas Latviešu apvienība (ALA) 1951. gads, Vašingtona
Zviedrijas Latviešu centrālā padome (ZLCP) 1953. gads, Stokholma
Daugavas Vanagi (DV) 1945./1952. gads,** Cēdelheima
Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs (LAKEC) 1951. gads, Londona
Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA)*** 1956. gads, Londona
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 1951./1972. gads,**** Melburna
Dienvidamerikas Latviešu apvienība (DALA) 1977. gads, Sanpaulu

* Vācijas LCP pārstrādāja savus statūtus pēc pārvietoto personu nometņu slēgšanas 1951. gadā.
** DV iekļāva savos statūtos ārējās informācijas aktivitātes 1952. gadā sapulcē Londonā.

*** Sākotnēji PBLA saucās Brīvās pasaules latviešu apvienība, nosaukums mainīts 1970. gadā.
**** Izveidojusies 1972. gadā, Jaunzēlandes Latviešu apvienībai pievienojoties Latviešu apvienībai Austrālijā.

Izveidojās arī vairākas reģionālas latviešu organizāciju apvienības: 1951. gadā tika 
nodibināta Eiropas latviešu centrālā organizācija LAKEC, kura apvienoja latviešus 
vienpadsmit Eiropas valstīs. Neskatoties uz pārstāvēto valstu lielo skaitu, LAKEC dar
bībā rosīgākās tomēr bija lielākās organizācijas – latvieši Lielbritānijā, Vācijā un Zvied
rijā.57 Viena no visvēlāk dibinātajām latviešu reģionālajām organizācijām ir Dienvid
amerikas Latviešu apvienība, kura kopš 1977. gada apvieno latviešus Brazīlijā, 
Venecuēlā, Argentīnā, Urugvajā, Čīlē un Meksikā.58 DALA izveidošanos rosināja 
70. gados pieaugošā latviešu organizāciju, īpaši PBLA, politiskā aktivitāte pasaulē, kurā 
iesaistīties vēlējās arī nelielā latviešu kopiena Dienvidamerikā.59

 Piecdesmitajos gados izveidojās arī centrālā trimdas latviešu organizācija – Pasau
les brīvo latviešu apvienība, kura formāli pārstāvēja visus “brīvajā pasaulē”, tātad ārpus 
PSRS okupētās Latvijas dzīvojošos latviešus. Lēmums par organizācijas dibināšanu tika 
pieņemts 1955. gada 14. oktobrī Londonā  (sākotnēji kā Brīvās pasaules latviešu apvie
nība, BPLA) uz ALA un LAKEC vienošanās pamata,60 bet savu darbību organizācija 
praktiski uzsāka 1956. gada 25. februārī, kas arī tiek uzskatīts par organizācijas oficiālo 

56 Tabula no: Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā (1945–
1991), 80. lpp.

57 Dunsdorfs E. Sabiedriskā rosība mūsu organizācijās. Archīvs, 12. sēj., 1972, 43. lpp.
58 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs, 130. lpp.
59 Gūtmane D. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā, 158. lpp.
60 Sk. Brīvās pasaules latviešu apvienības statūtu projektu, kas pieņemts Amerikas Latviešu apvienības Cen

trālās valdes sēdē 1955. gada 5. martā. Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001, 
26.–27. lpp.
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dibināšanas brīdi. BPLA darbības mērķis bija “sekmēt latviešu 
tautas atbrīvošanu un Latvijas valsts un neatkarības atjauno
šanu, kultūras saglabāšanu un jaunradi un palīdzību visā pa
saulē izkaisītiem latviešiem”.61 BPLA/PBLA darbībā noteicošā 
loma trimdas laikā bija ALA pārstāvjiem.62 

Paralēli šai globālajai organizāciju struktūrai bija vēl vairā
kas globālas organizācijas, kas apvienoja latviešus visos konti
nentos. Viena no tādām ir 1945. gadā sākotnēji karavīru un 
viņu ģimenes locekļu aprūpei izveidotā organizācija Daugavas 

Vanagi. Tā 1952. gadā līdz ar izceļošanu no Vācijas paplašināja savu darbību un kļuva 
par globālu organizāciju ar nodaļām ASV, Austrālijā, Kanādā u.c. Organizācijai tika iz
virzīti vairāki darbības mērķi: tautiešu aprūpe, latviskuma saglabāšana un Latvijas ne
atkarības atjaunošanas veicināšana.63 Organizācija vēl arī šodien aktīvi darbojas gan 
Latvijā, gan ārpus tās. 

Par kulturāli sociāliem centriem trimdas dzīvē izveidojās arī latviešu draudzes un 
baznīca. Latviešu vidū bija gan luterāņi (skaitliski visvairāk), gan katoļi, gan arī bap
tisti. Trimdā bija devusies apmēram puse visu latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot 
arhi bīskapu un vairumu prāvestu, un tie jau tūlīt pēc kara izveidoja Latviešu Evaņģē
liski luterisko baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL), kas darbojās visus trimdas gadus. 
1969. gadā trimdas ev. luteriskajām draudzēm piederēja 40 dievnamu, ap 15 lauku 
īpašumu un ēku (draudžu nami).64 Katoļu draudzēs trimdas latviešu garīgā aprūpe sa
vukārt kopš 1952. gada pāvesta apustuliskās konstitūcijas tika organizēta nacionālās 
draudzēs atsevišķās zemēs, kas bija pakļautas pāvesta nozīmētam pārstāvim Emigrāci
jas augstākajā padomē pie Svētā Krēsla. Tā kā katoļu latviešu trimdinieku vidū bija 
maz – ap 10% no visiem, attiecīgi savas baznīcas, piemēram, ASV bija tikai divām 
 draudzēm.65

Baznīcas loma bija īpaši nozīmīga valstīs, kur latviešu kopienas bija mazākas un 
ģeogrāfiski izkliedētas, piemēram, Dienvidamerikas valstīs. Šādās vietās latviešu drau
dzes lielā mērā aizstāja centrālās organizācijas, bet draudžu laikraksti pildīja visas lat
viešu kopienas laikraksta funkcijas: Venecuēlā “Karakasas Ev. Luteriskās Draudzes 
Vēstis” ilgu laiku bija vienīgais latviski iznākošais periodiskais izdevums. 

Jau no 1945. gada jūlija trimdā, turpinot Latvijā līdz tam izmantoto sistēmu, dar
bojās arī skautu un gaidu kustība. 1954. gadā tika pieņemta jauna, no diviem kom
ponentiem sastāvoša audzināšanas programma, kas paredzēja vispārējo programmu 
pielīdzināt mītnes zemju skautu kustībā ierastajam un papildus apgūt latviskās audzi

61 Sk. Brīvās pasaules latviešu apvienības statūtu projektu, kas pieņemts Amerikas Latviešu apvienības Cen
trālās valdes sēdē 1955. gada 5. martā, 2. punkts. 

62 Pirmais PBLA priekšsēdētājs no citas valsts latviešu organizācijas bija Linards Lukss (Latviešu nacionālā 
apvienība Kanādā), kurš atradās amatā no 1988. gada līdz 1989. gadam.

63 Sīkāk sk.: Hāzners V. Laiks, telpa, ļaudis. 5 sēj. Minstere; Toronto: Daugavas Vanagu Centrālā valde, 1974, 
1978, 1984, 1995. 

64 Lūsis A. Mūsu baznīca svešuma robežās. Archīvs, 9. sēj., 1969, 11. lpp.
65 Ručs K. Latviešu katoļu draudžu nacionālā nozīme trimdā. Archīvs, 9. sēj., 1969, 17.–21. lpp.

2. att. Pasaules brīvo latviešu 
apvienības logo
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nāšanas programmu,66 tādējādi risinot latviskā un mītnes zemēm raksturīgā savietoša
nas pro blēmu. Skautu kustība trimdā turpināja darboties līdz pat neatkarības atjau
nošanai.

Tādējādi 50. gadu vidū izveidojās trimdas organizāciju hierarhiska struktūra, sākot 
ar vietējo apdzīvoto vietu, pilsētu organizācijām un kultūras kopām, mītnes zemes 
centrālajām latviešu pārstāvniecībām, reģionālām organizāciju apvienībām līdz pat 
vispasaules latviešu organizācijai. Izveidojās organizatorisks tīkls, kurš ļāva ne vien sa
liedēt trimdas latviešu sabiedrību, bet arī koordinēt tās darbību dažādos virzienos, 
veikt saskaņotas politiskas akcijas, koordinēt izglītības darbu, uzturēt sakarus un efek
tīvi izplatīt informāciju gan uz ārpusi, gan pašu latviešu vidū. 

Politiskas darbības ar mērķi – atjaunot Baltijas valstu neatkarību – koordinēšanai, 
sākot ar 50. gadu vidu, bet īpaši aktīvi 60. gados, tika izveidota arī virkne kopīgu orga
nizāciju ar lietuviešu un igauņu trimdiniekiem gan atsevišķu valstu,67 gan globālā 
 līmenī. Pazīstamākās un aktīvākās globālās organizācijas bija, piemēram, 1961. gadā 
dibinātā JBAC (Joint Baltic American Committee), 1966. gadā dibinātā BATUN (Baltic 
Appeal to the United Nations) un 1972. gadā dibinātā Pasaules baltiešu apvienība 
( Baltic World Council). Sadarbībai ar lietuviešiem un igauņiem pamatus ielika jau Vā
cijas bēgļu nometnēs gūtā pieredze, ka krietni lielāku uzmanību iespējams pievērst 
gadījumos, kad tiek iesaistīts lielāks cilvēku un tautību skaits. Triju Baltijas valstu 
līdzī gais liktenis Otrā pasaules kara laikā radīja ļoti līdzīgas politiskās prasības un 
vienu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Sadarbība šī mērķa sasniegšanā 
veidojās dabiski un bija izdevīga visu triju Baltijas valstu trimdiniekiem. Tāpat latviešu 
trimda sadarbojās arī ar citu tautu diasporām, iesaistoties arī tādu plašāku pretkomu
nistisku organizāciju kā, piemēram, Eiropas Apspiesto tautu asamblejas (Assembly of 
Captive European Nations, ACEN) darbībā. 

Latviešu politiskā darbība svešumā68

Trimdā nokļuvušie latvieši nekad neatzina Latvijas iekļaušanu PSRS sastāvā par 
leģitīmu un uzskatīja, ka Latvijas valsts joprojām juridiski turpina pastāvēt. Neliela 
daļa trimdinieku pat gadu desmitiem saglabāja Latvijas pases un ar savu esamību tieši 
apliecināja Latvijas Republikas pastāvēšanas turpinātību, kaut arī tikai juridiskā kon
tekstā. Viņi trimdas laiku uzskatīja par pārejošu stāvokli un par savu galveno uzde
vumu uzstādīja latvietības saglabāšanu svešumā un Latvijas valstiskās neatkarības at
jaunošanas veicināšanu. 

Valstiskās neatkarības atjaunošana bija trimdas augstākais un galvenais mērķis, 
kuru kā sava darba galveno uzdevumu formulēja arī svešumā izveidotās latviešu trim
das organizācijas atsevišķu valstu un visas pasaules līmenī. Trimdā nokļuvušie Latvijas 

66 Pasaules tālēs: latviešu skautisma astoņdesmit gadi. Rīga: Junda, 2000, 111.–113. lpp. 
67 Piem., Baltic Federation in Canada, Baltic Council of Australia.
68 Šajā nodaļā izmantoti materiāli no: Deksnis E. B., Beķere K. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības 

idejas uzturēšanā (1945–1991), 67.–103. lpp.
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pilsoņi vēlējās atgriezties brīvā Latvijā, un neatkarīgas Latvijas atjaunošanas sapnis bija 
vadmotīvs, kas caurvija visu trimdas gandrīz 50 gadu ilgo vēsturi, un lielā mērā bija 
 trimdas identitātes pamats, kas ļāva saturēt kopā trimdas kopienu un palēnināja tās 
asimilāciju.69 

Trimdas organizācijas un sabiedriskie darbinieki aktīvi veicināja šī mērķa īsteno
šanu dzīvē. Mērķa sasniegšanai izmantotie līdzekļi bija ļoti dažādi un plašākā nozīmē 
ietver vai visu trimdas aktivitāšu kopumu – arī kultūras aktivitātes, valodas un tradī
ciju saglabāšana un mācīšana jaunajai paaudzei bija daļa no galvenā mērķa īstenošanas. 
Tomēr vistiešākās rūpes par okupētās Latvijas neatkarības atjaunošanu trimdas sabied
rība īstenoja ar sava politiskā darba palīdzību. 

Lai arī dažādos laika posmos vai dažādās mītnes zemēs akciju raksturs un intensi
tāte atšķīrās, kopumā tās noritēja divos galvenajos virzienos. Viens darbības virziens 
bija tieša politiska lobija darbība – vēršanās ar savām prasībām un jautājumiem pie 
mītnes zemju pārvaldes institūcijām, politiķiem, kā arī starptautiskām organizācijām. 
Otrs, vienlaikus īstenojams virziens bija uzmanības piesaistīšana Baltijas jautājumam, 
mītnes zemes sabiedrības informēšana un pēc iespējas lielākas sabiedrības daļas no
skaņošana par labu Baltijas valstīm. Šī darbības virziena svarīgākā, lai arī ne vienīgā 
paņēmienu grupa bija publiskas politiskās akcijas, kuru formas bija dažādas. Vienas no 
regulārākajām akcijām, kuras norisinājās jau no pirmajiem emigrācijas gadiem ik gadu 
praktiski visās trimdas kopienās, bija dažādu piemiņas dienu atzīmēšana: Latvijas ne
atkarības pasludināšanas gadadienas, deportāciju piemiņas dienas u.tml. Izplatītākās 
izteikti politisku akciju formas bija piketi, gājieni un demonstrācijas. Gājieni un de
monstrācijas bieži norisinājās saistībā ar konkrētiem politiskiem notikumiem vai 
gada dienām. Gājieniem varēja būt arī ļoti dažādi mērķi – viens no iecienītākajiem bija 
ziedu vai vainagu nolikšana pie dažādiem, parasti kara varoņiem vai brīvības cīnītā
jiem veltītiem pieminekļiem. Uzmanības pievēršanai tika izmantoti teatralizēti uzve
dumi, gājienos un demonstrācijās vilkti tautas tērpi. 

Raksturojot trimdas politiskās aktivitātes dažādās valstīs, jāņem vērā, ka vairākās 
no tām šāda politiskā aģitācija bija faktiski aizliegta (vairākās Dienvidamerikas valstīs) 
vai bija pretrunā ar valsts nostāju Baltijas jautājumā (Zviedrijā). Šajos gadījumos lat
viešu kopienu politiskās aktivitātes bija daļa no kopienu kultūras dzīves vai arī izpau
dās kā atsevišķi sarīkojumi vai ielu gājieni, kuros politiskās prasības bija pakārtotas vai 
pat slēptas. 

Latvijas Republikas okupācijas neatzīšanas politikas uzturēšana
50.–80. gadu politiskajā situācijā reālu, praktisku iespēju panākt savu mērķi  – Bal

tijas valstu neatkarības atjaunošanu – trimdai nebija. Līdz ar to par svarīgāko praktiskā 
darba virzienu kļuva šo valstu juridiskās pastāvēšanas saglabāšana. Lielākā daļa pasau
les demokrātisko valstu, tostarp ASV, turpināja atzīt Baltijas valstu pastāvēšanu de jure 
un neatzina PSRS tiesības uz to teritorijām. ASV politiku Baltijas neatkarības jautā
jumā izveidoja un arī vēlākajos gados noteica ASV valsts sekretāra vietas izpildītāja 

69 Upeslācis V. Latviešu tautas kopas 10 gadi. Latviešu trimdas desmit gadi: rakstu krājums. Red. H. Tichovskis. 
[Toronto]: Astras apgāds, 1954, 272. lpp.
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Samnera Velsa 1940. gada 23. jūlija deklarācija,70 kura 
skaidri formulēja, ka ASV neatzīst Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas aneksiju un inkorporāciju. Šī pozīcija tika bal
stīta uz 1932. gada Stimsona doktrīnu, kas paredzēja ne
atzīt citas valsts teritorijas sagrābšanu, ja tā īstenota ar 
spēku vai draudu palīdzību. 

Panākt šīs neatzīšanas politikas saglabāšanu bija ļoti 
svarīgi. Baltijas valstu kā starptautisko tiesību subjekta 
pastāvēšanas nepārtrauktība, kaut vai tikai teorētiski, bija 
galvenais pamats jebkādām prasībām par šo valstu neat
karības atjaunošanu. Baltijas valstu pievienošanas PSRS 
vispārēja de jure atzīšana no ietekmīgāko Rietumvalstu 
puses savukārt nostiprinātu un leģitimētu PSRS pozīcijas 
Baltijas valstīs un stipri apgrūtinātu izredzes jebkad at
jaunot to neatkarību. Šāda de jure atzīšanas saglabāšana 
tik ilgu laika periodu – vairāk nekā 50 gadus – ir unikāls 
gadījums starptautisko tiesību vēsturē, un tas cita starpā 
atstāja zināmu ietekmi uz starptautisko tiesību attīstību.71 

Īpaši aktuāls Baltijas valstu de jure jautājums kļuva 
70. gadu sākumā. Centieni uzlabot attiecības starp ASV 
un Austrumu bloka valstīm 70. gadu pirmajā pusē baltie
šiem lika pamatoti bažīties, vai ASV arī turpmāk pieturē
sies pie līdz tam konsekventi īstenotās Baltijas valstu in
korporācijas tiesiskuma neatzīšanas politikas. Turklāt šai laikā arī Vācijas Federatīvā 
Republika īstenoja jaunu kursu ārpolitikā un centās normalizēt attiecības un izveidot 
diplomātiskos sakarus ar saviem austrumu kaimiņiem: Polijas Tautas Republiku, 
Čeho slovākijas Sociālistisko Republiku un Vācijas Demokrātisko Republiku, kas pie
saistīja trimdas uzmanību.72 

1973.–1975. gadā Helsinkos notikusī pirmā tikšanās Eiropas Drošības un sadarbī
bas apspriedes (EDSA) ietvaros skaidri norādīja jaunās tendences ASV un PSRS attie
cībās un viesa bažas trimdinieku vidū, ka Baltijas valstu intereses šajās sarunās varētu 
tikt upurētas, lai  panāktu svarīgākas vienošanās ar PSRS. Blakus cilvēktiesību un 
 citiem jautājumiem viens no apspriedes gala dokumenta punktiem paredzēja atzīt 

70 Statement by the Acting Secretary of State, Mr. Welles, relating to the incorporation of the Baltic States. 
Released to the Press July 23, 1940.  Baltic States: a Study their Origin and National Development; their 
Seizure and Incorporation into the U.S.S.R.: third Interim Report of the Select Committee on Communist 
Aggression, House of Representatives, Eighty–Third Congress, Second Session, 1954. Under the Authority 
of H. Res. 346 and H. Res. 438. 

71 McHugh J. T., Pacy J. T. Diplomats without a Country: Baltic Diplomacy, International Law, and the Cold War. 
London: Greenwood Press, 2001, p. 112.

72 Piem., Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdētāja Viktora Griguļa 1970. gada 26. augusta vēstule 
VFR kancleram V. Brantam par VFR–VDR līguma juridiskām konsekvencēm un 1970. gada 16. septembra 
Ārlietu ministrijas atbilde V. Grigulim. Vācijas Ārlietu ministrijas (Auswärtiges Amt) arhīvs, Bestand 41, 
Bd. 109.

3. att. Latviešu trimdas jauniešu protesta 
akcija EDSA Helsinku konferencē 
1975. gadā (no Ģirta Zēgnera personiskā 
arhīva)
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 Eiropā pastāvošās valstu robežas,73 kas darīja trimdiniekus īpaši uzmanīgus. Robežu 
atzīšana nostiprinātu PSRS tiesības uz Baltijas valstīm un padarītu Baltijas valstu neat
karības atjaunošanu daudz sarežģītāku. Politiskā lobija darbam sadarbībā ar pārējām 
baltiešu globālajām organizācijām tika izveidota Pasaules baltiešu apvienība (PBA, an
gliski tiek lietoti divi nosaukumi: Baltic World Council un Baltic World Conference). 
PBA kopā ar PBLA un citām trimdas organizācijām izmantoja visdažādākās iespējas 
EDSA sarunu laikā starptautiskajai sabiedrībai un Rietumvalstu valdībām atgādināt par 
Baltijas valstu traģisko likteni vairs ne kā vēsturisku notikumu, bet kā tagadnes svarīgu 
politisko procesu sastāvdaļu. PBA grupa Ulda Gravas vadībā izdalīja apspriedes dalīb
valstu delegācijām rakstisku informāciju par Baltijas valstu jautājumu.74 Baltieši tikās 
arī ar Rietumvalstu augsta ranga politiķiem. Piemēram, 1975. gadā ASV prezidents 
Džeralds Fords īsi pirms izlidošanas uz Helsinkiem, lai parakstītu Nobeiguma aktu, 
tikās ar vairāku etnisko grupu, tostarp baltiešu, pārstāvjiem un apliecināja ASV neatzī
šanas politikas turpināšanu neatkarīgi no Nobeiguma akta parakstīšanas.75 Baltiešu 
delegācija ieradās un uzturējās arī pašos Helsinkos Nobeiguma akta parakstīšanas laikā 
un izplatīja Memorandu par Baltijas valstu jautājumu.76 PSRS delegācija sākumā mēģi
nāja kavēt baltiešu aktīvistu darbību,77 tomēr šādi gadījumi pievērsa papildu uzmanību 
baltiešu prasībām, un turpmāk PSRS nespēja panākt efektīvu aizliegumu baltiešu dele
gācijai Helsinkos izvērst savu darbību.

Neskatoties uz trimdas centieniem, lielvalstu parakstītais Helsinku Nobeiguma 
akta formulējums par Eiropā pastāvošajām robežām un to mainīšanu mierīgā ceļā bija 
interpretējams dažādi. Lai formāli nostiprinātu ASV pozīcijas nemainību Baltijas val
stu inkorporācijas PSRS tiesiskuma sakarā, pieliekot lielas pūles, baltiešu organizācijas 
panāca, ka 1976. gada 5. maijā ASV Kongresa 94. sasaukums pieņēma Senāta 406. re
zolūciju, kas uzsvēra ASV neatzīšanas politikas pastāvēšanu, neraugoties uz Helsinku 
Nobeiguma akta parakstīšanu. ASV Kongresa apakšpalāta pieņēma līdzīgu rezolūciju 
Nr. 864.78 Tomēr kopumā daļā trimdinieku Helsinku nolīguma akta parakstīšana iedra
gāja pārliecību par Latvijas neatkarības atjaunošanas iespējamību. 

Trimdas organizācijas pielika visas pūles, lai Baltijas jautājums būtu aktuāls arī vē
lākajās Helsinku apspriedē parakstītā akta nosacījumu pārskatīšanas konferencēs. 

73 Sk. Helsinku Nobeiguma akta principu deklarācijas IV punktu “Par valstu teritoriālo integritāti”. Pieejams: 
http://www.osce.org/mc/39501 (skatīts 26.01.2013.). Nobeiguma akts un ar to saistītie dokumenti nav pār
tulkoti latviski.

74 Memorandu sagatavojušas baltiešu organizācijas Zviedrijā (pieņemts 1972. gada novembrī). B. Vītoliņas 
per sonīgais arhīvs, Bruno Kalniņa f., l. 1970–1972.

75 Pārrunu protokols publicēts: Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Vol. 39, doc. 322, pp. 926–930.
76 Memorands par padomju okupāciju un neokoloniālo attieksmi pret Baltijas valstīm. Rockville (ASV), 

PBLA arhīvs, lieta Eiropas Drošības konference. Sīkāk par memoranda nozīmi sk.: Lēbers D. A. Latvijas 
neatkarības atjaunošanas prasības dažos dokumentos pirms 1990. gada 4. maija. 4. maijs: rakstu, atmiņu 
un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonds, 2000, 27.–32. lpp.

77 1973. gadā, pat panākot delegācijas locekļu apcietināšanu. Sk.: I. Spilnera vēstule ASV valsts sekretāram 
Viljamam Rodžersam sakarā ar PBA delegācijas locekļu arestēšanu Helsinkos 1973. gadā. IHRC arhīvs, 
JBANC kolekcija, 233. kaste.

78 Pārskatu par šo rezolūciju tapšanu sk.: Genys J. B. The Joint Baltic American Committee and the European 
Security Conference. Journal of Baltic Studies, Vol. 9, No. 3, 1978, pp. 245–255.
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Pirmo šādu sanāksmi  1977. gada 4. oktobrī atklāja Bel
gradā, un baltieši cita starpā panāca, ka ASV delegācijas 
sastāvā tika iekļauti baltiešu pārstāvji. Publiskas baltiešu 
demonstrācijas Belgradā nebija iespējamas, un PBLA pār
stāvja Oļģerta Pavlovska aktivitātes, lobējot baltiešu jau
tājumu, tika sodītas ar viņa izraidīšanu no Dienvidslā vi
jas  Federācijas teritorijas, kas savukārt pievērsa publisku 
 uzmanību Baltijas jautājumam. Arī vēlākajās apspriedēs 
(Madridē 1980.–1983. gadā, Otavā 1985. gadā, Vīnē 
1986.–1989. gadā) notika baltiešu rīkoti protesta pasākumi 
un mēģinājumi atrast sabiedrotos apspriedes delegātu 
vidū. Šajos pasākumos iesaistījās gan latviešu organizāci
jas, gan indivīdi, kas nodarbojās ar delegāciju lobēšanu, 
bet sapulču laikā rīkoja publiskas demonstrācijas. Uz katru 
apspriedi PBLA sagatavoja un izplatīja ziņojumu, kurā 
 iekļāva ziņas par PSRS veiktajiem Helsinku Nobeiguma 
akta pārkāpumiem Latvijā, kā arī atsevišķu Baltijas valstīm 
svarīgu dokumentu, piemēram, Molotova–Ribentropa 
pakta, ko pijas.79

Ar īpašu pasākumu kopumu tika atzīmēta Helsinku 
apspriedes desmitgade 1985. gadā. Pasaules brīvo latviešu 
apvienība Kopenhāgenā 1985. gadā 25.–27.  jūlijā sarīkoja 
politisku akciju ar nosaukumu “Kopenhāgenas tribunāls”, 
kura gaitā starptautiska, prominenta juristu kolēģija uzklausīja liecības un izteica savu 
spriedumu par PSRS īstenotajiem cilvēka tiesību pārkāpumiem. Demonstrācija par 
godu tribunāla noslēgumam savukārt ievadīja Baltijas Brīvības un miera kuģa akcijas 
pasākumu kopumu – kruīza kuģa braucienu pa Baltijas jūru. To organizēja visu trīs 
Baltijas valstu trimdas jauniešu organizācijas ciešā sadarbībā. Kuģa brauciena galvenais 
mērķis bija “Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tuvākiem kaimiņiem atgādināt, ka miers 
Eiropā nav dalāms no cilvēka tiesību respektēšanas un demokrātijas atjaunošanas trīs 
PSRS okupētajās Baltijas republikās”.80 Citas akcijas rīkotāju izvirzītās prasības bija: at
brīvot Baltijas valstis no PSRS atomieročiem, pārtraukt PSRS īstenotos cilvēktiesību un 
pašnoteikšanās tiesību pārkāpumus Baltijas valstīs. Akcijas dalībnieki izteica savu at
balstu baltiešu brīvības cīnītājiem, kas tikuši apcietināti par vides aizsardzības jautā
jumu aktualizēšanu. Tādējādi šajā politiskajā akcijā trimdas jaunieši pievērsās nepiere
dzēti plašam jautājumu lokam, izceļot tautas pašnoteikšanās tiesības kā pamatu un 
garantu visām citām tiesībām un brīvībām.81 Apspriešanai izvēlētie jautājumi turklāt 
bija aktuāli ne vien Baltijas valstu kontekstā, kas veicināja to plašāku apspriešanu me
dijos un sabiedrībā. Baltijas Brīvības un miera kuģa brauciens, neapšaubāmi, ir starp 

79 Report on the implementation of the Helsinki Final Act in Soviet occupied Latvia: 1982. Rockville: World 
Federation of Free Latvians, 1982.

80 Mārča Štāla aicinājums piedalīties Baltijas Brīvības un miera kuģa braucienā. Stokholma, 1985. gada jūnijs. 
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956–2001. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001, 127. lpp.

81 Baltic Peace and Freedom Cruise Rationale, June, 1985. Māra Graudiņa personīgais arhīvs.

4. att. Māra Ķirsona protests 
1980. gada 11. novembrī EDSA 
Madrides konferences atklāšanas laikā 
(no Ģirta Zēgnera personiskā arhīva)
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vislielāko sabiedrības ievērību guvušajām 
latviešu trimdas politiskajām akcijām. Ko
pumā šai akcijai veltīti vairāk nekā 2000 
rakstu pasaules presē, kā arī vairāki desmiti 
publikāciju un paziņojumu no PSRS puses. 
Šī akcija “izvirzīja Baltijas neatkarības jau
tājumu laikrakstu pirmajās lapaspusēs laikā, 
kad tikai retais, izņemot pašus baltiešus, 
uzskatīja, ka šāds jautājums vispār eksistē”.82 
Uzsverot savu pārliecību, ka pārmaiņas 
PSRS tuvākajā laikā ir neizbēgamas, kuģa 
akcijas organizatori mainīja, tostarp arī 
pašu baltiešu trimdinieku vidū pastāvošo, 
pesimistisko uzskatu par pārmaiņu ne
iespējamību PSRS un līdz ar to arī Baltijas 
valstīs. 

Vēl viens negaidīts un nopietns uzbru
kums trimdinieku aizstāvētajai Latvijas ne

atkarības idejai bija divu Rietumu valstu – Austrālijas un Jaunzēlandes 1974. gada va
sarā pieņemtais lēmums de jure atzīt Baltijas valstu aneksiju. Trimdinieki, mēģinot 
panākt šī lēmuma atcelšanu, vispirms centās piesaistīt uzmanību Baltijas jautājumam, 
informēt Austrālijas sabiedrību un noskaņot to pret valdības lēmumu. Lielākajās Aus
trālijas pilsētās tika rīkoti protesta gājieni, demonstrācijas ar plakātiem un protesta sa
nāksmes. Viena no grandiozākajām protesta akcijām norisinājās 9. augustā, kad trijās 
lielākajās Austrālijas pilsētās – Melburnā, Sidnejā un Adelaidē notika plašas ielu de
monstrācijas, kurās kopā piedalījās ap 15 000 baltiešu. Melburnā rīkotajā lāpu gājienā 
vien piedalījās ap 4000 demonstrantu.83 Vienlaikus tika veikta politiskā lobēšana. Aus
trālijas valdības ministriem un redzamākajiem opozīcijas pārstāvjiem tika sūtītas gan 
protesta vēstules, gan vēstules ar lūgumiem izskaidrot savu pozīciju Baltijas valstu in
korporācijas de jure lēmuma sakarā. Ikviens baltiešu trimdinieks tika aicināts ar vēs
tuļu palīdzību noskaidrot sava apgabala deputātu viedokli, kā arī sarakstē ar deputātu 
izteikt savu protestu un pieprasīt lēmuma atcelšanu.84 

Baltiešu labā organizētība ne vien atsevišķu valstu, bet arī pasaules līmenī ļāva pro
testus izvērst arī ārpus Austrālijas. Protesta vēstules Austrālijas valdībai sūtīja baltieši 
no visas pasaules. Notika saskaņotas protesta akcijas pie Austrālijas vēstniecībām ASV 
un citās valstīs. Baltiešu organizētas protesta demonstrācijas norisinājās arī Austrālijas 
premjerministra vizīšu laikā Bonnā un Ņujorkā, kā arī Kanādā un Lielbritā nijā.85 Savu
kārt Austrālijā tika plaši izvērsta sadarbība ar opozīcijā esošās liberāļu partijas politi
ķiem, kuri gluži dabīgi bija noskaņoti izteikties pret savu konkurentu pieņemto 

82 Graudiņš M. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā. Pieejams: http://www.
barikadopedija.lv/raksti/555161 (skatīts 11.03.2017.).

83 Par tiesībām un taisnību. Austrālijas Latvietis, Nr. 1241, 1974, 23. aug., 1. lpp.
84 Austrālijas Baltiešu padomes darbības programma. 1974. gada 20. augusts. LVA, 2462. f.
85 Eglītis V. Uzticēšanās pašu spēkiem. Universitas, Nr. 37, 1976, 38. lpp.

5. att. Dāmu gājiens Baltijas brīvībai (Ladies March 
for Freedom). Protesta gājiens pret Austrālijas valdības 
lēmumu atzīt Baltijas valstu inkorporācijas PSRS 
tiesiskumu Melburnā 1974. gada 28. septembrī 
(no Valdas Liepiņas personiskā arhīva)
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 lēmumu. Sadarbība ar opozīciju ieguva 
īpašu nozīmi pēc leiboristu valdības kate
goriska atteikuma pārskatīt pieņemto lē
mumu. Panākt lēmuma atcelšanu bija 
iespē jams vienīgi līdz ar opozīcijas nāk
šanu pie varas. Šīs cerības arī piepildījās – 
dažas dienas pēc uzvaras ārkārtas vēlēša
nās 1975. gada decembrī liberāļu partija 
lēmumu atcēla. Jaunzēlande savu pie
ņemto lēmumu gan neizmainīja, kaut arī 
tur latviešu trimda centās panākt tā atcel
šanu. 

Lai gan 70. gadu vidū tūlītējas praktis
kas politiskas nozīmes šim lēmumam un 
tā atcelšanai it kā nebija, tas neapšaubāmi 
bija ļoti nozīmīgs no starptautisko attie
cību un starptautisko tiesību viedokļa. Lēmuma atcelšana tieši sekmēja pastāvošās ne
atzīšanas politikas saglabāšanos citās pasaules valstīs, jo Austrālijas un Jaunzēlandes 
piemērs viegli varēja kalpot par pamudinājumu arī tām atzīt triju Baltijas valstu inkor
porāciju PSRS de jure. Trimdas iekšējo norišu kontekstā nav maznozīmīgs arī morālais 
pacēlums un panākumu radītā ticība saviem spēkiem, kas stipri veicināja politiskā 
darba aktivizēšanos ne vien Austrālijā, bet arī mazāk aktīvu trimdas kopienu un indi
vīdu vidū, piemēram, Dienvidamerikā. Trimdas sekmīgi aizstāvētā neatzīšanas politika 
ar atsevišķiem izņēmumiem pastāvēja vairumā Rietumu bloka valstu līdz pat Latvijas 
Republikas atjaunošanai, un tās esamībai bija liela nozīme neatkarības atjaunošanas 
procesā. 

Trimdas latviešu dalība atmodas notikumos
Mainoties iekšējai situācijai Baltijas valstīs 80. gadu beigās, arī trimdas organizāci

jām bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Neilgā laikā izveidojās iepriekš pilnīgi ne
iedomājama lieta – politiskā sadarbība starp trimdas lielākajām organizācijām un na
cionāli noskaņotajām neformālajām organizācijām Latvijā – Latvijas Tautas fronti, 
LNNK, Pilsoņu kongresu un citām mazākām. 

Politiskās sadarbības izveidošanā nozīmīgs pasākums bija latviešu īpašumos Fran
cijā – Abrenē 1989. gada 13.–18. maijā notikusī trimdas organizāciju pārstāvju un LTF 
delegācijas tikšanās. Tajā pirmo reizi uz brīvām pārrunām sapulcējās PBLA valde, 
Daugavas Vanagu vadītājs, astoņi LTF domes un valdes locekļi, LNNK pārstāvis, Latvi
jas Atdzimšanas partijas pārstāvis un Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 
pārstāvis.86 Tikšanās gaitā tika pārrunāts plašs politisko, ekonomikas, kultūras un izglī
tības jautājumu loks. Politiskās darba grupas galvenie apspriestie jautājumi bija par 
Molotova–Ribentropa pakta seku (Baltijas valstu okupācijas) likvidēšanu, kā arī jautā
jums par tālākajiem LTF politiskajiem mērķiem, resp., par izvēli starp pilnīgas Latvijas 

86 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 57. lpp. 

6. att. PBLA un LTF tikšanās dalībnieki Abrenē 1989. gada 
16. maijā (no Gunta Bērziņa personiskā arhīva)
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neatkarības atjaunošanu un daļēju suverenitāti PSRS sastāvā. PBLA un LTF viedokļi 
daudzos politiskos jautājumos atšķīrās, piemēram, neizdevās izstrādāt kopēju deklarā
ciju Molotova–Ribentropa pakta seku likvidēšanas jautājumā.87 LNNK pārstāvis 
 Eduards Berklavs vairākkārt apstiprināja, ka LNNK mērķis ir neatkarības atjaunošana, 
savukārt LTF pārstāvji sarunās izturējās ļoti piesardzīgi un – kā izrādījās – nebija arī 
pilnvaroti noslēgt kādas vienošanās.88 Tomēr PBLA valde tikšanās noslēgumā bez de
batēm pieņēma rezolūciju atbalstīt nacionālpolitisko sadarbību starp trimdu un Latviju 
un atbalstīt “visus LTF centienus, kas stiprina latviešu tautas stāvokli un veicina pilnī
gas neatkarības atgūšanu Latvijai”.89 Abrenes tikšanās iezīmēja pavērsiena punktu un 
pāreju no kontaktu meklējumiem uz praktiskas sadarbības uzsākšanu. PBLA pēc Abre
nes sēdes nolēma paplašināt savu darbību tieši Eiropā, aktivizējot Informācijas centra 
Minsterē darbu, savukārt LTF aizvien vairāk sliecās iesaistīties cīņā par pilnīgu Latvijas 
politisko un ekonomisko neatkarību.90

Tālākai politiskā darba koordinācijai tika noorganizēta vēl virkne tikšanos un sa
runu. LTF 2. kongresa rīcība 1989. gada oktobrī, pieņemot nostādni par neatkarību, 
nevis autonomiju PSRS sastāvā, izdzēsa pēdējās palikušās trimdas pārstāvju šaubas par 
sadarbošanās vēlamību. LTF viennozīmīgā paziņojuma rezultātā pat tie Latvijas Re
publikas diplomāti un konsulārie darbinieki, kas līdz tam bija izturējušies nogaidoši, 
arī sāka atbalstīt LTF politiskos centienus.91 Latviešu trimda plaši iesaistījās neatkarības 
atjaunošanas procesos: gan sniedzot nozīmīgu un tiešu palīdzību LTF (finanšu līdzek
ļus, datortehniku u.c.), gan arī palīdzot nodrošināt informācijas apriti un diplomātisko 
sakaru izveidošanu starp Latviju un Rietumvalstīm. Tāpat ārzemēs tika izveidotas un 
darbojās LTF u.c. Latvijas organizāciju ārzemju nodaļas, kuras visiem spēkiem atbal
stīja Latvijas neatkarības centienus ārzemēs.92 

Paralēli kontaktu veidošanai ar organizācijām Latvijā trimdas organizācijas turpi
nāja arī politiskā lobija darbu Rietumvalstu valdībās un informācijas izplatīšanu sa
biedriskajā telpā. Ar daudzveidīgiem protesta pasākumiem dažādās pasaules valstīs 
tika atzīmēta Molotova–Ribentropa pakta 50. gadadiena 1989. gada 23. augustā. Martā 
tika uzsākta pastkartīšu sūtīšanas akcija, aicinot sūtīt vēstules dažādiem Rietumvācijas 
politiķiem ar prasību anulēt paktu un atjaunot Baltijas valstu pašnoteikšanās tiesības.93 
Kopumā šīs akcijas ietvaros varētu būt nosūtīti pat desmit tūkstoši pastkaršu.94 Augusta 

87 PBLA valdes sēdes protokolu Abrenē 1989. gada 17. maijā sk.:  Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā oficiālā 
tikšanās Francijā, Abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā. Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2009, 157. lpp.

88 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 57.–58. lpp.
89 PBLA valdes sēdes protokolu Abrenē 1989. gada 17. maijā sk.:  Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā oficiālā 

tikšanās Francijā, Abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā, 159. lpp.
90 Laķis P. LTF un PBLA seminārs Abrenē 1989. gada 15.–18. maijā. Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības 

apskats: 1956–2001, 152.–153. lpp.
91 Sk. Anatola Dinberga liecību par stāvokli Latvijā ASV Senāta komisijas priekšā, 1989. Hearing Before the 

Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundredth First Congress, The Baltic Question, 
October 19, 1989. Printed for the use of the Commission on Security and Cooperation in Europe [CSCE 
10119].

92 Par trimdas sadarbību ar LTF sk.: Īvāns D. LTF Rietumos. Rīga: [b.i.], 2001. 
93 Prasīsim Hitlera–Staļina pakta anulēšanu. Daugavas Vanagu Centrālās valdes aicinājums. Austrālijas Lat-

vietis, 1989, 3. marts, 1., 4. lpp. 
94 Tauta Latvijā – tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1987, 1989, 21. jūl., 1.–2. lpp. 
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beigās dažādās pilsētās Austrālijā,95 ASV un Eiropā notika demonstrācijas, atzīmējot 
pakta 50. gadadienu un atbalstot Baltijas ceļa akciju96 – miermīlīgu demonstrāciju, 
kuras laikā apmēram divi miljoni cilvēku sadevās rokās un izveidoja dzīvo ķēdi, kas 
savienoja trīs Baltijas valstu galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu un Viļņu. Baltijas ceļa izvei
došana 1989. gada 23. augustā pasaulei apliecināja baltiešu vairākuma vēlmi atgūt ne
atkarību. Baltijas valstu diplomāti tikās ar ASV Valsts departamenta ierēdņiem un 
pārrunāja Molotova–Ribentropa pakta slepeno protokolu radītās sekas.97 Arī Bonnā 
23.  augustā norisinājās virkne pasākumu: demonstrācija, preses konference, diev
kalpojums Baltijas valstu bojā gājušo pilsoņu piemiņai un manifestācija.98

1989. gadā, pateicoties Eiropas Parlamenta deputātu atbalsta grupas izveidei un 
trimdas baltiešu īstenotajam lobēšanas procesam, Eiropas Parlamentā tika pieņemta 
rezolūcija par Baltijas valstu neatkarību.99 Lobēšanas akciju ietvaros notika ES dalīb
valstu tiešā uzrunāšana,100 arī vairāku Eiropas institūciju apmeklējums un tikšanās ar to 
darbiniekiem.101 Trimda atmodas laikā ļoti aktīvi piedalījās neatkarības atjaunošanas 
procesos un visiem spēkiem atbalstīja tos ārzemēs. Atmodas periodā trimda turpināja 
informēt pasaules sabiedrību par situāciju Latvijā, īpaši uzsverot tautas tiekšanos pēc 
brīvības un politiskas neatkarības. 

LPSR Augstākās padomes vēlēšanās  1990. gada 18. martā pārliecinošu uzvaru 
Latvijā ieguva LTF, kura savā vēlēšanu platformā bija skaidri norādījusi mērķi – atjau
not neatkarīgu Latvijas valsti. Šī mērķa īstenošanu jaunievēlētā Augstākā padome arī 
uzsāka, pasludinot 1990. gada 4. maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”.102 Šajā sarežģītajā laikposmā neaizvietojama bija trimdas latviešu sniegtā 
palīdzība Latvijas Republikas valdībai, nodibinot kontaktus ASV un citur pasaulē un, 
vēl jo svarīgāk, veicinot to, ka jaunās valsts delegācijas saprotami uzrunāja nopietnos 
sarunu partnerus.103 

Kopš 1990. gada jūnija vairāki trimdas latvieši, tostarp PBLA priekšsēdētājs 
 Gunārs Meierovics un PBLA Informācijas biroja vadītājs Jānis Ritenis, iesaistījās 
 Ārlietu ministrijas starptautisko kontaktu veidošanā. 1990. gadā ar trimdas organi za
torisko palīdzību notika 13  vizītes pie Eiropas valstsvīriem, kā arī dalība dažādās 

95 700 baltieši soļo. Austrālijas Latvietis, Nr. 1994, 1989, 8. sept., 1.–2. lpp. 
96 Baltijas ceļš – akcija Baltijas valstīs 1989. gada 23. augustā ar mērķi pievērst pasaules uzmanību pirms 

50 gadiem noslēgtā Molotova–Ribentropa pakta sekām Baltijas valstīs. 
97 Baltijas valstu diplomāti ASV Ārlietu ministrijā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1994, 1989, 8. sept., 2. lpp. 
98 Tauta Latvijā – tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, Nr. 1987, 1989, 21. jūl., 1.–2. lpp.
99 Resolution on independence of Estonia, Latvia, Lithuania. Pieņemta 1989. gadā, publicēta Kopienu 

Oficiālajā Vēstnesī, JO C 047, 27/02/1989, 129. lpp. Pieejams: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/
TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1989_047_R_0121_01&from=EN (skatīts 15.03.2017.).

100 Imanta Lieģa komandējuma atskaite par satiktām personām Īrijā (Dublinā) 1990. gada martā. R. Parrisas 
(Lielbritānijā) personīgais arhīvs, mape Baltiešu Padome Lielbritānijā.

101 Šāda lobēšana ir parasta parādība Eiropas institūcijās (80. gadu beigās krietni piezemētāka nekā šodien), 
bet veiksmīga lobēšana prasa to, ka tiek izkārtotas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kuru identitāti grūti 
no skaidrot, izmantojot publiski pieejamo informāciju.

102 Sīkāk par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu sk. T. Jundža rakstu “Latvijas neatkarības atgūšana” 
krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 49.–83. lpp. 

103 O. Kalniņa dienesta ziņojums par Latvijas Republikas pārstāvju tikšanos ar ASV valsts sekretāru Dž. Beikeru 
1990. gada 20. jūlijā. G. Bērziņa arhīvs, LVA, 2772. f.
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 starptautiskās sanāksmēs.104 Īpaši atzīmē
jama Latvijas jaunās valdības premjermi
nistra Ivara Godmaņa tikšanās ar ASV pre
zidentu Džordžu Bušu 1990. gada 30. jūlijā. 

Ar īpaši aktīviem pasākumiem trimda 
reaģēja uz saspringto situāciju Rīgā bari
kāžu laikā 1991. gada janvārī. Amerikas 
Latviešu apvienība izveidoja informācijas 
tālruni, uz kuru zvanot bija iespējams sa
ņemt jaunākās ziņas par noti kumiem Lat
vijā. Tālrunis darbojās nepārtraukti – 
24  stundu režīmā pie tā kāds  dežurēja. 
Amerikas latvieši tika aicināti nekavējoties 
reaģēt uz notikumiem Rīgā, informēt par 
tiem ASV Kongresa locekļus un pieprasīt 
rīcību Baltijas valstu jautājumā. Latvieši arī 
rūpējās par Baltijas notikumu atspoguļo

šanu ASV presē.105 Tika veiksmīgi izmantots fakts, ka latvieši dzīvoja ļoti daudzās ASV 
vietās – cilvēki tika lūgti sekot ziņām vietējā presē, tādējādi aptverot ne tikai lielos laik
rakstus, bet arī ziņu medijus reģionos un mazākās apdzīvotās vietās. 

Norisinājās protesta demonstrācijas daudzās pilsētās, no nelielām, kā 200 cilvēku 
demonstrācija Bostonā,106 līdz pat vairāk nekā 3000 dalībnieku pulcējušajai demon
strācijai Ņujorkā 19. janvārī.107 Baltiešu organizāciju vadītāji janvārī vairākkārt tikās ar 
ASV Kongresa deputātiem,108 valdību un ASV prezidentu.109 ALA cieši sadarbojās ar 
ASV Ārlietu ministrijā izveidoto Baltiešu darba grupu, kuras uzdevums bija sekot līdzi 
notikumiem Baltijas valstīs un informēt par tiem ASV valdību. ALA vēlāk saņēma arī 
Ārlietu ministrijas pārstāvja pateicību par darba grupas nodrošināšanu ar kritiski sva
rīgu informāciju no Baltijas valstīm.110 Informācijas nodošana atbilstoši tā laika tehnis
kajām iespējām bija ļoti operatīva. Piemēram, telefoniska ziņa, ka Rīgā notiek apšaude 
pie Iekšlietu ministrijas, kuras laikā nogalināja Andri Slapiņu, ar ALA biroja starpnie
cību sasniedza ASV Valsts departamentu 15 minūšu laikā.111

Ļoti aktīvi darbojās ne vien Amerikas centrālā latviešu organizācija, bet arī mazā
kas reģionālās organizācijas. Piemēram, vairākus tūkstošus parakstu ASV prezidentam 
adresētai petīcijai ar prasību panākt, lai Gorbačovs pārtrauc agresiju Baltijā un atsakās 

104 Celle O. Rietumu latviešu līdzdalība demokrātijas attīstībā Latvijā. – Blūzma V., Celle O., Jundzis T. u.c. 
Lat vijas valsts atjaunošana, 1986–1993. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 
453. lpp.

105 Uzsaukums Amerikas latviešiem. Laiks, Nr. 5, 1991, 16. janv., 1. lpp. 
106 Akmentiņš O. Baltieši demonstrē Bostonā. Laiks, Nr. 7, 1991, 23. janv., 1. lpp.
107 Laiks, Nr. 8, 1991, 26. janv., 1. lpp. 
108 Apvienotās Baltiešu komitejas protests. Laiks, Nr. 7, 1991, 23. janv., 1. lpp.
109 Pavlovskis V. Baltiešu centrālo organizāciju vadītāji apspriežas Baltajā namā. Laiks, Nr. 10, 1991, 2. febr., 1., 

6. lpp.
110 Tērauda A. ALA darbība Latvijas krīzes laikā. Laiks, Nr. 8, 1991, 26. janv., 1. lpp. 
111 Celle O. Rietumu latviešu līdzdalība demokrātijas attīstībā Latvijā, 446. lpp. 

7. att. Baltiešu demonstrācija Baltijas valstu 
neatkarības atbalstam Londonā 1991. gada 9. februārī 
(no Gunta Bērziņa personiskā arhīva)
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no kontroles pār Baltijas valdības institūcijām,112 savāca Kalamazū Amerikas baltiešu 
brīvības komiteja (American Baltic Freedom Committee of Kalamazoo), kurā, izņemot 
vienu lietuviešu pārstāvi, visi locekļi bija latvieši.113 Savāktās parakstu lapas tika katru 
dienu pa faksu nosūtītas uz Balto namu. 

Līdzīgas aktivitātes norisinājās arī citās valstīs. Austrālijā baltiešu demonstrācija 
pret PSRS ar Austrālijas valdības pārstāvju piedalīšanos nejaušas sakritības rezultātā 
bija paredzēta un notika tieši 13. janvārī. Pēdējā brīdī pirms demonstrācijas saņemtās 
ziņas par notikumiem Lietuvā neizmērojami paaugstināja pasākuma aktualitāti un 
gūto sabiedrības ievērību. Austrālijas televīzija vairākkārt demonstrēja Jura Podnieka 
studijas Viļņā uzņemtos padomju tanku uzbrukuma kadrus, savukārt SBS radio Mel
burnā janvāra notikumu laikā piešķīra baltiešiem papildu raidlaiku. Pieminot Rīgā 
20.  un 21. janvāra notikumos bojā gājušos, Austrālijas latvieši Melburnā 27. janvārī 
noturēja piemiņas dievkalpojumu, kurš guva milzīgu ievērību un kopā ar sižetiem par 
notiekošo Baltijas valstīs tika plaši atspoguļots Austrālijas plašsaziņas līdzekļos.114 

Barikāžu notikumi atbalsojās arī citās valstīs. Latvijas diplomātiskā pārstāve Fran
cijā Aina NagobadaĀbola Francijas Ārlietu ministrijā janvāra notikumu laikā iesnie
dza memorandu Baltijas valstu vārdā, prasot atzīt demokrātiski ievēlētās valdības Bal
tijas valstīs. Notika arī publiska demonstrācija pie Padomju sūtniecības Parīzē, kurā 
piedalījās apmēram 1000 cilvēku.115 Kopenhāgenā pēc asiņainajiem notikumiem Viļņā 
un Rīgā notika uz to laiku Dānijā lielākā jebkad notikusī politiskā demonstrācija Bal
tijas valstu atbalstam, kurā piedalījās 20 000 demonstrantu un kurā uzrunu teica Dāni
jas ministru prezidents.116 Līdzīgi arī citās valstīs, kur vien dzīvoja latvieši – Lielbritā
nijā, Vācijā, Kanādā un citur –, barikāžu laiks trimdā bija aktivitātes un saspringta 
darba laiks.

Līdzīgi kā dramatiskie notikumi barikāžu laikā, pasaules ievērību izpelnījās arī 
1991.  gada augusta pučs un neatkarības pasludināšana. Puča laikā grūtības sagādāja 
strauji mainīgās situācijas noskaidrošana un informācijas iegūšana no Baltijas valstīm, 
šai laikā baltieši bieži pirmie saņēma un izplatīja aktuālu informāciju savās mītnes 
zemēs. Jau saņemot pirmo, vēl neoficiālo ziņu par Latvijas neatkarības pasludināšanu, 
baltiešu trimdinieki aicināja savu mītnes zemju valdības atzīt Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas neatkarību. Piemēram, Austrālijā 1991. gada 21. augustā latvieši īstenoja sa
skaņotu faksu sūtīšanas akciju Austrālijas premjerministram, ārlietu ministram un 
citām valsts amatpersonām, bet nākamajās dienās organizēja vairākas demonstrācijas 
un gājienus, pieprasot atzīt pasludināto Baltijas valstu neatkarību.117 

112 ASV prezidentam adresēta petīcija. IHRC arhīvs, American Baltic Freedom Committee, mape Petitions. 
113 Kalamazū Amerikas baltiešu brīvības komitejas priekšsēdētāja Valda Muižnieka 1991. gada 15. janvāra 

informatīva vēstule tautiešiem. IHRC arhīvs, American Baltic Freedom Committee,  mape Documents–
originals.

114 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: 
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli, 133.–134. lpp.

115 Ainas NagobadsĀbolas ziņojums J. Ritenim par situāciju Francijā. 1991. gada (15.) janvāris. LVA, 2197. f., 
1v. apr., 133. l., 21. lp.

116 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu, 144.–146. lpp.
117 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda, 136.–137. lpp.
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Trimdas nemitīgie atgādinājumi uzturēja Rietumvalstu vidū Baltijas valstu inkor
porācijas neatzīšanas politiku un arī nemitīgi atgādināja pasaules sabiedrībai par neat
risināto Baltijas jautājumu. Tieši neatzīšanas politikas saglabāšana 50 gadu garumā bija 
īpaši svarīga neatkarības atjaunošanas posmā un ievērojami atvieglināja atjaunoto Bal
tijas valstu starptautisko atzīšanu. 

Latviešu kultūra svešumā

Trimdā izvirzītā mērķa – veicināt Latvijas valsts neatkarības atgūšanu – sasnieg
šanai izmantotie līdzekļi bija ļoti dažādi un plašākā nozīmē ietvēra praktiski visu 
trimdas aktivitāšu kopumu – ne tikai tieši politiskās, bet arī kultūras aktivitātes. Arī 
valodas un tradīciju saglabāšana un mācīšana jaunajai paaudzei bija daļa no galvenā 
mērķa īstenošanas. “Mērķis var pastāvēt tomēr tikai tad, ja pastāv arī pati grupa, kas 
šo mērķi grib sasniegt. Ja par visu latviešu primāro mērķi uzskatām brīvību latviešu 
tautai, tad pati latviešu tauta un viņas dzīvības nodrošināšana nākotnē ir taču pats 
galvenais.”118 

Trimdā, lielākoties amatieru un mākslinieciskās pašdarbības līmenī, tika attīstītas 
visas latviešiem tradicionālās kultūras nozares: tautas mūzika un deja, koru dziedā
šana, tradicionālā amatniecība u.c. Nepalika novārtā arī citas kultūras izpausmes for
mas: teātris, literatūra, mūzika, dzeja, tēlotājmāksla u.c. Daudzās no šīm jomām atse
višķi latvieši sasniedza izcilību ne vien kopienas, bet arī mītnes zemju un visas pasaules 
mērogā. 

Latviešu literatūrā trimdā darbojās daudzi talantīgi rakstnieki un dzejnieki,119 un 
tika radīts ne mazums mākslinieciski augstvērtīgu darbu. No trimdas autoriem daudzi 
šodien ir neapšaubāmi atzīti kā sava laika labākie, un viņu darbi pieder pie izcilākajiem 
latviešu literatūras paraugiem. Kā piemēri būtu minami rakstnieki Anšlavs Eglītis, 
dzejnieces Zinaīda Lazda un Veronika Strēlerte, esejiste un filozofe Zenta Mauriņa un 
daudzi citi. Jāatzīmē dzejnieka Dzintara Soduma trimdā paveiktais darbs – Džeimsa 
Džoisa romāna “Uliss” oriģināltulkojums, kas 2012. gadā tika izdots arī Latvijā.120 
Tomēr šīs izcilības nav vienīgās, literatūras dzīve trimdā kopumā un interese par to 
bija ļoti bagātīga visos līmeņos, radot pat līdz tam latviešu literatūrā neeksistējušus 
žanrus. Tapa ļoti daudzi personīgi piedzīvoto traģēdiju iedvesmoti romāni, piemēram, 
par bēgļu gaitām vai dzīves uzsākšanu jaunajās mītnes zemēs. Atsevišķi no tiem, ja ne 
latviešu literatūras zelta fondā ieskaitāmi, tad tomēr ir mākslinieciski labā līmenī un 
interesanti. Kopumā trimdā jau pirmajos 20 gados vien radīti apmēram 130 jaunu ro
mānu.121 Izdotas trimdas dzejas antoloģijas. Interese par literatūru bija liela arī latviešu 
kopienās plašākā nozīmē: trimdā darbojās visdažādākās literārās biedrības, notika lite

118 Sprūdžs Ā. Mūsu nacionālā darba prioritātes. Aglonas Vēstis, Nr. 8, 1973, aug.; Nr. 9, 1973, sept.
119 Par atsevišķiem izciliem trimdas literātiem sk. A. Rožkalnes rakstu “Latviešu literatūras devums pasaules 

kultūrā” krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 434.–470. lpp.
120 Džoiss Dž. Uliss. Tulk. (komentāri, tulk. pēcv.) Dz. Sodums. Rīga: Liepnieks & Rītups, 2012. 
121 Rudzītis J. Latviešu literatūra emigrācijā. Archīvs, 6. sēj., 1966, 26.–27. lpp.
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rārie sarīkojumi.122 Tāpat interesi apliecina 
lielais trimdā radīto literāro darbu skaits, 
kas šai laikā tika izdoti un kurus trimdas 
latvieši iegādājās un lasīja. 

Mūzikas dzīve trimdā bija ļoti bagātī
ga.123 Tiek lēsts, ka trimdā nokļuva apmē
ram trešdaļa no visiem latviešu mūziķiem, 
bet, piemēram, komponistu vidū viņu skaits 
bija pat vēl lielāks.124 Tādēļ likumsakarīgi, 
ka ārzemēs savu darbību turpināja gan iz
ceļojušie jau Latvijā atzītie komponisti un 
mūziķi, gan tur tika izglītoti arī jauni spilgti 
talanti, piemēram, Tālivaldis Ķeniņš. Lai 
arī  trimdas sabiedrībā plašākā lokā vairāk 
tika kopta tieši tradicionālā mūzika un 
deja  – tautas dejas, tautasdziesmu dziedā
šana, kokles spēle, koru dziedāšana –, profesionālie mūziķi pievērsās arī citiem mūzikas 
žanriem. Latviešu muzikantu koncerti vai komponistu skaņdarbu atskaņojumi bija 
 populārs sarīkojumu veids. 

Trimdā populārs bija arī teātris.125 Līdzīgi kā citi mākslinieciskie kolektīvi, savu 
lielāko uzplaukumu teātra spēle piedzīvoja Vācijas nometnēs, kur vienkopus atradās 
daudzi bijušie aktieri, režisori un scenogrāfi. Izklīstot pa atsevišķām mītnes zemēm, 
daudzviet nebija vairs iespējams izveidot profesionālus teātrus, bet radās pašdarbnie
ciskie teātra kolektīvi. Teātru repertuārā bija gan latviešu literatūras klasiķu darbi, gan 
arī trimdā radīti jauni oriģināldarbi.  Teātra spēle, neskatoties uz tādām problēmām kā 
finansējuma un kvalificētu režisoru trūkums vēlākajos trimdas gados, bija populāra 
latviešu kopienas vienojoša nodarbe visu trimdas laiku. Vairāki latvieši trimdā sasnie
guši panākumus arī kino jomā.126

Viena no latviešu kultūras spilgtām izpausmēm ir dziesmu svētki, kuru rīkošanas 
tradīciju turpināja arī trimdā.127 Pirmais lielākais sarīkojums pēckara Vācijā – Franku 
novada latviešu (DP) dziesmu dienas – notika jau 1946. gada jūnijā Fišbahas latviešu 
nometnē pie Nirnbergas, un tajā piedalījās ap 650 dziedātāju. Vēlāk līdzīgas dziesmu 
dienas notika arī citos Vācijas reģionos, savukārt pirmie trimdas latviešu dziesmu 
svētki notika 1947. gada maijā Eslingenē (pie Štutgartes). Tajos piedalījās ap 1000 dzie
dātāju, un šis pasākums dalībnieku un klausītāju skaita ziņā droši ierindojams pie 

122 Piemēram, par Austrāliju sk.: DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis: latvieši Austrālijā: dzīve, literārais 
pro cess, personības, 524.–643. lpp.

123 Sīkāk par mūziku trimdā sk. A. Klotiņa rakstu “Latviešu mūzika pasaulē” krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 
471.–509. lpp.

124 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Ņujorka]: Grāmatu draugs, 1968, 26. lpp.
125 Sīkāk sk. V. Hausmaņa rakstā “Latvijas teātris Eiropas kontekstā” krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 538.–566. lpp.
126 Sk. I. Pērkones rakstu “Latvija un latvieši pasaules kinomākslā” krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 567.–

595. lpp.
127 Par koru dziedāšanu un dziesmu svētkiem, t.sk. arī trimdā, sk. I. Grauzdiņas un I. ŠarkovskasLiepiņas 

rakstu “Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā” krājuma Latvija un latvieši 1. sēj., 510.–537. lpp.
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M. Zīverts “Čūska”. No kreisās: G. Šēperis, V. Dūte, 
V.  Ducmanis, S. Tomsone, U. Siliņš un L. Dombrovska. 
1955. gads (www. historia.lv)
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 lielākajiem Vācijas nometnēs notikuša
jiem latviešu sarīkojumiem.128  

Arī pēc izceļošanas uz mītnes 
zemēm latvieši turpināja dibināt korus 
un rīkot visdažādākos ar dziedāšanu 
saistītus pasākumus, plašākos no tiem 
dēvējot ierastajā vārdā par dziesmu 
svētkiem, bet mazākiem sarīkojumiem 
izvēloties līdzīgus nosaukumus. Notika, 
piemēram, Vispārējie latviešu dziesmu 
svētki, Dziesmu svētki Kanādā, ASV 
Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki, 
dziesmu dienas dažādās valstīs un re
ģionos. Pirmajos 20 pēckara gados – no 
1946. gada līdz 1965. gadam notika 
40  latviešu dziesmu dienas vai dziesmu 
svētki: 13 Vācijā, 1 Austrijā, 14 Anglijā, 
5 Kanādā un 7 ASV. Dziesmu svētkos 
dziedāja gan latviešu, gan arī citu valstu 

autoru darbus, pie tam lielākoties tika atskaņoti jau pazīstami, iepriekš Latvijā zināmi 
skaņdarbi (ap 75% no visa repertuāra). Tomēr dziesmu svētki bija arī impulss jaunu 
kompozīciju radīšanai. Paralēli šiem svētkiem nereti tika izsludināti arī koru dziesmu 
jaunrades konkursi, un daļa no godalgotajiem darbiem pēc tam atskaņoti vēlākajos 
dziesmu svētkos.129 Dziesmu svētkos bez koru koncertiem parasti notika arī virkne 
citu kultūras pasākumu: izstādes, latviskās amatniecības izstrādājumu demonstrācijas, 
dažādi gan ar dziedāšanu saistīti, gan nesaistīti konkursi, gājieni, kā arī tautas deju 
koncerti. Jāatzīmē arī, ka tautastērpu lietošana dziesmu un deju svētkos bija viens no 
faktoriem, kas veicināja šo tērpu plašo izplatību trimdā, to izgatavošanu un valkāšanas 
kultūras kopšanu. 

Lielākā nozīme latvietības uzturēšanā trimdā ar kultūras palīdzību bija ne tik 
daudz mākslinieciskajai pašdarbībai kā tādai, bet gan tieši kopīgiem dažādu zemju lat
viešu sarīkojumiem, pie kuriem pieder arī jau minētie dziesmu svētki un dziesmu die
nas. Viens no pazīstamākajiem un lielākajiem šāda veida kultūras sarīkojumiem ir 
Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, kuras gada nogalē joprojām notiek katru gadu. 
Pirmās no tām notika jau 1951. gadā Sidnejā. Nākamajā gadā Latviešu apvienība Aus
trālijā ierosināja šādas Kultūras dienas rīkot turpmāk visas Austrālijas mērogā katru 
gadu, rīkojot tās ikreiz citā no lielākajām Austrālijas pilsētām.130 Kultūras dienas notika 
Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Brisbenā, vēlāk atsevišķas arī Pertā, Kanberā un citur. 
 Līdzīga rakstura sarīkojumi notika arī citās valstīs. Kultūras sarīkojumu nozīmi identi

128 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1968, 30.–46. lpp.
129 Turpat, 327.–345. lpp.
130 Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, 1951–1970. Red. V. Dulmanis. Melburna: Austrālijas Latviešu kultūras 

fonds, 1971, 16.–23. lpp. Par kultūras dienām sk. arī: Biezaite M. Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, 1971–
1990. Adelaide: Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, 1995. 

9. att. Sietlas Latviešu biedrības koris ar tā vadītājiem P. Galiņu 
un P. Pētersonu (vidū). 1962. gads. A. Skujas foto (Bērzkalns V. 
Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Bruklina]: 
Grāmatu draugs, 1968, 235. lpp.)
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tātes veidošanā trimdā kodolīgi formulējis filozofs Dr. Pauls Jurevičs: “Palīdzēt apzinā
ties tautas nozīmi un vērtību visā mūsu garīgā eksistencē tad arī varētu būt viens no 
svarīgākiem Kultūras dienu uzdevumiem, un pat ja mēs tikai kaut cik no šī uzdevuma 
varētu veikt, tad tas jau nozīmētu daudz.”131

Trimdā iznāca liels skaits dažādu periodisku izdevumu. Lielākās bija atsevišķu val
stu centrālo organizāciju avīzes. Pazīstamākās un lielākās no tām, kuras iznāca visu 
trimdas laiku, bija “Londonas Avīze” (Lielbritānija, no 1942), “Latvija” (Vācija, no 
1946),132 “Austrālijas Latvietis” (Austrālija, no 1949),  “Laiks” (ASV, no 1949), “Latvija 
Amerikā” (Kanāda, no 1951).133  Bez šīm lielajām trimdas avīzēm un dažādu organizā
ciju biļeteniem iznāca arī dažāda profila specializēti žurnāli, piemēram, Latviešu kor
porāciju apvienības izdotais akadēmiskais žurnāls “Universitas” (metiens – 6000 ek
semplāru), literārais “Jaunā Gaita”, sportam veltītais “Sporta Apskats” un citi. Kopējais 
dažādu izdoto latviešu periodisko izdevumu skaits, piemēram, 1970. gadā bija 318 (ie
skaitot organizāciju iekšējos periodiskos izde vumus).134 1984. gadā tādu bija 376.135 
Vienlaikus darbojās Latviešu preses biedrība ar 383 biedriem visā pasaulē,136 tika vei
dotas bibliotēkas. Parasti nelielas bibliotēkas atradās visos latviešu namos un centros, 
bet atsevišķas no tām īpaši pievērsās iespējami visu trimdā izdoto izdevumu komplek
tēšanai, kā Minsteres latviešu centra bibliotēka vai Melburnas latviešu bibliotēka un arī 
citas. Melburnas latviešu biedrības bibliotēkā, piemēram, 1980. gadā bija 12 355 inven
tarizētu eksemplāru (grāmatas, brošūras, rakstu kopijas u.tml), 700  skaņuplates un 
150 audiokasetes.137 

Populārs un viens no kopienas saliedētību veicinošajiem faktoriem bija arī sports, 
ar kuru latvieši aktīvi nodarbojās jau Vācijas pārvietoto personu nometnēs. 1945. gadā 
Augsburgā tika rīkoti Pirmie Baltiešu sporta svētki. 1950. gadā tika nodibināta Lat
viešu sporta padome trimdā (Latvian Sports Council in Exile) un uzsākta sporta dzīves 
organizēšana kopienu līmenī. Nodibinājās arī liels skaits mazāku sporta pārvalžu un 
organizāciju atsevišķās mītnes zemēs, regulāri tika rīkoti Latviešu sporta kongresi – 
līdz 1990. gada beigām kopskaitā 21.138 Papildus iekšējai visai intensīvajai amatieru 
 līmeņa sporta dzīvei vairāki trimdas latvieši sasniedza arī ievērojamus profesionālus 
rezultātus. Daži no tiem dažādu mītnes zemju delegāciju sastāvā piedalījušies arī 
 olimpiskajās spēlēs. Piemēram, 1956. gada vasaras Olimpiādes spēlēs Melburnā (Aus
trālija) Austrālijas komandā bija akreditēti spēlēm pieci latviešu izcelsmes sportisti: 
trīs basketbolisti, vieglatlēts un peldētājs.139 Dažādas sporta sacensības bieži bija ie
kļautas arī kultūras sarīkojumu programmās. 

131 Jurevičs P. Kultūras dienas pagātnē un tagad. Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, 1951–1970, 10.–11. lpp.
132 “Londonas Avīze” un “Latvija” apvienojās 1986. gadā un kopš šī gada iznāk ar nosaukumu “Brīvā Latvija”. 
133 Dulmanis V. Latviešu brīvā prese divdesmit gados. Archīvs, 10. sēj., 1970, 11.–13. lpp.
134 Dunsdorfs E. Brīvās pasaules latviešu periodika. Archīvs, 10. sēj., 1970, 89.–90. lpp.
135 Silkalns E. Trimdas periodiskie izdevumi. Archīvs, 24. sēj., 1984, 129. lpp.
136 Irbe V. Latviešu žurnālists. Archīvs, 10. sēj., 1970, 10. lpp.
137 Dunsdorfa L. Melburnas latviešu biedrības bibliotēka. Archīvs, 20. sēj., 1980, 146. lpp.
138 Sīkāk par sportu trimdā sk.: Trimdas latviešu sporta vēsture, 1945–1995. B.v.: Latviešu sporta padome ār

zemēs, 2001.
139 Par sporta norisēm trimdā sk. U. Grāvīša rakstā “Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā” krājuma 

Latvija un latvieši 1. sēj., 682.–717. lpp. 
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Atzīstot kultūras lomu latviskās identitātes saglabāšanā, 
trimdā pastāvēja arī vairākas regulāri piešķiramas balvas un 
godalgas par izciliem kultūras sasniegumiem. Ievērojamākā no 
tām ir PBLA kopš 1963. gada regulāri (pirms tam neregulāri) 
piešķirtā Tautas balva. Kopš 1963. gada balva ir piešķirta lite
rātiem, dzejniekiem, sabiedriskiem darbiniekiem, organizāci
jām u.c. un tiek piešķirta joprojām katru gadu.140 Šī balva uz
skatāma par trimdas augstāko apbalvojumu par sasniegumiem 
kultūrā, sabiedriskajā un izglītības laukā. Līdzīgas mazākas 
ikgadējas balvas pasniedz arī dažādu mītnes zemju organizā
cijas vai to atsevišķi kultūras fondi, piemēram, ALA Kultūras 
fonda balva, dažādu citu fondu balvas un vārda balvas.141

Kultūra, līdzīgi kā latviskā izglītība un valodas kopšana, 
trimdā bija ļoti būtiska daļa no savas nacionālās identitātes 
saglabāšanas un nodošanas nākamajām pa audzēm. Māksli
nieciskās pašdarbības kolektīvi – kori, deju grupas, teātri un 
citi – bija ne tikai brīvā laika pavadīšanas veids, bet arī katra 
trimdas indivīda saikne ar latvisko. Kultūrai bija trimdas ko
pienas iekšējo identitāti un kopību veidojoša loma. Lieli kul
tūras festivāli, tādi kā dziesmu svētki, deva iespēju satikties 
dažādu kontinentu latviešiem, būt saziņā un kopīgi uzturēt 

savu latvisko pašapziņu. Savas kultūras kopšanai un atbalstīšanai, to kopā ar politisko 
darbu un jaunās paaudzes izglītošanu atzīstot par trimdas kā kopienas svarīgākajiem 
kopējiem uzdevumiem, bija izveidoti un darbojās arī iekšēji institucionalizēti mehā
nismi, kā, piemēram, kultūras fondi, gada balvas kultūrā vai atsevišķu kultūras pro
jektu finansēšana no trimdas centrālo organizāciju  līdzekļiem. 

Izglītība un zinātnes sasniegumi svešumā 

Izglītība
Otrā pasaules kara latviešu bēgļu vidū bija daudz augsti izglītotu cilvēku, inteliģen

ces un radošu profesiju pārstāvju. Pēckara gados Vācijas sabiedroto pārvaldītajās zonās 
bija reģistrējušies vairāk nekā 3000 latviešu skolotāju, kuri pievērsās izglītības organi
zēšanai bēgļu bērniem arī jaunajos apstākļos. Jau no 1945. gada vasaras Vācijas bēgļu 
nometnēs tika atvērtas dažāda līmeņa skolas. 1946./1947. mācību gadā Vācijas sabied
roto pārvaldītajās zonās darbojās 242 mācību iestādes (bērnudārzi, pamatskolas, ģim
nā zijas, arodskolas, tehnikumi, bērnunami un universitātes), kurās kopā izglītojās ap 
15 000 bērnu un jauniešu.142

140 Pilns saraksts pieejams: http://www.pbla.lv/parpbla/pblabalva/ (skatīts 18.12.2016.).
141 Ābele K. Balvas latviešu kultūras darbiniekiem emigrācijā. Archīvs, 10. sēj., 1970, 193.–214. lpp.
142 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944–

1990): antoloģija. Rīga: Raka, 2004, 10.–11. lpp.

10. att. Mārīte Ozere, 1963. gada 
skaistumkonkursa “Miss USA” 
uzvarētāja. Publicitātes foto 
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Pirmajos pēckara gados, cerot uz drīzu 
atgriešanos dzimtenē, bērnu izglītošanas sis
tēma kopumā tika veidota pēc neatkarīgās 
Latvijas parauga ar mērķi – sagatavot bērnus 
miera laika dzīvei Latvijā. Tāpat ar pārvaldes 
varas iestāžu atbalstu tika rīkoti arī pārkvali
ficēšanās kursi pieaugušajiem, kuros bēgļi 
varēja apgūt praktiskas, pēckara ap stākļos 
pieprasītas profesijas. Šie kursi nereti pār
tapa par arodskolām, piemēram, lauksaim
niecības, dārzkopības, mežsaimniecības u.c. 
40. gadu beigās sakarā ar masveida izceļo
šanu no Vācijas lielākā daļa izglītības  iestāžu 
pakāpeniski tika slēgtas, līdz 1951. gadā Vā
cijā pastāvēja vēl tikai 23 latviešu skolas un 
viena Vācijas latviešu ģimnāzija.143 

Neskatoties uz trūkumu un haosu pēckara Vācijā, baltiešu bēgļi Latvijas Universi
tātes profesora Friča Gulbja vadībā 1946. gadā Hamburgā (no 1947. gada – Pinebergā) 
ar Britu zonas militārās pārvaldes un Hamburgas Universitātes rektora atbalstu nodibi
nāja Baltijas Universitāti. Tās nozīme augstākās izglītības nodrošināšanā baltiešu bēg
ļiem bija īpaši svarīga tādēļ, ka Vācijā pirmajos pēckara gados vācu universitātes bija 
stipri cietušas karā un to kapacitāte studentu uzņemšanai nebija pietiekama. Sekojoši 
militārā pārvalde bija noteikusi, ka vācu universitātēs jāuzņem ne vairāk kā 10% bēgļu 
studentu, un iespēju studēt visiem baltiešu bēgļu studentiem attiecīgi nebija. Baltijas 
Universitātē mācījās visu triju Baltijas valstu augstskolu bijušie studenti, kuru studijas 
bija pārtraucis karš, bet lekcijas lasīja bijušie Baltijas augstskolu profesori, liela daļa tieši 
no Latvijas. Oficiālā studiju valoda bija vācu, bet t.s. nacionālos priekšmetus: valodu, 
vēsturi un ģeogrāfiju pasniedza studentu dzimtajās valodās. 1946./1947. mācību gadā 
Baltijas Universitātē mācījās 1200 studenti, no tiem ievērojami lielākā daļa – latvieši.144 
Universitātē darbojās astoņas fakultātes: Arhitektūras un inženierzinātņu, Filoloģijas, 
Ķīmijas, Lauksaimniecības, Matemātikas un dabaszinātņu, Medicīnas, Mehānikas, 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte. Studijas Baltijas Universitātē pabeidza 
75 studenti, no tiem 53 latvieši.145 Baltijas Universitāte darbojās 9 semestrus līdz 
1949. gada rudenim, kad, lielākajai daļai studentu un mācībspēku izbraucot no Vācijas 
uz pastāvīgām mītnes zemēm, tā tika slēgta. Amerikāņu zonā no 1945. gada līdz 
1947.  gadam darbojās bēgļu izglītošanai izveidotā Minhenes Universitāte, kuras stu
dentu vidū bija 208 latvieši, kā arī tajā bija nodarbināti 12 mācībspēki no Latvijas.146

Arī pēc izceļošanas no Vācijas un apmešanās uz dzīvi dažādās mītnes zemēs lat
vieši pievērsa lielu uzmanību bērnu izglītības nodrošināšanai. Kopumā trimdā līdz 

143 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā, 17. lpp.
144 Turpat, 13. lpp.
145 Sīkāk par Baltijas Universitāti sk.: Baltijas Universitāte, 1946–1949: rakstu un fotogrāfiju krājums. Rīga: Lat

vijas Universitāte, 1996. 
146 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā, 13.–14. lpp.

11. att. Benkstaunas (Austrālija) E. Siliņas vārdā nosauktās 
latviešu sestdienas skolas sarīkojums 50. gados 
(www. historia.lv)
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1982. gadam ir apzināti 10 052 universitātes un koledžas beiguši latvieši. Aprē
ķināts, ka akadēmisko ieguvušo izglītību latviešu skaita attiecība proporcionāli 
kopējam skaitam 60. gados bija tāda pati kā ASV vidējais rādītājs, kas tobrīd bija 
augstākais pasaulē.147 Kopumā latvieši ieguvuši augstāko izglītību pavisam 
25  valstīs, lielākoties ASV, Kanādā un Austrālijā,148 kas arī ir pašsaprotami, jo 
tajās bija lielākās latviešu kopienas.

Blakus vispārējai izglītībai mītnes zemēs par ļoti svarīgu tika uzskatīta arī 
t.s. latviskā izglītība – latviešu valodas, vēstures, kultūras, folkloras, tradicio nālo 
amatniecības veidu u.tml. mācīšana. Tika mēģināts veidot vienotus mācīšanas 
principus un noformulēti specifiski trimdas pedagoģijas uzdevumi: saglabāt 
trimdā dzimušajai latviešu jaunatnei dzimto valodu, zināšanas par Latvijas vēs
turi un kultūru, audzināt patriotismu, tātad faktiski vismaz nelielā mērā saglabāt 
mītnes zemju vidē dzīvojošo bērnu piederību latviskajai identitātei.

Lai šos mērķus īstenotu, tika izveidots latviešu papildskolu jeb svētdienas 
skolu tīkls. Šādas skolas atradās visās lielākajās trimdas latviešu apdzīvotajās 
vietās. Piemēram, 1977.  gadā dažādas uzskaitītas latviešu skolas bija: ASV 53, 
Anglijā vismaz 6, Austrālijā 12, Kanādā 10, Vācijā 10, Venecuēlā 2, Zviedrijā 6.149 
Papildus šīm darbojās vēl arī precīzi nenosakāms skaits skolu, kas nebija sniegu

šas ziņas par sevi centrālajām organizācijām. Te nodarbības notika nedēļas nogalēs un 
tām drīzāk bija kursu raksturs, tās arī nebija obligātas, un vecāki varēja brīvprātīgi iz
vēlēties, vai sūtīt savus bērnus šajās latviešu skolās. Pēc dažādiem aprēķiniem tiek lēsts, 
ka šīs skolas apmeklēja no trešdaļas līdz pat tikai 14% latviešu (skaitot arī jauktās laulī
bās dzimušos) bērnu.150

Latviskās izglītības skolas kopš sava pastāvēšanas sākuma saskārās ar virkni pro
blēmu: nespēja skolas pienācīgi finansiāli nodrošināt, mācību satura un pasniegšanas 
manieres vecmodīgums, vecāku neieinteresētība sūtīt bērnus latviešu skolās. Daļa no 
šīm problēmām kļuva īpaši akūtas, laikam ejot, piemēram, Latvijā izglītību ieguvušo 
skolotāju paaudzei novecojot – kvalificētu skolotāju trūkums. Īpaši, sākot no 70. gadu 
otrās puses un vēlāk, papildus problēmas radīja aizvien lielākais bērnu skaits, kuri dzi
muši jauktajās laulībās un nerunāja latviski.151 Tomēr kopumā, neraugoties uz problē
mām un nemitīgajām diskusijām, kā tās atrisināt, latviešu svētdienas skolas spēja tikt 
galā ar savu galveno uzdevumu – ieaudzināt tās apmeklējošiem bērniem latviskās 
identitātes pamatus. Protams, nebija iespējams pilnībā aizkavēt pārtautošanos, un arī 
sākotnējais latviskās izglītības mērķis – sagatavot jauniešus atgriezties Latvijā – ar ga
diem kļuva praktiski nerealizējams. 

Visu trimdas laiku no 1945. gada līdz pat 1998. gadam ārpus Latvijas darbojās arī 
viena oficiāli atzīta ģimnāzija ar latviešu mācību valodu – Minsteres latviešu ģimnāzija. 

147 Latvian Graduates of Universities and Colleges in the Free World, 1945–1975.  Melbourne: K. Zariņa fonds, 
1978,  p. 9.

148 Dunsdorfs E., Liepiņa B. Desmit tūkstoši akadēmiski izglītotu latviešu 1940–1982. Archīvs, 24. sēj., 1984, 
153.–154. lpp.

149 Kronlins J. Latviešu skolas brīvajā pasaulē 1977. gadā. Archīvs, 17. sēj., 1977, 97.–108. lpp.
150 Dunsdorfs E. Kā aplēst latviešu bērnu skaitu? Archīvs, 17. sēj., 1977,  117.–126. lpp.
151 Liepkalns A. Trimdas skolu nelīdzenais ceļš. Archīvs, 17. sēj., 1977, 29.–44. lpp.

12. att. Baltijas 
Universitātes 
logotips 
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Tā kopš 1946. gada darbojās Augustdorfā, bet 1957. gadā tika pārcelta 
uz Minsteri un ģimnāzijas vajadzībām uzbūvēta sava ēka. Sākot ar 
60. gadu beigām, ģimnāzijā mācīties ieradās arvien vairāk latviešu jau
niešu ne tikai no Vācijas, bet arī citām valstīm un kontinentiem. Ģim
nāzijas darbības laikā to absolvēja vairāk nekā 600 jauniešu.152 

Viena no latviskās audzināšanas formām, kas ieguva lielu populari
tāti, bija jauniešu nometnes, populārākās no tām – “Divreizdivi”153 un 
“Trīsreiztrīs”154 nometnes. Nedēļu ilgās nometnes – “Divreizdivi” jau
niešiem no 18 līdz 30 gadu vecumam un “Trīsreiztrīs” visiem vecu
miem – tika veltītas latvisko zināšanu paplašināšanai, latviskās kopības 
un piederības sajūtas veicināšanai, kā arī jaunu kontaktu veidošanai 
trimdas latviešu vidū.  Pirmā “Trīsreiztrīs” nometne notika 1981. gadā 
Garezerā (ASV), un tajā piedalījās 160 dalībnieku. Līdz 1989. gadam 
bija notikušas jau 40 nometnes piecās valstīs (ASV, Austrālijā, Anglijā, 
Zviedrijā un Francijā) dažādās vietās un tajās bija piedalījušies gandrīz 
4500 dalīb nieku.155 1990. gadā notika pirmā nometne Latvijā ar 300 dalībniekiem, un 
kopš tā laika nometnes arī Latvijā notiek joprojām regulāri katru gadu. 

Zinātne
Trimdā nokļuvušo caurmērā augsti izglītoto cilvēku vidū bija arī daudzi zinātnieki 

un akadēmisko mācību iestāžu pasniedzēji. Tāpat likumsakarīgi, ka, augstu vērtējot 
izglī tības nepieciešamību, arī vēlākajās – jau trimdā skolotajās paaudzēs daudzi izvēlē
jās akadēmisko karjeru. 

No visiem trimdas zinātniskajā darbā iesaistītajiem atsevišķi nodalāmi un pēc 
savas būtības atšķirīgi ir tie zinātnieki, kuri atstāja Latviju, jau tādi būdami, un tie, kuri 
beidza studijas un pievērsās dažādām zinātnes nozarēm jau trimdā. Arī šos pēdējos 
iespē jams iedalīt vēl divās apakšgrupās: tajos, kuri bija pieredzējuši Otro pasaules karu 
un bēgļu gaitas kā bērni vai jaunieši un savu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši vai 
pilnveidojuši jaunajās mītnes zemēs, un tajos, kuri bija dzimuši un ieguvuši izglītību 
jau mītnes zemēs.156 

 Pirmās grupas zinātnieku profesionālo darbu karš, bēgļu gaitas un trimda dau
dzos gadījumos ietekmēja izteikti negatīvi. Pirmajos gados pēc izceļošanas cilvēki, kuri 
Latvijā darbojušies, piemēram, kā profesori universitātē, nereti bija spiesti strādāt 
 fizisku, mazkvalificētu darbu, lai nodrošinātu iztiku, un zinātnes darbu turpināja tikai 
hobija līmenī vai pameta vispār. Šāds sociāls kritums kopā ar kara un izceļošanas  radīto 
psiholoģisko traumu, kā arī bieži vien mītnes zemes valodas nezināšana un  vispārēja 

152 Vairāk par ģimnāziju sk.: Minsteres latviešu ģimnāzija, 1945–1998. Rīga: Elpa, 1999.
153 Sīkāk par nometnēm sk.: Miezītis S. Divreizdivi: an Experiment in Latvian Cultural Immersion. Journal of 

Baltic Studies, Vol. 10, No. 1, Spring 1979, pp. 74–81.
154 Nometnes nosaukums paplašina “Divreizdivi” nosaukumu, uzsverot, ka “Trīsreiztrīs” nometnēs kopā 

piedalās visu triju paaudžu latvieši: vecvecāki, vecāki un bērni. 
155 Ruperte L. Trīsreiztrīs. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma: antoloģija. Rīga: Raka, 2004, 289.–

291. lpp. 
156 Plakans A. Remaining Loyal: Latvian Historians in Exile 1945–1991. East and Central European History 

Writing in Exile 1939–1989. Ed. by M. Zadencka, A. Plakans, A. Lawaty. Leiden: Brill, 2015, pp. 71–73.

13. att. Pirmās 
“Trīsreiztrīs” nometnes 
Latvijā (Madliena, 1990) 
logotips
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nespēja emocionāli adaptēties turienes sabiedrībā lielākajai daļai izrādījās pārāk liels 
pārdzīvojums, un atgriezties kādreiz Latvijā ieņemtajā sociālajā stāvoklī  tiem vairs ne
izdevās. Arī lielākā daļa no tiem dažiem zinātniekiem humanitārajās zinātnēs, kuri 
turpināja darbu zinātnes laukā, bija spiesti pārprofilēties. Ar Latviju, tās saimniecību, 
valodu, vēsturi u.tml. saistīto tēmu izpēti turpināt bija sarežģīti, jo, atrodoties trimdā, 
nebija pieejama ne agrākā pētījumu vēsture, ne arī avoti un izejas materiāli, uz kuriem 
balstīt šos pētījumus. Salīdzinoši labākā situācijā bija Zviedrijā nokļuvušie zinātnieki, 
jo Zviedrijas augstskolās un bibliotēkās bija pieejams salīdzinoši daudz ar Latviju sais
tītu materiālu un Baltijas studijas Zviedrijā vienmēr pastāvēja. No 1970. gada Stokhol
mas Universitātē darbojās pat pilna baltu valodu katedra.157 Izveidojās pārrāvums 
zināt nes attīstībā, un lielākajai daļai to, kuri turpināja publicēt (bieži hobija līmenī) 
zināt niskus darbus, tie bija viņu iepriekšējo pētījumu pārstrādāti rezultāti. 

Arī no karjeras viedokļa raugoties, lielākā daļa bija spiesta pārprofilēties, jo ar Lat
viju saistītās tēmas lielākoties nebija interesantas Rietumvalstu universitātēm un pēt
niecības centriem. Šis faktors bija attiecināms arī uz trimdā izaugušo zinātnieku pa
audzi – šauras ar Latviju saistītas tēmas nebija konkurētspējīgas akadēmiskajā vidē un 
ierobežotajā akadēmiskajā darba tirgū. Arī pati trimdas sabiedrība iekšēji, īpaši jau tās 
veidošanās sākumposmā, nebija spējīga finansiāli nodrošināt latviskās tēmas pētošo 
speciālistu darbu. 

Tomēr, neraugoties uz iepriekš minētajām problēmām un grūtībām, atsevišķi 
zināt nieki sasniedza augstu starptautisku atpazīstamības līmeni savā darbalaukā. Kā 
atsevišķi piemēri būtu minami, piemēram, Merilendas Universitātes profesors sociolo
ģijā un pirmais BPLA priekšsēdētājs Pēteris Lejiņš, Argentīnas Laplatas Universitātes 
profesors un vairāku Argentīnas latviešu organizāciju vadītājs Sergejs Slaucītājs, kā arī 
ģeofiziķis Leonīds Slaucītājs, Čikāgas Universitātes profesors ķīmiķis Edvards Anders 
un daudzi citi gan humanitārajās, gan eksaktajās zinātnēs.158 Atsevišķi atzīmējami arī 
daži no tiem zinātniekiem, kuri turpināja pētīt ar Latviju saistītās tēmas. Latvijas vēs
tures jautājumus pētīja Arnolds Spekke, Edgars Dunsdorfs, Edgars Andersons, 
 Andrievs Ezergailis, Indriķis Šterns un citi. Kultūras un reliģijas vēsturei pievērsās 
 Haralds Biezais, teoloģijai – Visvaldis Klīve, valodniecībai – Benjamiņš Jēgers, Velta 
RūķeDraviņa u.c. 

Trimdā tika rīkoti Latviešu tehnisko zinātņu kongresi. Pirmais no tiem notika 
Ņujorkā 1965. gadā, vēlākie: Monreālā (1967, 1976), Toronto (1972), Visbijā (1979) 
un Minsterē (1982), un vairākos no tiem piedalījās arī pārstāvji no okupētās Latvi
jas.159 Savukārt humanitāro zinātņu laukā par galveno pētniecības centru izveidojās  
šodien visiem ar Baltiju saistītu jautājumu pētniekiem labi pazīstamā AABS (Associa-
tion for Advancement of Baltic Studies – Baltijas studiju veicināšanas apvienība). 
1968. gada nogalē Merilendas Universitātē ASV notika pirmā Baltijas studiju konfe
rence, kurā piedalījās ap 150 dalībnieku, un tās noslēgumā tika dibināta AABS. Kon

157 RūķeDraviņa V. Baltu valodas Stokholmas universitātē. Archīvs, 24. sēj., 1984, 101. lpp.
158 Grosvalds I., Meirovics I. Par tehniskajām zinātnēm, piemēram: latviešu tehniskās inteliģences devums 

zinātnē emigrācijā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001. gada 14.–15. augusts: tēžu krājums. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001, 608. lpp.

159 Legzdiņš R. 6. LTZ kongresam sanākot. Latvija, Nr. 28, 1982, 26. jūl., 5. lpp.



697

ferences ierosinātāja bija Latviešu akadēmisko biedrību Zinātņu komiteja, un tās 
rīko šanu atbalstīja visas igauņu, latviešu un lietuviešu organizācijas ASV.160 Otrā un 
vēlākās par regulāru tradīciju kļuvušās Baltijas studiju konferences paplašināja kon
taktus gan pašu baltiešu izcelsmes zinātnieku vidū, gan veidoja tādus arī ar Baltijas 
tēmas pētošiem Rietumu zinātniekiem un nostiprināja “Baltijas pētniecību” (Baltic 
Studies) kā virzienu akadēmiskajā pētniecībā Rietumu  pasaulē. 

Trimdas iekšējās identitātes veidošanā īpaša nozīme bija trimdā sarakstītajām un 
publicētajām apjomīgajām Latvijas vēstures un kultūras vēstures grāmatām. Izceļama 
ir apgāda “Daugava” izdotā grāmatu sērija, kas iznāca kopš 1958. gada un aptver 
12 grāmatas par dažādiem Latvijas vēstures posmiem un tematiem.161 Pēdējā no minē
tās sērijas grāmatām162 iznāca 2002. gadā jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 
Atzīmējams, ka šīs apjomīgās grāmatas to autori sarakstīja lielā mērā bez atlīdzības 
brīvprātīgā kārtā, uzskatot to par savu morālu pienākumu. Latvijā palikušo nepieejamo 
pirmavotu dēļ tajās atrodama virkne kļūdu un neprecizitāšu, bet, neskatoties uz to, šīm 
publikācijām bija liela nozīme ne vien trimdā, bet arī pēc Latvijas neatkarības atjauno
šanas, kad akūti trūka padomju ideoloģijas neskartu Latvijas vēstures izklāstu. Atseviš
ķās tēmās arī vēl šodien nav radīti adekvāta apjoma un kvalitātes darbi, kas varētu aiz
stāt šīs grāmatas. Trimdā tika aizsākta un izdota arī vispārīga latviešu enciklopēdija 
piecos sējumos.163

Kopumā šādiem fundamentāliem darbiem par Latvijas vēsturi, kultūras vēsturi, 
mākslu u.tml. trimdā bija daudz lielāka nozīme nekā tikai to zinātniskā vērtība. Šādu 
darbu radīšanai un publicēšanai bija liela nozīme trimdas vienotības veicināšanai. Tie 
veidoja īpašu trimdas latvisko, no Padomju Latvijas atšķirīgu kultūrtelpu un vien laikus 
veidoja trimdinieku piederību šai kultūrtelpai. 

Trimdinieki dokumentēja arī paši savu vēsturi un savā sabiedrībā notiekošās nori
ses, tostarp grāmatu un periodikas izdošanu. Kā šādas dokumentēšanas izcils rezultāts 
ir jāmin trimdas izdevumu bibliogrāfija 5 sējumos,164 kuru sastādīja valodnieks un bib
liogrāfs, Ziemeļilinoisas Universitātes profesors Benjamiņš Jēgers.165 Tā aptver laiku no 
1940. gada vidus līdz pat 1991. gadam, tajā iekļautas un numurētas trimdā iznākošās 
grāmatas, brošūras, periodika, notis un citi iespieddarbi – kopā 11 250 nosaukumu. 
Lielā mērā trimdas dzīves norišu dokumentācijai, aprakstīšanai un izvērtēšanai bija 
veltīts arī zinātnisko rakstu krājums “Archīvs”. Tas iznāca Austrālijā Melburnas Univer
sitātes profesora Edgara Dunsdorfa redakcijā no 1960. gada līdz 1993. gadam, un žur
nālu numuri tematiski aplūkoja kādu trimdas dzīves virzienu, piemēram, 6. sējums 
veltīts literatūrai un mūzikai, bet 17. numurs – izglītībai u.tml.

160 Ziedonis A., Jr. On the Advancement of Baltic Studies by the AABS. Lituanus, Vol. 17, No. 4, Winter 1971.
161 Piem.: Švābe A. Latvijas vēsture 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958; Dunsdrofs E., Spekke A. Latvijas 

vēsture 1500–1600. Stokholma: Daugava, 1964; Andersons E. Latvijas vēsture 1914–1920. Stokholma: 
Daugava, 1967; Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968; u.c. 

162 Šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290: krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002.
163 Latvju enciklopēdija 1962–1982. 5 sēj. Red. E. Andersons. Vašingtona: Amerikas latviešu apvienības latviešu 

institūts, 1983–2008.
164 Jēgers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija. 5 sēj. Stokholma: Daugava, 1968–1994. 
165 Par B. Jēgeru sk.: Krēsliņš J. Valodnieks un bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers. Jaunā Gaita,  Nr. 256, 2009, marts. 

Pieejams: http://jaunagaita.net/jg256/JG256_KreslinsJegers.htm (skatīts 10.10.2016.).
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Trimdā darbojās arī latviešu akadēmiskās studentu korporācijas, gan Latvijas brī
vības laikā, gan trimdā dibinātas. 1970. gadā pastāvēja 23 studentu korporācijas, kopā 
apmēram 4450 biedri,166 un 12 studenšu korporācijas ar apmēram 2300 biedrēm.167

Izglītības vērtība un nozīme kopumā latviešu trimdinieku acīs bija ļoti augsta, 
tādēļ likumsakarīgi, ka daļa trimdā labu izglītību ieguvušo latviešu izvēlējās akadē
misko karjeru un pievērsās dažādām zinātnes nozarēm. Tāpat kā izglītībā par svarīgu 
tika uzskatīta jaunās paaudzes izglītošana latviskajos priekšmetos, tā arī zinātnē latvieši 
trimdā turpināja kopt Latvijai svarīgās nozares – Latvijas vēsturi, kultūras vēsturi, va
lodniecību u.tml., uzskatot darbu šajās nozarēs par savu morālu pienākumu, jo Pa
domju Savienības okupētajā Latvijā tas netika darīts vai arī tika darīts trimdas latvie
šiem nepieņemamā veidā. 

Latviešu saimnieciskais stāvoklis svešumā

Pēc kara pasaulē izklīdušo latviešu materiālais un sociālais stāvoklis un dzīves 
standarts pirmajos gados bija zems. Lielākā daļa trimdinieku bija spiesti strādāt pa
rastu fizisku darbu vai arī bezdarba vai niecīgas darba samaksas rezultātā nokļuva so
ciāli aizsargājamo grupā. Tikai ļoti nedaudziem izdevās saglabāt iepriekšējo sociālo 
stāvokli un atrast savai izglītībai un pieredzei atbilstošu darbavietu. Latviešu materiā
lais stāvoklis Vācijas nometnēs un uzreiz pēc izceļošanas visnotaļ precīzi raksturojams, 
salīdzinot to ar ugunsgrēkā iedzīvi zaudējušiem cilvēkiem, kam izglābt izdevies tikai 
pavisam nedaudz.168 

Tomēr jau drīz vien pēc pārcelšanās uz mītnes zemēm latvieši ne vien iekārtoja 
savu dzīvi jaunajās mājvietās un veidoja karjeru algotos darbos, bet daudzi izveidoja 
arī savus uzņēmumus. Nedaudz vairāk kā 20 gadus pēc ierašanās mītnes zemēs, t.i., 
70. gadu vidū, latviešiem piederēja apmēram tūkstotis dažāda lieluma uzņēmumu vis
maz 13 valstīs: Kanādā, ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Argentīnā, Brazīlijā, Venecuēlā, 
Dānijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Rietumvācijā, Spānijā un Zviedrijā. Lielākā daļa 
no šiem uzņēmumiem bija rūpniecības vai amatniecības nozarēs (43,3% no apzināta
jiem uzņēmumiem), nedaudz mazāk – pakalpojumu sfērā (42,5%), bet 14,2% – lauk
saimniecībā un zvejniecībā. Raksturīgi, ka lielākā daļa lauksaimniecības uzņēmumu 
atradās Dienvidamerikas valstīs, pakalpojumu sfēra dominēja Ziemeļamerikā un 
 Eiropā, bet rūpniecība un amatniecība, kā arī zvejniecība – Austrālijā un Jaunzēlandē, 
kas varētu būt saistīts gan ar mītnes zemju specifiku, gan uz tām izceļojušo latviešu ag
rāko nodarbošanos.169 Lauksaimniecībā dominēja dārzkopība un augļkopība, kaut arī 
latvieši bija izveidojuši uzņēmumus arī visai eksotiskās nozarēs, kā, piemēram, zīd
tārpiņu audzēšana. Izteikti pārsvarā rūpniecības uzņēmumu vidū bija ar būvniecību 
saistītas nozares: gan būvmateriālu ražošana, gan dažādu ar būvniecību saistītu pakal

166 Bērztīss A. Latviešu studentu korporācijas. Archīvs, 12. sēj., 1972, 210.–212. lpp. 
167 Sātiņa N. Latviešu studenšu korporācijas. Archīvs, 12. sēj., 1972, 217.–218. lpp.
168 Šilde Ā. Sociālās dzīves pārvērtības. – Šilde Ā. Trimdinieka raksti: 1944–1990. Minstere: Latvija, 1991, 

214.–215. lpp. (Pirmoreiz publicēts: Tēvzeme, 1947, 23. jūl.). 
169 Grīnvalds J. Latviešu uzņēmumi. Archīvs, 16. sēj., 1976,  8.–12. lpp. 
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pojumu sniegšana. Pakalpojumu nozarē dominēja dažāda veida tirdzniecības uzņē
mumi: pārtikas, grāmatu, apģērbu veikali utt. 

Viens no latviešu ļoti veiksmīgu uzņēmumu piemēriem ir Venecuēlā 1973. gadā 
nodibinātā akciju sabiedrība “Inmobiliaria Riga”. Firma nodarbojās ar daudzstāvu dzī
vojamo māju celtniecību, un tajā piedalījās tuvu pie simts latviešu akcionāriem.170 Ak
ciju sabiedrību vadīja šodien Latvijā labi pazīstamā labdarības fonda “Vītolu fonds” 
vadītājs inženieris Vilis Vītols kopā ar tēvu un inženieris Andris Bērziņš. Firmas statū
tos bija paredzēts, ka tā 10% no savas peļņas ziedojumu veidā nodeva latviešu organi
zācijām, lielākoties līdzekļi nonāca Venecuēlas latviešu apvienības rīcībā.171 Tieši patei
coties “Inmobiliaria Riga” atbalstam, Venecuēlas latviešu apvienība varēja iegādāties 
latviešu namu Karakasā.172 Venecuēlā darbojās arī vēl vairāki citi veiksmīgi uzņēmumi. 

Veiksmīgi saimnieciskās darbības piemēri redzami arī citos kontinentos un ne 
tikai būvniecības sfērā. Piemēram, Sidnejā ļoti sekmīgi darbojās latviešu maizes cepša
nas uzņēmums “Riga”, kurš 1975. gadā nodarbināja ap 100 strādnieku, un tā apgrozī
jums bija pāri diviem miljoniem dolāru.173 Tāpat dažāda profila rūpniecības uzņēmumi 
veiksmīgi darbojās arī Kanādā un ASV.

Latvieši pasaulē veidoja savus uzņēmumus ne tikai individuāli, bet arī kolektīvi – 
latviešu kopienu ietvaros, kur uzņēmumu dibināšanas pamatā bija nepieciešamība ap
mierināt kādu iekšēju latviešu sabiedrības vajadzību vai kopienas kopējās intereses. 
Viena no izplatītākajām un nozīmīgākajām latviešu sabiedrisko uzņēmumu formām 
bija latviešu kredītsabiedrības. Pirmā no tādām tika nodibināta 1959. gadā Toronto, 
bet 70. gadu sākumā tādas bija jau divdesmit. Toronto latviešu kredītsabiedrība bija ne 
vien pirmā dibinātā, bet pēc bilances kopsummas tālu pārsniedza visas pārējās174 un 
darbojas joprojām.

Pastāvēja arī citas sabiedrisku uzņēmumu formas, piemēram, Latviešu lietišķās 
mākslas kooperatīvs Melburnā, Lauksaimniecības ražošanas kooperatīvs Brazīlijā; 
virkne apgādu un grāmatnīcu, piemēram, Jaunatnes rakstu apgāds “Ceļinieks” un 
Daugavas Vanagu grāmatnīca Toronto un citi.175 Zināmā mērā ar saimniecisko darbību 
nodarbojās gandrīz visas lielākās trimdas organizācijas, piemēram, sniedzot aizdevu
mus u.tml.

Materiālo labklājību sasniedza un ar laiku savus īpašumus iegādājās ne vien atse
višķi indivīdi, bet arī latviešu trimdas dažādas organizācijas. Savas baznīcas cēla lat
viešu draudzes. Organizācijas savukārt iegādājās ēkas, kas kalpotu gan to administratī
vajām vajadzībām, gan arī kā kultūras un sociālo pasākumu rīkošanas vietas. Parasti 
šajās ēkās izvietojās arī dažādi pašdarbības kolektīvi, latviešu svētdienas skolas, latviešu 

170 Lietuviete par Venecuēlas latviešiem. Latvija Amerikā, Nr. 8,  1980, 23. febr., 14. lpp.
171 Intervija ar Vili Vītolu “Dienvidamerikas latviešu politiskās aktivitātes”. Baltiešu kopienu sabiedriskās un poli-

tiskās aktivitātes Dienvidamerikā, 1945–1991: Letonikas V kongresa sekcijas materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 85.–86. lpp.

172 Jāvar piespiest sevi. Diena, Nr. 44, 1993, 5. marts, 3. lpp.
173 150 000 kukuļu nedēļā. Kas jauns V. Bērziņa lielajā maizes cepšanas uzņēmumā Sidnejā. Austrālijas Latvietis, 

Nr. 1387, 1975, 25. jūl., 6. lpp. 
174 Prods A. Brīvās pasaules latviešu kredītkooperatīvi. Archīvs, 12. sēj., 1972, 195.–202. lpp.
175 Misa E. Latviešu sabiedriskie uzņēmumi. Archīvs, 16. sēj., 1976, 19.–40. lpp.
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bibliotēkas u.tml. Tika pirkti arī lauku īpašumi atpūtas namu 
izveidei, no pazīstamākajiem jāmin Garezers Mičiganā 
(ASV), Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
Katskilu nometne, kā arī citi ASV, Austrālijā, Kanādā, Vācijā, 
kā arī par Abreni nosauktā pils Francijā Luāras ielejā.

Atsevišķu ēku vai īpašumu iegādi bieži noteica arī nepie
ciešamība rūpēties par kopienas vecāko paaudzi – iekārtojot 
senioru aprūpes namus. Ierīkoja arī latviešu kapsētas. Ap
rūpes problēmas bija aktuālas jau kopš pirmajiem pēckara 
gadiem, kad aprūpe bija nepieciešama ne vien bijušajiem ka
ravīriem invalīdiem, bet arī daudzajām kara un bēgļu gaitās 
slimības ieguvušajām civilpersonām. Viena no pirmajām 
Vācijā 1952. gadā kara invalīdu izmitināšanai tika iegādāta 
Bērzaine pie Freiburgas, kura tika izmantota gan šim mēr
ķim, gan vēlāk arī kā atpūtas nams. Šodien ēka darbojas kā 
viesnīca un atpūtas nams. 

Anglijā jau 1953. gadā darbu uzsāka latviešu māja Alme
lijā, kur tika izmitināti abu pasaules karu invalīdi un pensio
nāri bez piederīgajiem, vēlāk Anglijā tika dibinātas vēl divas 
līdzīgas aprūpes mājas.176 Īpaši uzsverama ir lielākā – Dauga
vas Vanagu fonda lauku īpašums “Straumēni” (Catthorpe 
Manor) Anglijas vidienē, kas dibināts 1975. gadā. Šajā īpa
šumā atrodas gan veco ļaužu mītne, gan notika visdažādākie 
kultūras sarīkojumi un svētki. Ēka joprojām tiek izmantota 
šiem mērķiem, un šodien tajā atrodas vēl arī Lielbritānijas 

latviešu dokumentācijas centrs, kas glabā plašu dokumentu kolekciju par latviešu dzīvi 
Lielbritānijā. Līdzīgas veco ļaužu aprūpes iestādes atradās arī Austrālijā  – Latviešu 
ciems Melburnā (no 1986.  gada), Sidrabene Adelaidē (no 1963. gada), Kristus dārzs 
Toronto (no 1986. gada) u.c. 

Latvieši svešumā diezgan ātri apguva jaunas profesijas vai spēja atjaunot savu kar
jeru nozarēs, kurās bija strādājuši jau iepriekš Latvijā, un ar cītīgu darbu nodrošināja 
stabilu iztiku. Lielākā daļa latviešu ātri sasniedza savu mītnes zemju vidusšķiras stā
vokli, iegādājās sev nekustamos īpašumus un arī diezgan lielā skaitā izveidoja savas 
firmas un uzņēmumus. Šo tendenci atspoguļo latviešu organizāciju drīzā īpašumu 
 iegāde. Tā kā latviešu organizāciju galvenie ienākumi bija kopienas locekļu ziedojumi, 
tad īpašumu iegāde pašsaprotami bija iespējama tikai tad, kad kopiena bija finansiāli 
pietiekami stabila un labi nodrošināta, lai no tās locekļu ziedojumiem organizācijas 
varētu šādus lielus pirkumus veikt. Īpašumus latviešu biedrības un organizācijas iegā
dājās vispirms jau savas kopienas sociālās un kultūras dzīves nodrošināšanai, bet vēlā
kajos trimdas gados – lielākoties pensionāru aprūpes iestāžu ierīkošanai.

176 Abakuks A. Pensionāru mītnes un aprūpes nami Anglijā. Archīvs, 28. sēj., 1988, 161.–163. lpp.

14. att. T.s. pulksteņa māja Daugavas 
Vanagu fonda lauku īpašumā 
“Straumēni” (Lielbritānija), kurā 
izvietots Lielbritānijas latviešu 
dokumentācijas centrs. 2010. gads. 
Kristīnes Beķeres foto 
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Pirmās ievērības cienīgās latviešu kopienas pasaulē ārpus Latvijas izveidojās jau 
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, īpaši pēc 1905. gada notikumiem Latvijā. Lielākās ko
pienas izveidojās ASV, Dienvidamerikas valstīs, Kanādā un Austrālijā. Skaitliski lielākā 
latviešu diaspora pasaulē tomēr izveidojās pēc Otrā pasaules kara. 

Pēc Otrā pasaules kara beigām Vācijā pārvietoto personu nometnēs vai Zviedrijā 
nokļuvušie Baltijas valstu piederīgie, vairāku gadu garumā atsakoties repatriēties uz 
Baltijas padomju republikām, pauda savu pārliecību, ka reiz atjaunosies viņu valstis. 
Uzsverot savas atrašanās ārpus dzimtenes politiskos motīvus – neiespējamību atgriez
ties, kamēr Baltijas valstis ir okupētas, – viņi dēvēja sevi par trimdiniekiem. Lielākās 
trimdas latviešu kopienas 50. gadu sākumā izveidojās ASV, Austrālijā un Kanādā, kā 
arī Lielbritānijā, Vācijā un Zviedrijā. Mazākas kopienas bija Brazīlijā, Argentīnā, Fran
cijā, Jaunzēlandē un citur. 

Latvieši svešumā apliecināja ievērojamas pašorganizēšanās spējas, jau 50. gadu 
pirmajā pusē izveidojot sazarotu un daudzslāņainu trimdas organizatorisko struktūru, 
kas saturēja kopā pasaulē izklīdušos latviešus. Atsevišķās pilsētās vai apgabalos dibinā
tās latviešu biedrības un organizācijas apvienojās valsts mēroga organizācijās – tādas 
izveidojās visās valstīs, kurās latvieši apmetās uz dzīvi. Valsts mēroga organizācijas ap
vienojās reģionālās kopās, bet 1955. gadā tika dibināta arī visus latviešus trimdā pār
stāvošā PBLA. Tieši PBLA darbība nodrošināja kontaktus starp dažādu zemju latviešu 
kopienām un ļāva plānot un organizēt pasākumus ne tikai mītnes zemju ietvaros, bet 
arī plašāk. Latviešu trimdinieki veiksmīgi sadarbojās arī ar igauņiem, lietuviešiem un 
citām diasporām, tostarp veidoja ar tām kopīgas organizācijas politisko mērķu sa
sniegšanai.

Latvijas neatkarības atjaunošana bija trimdas augstākais mērķis. Praktisko darbu 
šī mērķa tuvināšanai trimdas organizācijas un indivīdi veica, nodarbojoties ar politisko 
lobēšanu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas interesēs, vēršoties pie savu mītnes 
zemju valdībām un starptautiskām organizācijām. Publiskas protesta akcijas un de
monstrācijas savukārt kalpoja mītnes zemes sabiedrības informēšanai par Baltijas val
stīm un to likteni. Nepastāvot praktiskam pārredzamā nākotnē īstenojamam ceļam 
neatkarības atjaunošanai, nozīmīgākais trimdas politiskā darba panākums bija Baltijas 
valstu de jure neatzīšanas politikas uzturēšana gandrīz 50 gadu garumā, kas uzskatāms 
par netipisku gadījumu starptautisko tiesību vēsturē. ASV īstenotā Baltijas valstu in
korporācijas neatzīšanas politika 1991. gadā ievērojami atviegloja jaunizveidoto valstu 
starptautisku atzīšanu. Ļoti svarīga bija arī trimdas darbība Atmodas laikā. Trimdas 
organizācijas bija patiesas un nesagrozītas informācijas kanāls, kas rūpējās par aktuālas 
informācijas nonākšanu savu mītnes zemju sabiedrības un valdības rīcībā, īpaši jau 
strauji mainīgajos apstākļos barikāžu un augusta puča laikā. Lielā mērā pateicoties 
trimdinieku neatlaidīgajam politiskajam lobēšanas darbam, Rietumu valstis 1991. gadā 
strauji atzina Baltijas valstu atjaunošanu, kas būtiski atvieglināja praktiski no jauna 
izvei doto valstu pilnīgu atdalīšanos no PSRS telpas. Pateicoties trimdas daudzu gadu 
gaitā izveidotajiem politiskajiem kontaktiem un politiskā darba pieredzei Rietumu po
litiskajā sistēmā, trimdas pārstāvju pārraudzībā tika radīts darboties spējīgs atjaunotās 
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valsts starptautisko kontaktu tīkls, izveidotas diplomātiskās pārstāvniecības. Arī vēlāk 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas politikā dažādos amatos aktīvi darbojās bijušās trimdas 
pārstāvji. 

Praktiski visas trimdas dzīves nozares lielākā vai mazākā mērā bija pakārtotas Lat
vijas neatkarības idejas uzturēšanai un atjaunošanas veicināšanai. Latviešu kultūras 
kopšana un valodas uzturēšana svešumā trimdas latviešiem bija apliecinājums ticībai, 
ka agri vai vēlu tiks atjaunota neatkarīga valsts. Latvieši trimdā ļoti daudz darīja savas 
nacionālās identitātes, savas “latvietības” saglabāšanai. Dalība dažādos mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvos, kā kori, deju grupas, teātri un tamlīdzīgi, bija ne tikai brīvā 
laika pavadīšanas veids, bet arī svešumā esošā latviešu piederības latviskajam demons
trācija un uzturēšana. Lielā mērā šo piederības sajūtu vienlaikus trimdas kopienai un 
latviešu kultūrai veicināja plašie kultūras sarīkojumi, kuros piedalījās dažādu valstu un 
kontinentu latvieši. 

Līdzīgu iemeslu dēļ trimdā ļoti svarīga bija izglītība. Jaunās paaudzes izglītošana 
latviešu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā un tradicionālajā kultūrā bija ļoti nozīmīga trimdas 
kopienas etniskās identitātes saglabāšanai arī “jaunajā”, jau trimdā dzimušajā paaudzē 
un ļāva panākt, ka arī trimdā dzimusī paaudze turpināja sekot vecākās paaudzes izvei
dotajam mērķim – veicināt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Lai arī  zināma 
asimilācija bija neizbēgama, šāda vienota mērķa esamība to ievērojami aizkavēja un 
satuvināja latviešu trimdas kopienas.  

Latvieši svešumā sekoja katrs savam profesionālajam aicinājumam un sasniedza 
vērā ņemamus panākumus visās dzīves nozarēs: mākslā, literatūrā, mūzikā, zinātnē un 
sportā. Viņi nodarbojās ar saimniecisko darbību, izveidoja daudzus veiksmīgus uzņē
mumus. Radošajās profesijās ar panākumiem turpināja darboties gan atsevišķi vēl Lat
vijā nozīmīgus panākumus sasniegušie profesionāļi, gan ar laiku arī trimdā izglī tību 
un profesiju ieguvušie latvieši. Viņu darbībai un latviešu dzīvei svešumā vispār rakstu
rīgs specifisks duālisms – iesaiste gan mītnes zemju sabiedrībā, gan arī vienlaikus vai
rāk vai mazāk aktīva darbība “paralēlajā pasaulē” un piederība tai – latvietības uzturē
šana, cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu un piedalīšanās trimdas latviešu 
sabiedrības iekšējās norisēs. 

Par autori
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AABS – Baltijas studiju veicināšanas apvienība (Association for Advancement of Baltic Studies) 
ACEN – Eiropas Apspiesto tautu asambleja (Assembly of Captive European Nations)
ALA – Amerikas Latviešu apvienība 
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
AP – Augstākā padome
APP – Augstākās padomes Prezidijs
APSR – Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika
ASV – Amerikas Savienotās Valstis
BATUN – Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām (Baltic Appeal to the United Nations)
BBC – British Broadcasting Corporation 
BCB – Baltijas Centrālā bibliotēka
BKA – Baltijas kara apgabals
BPLA – Brīvās pasaules latviešu apvienība
BTR – Baltkrievijas Tautas Republika 
CK – Centrālā komiteja
DALA – Dienvidamerikas Latviešu apvienība
DOSAAF – Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība (Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту)
DV – Daugavas Vanagi 
EDSA – Eiropas Drošības un sadarbības apspriede
ES – Eiropas Savienība
GDA – Gatavs darbam un aizsardzībai
IeM – Iekšlietu ministrija
IeTK – Iekšlietu tautas komisariāts 
JBAC – Apvienotā Amerikas baltiešu komiteja (Joint Baltic American Committee)
JLB – Jelgavas Latviešu biedrība
KOLA – Kaujas organizācija Latvijas atbrīvošanai
KP – komunistiskā partija
KPFSR – Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika 
KSDSP – Krievijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
LAAJ – Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē 
LAKEC – Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs 
LBC – Letonikas un Baltijas centrs
LCP – Latvijas Centrālā padome
LELBĀL – Latviešu Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas
LFK – Latviešu folkloras krātuve
LKM – Latvijas Kara muzejs
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LK(b)P – Latvijas Komunistiskā (boļševiku) partija
LKP – Latvijas Komunistiskā partija
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
LNAK – Latviešu nacionālā apvienība Kanādā 
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNF – Latviešu nacionālais fonds
LNK – Latvijas Neatkarības kustība 
LNNK – Latvijas Nacionālās neatkarības kustība
LNPA – Latvijas Nacionālo partizānu apvienība
LNPL – Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā 
LNPO – Latvijas nacionālo partizānu organizācija
LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LSD – Latvijas Sociāldemokrātija
LSDSP – Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 

partija
LTF – Latvijas Tautas fronte
LTS(p)A – Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienība
LU – Latvijas Universitāte
LVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs
LVI – Latvijas vēstures institūts
LVKFFDA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
LVU – Latvijas Valsts universitāte 
LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
LZS – Latviešu zemnieku savienība
MP – Ministru padome 
MRK – militārrūpnieciskais komplekss
MTS – mašīnu un traktoru stacija
MZIP – mašīnu un zirgu iznomāšanas punkts 
NATO – Ziemeļatlantijas līguma organizācija (North Atlantic Treaty Organization)
NKGB – Valsts drošības tautas komisariāts (Народный комиссариат государственной 

безопасности)
NKVD – Iekšlietu tautas komisariāts (Народный комиссариат внутренних дел)
PBA – Pasaules baltiešu apvienība 
PBLA – Pasaules brīvo latviešu apvienība 
PSKP – Padomju Savienības Komunistiskā partija
PSR – Padomju Sociālistiskā Republika 
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 
RLB – Rīgas Latviešu biedrība
RLB ZK – Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
RMM – Rakstniecības un mūzikas muzejs
RN – Rakstniecības nodaļa
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TASS – Padomju Savienības Telegrāfa aģentūra
TKP – Tautas komisāru padome
TSDC – Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs
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UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization)

UTR – Ukrainas Tautas Republika
Vācijas LCP – Vācijas Latviešu centrālā padome 
VEF – Valsts elektrotehniskā fabrika
VDK – Valsts drošības komiteja
VDM – Valsts drošības ministrija 
VDTK – Valsts drošības tautas komisariāts
VFR – Vācijas Federatīvā Republika
VK(b)P – Vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partija
VLI – Valodas un literatūras institūts
YMCA – Jaunekļu kristīgā savienība (Young Men’s Christian Association)
ZLCP – Zviedrijas Latviešu centrālā padome 
ZLNV – Ziemeļlatgales Neatkarības vienība 

SAĪSINĀJUMI



PERSONU RĀDĪTĀJS

A
Ābers Benno (1909–1999) – jurists, pedagogs 283
Adamovičs Ernests Ludvigs (1884–1943) – teologs, terminologs, izglītības ministrs 101, 104
Ādams no Brēmenes (Adamus Bremensis, pirms 1050–pēc 1081) – hronists, Brēmenes baznīcas kano

niķis 34, 37, 42, 208
Ādolfijs Heinrihs (Heinrich, arī Henricus Adolphi, 1622–1686) – vācu garīdznieks, letonists, garīgo 

dziesmu tulkotājs 130, 131, 134, 233
Afanasjevs Mihails (Михаил Афанасьев, 1884–1941) – savā vārdā nosauktas, Rēzeknē izveidotas par

tizānu nodaļas komandieris Brīvības cīņu laikā 399, 417
Ako (Acco, ?–1206) – Salas (Mārtiņsalas) lībiešu vecākais  77, 204, 206
Akss Ādolfs (Adolf Ax, 1906–1983) – SS oberfīrers, Latviešu leģiona 15. divīzijas komandieris 492
Albats Hermanis (1879–1942) – jurists, diplomāts 431, 513
Alberts fon Bukshēvdens (Albert von Buxthoeven, von Buxhoeveden, Buxhovden, Buxhoveden, Bux-

howde, von Apeldern, ap 1165–1229) – vācu izcelsmes garīdznieks, Ikšķiles un Rīgas bīskaps 198, 
199, 206

Albins Karls (?–1905) – KrievuBaltijas vagonu fabrikas krāsotāju ceha meistars 341
Albrehts (arī Albrehts Hoencollerns, Albrecht von Brandenburg-Preußen, Albrecht von Brandenburg-

Ansbach, 1490–1568) – Vācu ordeņa lielmestrs, Prūsijas hercogs 236
Albrehts Frīdrihs (Albrecht Friedrich, 1553–1618) – Prūsijas hercogs 257
Aleksanders Herolds (Harold Alexander, 1891–1969) – Lielbritānijas armijas virsnieks, feldmaršals 410
Aleksandrovs Fjodors (Федор Александрович Александров, 1850–pēc 1909) – Krievijas militārs darbi

nieks, Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljona komandieris 339
Aleksandrs I, sk. Romanovs Aleksandrs I
Aleksandrs II, sk. Romanovs Aleksandrs II
Aleksandrs III, sk. Romanovs Aleksandrs III
Aleksejs (Mihailovičs), sk. Romanovs Aleksejs
Alfreds Lielais (Alfred the Great, 849–899) – anglosakšu karalis 181
Alksnis Jēkabs (Яков Иванович Алкснис, 1897–1938) – padomju militārais darbinieks, kara lidotājs 

607
Alnors Valters (Walter Alnor, 1892–1972) – Reihskomisariāta Liepājas apgabala komisārs 481
Alters Pēters (Peter Alter, dz. 1940) – vācu vēsturnieks 324
Alunāns Heinrihs (1835–1904) – jaunlatvietis, žurnālists, grāmatizdevējs 142
Alunāns Juris (īst. v. Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns, 1832–1864) – jaunlatvietis, dzejnieks, publicists, 

valodnieks, preses darbinieks 135, 141, 142, 144, 309, 310, 316, 318, 322–326
Alnas Balduīns, sk. Balduīns no Alnas 
Aļģirds (Algirdas, ap 1296–1377) – Lietuvas dižkunigaitis 225
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Ambundi Johanness (arī Johans Ambundi, Johannes Ambundi von Schwan, ?–1424) – Rīgas arhibīskaps  
186

Anderss Edvards (Edward Anders, īst. v. Edvards Alperovičs, dz. 1926) – ķīmiķis 696
Andersons Benedikts (Benedict Anderson, 1936–2015) – politologs, antropologs, vēsturnieks 324
Andersons Edgars (1920–1989) – vēsturnieks  267, 487, 696
Andersons Valters (Walter Anderson, 1885–1962) – vācbaltiešu folklorists, etnologs  96
Andrejeva Natālija (Наталия Сергеевна Андреева, dz. 1972) – krievu vēsturniece  353
Andrejevs Andrejs (Андрей Андреевич Андреев, 1895–1971) – PSKP CK sekretārs  470, 532
Andropovs Jurijs (Юрий Владимирович Андропов, 1914–1984) – PSRS VDK priekšsēdētājs, PSKP CK 

ģenerālsekretārs  578, 586, 658, 661
Anna (Joanovna), sk. Romanova Anna
Anna no Mēklenburgas (Anna von Mecklenburg, 1533–1602) – Kuzemes un Zemgales hercoga Got

harda Ketlera sieva, hercogiene  251, 253
Anno (Anno, 12. un 13. gs. mija) – lībiešu vecākais Turaidas novadā  206
Annuss Jānis (1883–1964) – politiķis, finanšu ministrs  449
Ansgars (Anscharius, 801–865) – benediktiešu ordeņa mūks, Brēmenes un Hamburgas bīskaps, misio

nārs Skandināvijā  41, 117
Antonesku Jons Viktors (Ion Victor Antonescu, 1882–1946) – virsnieks, Rumānijas karalistes aizsardzī

bas un ārlietu ministrs, Rumānijas militārais diktators  432
Ānunds (Aunund, 1008?–1050?) – zviedru karaļa Olava dēls  209
Apala Zigrīda (dz. 1936) – arheoloģe  184
Apals Jānis (1930–2011) – arheologs  29, 179
Apanasenko Josifs (Иосиф Родионович Апанасенко, 1890–1943) – padomju armijas ģenerālis, Vidus

āzijas kara apgabala kara pavēlnieks  599
Apīnis Aleksejs (1926–2004) – grāmatniecības un literatūras vēsturnieks, bibliotekārs  314
Apinis Jānis (1867–1925) – Latvijas armijas pulkvedis, vēlāk ģenerālis  400
Apinis Roberts (1892–1938) – Latviešu strēlnieku divīzijas komisārs  391, 392
Apsītis Hermanis (1893–1942) – jurists, sabiedrisks darbinieks, tieslietu ministrs  436
Arbuzovs Leonīds (Leonid Arbusow, 1848–1912) – vācbaltiešu vēsturnieks  289
Arbuzovs Leonīds, juniors (Leonid Hans Nikolaus Arbusow, 1882–1951) – vācbaltiešu vēsturnieks  126
Ariste Pauls (Paul Ariste, 1905–1990) – igauņu valodnieks  46
Aristotelis (Aristotelēs, Ἀριστοτέλης, 384–322 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs  281
Āronu Matīss (1858–1939) – žurnālists, bibliogrāfs, kritiķis  93
Asars Jānis (1877–1908) – publicists, žurnālists  347, 350
Aspazija (īst. v. Elza Rozenberga, 1865–1943) – dzejniece  348
Astra Gunārs (1931–1988) – disidents, politiski represētais  661, 662
Atgāzis Māris (1935–2018) – arheologs  186
Audoflede (Audofleda, Audeflede, ap 470–526) – ostgotu karaliene, saliešu franku valdnieka Hlodviga 

māsa  190
Augstkalns Alvils (1907–1940) – valodnieks, bibliogrāfs  126
Augusts II Stiprais (August II der Starke, 1670–1733) – Saksijas kūrfirsts un PolijasLietuvas karalis  

269, 270
Augusts III (August III, 1696–1763) – Saksijas kūrfirsts un PolijasLietuvas karalis  270, 272
Aule (14. gs.) – latviešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  226
Auns Muntis (dz. 1955) – vēsturnieks  176, 197, 246
Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850–1879) – dzejnieks, publicists, skolotājs  332

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Auškāps Jūlijs (1884–1942) – ķīmijas tehnologs, Latvijas izglītības ministrs  440, 441, 446, 448
Auzāns Andrejs (1871–1953) – 7. Bauskas pulka, vēlāk 2. latviešu strēlnieku brigādes komandieris, 

Latvijas armijas ģenerālis  365, 368, 370
Avdjukevičs Longins (1916–1988) – LPSR VDK priekšsēdētājs  565, 566, 579, 658
Āzēns Jānis – Latviešu strēlnieku padomju divīzijas 4. pulka komandieris  381

B
Bagramjans Ivans (Иван Христофорович Баграмян, 1897–1982) – armēņu izcelsmes PSRS aizsardzī

bas ministra vietnieks, maršals  535
Balduīns no Alnas (Balduin von Alna, ?–ap 1243) – valoņu izcelsmes cisterciešu mūks, pāvesta legāts 

Baltijā, Zemgales bīskaps  208
Balodis Francis (1882–1947) – arheologs, ēģiptologs  178, 197
Balodis Jānis (1881–1965) – ģenerālis, Latvijas armijas virspavēlnieks, kara ministrs  402, 406–409, 432, 

440, 451, 505
Baltais Mirdza Kate (dz. 1949) – vēsturniece  490, 491
Bangerskis Rūdolfs (1878–1958) – militārpersona, 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka komandie

ris, ģenerālis, SS grupenfīrers, Latviešu SS brīvprātīgo leģiona ģenerālinspektors  377, 480, 491, 640
Baranausks Toms (Tomas Baranauskas, dz. 1973) – lietuviešu vēsturnieks  466
Barons Krišjānis (1835–1923) – jaunlatvietis, publicists, literāts, folklorists  90, 92–97, 141, 310, 318, 

319, 325, 326
Bārs Juris (1808–1879) – ārsts, dzejnieks, valodnieks  140, 144
Bartolomejs Anglis (Bartholomaeus Anglicus, pirms 1203–1272) – franciskāņu ordeņa brālis, viduslaiku 

domātājs  43
Batovs Pāvels (Павел Иванович Батов, 1897–1985) – Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks  607
Baumanis Jānis Frīdrihs (1834–1891) – jaunlatvietis, arhitekts, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs  

328
Becenbergers Adalberts (Adalbert Bezzenberger, 1851–1922) – vācu filologs, arheologs  146
Beisindžers Marks (Mark Beissinger, dz. 1954) – amerikāņu politologs, pedagogs  528
Bekenferde Heinrihs fon (arī Šingels, Heinrich von Böckenförde/Schüngel, ?–1437) – Livonijas ordeņa 

mestrs  225
Bekers Jākobs (Jakob Becker) – zviedru pastmeistars Rīgā 17. gs.  168
Bēkess Roberts (Robert Stephen Paul Beekes, dz. 1937) – nīderlandiešu valodnieks  115
Bēkons Rodžers (Roger Bacon, 1214–1294) – angļu filozofs, franciskāņu ordeņa mūks  43
Belševica Vizma (1931–2005) – rakstniece, tulkotāja  554, 556
Benninghofens Frīdrihs (Friedrich Benninghoven, 1925–2014) – vācu vēsturnieks, arhivārs  220, 221, 

223
Berelis Guntis (dz. 1961) – literatūrkritiķis, rakstnieks  316
Bergers Gotlobs (Gottlob Berger, 1896–1975) – SS obergrupenfīrers  477, 479
Bergmanis Gustavs (Gustav von Bergmann, 1749–1814) – vācbaltiešu garīdznieks, izdevējs, valodnieks  

89
Bergs Arveds (1875–1941) – jurists, sabiedrisks darbinieks  340, 427
Berija Lavrentijs (Лаврентий Павлович Берия, 1899–1953) – PSKP funkcionārs, PSRS iekšlietu tautas 

komisārs (ministrs), PSRS Ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks  534
Berklavs Eduards (1914–2004) – nacionālkomunists, LKP Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs, 

LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks  533, 538, 664, 684
BermontsAvalovs Pāvels (Павел Рафалович Бермонт-Авалов, 1877–1973 vai 1974) – Krievijas pret

boļševistisko spēku ģenerālis, Krievijas Rietumu brīvprātīgās armijas pavēlnieks  387, 390, 397, 
398, 408, 409, 411, 412, 416, 417, 419–422, 499, 500, 506, 523
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Bērziņš Alfrēds (1899–1977) – sabiedrisks darbinieks, politiķis, sabiedrisko lietu ministrs  432, 435–
437, 446

Bērziņš Andrejs (1875–1941) – politiķis, Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs  431, 
433, 448–450, 455

Bērziņš Andris – inženieris, latviešu trimdas pārstāvis Venecuēlā  699
Bērziņš Jānis (1941–2017) – vēsturnieks  337, 351
Bērziņš Ludis (1870–1965) – luterāņu mācītājs, skolotājs, folklorists  86, 88, 97, 98
Bērzkalne Anna (1891–1956) – folkloriste, pedagoģe  96, 98
Biezais Haralds (1909–1995) – teologs, reliģijas vēsturnieks 104, 107, 108, 240, 489, 492, 696
Biezbārdis Kaspars (1806–1886) – skolotājs, valodnieks, publicists  142, 321
Bikovs Aleksandrs (Александр Николаевич Быков, 1860–1919) – krievu rūpnieciskās likumdošanas 

speciālists, pedagogs, politisks darbinieks  349
Bīlenšteins Augusts (August Bielenstein, 1826–1907) – vācbaltiešu garīdznieks, rakstnieks, valodnieks, 

etnogrāfs, folklorists  90, 91, 143, 146, 320
Birjuzovs Sergejs (Сергей Семенович Бирюзов, 1904–1964) – PSRS Bruņoto spēku ģenerālštāba 

priekšnieks  607
Birkavs Valdis (dz. 1942) – jurists, ministru prezidents  618, 623, 624
Birkerts Pēteris (1881–1956) – folklorists, pedagogs, rakstnieks  97
Bīrons Ernsts Johans (Ernst Johann Biron, 1690–1772) – Kurzemes un Zemgales hercogs  270–273
Bīrons Pēteris (Peter Biron, 1724–1800) – Kurzemes un Zemgales hercogs  273, 274
Bisenieks Nikolajs (1906–1981) – LKP CK sekretārs  571
Bitners Georgs (Ludwig Georg Friedrich Büttner, 1805–1883) – vācbaltiešu garīdznieks, folklorists  90
Bjūkenens Džordžs Viljams (George William Buchanan, 1854–1924) – britu diplomāts, Lielbritānijas 

sūtnis Krievijā  374
Blaumanis Rūdolfs (1863–1908) – rakstnieks, dramaturgs, žurnālists  340
Bleiere Daina (dz. 1949) – vēsturniece  464, 487, 495, 557
Blumbergs Jānis (1886–1941) – politiķis, tirdzniecības un rūpniecības ministrs  451
Blūzma Valdis (dz. 1951) – vēsturnieks, tiesībzinātnieks  179, 183, 196, 197, 199
Bļodnieks Ādolfs (1889–1962) – politiķis, Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas līderis  426, 428, 

448
Bokalders Jānis (1885–1982) – statistiķis, ekonomģeogrāfs  431
Boks Heinrihs Augusts fon (Heinrich August von Bock, 1771–1863) – vācbaltiešu jurists, politiķis, 

rakstnieks  293
Bolšteins Ludvigs (1888–1940) – robežapsardzes priekšnieks, ģenerālis  633
Bops Francs (Franz Bopp, 1791–1867) – vācu valodnieks  138
Borkovskis Oskars (Oskar Borlcowsky/Borkowsky, 1872–1945) – vācbaltiešu jurists, Latvijas Pagaidu 

valdības ministru prezidenta vietas izpildītājs 406
Bormans Martins (Martin Bormann, 1900–1945) – Ādolfa Hitlera privātsekretārs, nacionālsociālistis

kās partijas kancelejas vadītājs  477, 479
Bosenkets Vivjens Henrijs Korthoups (Vivian Henry Courthope Bosanquet, 1872–1943) – Lielbritānijas 

konsuls Rīgā  374
Bourings Džons (John Bowring, 1792–1872) – angļu politiķis, tulkotājs  89
Brandenburgas Luīze Šarlote (Luise Charlotte von Brandenburg, 1617–1676) – BrandenburgasPrūsijas 

princese, Kurzemes un Zemgales hercogiene  264
Brandiss Morics (Moritz Brandis, Mauritius Brandis, ap 1550–pēc 1600) – vācu izcelsmes Livonijas 

hronists  235
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Brastiņš Ernests (1892–1942) – mākslas teorētiķis, gleznotājs, publicists, pilskalnu pētnieks, dievturības 
pamatlicējs  96

Bratuškina Antoņina (dz. 1926) – nacionālās pretošanās kustības dalībniece  653
Braže Gustavs Vilhelms Zigmunds (arī Braše, Gustav Wilhelm Sigmund Brasche, 1802–1883) – vācbal

tiešu garīdznieks, literāts, valodnieks  144
Brēdrihs Silvio Aloizs Makss (Silvio Alois Max Broedrich, 1870–1952) – vācbaltiešu barons, viens no 

vācu kolonizācijas idejas realizētājiem un veicinātājiem Baltijā  360
Breidaks Antons (1932–2002) – valodnieks  116, 121, 122, 232, 235
Breikšs Dailonis (1911–1952) – nacionālo partizānu komandieris Cēsu apriņķī, segvārds “Kundziņš”  

650
Breitigams Oto (Otto Bräutigam, 1895–1992) – vācu diplomāts, jurists, Vācijas okupēto Austrumu 

apgabalu ministrijas Galvenās politiskās nodaļas vadītājs  478
Brežgo Boļeslavs (1887–1957) – vēsturnieks  291
Brežņevs Leonīds (Леонид Ильич Брежнев, 1906–1982) – PSKP CK ģenerālsekretārs, PSRS Augstākās 

padomes Prezidija priekšsēdētājs  526, 543, 652, 658
Brēmenes Ādams, sk. Ādams no Brēmenes 
Brendidžs Džeimss (Brundage James Artur, dz. 1929) – ASV vēsturnieks, Indriķa hronikas tulkotājs 

angļu valodā 187, 198
Briedis Frīdrihs (1888–1918) – 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka komandieris  367, 377
Briedis Jānis – Latviešu strēlnieku padomju divīzijas 5. pulka komandieris  381
Briedis Kārlis – Latviešu strēlnieku padomju divīzijas 2. pulka emisārs (komisārs)  387
Brigaders Jānis (1882–1905) – skolotājs  350
Brimmers Mihaels Filips Engelbrehts fon (Michael Philipp Engelbrecht von Brümmer, 1848–1912) – 

vācbaltiešu barons, Odzienas muižas īpašnieks  355
Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fricis Treilands, 1846–1907) – folklorists, jaunlatvietis, dzejnieks, tulkotājs  

92, 93, 143
Broce Johans Kristofs (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) – vācu izcelsmes apgaismības laikmeta 

mākslinieks, etnogrāfs, vēsturnieks, novadpētnieks  150, 154, 155, 158, 176, 246
Brozovičs Dalibors (Dalibor Brozović, 1927–2009) – horvātu valodnieks  116
Bruinings Karls fon (Karl (Carl) von Bruiningk, 1742–1848) – vācbaltiešu liberālis, muižnieks  288
Bruno no Kvērfurtes (arī Bonifācijs, Bruno (Bonifacius) von Querfurt, ap 974–1009) – katoļu svētais, 

mūks, arhibīskaps  194
Bruņenieks Mārtiņš (1866–1950) – filologs, mitoloģijas pētnieks  104
Brūvers Olafs (dz. 1947) – disidents, cilvēktiesību aizstāvis, “Gaismas akcijas” dalībnieks  660
Brūvers Pāvils (dz. 1949) – disidents, radio “Brīvā Eiropa” žurnālists, teologs  660
Bula Dace (dz. 1960) – folkloriste  88, 95, 99
BulaksBalahovičs Staņislavs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940) – karaspēka vienības koman

dieris Krievijas Ziemeļrietumu armijā, Igaunijas, pēc tam – Polijas armijā  419
Būmeisters Juris (1918–2000) – disidents, LSDSP biedrs  664
Burkins Augusts (1871–1942) – skolotājs  144
Bušs Džordžs (George Walker Herbert Bush, dz. 1924) – ASV prezidents  686
Butulis Ilgvars (dz. 1948) – vēsturnieks  446, 495

C
Caunītis Juris (1826–1861) – skolotājs, publicists, sabiedrisks darbinieks, jaunlatviešu kustības dalīb

nieks  318
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Celmiņš Gustavs (1899–1968) – politiķis, organizācijas “Pērkonkrusts” līderis, nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieks  486, 637

Cicerons (Marcus Tullius Cicero, 106–43 pr. Kr.) – Romas valstsvīrs, politiķis, jurists, filozofs  281
Cielēns Fēlikss (1888–1964) – jurists, politiķis, publicists, Saeimas deputāts, ministrs, nacionālās preto

šanās kustības dalībnieks  487
Cimmermans Ulrihs Johans (Ulrich Johann Zimmermann, 1737–1796) – luterāņu garīdznieks, peda

gogs 241
Cimze Jānis (1814–1881) – pedagogs, tautasdziesmu vācējs, latviešu kora mūzikas pamatlicējs  90, 91, 

95
Cinege Lajošs (Lajos Czinege, 1924–1998) – Ungārijas Tautas Republikas aizsardzības ministrs  627
Circāns Antons (1918–1947) – LNPA štāba sakaru daļas priekšnieks, vēlāk štāba priekšnieks, segvārds 

“Vārpa”  647

Č
Čailds Gordons (Vere Gordon Childe, 1892–1957) – austrāliešu arheologs, filologs  48
Čakste Jānis (1859–1927) – jurists, Latvijas Valsts prezidents  502, 639, 658
Čakste Konstantīns (1901–1945) – tiesību zinātnieks, politiķis, nacionālās pretošanās kustības dalīb

nieks, Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētājs  482, 483, 486, 487, 639, 640
Čārlzs II (Charles II, 1630–1685) – Skotijas karalis, arī Anglijas un Īrijas karalis  266
Čerņenko Konstantīns (Константин Устинович Черненко, 1911–1985) – PSKP CK ģenerālsekretārs, 

PSRS Augstākās padomes Prezidija priekšsēdētājs  658
Čerņičenko Staņislavs (Станислав Валентинович Черниченко, dz. 1935) – krievu starptautisko at

tiecību speciālists  462, 463
Červinskis Jurijs (Юрий Евгеньевич Червинский, dz. 1937) – LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks  566, 

589
Čērčils Vinstons (Winston Churchill, 1874–1965) – britu politiķis, Lielbritānijas premjerministrs  648
Čičerins Georgijs (Георгий Васильевич Чичерин, 1872–1936) – padomju valsts darbinieks, diplomāts  

513

D
Dabrelis (Dabrel, Dobrel, Dabrelus, ?–1211) – Turaidas lībiešu zemes Gaujas kreisajā krastā vecākais  

192, 202, 205, 206
Dailide Prans (Pranas Dailidė, 1888–1965) – Lietuvas diplomāts, sūtnis Latvijā  518
Dambe Vallija (1912–1995) – valodniece  122
Dambītis Roberts (1881–1957) – Latvijas armijas ģenerālis  399
Daniševskis Jūlijs Kārlis (1884–1938) – viens no latviešu boļševiku vadītājiem, Padomju Latvijas valdī

bas priekšsēdētāja vietnieks  374, 381, 387, 425
Dankers Oskars (1883–1965) – Latvijas armijas ģenerālis, Ostlandes Latvijas ģenerālapgabala pašpār

valdes iekšlietu ģenerāldirektors  504
Daragans Josifs (Иосиф Федорович Дараган, 1848–1918?) – Rīgas–Orlas dzelzceļa priekšnieks  346
Dardzāns Pēteris (1889–1985) – 1. Daugavgrīvas pulka virsnieks, vēlāk Troickas bataljona komandieris  

392
Dārijs (Dārayava(h)uš, 522–486 pr. Kr.) – Persijas valdnieks  39
Dauge Juris (1835–1910) – rakstnieks, skolotājs, jaunlatviešu kustības dalībnieks  318
Daugerūts (Daugeruthe, Dangeruthe, ?–1213) – lietuviešu vecākais  189, 196
Dēbners Augusts (Christian August Karl Döbner, 1800–1873) – vācu izcelsmes mācītājs, bibliogrāfs  144
Deglavs Augusts (1862–1922) – rakstnieks, preses darbinieks  318, 328
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Deiviss Normans (Norman Davies, dz. 1939) – britu vēsturnieks  474
Dekanozovs Vladimirs (Владимир Георгиевич Деканозов, 1898–1953) – PSRS drošības dienestu, par

tijas un valdības funkcionārs, ārlietu tautas komisāra vietnieks  521, 522
Delle Nikolajs (1851–1939) – saimniecisks un sabiedrisks darbinieks  355
Deņikins Antons (Антон Иванович Деникин, 1872–1947) – krievu ģenerālis, Krievijas Dienvidu 

bruņoto spēku virspavēlnieks  389, 390, 394
Depkins Liborijs (Liborius Depkin, 1652–1708) – vācbaltiešu garīdznieks, leksikogrāfs  133, 196
Derevjanskis Vladimirs (Владимир Константинович Деревянский, 1894–1980) – PSRS pilnvarotais 

pārstāvis Latvijā 1940. gadā  532
Dērings Frīdrihs Jūliuss (Friedrich Julius Döring, 1818–1898) – vācu izcelsmes skolotājs, mākslas vēs

turnieks, bibliotekārs  146
Dimitrijevs Radko (Радко Димитриев, 1859–1918) – bulgāru izcelsmes Krievijas armijas ģenerālis, 

12. armijas pavēlnieks  367, 370, 375
Dinsbergs Ernests (arī Ernests Dinsberģis, 1816–1902) – skolotājs, tulkotājs rakstnieks, sabiedrisks 

darbinieks, jaunlatviešu kustības dalībnieks  137, 321
Dini Pjetro Umberto (Pietro Umberto Dini, dz. 1960) – itāļu valodnieks, tulkotājs  116, 119
Dīriķis Bernhards (1831–1892) – jaunlatviešu kustības dalībnieks, preses darbinieks, Rīgas Latviešu 

biedrības priekšsēdētājs  328
Dirkems Emils Dāvids (Émile David Durkheim, 1858–1917) – franču sociologs, sociālpsihologs, filozofs  

315
Dišlers Kārlis (1878–1954) – jurists, valsts darbinieks, rakstnieks  431, 436
Dītrihs III Damerovs (Dietrich III Damerow, ?–ap 1410) – Tērbatas bīskaps  226
Djakonovs Igors (Игорь Михайлович Дьяконов, 1915–1999) – krievu vēsturnieks, lingvists  47
Djomins Ņikita (Никита Степанович Демин, 1910–1989) – Baltijas kara apgabala Kara padomes 

loceklis, Politiskās pārvaldes priekšnieks  535
DoroņinaLasmane Lidija (dz. 1925) – disidente, politiski represētā  661
Dorošenko Vasilijs (1921–1992) – vēsturnieks  229, 231
Dozītis Kārlis (1894–1939) – Latviešu strēlnieku padomju divīzijas komisārs  379
Drava Kārlis (1911–1947) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  642
Dravnieks Jēkabs (1858–1927) – skolotājs, leksikogrāfs  142, 144
Dravnieks Mārcis (19. gs.) – latviešu zemnieks  301
Drehslers Oto Heinrihs (arī Drekslers, Otto-Heinrich Drechsler, 1895–1945) – Ostlandes Latvijas ģene

rālapgabala ģenerālkomisārs  475, 477, 479, 481, 485
Dreijers Māris (dz. 1947) – LPSR VDK 5. daļas priekšnieka vietnieks  590, 591
Dreijmanis Pāvils (1895–1953) – arhitekts  443–445
Dreselis Georgs (Georg Dressell, 1654–1698) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, valodnieks  131
Drivinalds (arī Drunvalds, Drivinalde, 13. gs.) – Tālavas valdnieka Tālibalda dēls  197, 200, 201
Drīzule Rita (1921–2017) – folkloriste  104
Duglass Roberts (Robert Douglas, 1611–1662) – zviedru armijas virspavēlnieks  265
Dumpis Olga (1893–1942) – dzelzceļa darbiniece  564
Dunsdorfs Edgars (1904–2002) – vēsturnieks, ekonomists  150, 152, 220, 221, 223, 230, 231, 237, 426, 

696, 697
Dūsburgas Pēteris (Petri de Dusburg, ?–ap 1326) – vācu ordeņbrālis, hronists, “Prūsijas zemes hronikas” 

autors  43
Džemisons Roberts (Robert Jamieson, 1772–1844) – skotu folklorists, antikvārs  89
Džoiss Džeimss (James Augustine Aloysius Joyce, 1882–1941) – īru rakstnieks  688
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E
Eglītis Anšlavs (1906–1993) – rakstnieks, žurnālists, gleznotājs  688
Eglītis Augusts (1896–1966) – LPSR iekšlietu tautas komisārs, vēlāk iekšlietu ministrs, ģenerālmajors  

646
Einhards (Einhardus, ap 770–840) – hronists, Kārļa Lielā biogrāfs  41
Einhorns Pauls (Paul Einhorn, 1590?–1655) – vācu teologs, mācītājs, kultūrvēsturnieks  85, 87, 112, 

118, 130, 177, 240
Eizenharts Ulrihs (Eisenhardt Ulrich, dz. 1937) – vācu jurists, pedagogs  286
Eizens Johans Georgs (Johann Georg Eisen, 1717–1779) – vācu izcelsmes garīdznieks, publicists  289
Ekšteins Modris (dz. 1943) – vēsturnieks, rakstnieks  473
Ēķis Ludvigs (1892–1943) – sabiedrisks darbinieks, politiķis, finanšu ministrs  448–452
Elgers Georgs (Georg Elger, 1585–1672) – katoļu priesteris, garīgo tekstu autors, tulkotājs  132, 145
Elizabete (Petrovna), sk. Romanova Elizabete
Endzelīns Jānis (1873–1961) – valodnieks  97, 116, 118, 122, 143, 146, 147, 637
Engelss Frīdrihs (Friedrich Engels, 1820–1895) – vācu filozofs, uzņēmējs  290
Ērglis Dzintars (dz. 1967) – vēsturnieks  482, 486, 487
Erks Ludvigs (Ludwig Erk, 1807–1883) – vācu mūziķis, komponists  91
Ermanariks (Ermanarich, Hermanarich, ?–376) – ostgotu karalis  40
Ezergailis Andrievs (arī Andrew Ezergailis, dz. 1930) – vēsturnieks  472, 486, 488, 490, 696
Ezeriņš Jānis (1894–1944) – Latvijas armijas ģenerālis  400

F
Fabrīcijs Dionīsijs (Dionysius Fabricius, 16.–17. gs.) – jezuītu prāvests Pārdaugavas hercogistē, hronists  

106, 234
Felders Bjerns (Björn Felder, dz. 1974) – vācu vēsturnieks  448
Feldmans Espers (Еспер Александрович Фельдман, 1854–1913) – Krievijas impērijas armijas virs

nieks, viens no soda ekspedīcijas vadītājiem Vidzemē  355
Felkerzāms Hamilkārs fon (Hamilcar von Foelkersahm/Fölkersahm, 1811–1856) – vācbaltiešu liberālis, 

Vidzemes bruņniecības landmaršals  296
Felkerzāms Hamilkārs fon (Hamilcar Eugen Magnus Baron von Foelkersahm/Fölkersahm, 1854–1929) – 

vācbaltiešu jurists, labēji liberāls politisks darbinieks, Krievijas Domes deputāts  284, 289
Felkerzāms Melhiors fon (Melchior von Fölckersam, 1601–1665) – Kurzemes hercogu padomnieks, 

hercogistes kanclers  266
Fihte Johans Gotlībs (Johann Gottlieb Fichte, 1762–1814) – vācu filozofs, vācu nacionālisma teorētiķis  

332
Filbijs Kims (Kim Philby, 1912–1988) – angļu specdienesta darbinieks, padomju izlūkdienesta aģents  

591
Filips no Raceburgas (Philipp von Ratzeburg, ?–1215) – Raceburgas bīskaps  200
Fīrekers Kristofors (Christoph Fürecker, ap 1615–1684 vai 1685) – vācbaltiešu valodnieks, leksikogrāfs, 

dzejnieks  84, 130, 133, 233
Fišers Johans (Johann Fischer, 1636–1705) – Vidzemes ģenerālsuperintendents  134
Flosmana Urzula (Floßmann Ursula, dz. 1944) – vācu politoloģe, vēsturniece, antropoloģe  292
Fords Džeralds (Gerald Rudolph Ford, 1913–2006) – ASV prezidents  680
Francisks no Moliano (Franciscus de Moliano, 13. gs.–14. gs.) – Romas pāvesta sūtnis un inkvizitors 

Livonijā  211
Fredbergs Arvids (Erik Lars Arvid Fredborg, 1915–1996) – zviedru žurnālists  472
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Freitāgs fon Loringhofens Leons Baltazars (Leon Balthasar Gaston Freytag von Loringhoven, 1870–
1935) – militārpersona, pirmais Baltijas landesvēra komandieris  400

Freizers Malkolms (Malcolm Fraser, 1930–2015) – Austrālijas premjerministrs  661
Frībe Vilhelms Kristiāns (Wilhelm Christian Friebe, 1762–1811) – vācbaltiešu teologs, mājskolotājs, 

publicists, apgaismotājs  313
Frīdrihs III (Friedrich III von Hohenzollern, 1657–1713) – BrandenburgasPrūsijas kūrfirsts, pirmais 

Prūsijas karalis  269
Frīdrihs Vilhelms, sk. Hoencollerns Frīdrihs Vilhelms
Frīdrihsons Jānis (arī Jānis Skrauja, 1892–1941) – Latvijas drošības dienesta darbinieks, Iekšlietu minis

trijas Drošības policijas departamenta direktors  428
Fročers Verners (Werner Frotscher, dz. 1937) – vācu jurists, tiesību zinātnieks  280

G
Gabrāns Antons (1924–1949) – nacionālo partizānu komandieris Abrenes apriņķī, segvārds “Zemi

tāns”  649
Gailis (Gayle, 13. gs. pirmā puse) – Mežotnes vecākais  192
Galvanausks Ernests (Ernestas Galvanauskas, 1882–1967) – Lietuvas valsts darbinieks, ministru prezi

dents, vairāku valdību ministrs  521
Gamkrelidze Tamazs (Тамаз Валерианович Гамкрелидзе, dz. 1929) – gruzīnu lingvists  47
GardaRozenberga Ieva (dz. 1980) – filoloģe, mutvārdu vēstures pētniece  482
Gedvils Mečislovs (Mečislovas Gedvilas, 1901–1981) – Lietuvas KP funkcionārs, Lietuvas PSR iekšlietu 

ministrs  521
Geifmane Anna (Anna Geifman, dz. 1962) – amerikāņu vēsturniece  353
Geno Žans (Jean Guéneau, 1887–1946) – Francijas kara flotes inženieris  374
Georgijevs Vladimirs (Владимир Иванов Георгиев, 1908–1986) – bulgāru lingvists  47
Gerhards Guntis (dz. 1966) – bioarheologs  185, 221
Gerveders (Gerveder, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Gēte Johans Volfgangs fon (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) – vācu dzejnieks, rakstnieks, 

dabaszinātnieks, valsts darbinieks  315, 316
Giberno Montserrata (Maria Montserrat Guibernau i Berdún, dz. 1960) – katalāņu politoloģe, socioloģe  

311, 335
Gimbutiene Marija (Marija Gimbutienė, 1921–1994) – lietuviešu izcelsmes amerikāņu arheoloģe  48, 

100, 117
Girininks Aļģirds (Algirdas Girininkas, dz. 1949) – lietuviešu arheologs  48
Gliks Ernsts (Johann Ernst Glück, 1652–1705) – vācu mācītājs, tulkotājs  134, 135
Goce Ernsts (Ernst Gotze, ?–1905) – fabrikas direktors Jelgavā  341
Godmanis Ivars (dz. 1951) – fiziķis, ministru prezidents, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts   

686
Golcs Rīdigers fon der (Rüdiger Graf von der Goltz, 1865–1946) – vācu ģenerālis, grāfs, vācu militāro 

spēku komandieris Latvijā  384, 386, 402, 404–407
Goldmanis Jānis (1875–1955) – politiķis, Krievijas Valsts domes deputāts, Latvijas apsardzības ministrs  

364
Gopers Kārlis (1876–1941) – latviešu strēlnieku virsnieks, Latvijas armijas ģenerālis  377
Gorbačovs Mihails (Михаил Сергеевич Горбачев, dz. 1931) – PSKP CK ģenerālsekretārs, PSRS prezi

dents  588, 589, 592, 626, 627, 631, 651, 686
Gorbunovs Anatolijs (dz. 1942) – politiķis, LKP CK sekretārs, Latvijas Republikas Augstākās padomes 

priekšsēdētājs  608
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Gordejevs Ivans (Иван Иванович Гордеев, 1855–?) – Krievijas impērijas armijas virsnieks  354
Goreliks Konstantīns (1908–1935) – Latvijas armijas kareivis  421
Grabis Rūdolfs (1906–1996) – valodnieks  130
Graudonis Jānis (1913–2005) – vēsturnieks, arheologs  122
Grava Uldis (1938–2018) – žurnālists, sabiedrisks darbinieks, politiķis, Saeimas deputāts  680
Grāvere Rita (dz. 1947) – vēsturniece, bioarheoloģe  179
Grāversons Jānis (1914–1950) – nacionālais partizāns  650
Grāvītis Eduards (1913–1973) – luterāņu garīdznieks, nacionālais partizāns  647
Grīnbergs Gustavs Jēkabs (1884–1981) – Latvijas armijas pulkvedis  399
Grīnfelde Lia (Liah Greenfeld, dz. 1954) – socioloģe, politoloģe, antropoloģe  316
Grīniņš Ferdinands (1884–1906) – LSDSP kaujinieks  360
Grīns Vorviks (Worwick Greene, 1879–1929) – ASV misijas vadītājs Baltijas valstīs  420
Grīviņš Jānis (19. gs.) – latviešu zemnieks  301
Grosvalds Oļģerts (1884–1962) – diplomāts  507
Gubarevs Aleksejs (Алексей Александрович Губарев, 1931–2015) – PSRS kosmonauts, PSRS Aizsar

dzības ministrijas pētnieciskā institūta direktora vietnieks  626
Guckovs Karls Ferdinands (Karl Ferdinand Gutzkow, 1811–1878) – vācu rakstnieks, dramaturgs, žur

nālists, kustības “Jaunā Vācija” dalībnieks  309
Gulbis Fricis (1891–1956) – fiziķis, pedagogs, Baltijas universitātes izveidotājs un pirmais prezidents  

693
Gusakovskis Josifs (Иосиф Ираклиевич Гусаковский, 1904–1995) – Baltijas kara apgabala karaspēka 

pavēlnieks, ģenerālleitnants  535
Gustavs II Ādolfs (Gustav II Adolf, 1594–1632) – Zviedrijas karalis  256

Ģ
Ģedimins (Gediminas, ap 1275–1341) – Lietuvas dižkunigaitis  218, 233
Ģerulis Jurģis (arī Georgs Gerulis, Georg Gerullis, 1888–1945) – lietuviešu izcelsmes vācu valodnieks  

235

H
Hāberlands Kristofs (Christoph Haberland, 1750–1803) – vācbaltiešu arhitekts, Rīgas galvenais būv

meistars  444
Hāmanis Johans Georgs (Johann Georg Hamann, 1730–1788) – vācu rakstnieks, filozofs, mistiķis  86, 88
Harders Johans Jākobs (Johann Jakob Harder, 1734–1775) – vācu garīdznieks, pedagogs, folklorists  84, 

88, 112
Harders Kristofs (Christoph Harder, 1747–1818) – vācu grāmatu izdevējs, literāts, letonists  85
Haselblats Verners (Werner Hasselblatt, 1890–1958) – vācu mazākumtautību tiesību eksperts, jurists, 

politiķis  475
HauzenbergaŠturma Edīte (1901–1983) – valodniece  98
Hedviga Eleonora (Hedvig Eleonora, 1636–1715) – Zviedrijas karaliene  153
Heine Heinrihs (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856) – vācu dzejnieks, žurnālists, esejists, 

literatūras kritiķis, literātu grupas “Jaunā Vācija” dalībnieks  309, 316
Henings Detlefs (Detlef Henning, dz. 1959) – vācu vēsturnieks  336
Herders Johans Gotfrīds (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) – vācu dzejnieks, teologs, filozofs  

84, 86, 88, 89, 99, 112
Hērodots (Hēródotos, ap 484–ap 425 pr. Kr.) – sengrieķu vēsturnieks  39
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Heselbergs Heinrihs (Heinrich Hesselberg, 1792–1848) – vācu garīdznieks  139
Hildebrands Mihaels (Michael Hildebrand, 1433–1509) – Rīgas arhibīskaps  249
Hilperts Karls (Carl Hilpert, 1888–1948) – vācu militārpersona, armijas grupas “Kurland” pavēlnieks, 

ģenerālis  480
Himlers Heinrihs (Heinrich Himmler, 1900–1945) – nacistiskās Vācijas politiķis, SS reihsfīrers  476, 

478–480, 491
Himmelštīrns Reinholds Johans Ludvigs Samsons fon (Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmel-

stiern, 1778–1858) – vācbaltiešu jurists, filozofs, tiesnesis  293
Hince Henneke (Henneke Hintze/Hintzke, 15. gs.) – lībiešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  225
Hitlers Ādolfs (Adolf Hitler, 1889–1945) – austriešu izcelsmes vācu politiķis, Vācijas kanclers, diktators  

429, 431, 456, 459–461, 475, 477, 479, 518
Hlodvigs I (Clovis, Hlodowig, ap 466–511) – saliešu franku valdnieks  181, 190
Hļebņikovs Nikolajs – LPSR VDM Daugavpils nodaļas darbinieks  654
Hobsbaums Ēriks (Eric Hobsbawm, 1917–2012) – britu marksistiskais vēsturnieks  310
Hoencollerna Elizabete Sofija (Elisabeth Sophie von Hohenzollern, 1674–1748) – BrandenburgasPrūsi

jas princese, Kurzemes un Zemgales hercogiene  269
Hoencollerns Frīdrihs Vilhelms (Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, 1620–1688) – Brandenburgas

Prūsijas kūrfirsts  264
Hofmanis Andrejs (1830–?) – militārpersona, Brīvības cīņu dalībnieks  422
HolšteinsGotorfs Georgs Ludvigs (Georg Ludwig von Schleswig-Holstein-Gottorf, 1719–1763) – Hol

šteinasGotorfas princis  272
Horācijs (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 pr. Kr.) – romiešu dzejnieks  316
Horunženko Aleksandrs (Александр Александрович Хорунженко, 1847–?) – Krievijas militārs dar

binieks  353
Hrohs Miroslavs (Miroslav Hroch, dz. 1932) – čehu vēsturnieks, politologs  312
Hruščovs Ņikita (Никита Сергеевич Хрущев, 1894–1971) – politiķis, PSKP CK pirmais sekretārs, 

PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs  538, 543, 572, 580, 652, 655, 659, 665
Hupels Augusts Vilhelms (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) – vācbaltiešu mācītājs, vēsturnieks, 

publicists  85, 88, 112, 288

I
Īdens Antonijs (Anthony Eden, 1897–1977) – britu politiķis, Lielbritānijas ārlietu ministrs  434
Idrīsī (Abū Abdallāhs ibn Muhammeds al Idrīsī, 1100–1165) – arābu ģeogrāfs, kartogrāfs, ēģiptologs  

42
Ilo (Ylo, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Ikšķilē  204
Imaks Jānis (1882–1919) – militārpersona, Latvijas Pagaidu valdības bruņoto spēku pulkvedisleitnants 

(apakšpulkvedis)  400
Indāns Jānis Teodors (1895–1941) – militārpersona, nacionālais partizāns  650
Indriķis (Heinricus de Lettis, Heinrich von Lettland, ap 1187–pēc 1259) – katoļu priesteris, Indriķa 

( Livonijas) hronikas autors  28, 34, 43, 74, 102, 121, 126, 177, 184, 185, 187, 189, 192, 196–200, 
204, 208, 210, 211, 217, 220, 241

Ingvars (Ynguar, 1016–1041) – zviedru karaļa Olava dēls  42, 209
Innocents IV (Innocentius IV, īst. v. Sinibaldo Fieski, Sinibaldo Fieschi, ap 1195–1254) – Romas pāvests  

202
Ivanovs Vjačeslavs (Вячеслав Всеволодович Иванов, dz. 1929) – krievu valodnieks  47, 108
Ivans IV Bargais (Иоaнн IV Васильевич Рюрикович, 1530–1584) – Krievijas cars  217, 249
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J
Jakutis Boleslovs (Boleslovas Jakutis, 1890–1969) – Lietuvas militārais atašejs, pulkvedis  519
Jannaus Heinrihs Johans fon (Heinrich Johann von Jannau, 1753–1821) – vācbaltiešu garīdznieks, vēs

turnieks, publicists, apgaismotājs  313
Jansons Jēkabs (1886–1938) – LSDSP biedrs, revolucionārās kustības dalībnieks  346
Jansons Kārlis (1896–1986) – tēlnieks  175
Jaroslavs Gudrais (Ярослав Владимирович Мудрый, ap 978–1054) – Kijevas lielkņazs  194
Javoišs Bruno (dz. 1941) – Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta students, disidents  657
Jēgens Ojārs (1924–1993) – dzejnieks, mākslinieks, grāmatizdevējs  84
Jēgers Benjamiņš (1915–2005) – bibliogrāfs, pedagogs  696, 697
Jekelns Frīdrihs (Friedrich August Jeckeln, 1895–1946) – SS obergrupenfīrers, augstākais SS un policijas 

vadītājs Ostlandē  474, 475, 482
Jeļcins Boriss (Борис Николаевич Ельцин, 1931–2007) – KPFSR Augstākās padomes priekšsēdētājs, 

Krievijas Federācijas prezidents  623, 624
Johans VI Ambundi, sk. Ambundi Johanness
Johans Albrehts I (Johann Albrecht I, 1525–1576) – Mēklenburgas hercogs  251
Johansens Pauls (Paul Johansen, 1901–1965) – dāņu izcelsmes igauņu vēsturnieks  217, 242
Johansons Andrejs (1922–1983) – kultūrvēsturnieks, rakstnieks  84, 86, 104
Johansons Edmunds (1936–2017) – LPSR VDK priekšsēdētājs  560, 562, 566, 570, 579, 582–584, 589, 

590
Jordans (Jordanes, ap 500–552) – alānu valdnieka Kandaka notārs, vēlāk garīdznieks  40, 41
Jordanskis Nikolajs (Николай Иванович Иорданский) – Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljona 

2. rotas komandieris 1905. gadā  339
Judeņičs Nikolajs (Николай Николаевич Юденич, 1862–1933) – krievu militārpersona, Krievijas zie

meļrietumu antiboļševistisko spēku virspavēlnieks  390, 411, 419, 420, 499
Jungingens Konrāds fon (Konrad von Jungingen, 1355/1360–1407) – Vācu ordeņa virsmestrs  230
Jurevičs Pauls (1891–1981) – skolotājs, filozofs  691
Jurgens Jānis (1900–1983) – LKP CK sekretārs, LVU rektors  533
Jurjāns Andrejs (arī Jurjānu Andrejs, 1856–1922) – komponists, folklorists  95, 96

K
Kaktiņš Kristaps (arī Kristaps Kaktings, 1801–1867) – literāts, reliģisku sacerējumu autors, sabiedrisks 

darbinieks  315
Kalējs Oskars (1902–1993) – mākslinieks, Daugavpils Vēstures muzeja dibinātājs  197
Kalnbērziņš Jānis (1893–1986) – LKP CK pirmais sekretārs  533, 536, 653, 654, 656–658
Kalniņš Bruno (1899–1990) – politiķis, viens no vadošajiem LSDSP darbiniekiem, LSDSP Ārzemju 

komitejas priekšsēdētājs  425, 468, 587
Kalniņš Juris (1847–1919) – skolotājs, žurnālists  142, 146
Kalniņš Krišjānis (1847–1885) – jaunlatvietis, advokāts, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs  143, 

328
Kalniņš Voldemārs (1907–1981) – jurists, pedagogs  300, 301
Kalpaks Oskars (1882–1919) – Latvijas Republikas pirmās latviešu karaspēka daļas komandieris, pulk

vedis  400, 402
Kaļedins Aleksejs (Алексей Максимович Каледин, 1861–1918) – krievu ģenerālis, Donas kazaku 

 atamans  378
Kambala Staņislavs (1893–1941) – sabiedrisks un politisks darbinieks, Latgales pārstāvis Latvijas Tautas 

padomē  399

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Kameņeckis Vitolds (Witold Kamieniecki, 1883–1964) – Polijas vēsturnieks, Polijas diplomāts, diplomā
tiskais pārstāvis Latvijā  501

Kameņevs Sergejs (Сергей Сергеевич Каменев, 1881–1936) – pulkvedis, Padomju Krievijas visu bru
ņoto spēku virspavēlnieks  389

Kaminiskis Jānis (1878–1942) – būvinženieris, sabiedrisks darbinieks, valsts kontrolieris, finanšu 
 ministrs  439, 454, 455

Kangeris Kārlis (dz. 1948) – vēsturnieks  482
Kapelers Andreass (Andreas Kappeler, dz. 1943) – šveiciešu vēsturnieks  336
Karidis Miķelis (Micheell Karidis, 15. gs.) – lībiešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  225
Karigers Jans (Jan Kariger, 1664–1729) – jezuītu misionārs, valodnieks  136
Kārlis X Gustavs (Karl X Gustav, 1622–1660) – Zviedrijas karalis  265
Kārlis XI (Karl XI, 1655–1697) – Zviedrijas karalis  134, 272
Kārlis Lielais (Carolus Magnus, 742–814) – Franku valsts karalis, Karolingu dinastijas pārstāvis  41, 89
Kārlis no Saksijas (Karl von Sachsen, 1733–1796) – Saksijas princis, Kurzemes hercogs  272
Karols II (Carol al II-lea al României, 1893–1953) – Rumānijas karalis  432
Kasiodors (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, ap 490–583) – ostgotu karaļa Teodoriha Lielā galma 

ierēdnis un iekšlietu ministrs, vēsturnieks  40
Kašņikovs Filips (Филипп Иванович Кашников, 1904–1971) – LKP CK otrais sekretārs  534
Katkovs Mihails (Михаил Никифорович Катков, 1818–1887) – krievu žurnālists, laikraksta 

“Mосковские ведомости” redaktors  325
Katrīna II, sk. Romanova Katrīna II
Kaudzīte Matīss (1848–1926) – rakstnieks, skolotājs  142, 145, 329
Kauliņš Jānis (1863–1940) – pedagogs, valodnieks  146
Kaupo (Caupo, ?–1217) – Turaidas lībiešu vecākais  74, 77, 187, 192, 204–206, 211, 213
Kazāks Jēkabs (1895–1920) – gleznotājs modernists  553
Kažociņš Indulis (1917–2000) – vēsturnieks  473
Kebins Johanness (Johannes (Ivan) Käbin, 1905–1999) – Igaunijas KP CK pirmais sekretārs  535
Kelhs Kristiāns (Christian Kelch, 1657–1710) – vācu izcelsmes igauņu luterāņu garīdznieks, hronists  

238
Kemps Francis (1876–1952) – literāts, politiķis, kultūras darbinieks, Satversmes sapulces un Saeimas 

deputāts  147
Kerenskis Aleksandrs (Александр Федорович Керенский, 1881–1970) – Krievijas pilsoniskās Pagaidu 

valdības priekšsēdētājs  375
Ketlere Elizabete Magdalēna (Elisabeth Magdalena Kettler, 1580–1649) – Kurzemes un Zemgales her

cogiene  257
Ketlere Sofija (Sophia Kettler, 1582–1610) – Prūsijas hercogistes princese, Kurzemes un Zemgales her

cogiene  257
Ketlers Ferdinands (Ferdinand Kettler, 1655–1737) – Kurzemes un Zemgales hercogs  269, 270
Ketlers Frīdrihs (Friedrich Kettler, 1569–1642) – Zemgales hercogs, vēlāk Kurzemes un Zemgales her

cogs  253–260, 274
Ketlers Frīdrihs Kazimirs (Friedrich Casimir Kettler, 1650–1698) – Kurzemes un Zemgales hercogs  

261, 267–269
Ketlers Frīdrihs Vilhelms (Friedrich Wilhelm Kettler, 1692–1711) – Kurzemes un Zemgales hercogs  

269, 270
Ketlers Gothards (Gotthard Kettler, 1517–1587) – pēdējais Livonijas mestrs, pirmais Kurzemes un 

Zemgales hercogs  249–253
Ketlers Jēkabs (Jakob Kettler, 1610–1682) – Kurzemes un Zemgales hercogs  257–260, 262–267
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Ketlers Vilhelms (Wilhelm Kettler, 1574–1640) – Kurzemes hercogs  253–255, 257, 258, 260–262
Kiparskis Valentīns (Valentin Julius Aleksandr Kiparsky, 1904–1983) – somu valodnieks  118, 235, 242
Kirhenšteins Augusts (1972–1963) – mikrobiologs, LPSR valsts un sabiedrisks darbinieks  462, 464, 

468, 469, 480, 522, 536
Kirjāns (Kyrianus, ?–1206) – kristīts lībietis Ikšķilē  206
Klaustiņš Roberts (1875–1962) – literatūrvēsturnieks, kritiķis, rakstnieks, grāmatniecības apskatnieks  

97
Klemkens Mihaels (Michael Klemken, 1657–1741) – tulkotājs  134
Klīve Visvaldis (1931–2003) – garīdznieks, pedagogs, vēsturnieks  696
Klotilde (Chrodechild, Chrodichild, ap 474–544) – franku valdniece, katoļu un pareizticīgo svētā  190
Kļaviņa Sarma (dz. 1941) – valodniece  143
Kļaviņš Paulis (1928–2016) – mācītājs, “Gaismas akcijas” vadītājs  587
Kobulovs Bogdans (Богдан Захарович Кобулов, 1904–1953) – PSRS iekšlietu ministra pirmais viet

nieks, ģenerālpulkvedis  648
Kocebū Georgs fon (Georg von Kotzebue) – Kurzemes žandarmērijas apakšpulkvedis  321
Kociņš Fricis (1895–1941) – diplomāts, Latvijas sūtnis PSRS  459, 461
Kokare Elza (1920–2003) – folkloriste  104, 105
Kokars Imants (1921–2011) – diriģents  555
Kolčaks Aleksandrs (Александр Васильевич Колчак, 1874–1920) – admirālis, visu Krievijas antiboļše

vistisko sauszemes un jūras bruņoto spēku virspavēlnieks  392
Koncevičs Johaness (Johannes Koncewicz, arī Иван Петрович Концевич, ?–1913) – skolotājs, mācīb

grāmatu un vārdnīcu autors  145
Konorska Barbara (17. gs.) – poļu mužniece  172
Konovalovs Nikolajs (Николай Семенович Коновалов, 1907–1993) – PSKP Kaļiņingradas apgabala 

komitejas pirmais sekretārs  535
Konstantīns Nikolajevičs, sk. Romanovs Konstantīns Nikolajevičs
Koscjuško Tadeušs (arī Kostjuško, Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, 1746–1817) – poļu ģene

rālis, poļu sacelšanās vadonis  273
Kosovskis Tomašs (Tomasz Kossowski, 1798–1856) – poļu tautības katoļu garīdznieks, literāts, valod

nieks  138
Koško Arkādijs (Аркадий Францевич Кошко, 1867–1928) – kriminālizmeklēšanas darbinieks  341
Kozirevs Andrejs (Андрей Владимирович Козирев, dz. 1951) – KPSFR (Krievijas Federācijas) ārlietu 

ministrs  621
Kozirevs Semjons (Семен Павлович Козырев, 1907–1991) – PSRS diplomāts, ārlietu tautas komisāra 

vecākais palīgs  518
Krasnovs Pjotrs (Петр Николаевич Краснов, 1869–1947) – ģenerālis, Donas kazaku atamans  382
Krastiņš Jānis (1890–1983) – vēsturnieks  354
Kretulis Kārlis (1889–1938) – Padomju Krievijas, vēlāk PSRS drošības dienestu darbinieks  410
KrēveMickevičs Vincs (Vincas Krėvė-Mickevičius, 1882–1954) – lietuviešu rakstnieks, pedagogs, poli

tiķis, ministru prezidents, t.s. Lietuvas “tautas valdības” ministru prezidents  521
Krīgere Elizabete (?–1920) – kara ārste  416
Krišs (19. gs.) – latviešu zemnieks  301
Kroders Jānis (1851–1938) – pašvaldību darbinieks, revolucionārās kustības dalībnieks  350
Kroders Roberts (1892–1956) – teātra kritiķis, rakstnieks, tulkotājs  446
Krodznieks Jānis (arī Jānis Krīgers, 1851–1924) – vēsturnieks, pedagogs  178
Kronvalds Atis (arī Kronvaldu Atis, 1837–1875) – publicists, valodnieks, pedagogs  144, 327, 331, 332
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Krūmiņš Vilis (1919–2000) – LKP CK otrais sekretārs  534
Krupšaitis Justīns (Justynas Krupšaitis, ?–1920) – Lietuvas armijas karavīrs  504
Krūze Frīdrihs (Friedrich Karl Hermann Kruse, 1790–1866) – vācu vēsturnieks, ģeogrāfs, literāts  178
Kudreņickis Augusts (1904–1949) – nacionālo partizānu komandieris Abrenes apriņķī, segvārds 

“Grants”  648
Kūfalts Georgs (Georg Friedrich Ferdinand Kuphaldt, 1853–1938) – vācu daiļdārznieks, ainavu arhitekts  

175
Kulevene (Kulewene, 12. gs. beigas) –lībietis Ikšķilē  204
Kundziņš Kārlis (1883–1967) – luterāņu garīdznieks, arhibīskaps  637
Kundziņš Pauls (1888–1983) – arhitekts  443
Kurelis Jānis (1882–1954) – ģenerālis, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  392, 482, 641
Kurmins Jans (1790–1860) – lietuviešu izcelsmes katoļu garīdznieks, valodnieks  144, 145
Kursis Arnolds (1919–2012) – vēsturnieks  207
KursītePakule Janīna (dz. 1952) – literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, Saeimas deputāte  104, 

105
Kusbers Jans (Jan Kusber, dz. 1966) – vācu vēsturnieks  337
Kuzmins Fjodors (Федор Михайлович Кузьмин, 1937–2006) – Baltijas kara apgabala karaspēka pa

vēlnieks  608
Kuzmins Valdis (dz. 1976) – vēsturnieks  493
Kuzņecovs Fjodors (Федор Исидорович Кузнецов, 1898–1941) – Sarkanās armijas komandieris, 

ģenerāl leitnants  468
Kuzņecovs Matvejs (Матвей Сидорович Кузнецов, 1846–1911) – rūpnieks Krievijā  338
Kveks Teofils (1680–1736) – jezuītu misionārs  86
Kviesis Alberts (1881–1944) – politiķis, Latvijas Valsts prezidents  426

Ķ
Ķencis Toms (dz. 1985) – filozofs, folklorists  105
Ķeniņš Atis (1874–1961) – advokāts, izglītības darbinieks, dzejnieks, politiķis  503
Ķeniņš Tālivaldis (1919–2008) – komponists  689
Ķipurs Roberts (dz. 1977) – vēsturnieks  342
Ķirsons Māris (dz. 1940) – mācītājs  681
Ķūķis Krišs (1874–1945) – virsnieks, pulkvedis  504, 505

L
Lācis Jānis (1876–1942 vai 1943) – Rīgas strādnieks, LSDSP biedrs  345
Lācis Vilis (1904–1966) – rakstnieks, LPSR Tautas komisāru padomes (Ministru padomes) priekšsē

dētājs  533
Laidoners Johans (Johan Laidoner, 1884–1953) – Igaunijas armijas ģenerālis, armijas virspavēlnieks  

511, 522
Laime Sandis (dz. 1982) – folklorists  104
Laimiņš Antons (1857–1909) – pedagogs, mācību grāmatu autors  142
Lajāns (Layan, ?–1206) – kristīts lībietis Ikšķilē  206
Lamekins (Lammekinus, 13. gs. sākums) – kuršu valdnieks  76, 208, 209, 213, 276
Lammerss Hanss (Hans Lammers, 1879–1962) – nacistiskās Vācijas Valsts kancelejas šefs, Ā. Hitlera 

galvenais juridiskais padomnieks  477, 479
Lāms Ojārs (dz. 1965) – literatūrzinātnieks, pedagogs  332
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Lāms Visvaldis (1923–1992) – rakstnieks  575
Lamsinsi, brāļi (17. gs.) – tirgotāji un rēderi no Flisingenas  264
Lange Jākobs (Jacob Lange, 1711–1777) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, valodnieks  84, 136, 138, 

139
Langijs Johans (Johannes Langius, 1615–ap 1685–1690) – luterāņu garīdznieks, valodnieks  131, 133
Lanuā Žilbērs de (Gilbert de Lannoy, 1386–1462) – viduslaiku ceļojošs bruņinieks, diplomāts  76, 117, 

119, 123, 233, 234, 242
Lapiņš Jānis Eduards (1885–1941) – publicists, rakstnieks, pedagogs, K. Ulmaņa režīma ideologs  447
Laretejs Heinrihs (Heinrich Laretei, 1892–1973) – Igaunijas diplomāts, valsts darbinieks, ārlietu minis

tra biedrs  511, 512
Latkovskis Vikentijs (1899–1983) – padomju izlūkdienesta aģents Latvijā 563
Laube Heinrihs (Heinrich Laube, 1806–1884) – vācu rakstnieks, dramaturgs, teātra darbinieks, kustības 

“Jaunā Vācija” dalībnieks  309
Laube Indriķis (Heinrich Laube, 1841–1889) – vācbaltiešu rakstnieks, žurnālists, tulkotājs  143
Laurinavičs Česlovs (Česlovas Laurinavičius, dz. 1952) – lietuviešu vēsturnieks  466
LautenbahsJūsmiņš Jēkabs (īst. v. Jēkabs Lautenbahs, 1848–1928) – dzejnieks, filologs  330
Lazda Zinaīda (īst. v. Zinaīda Zelma Šreibere, 1902–1957) – dzejniece  688
Lazdiņš Jānis (dz. 1966) – jurists, vēsturnieks, pedagogs  179, 183
Lēbers Dītrihs Andrē (Dietrich André Loeber, 1923–2004) – vācbaltiešu jurists, politologs, vēsturnieks  

464, 468
LehtosaloHilandere Pirko Līsa (Pirko-Lisa Lehtosalo-Hilander, dz. 1934) – somu arheoloģe  203
Leitāns Ansis (1815–1874) – rakstnieks, skrīveris, laikraksta “Mājas Viesis” redaktors, jaunlatviešu 

kustības dalībnieks  137, 141, 316, 317
Lejiņš Atis (dz. 1942) – politiķis  664
Lejiņš Pēteris (1909–2002) – sociologs, pedagogs  696
Lēnings Edgars (Edgar Loening, 1843–1919) – vācu jurists, filozofs  286, 289
LerhisPuškaitis Ansis (1859–1903) – folklorists, rakstnieks  95–97
Lešinskis Imants (1931–1985) – Latvijas Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs vadītājs  

587
Liberts Jānis Aleksandrs (1888–pēc 1935) – bijušais Serbijas armijas majors, dienējis Latvijas Pagaidu 

valdības bruņotajos spēkos  402, 405
Licmans Karls Zīgmunds (Karl-Siegmund Litzmann, 1893–1945) – Igaunijas ģenerālkomisārs, SA ober

grupenfīrers  475, 479
Lielgalvis Ansis (1878–1921) – pulkvedis  376
Liepiņš Roberts (1890–1978) – diplomāts, valsts darbinieks, ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs, 

Rīgas pilsētas galva  511, 512
Liezeris Jānis (1910–1947) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  642
Līvens Anatols Leonīds fon (Anatol Leonid von Lieven, 1873–1937) – vācbaltiešu muižnieks, firsts, 

virsnieks, Brīvības cīņu dalībnieks  406, 417, 422
Līvens Vilhelms Heinrihs fon (Wilhelm Heinrich Freiherr von Lieven, 1800–1880) – barons, Krievijas 

impērijas valsts darbinieks, ģenerālis, Baltijas ģenerālgubernators  319
Lokarts Roberts Hamiltons Brūss (Robert Hamilton Bruce Lockhart, 1887–1970) – britu diplomāts, 

Lielbritānijas misijas vadītājs Padomju Krievijā  381, 383
Loktionovs Aleksandrs (Александр Дмитриевич Локтионов, 1893–1941) – Baltijas sevišķā kara ap

gabala karaspēka pavēlnieks  468
Loze Hinrihs (Hinrich Lose, 1896–1964) – nacistiskās Vācijas politiķis, SA grupenfīrers, gauleiters, 

Ostlandes reihskomisārs  475, 476, 479, 484, 485

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Loze Ilze (dz. 1936) – arheoloģe  105
Lukaševičs Jānis (1699–1779) – jezuītu ordeņa garīdznieks  135
Lūvena Ivonne (Yvonne Luven) – vācu mitoloģijas pētniece  104

Ļ
Ļeņins Vladimirs Iļjičs (Владимир Ильич Ленин, īst. v. Vladimirs Uļjanovs, Владимир Ильич Ульянов, 

1870–1924) – Krievijas boļševiku vadonis, Padomju Krievijas un PSRS valdības vadītājs  380, 389, 
401, 543

Ļeontjevs Aleksandrs (Александр Михайлович Леонтьев, 1902–1960) – PSRS NKVD GUBB priekš
nieks, ģenerālleitnants  648

Ļermontovs Mihails (Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841) – krievu dzejnieks, rakstnieks  316

M
Madis (Made, 13. gs. pirmā puse) – Mežotnes vecākais  192, 211
Madzīni Džuzepe (Giuseppe Mazzini, 1805–1872) – itāļu politiķis, žurnālists, itāļu nacionālās kustības 

līderis, organizāciju “Jaunā Itālija” un “Jaunā Eiropa” dibinātājs  310
Mahno Nestors (Нестор Іванович Махно, 1888–1934) – viens no ukraiņu zemnieku sacelšanās kus

tības vadītājiem  390
Maldonis Voldemārs (1870–1941) – teologs, pedagogs  146
Mameli Frančesko (Francesco Giorgio Mameli, 1893–?) – Itālijas sūtnis Latvijā  430, 436
Manaseins Nikolajs (Николай Авксентьевич Манасеин, 1834–1895) – Krievijas valsts darbinieks, 

jurists  334
Mancelis Georgs (Georg Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, leksikogrāfs, tulko

tājs  85, 87, 112, 114, 128, 131–134, 141, 144, 233
Manharts Vilhelms (Wilhelm Mannhardt, 1831–1880) – vācu mitoloģijas pētnieks, folklorists  103
Manns Maikls (Michael Mann, dz. 1942) – amerikāņu sociologs  181
Manteifelis Gustavs (Gustav von Manteuffel, 1832–1916) – vācbaltiešu etnogrāfs, folklorists, izdevējs  

135
ManteifelisCēge Hanss Joahims Pauls Ādolfs fon (Hans Joachim Paul Adolph Baron von Manteuffel-

Szoege, 1894–1919) – vācbaltiešu virsnieks  405, 406
Marins Abrahams (Abraham Marin, 17. gs.) – Kurzemes hercogu aģents Londonā  266, 267
Maršals Ernests (1890–1941?) – Latvijas armijas virsleitnants  400
Marta (Marthe, ap 1210–1262) – Lietuvas karaliene, Mindauga dzīvesbiedre  189
Martinsons Kārlis (1896–1968) – vēsturnieks  350
Mauriņa Zenta (1897–1978) – rakstniece, esejiste  688
Mē Hjalmars (Hjalmar Johannes Mäe, 1901–1978) – igauņu politiķis, Igaunijas Pašpārvaldes vadītājs 

nacistu okupācijas laikā  475
Mēdema Anna Šarlote Doroteja fon (Anna Charlotte Dorothea von Medem, 1761–1821) – Kurzemes un 

Zemgales hercogiene, hercoga Pētera Bīrona sieva  273
Mēdems Valters fon (Walter von Medem, 1887–1945) – vācu virsnieks, žurnālists, rakstnieks  405
Mēders Stefans (Stephan Meder, dz. 1956) – vācu tiesību zinātnieks, pedagogs  289
Medne Alma (1907–1950) – folkloriste  98
Medvedevs Vadims (Вадим Андреевич Медведев, dz. 1929) – PSKP CK sekretārs  589
Mehliss Ļevs (Лев Захарович Мехлис, 1889–1953) – komunistiskās partijas funkcionārs, PSRS Sarka

nās armijas Politiskās pārvaldes priekšnieks  519
Meierovics Gunārs (1920–2007) – politiķis, Saeimas deputāts  685
Meierovics Zigfrīds Anna (1887–1925) – ārlietu ministrs, ministru prezidents  501, 502, 507, 658
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Meijē Antuāns (Antoine Meillet, 1866–1936) – franču valodnieks  115
Meijers Hārvijs Ītans (Harvey Ethan Mayer, dz. 1936) – amerikāņu valodnieks  116
Meinards (Meynardus, Meinhard von Segeberg, ap 1130/1140–1106) – katoļu misionārs Livonijā, pir

mais Ikšķiles bīskaps  195
Meinards Valters (Вальтер Вальтерович Мейнард, 1860–1918) – britu izcelsmes Krievijas militārs 

darbinieks, ģenerālmajors  354
Meisners Boriss (Boris Meissner, 1915–2003) – vācu tiesībzinātnieks  465
Mekons Frīdrihs (Friedrich Mekon, 1833–1901) – literāts, tulkotājs  142, 144
Melderis Oļģerts (1926–1949) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, laikraksta “Māras Zeme” 

redaktors, segvārds “Siliņš”  647
Melkso Lauri (Lauri Mälksoo, dz. 1975) – igauņu jurists, starptautisko tiesību speciālists  467
Melngailis Emilis (1874–1954) – komponists, folklorists  97, 551
Meļtjuhovs Mihails (Михаил Иванович Мельтюхов, dz. 1966) – krievu vēsturnieks  463
Menders Fricis (1885–1971) – jurists, publicists, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  416, 425–427
Mēnijs Frīdrihs (Fridericus Menius, ap 1593–1659) – tiesībzinātnieks, vēsturnieks  87
Mereckovs Kirils (Кирилл Афанасьевич Мерецков, 1897–1968) – PSRS aizsardzības tautas komisāra 

vietnieks, Ļeņingradas kara apgabala karaspēka pavēlnieks  598
Merķelis Garlībs Helvigs (Garlieb Helwig Merkel, 1769–1850) – vācbaltiešu rakstnieks, publicists, ap

gaismotājs  313, 323, 329, 330
Merķis Antans (Antanas Merkys, 1887–1955) – Lietuvas armijas pulkvežleitnants, politiķis  519, 521
Mertelsmans Olafs (Olaf Mertelsmann, dz. 1969) – vācu vēsturnieks, pedagogs  527
Mieriņa Austra (1926–2012) – vēsturniece  295
Miesnieks Kārlis (1887–1977) – gleznotājs  343
Miežinis Mīkols (Mykolas Miežinis, 1827–1888) – lietuviešu mācītājs, valodnieks  145
Mīlenbahs Kārlis (1853–1916) – valodnieks, pedagogs  143, 146, 147
Mīlens Heincs fon cur (Heinz von zur Mühlen, 1914–2005) – vācbaltiešu vēsturnieks  219, 225
Millers Nikolajs (Николай Павлович Мюллер, 1848–1905) – Krievijas impērijas armijas virsnieks, 

apakšpulkvedis  353
Mindaugs (Mindaugas, ap 1200–1263) – Lietuvas valdnieks  77, 195, 201
Minsters Sebastians (Sebastian Münster, 1488–1552) – franciskāņu ordeņa priesteris, profesors, karto

grāfs  106, 126, 234
Misiņš Augusts (1863–1940) – ģenerālis  370
Mollenss Vilems (Willem Mollens, 17. gs.) – holandiešu izcelsmes kuģinieks Kurzemes hercogu dienestā  

263, 264
Molotovs Vjačeslavs (īst. v. Vjačeslavs Skrjabins, Вячеслав Михайлович Молотов, 1890–1986) – pa

domju valsts un partijas darbinieks, PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs, PSRS ārlietu 
tautas komisārs (ministrs)  456, 458, 459, 461, 470, 518, 519, 521, 595, 598, 599, 620, 661–663, 681, 
683–685

Monsons Edmunds (Edmund Monson, 1883–1969) – diplomāts, Lielbritānijas sūtnis Latvijā  434
Monteskjē Šarls Luijs de (Charles-Louis de Montesquieu, 1689–1755) – franču filozofs apgaismotājs, 

viens no valsts varas dalīšanas teorijas pamatlicējiem  284
Moora Harri (arī Harijs Moora, Harri Moora, 1900–1968) – igauņu arheologs  45, 122, 197
Mortensens Hanss (Hans Mortensen, 1894–1964) – vācu ģeogrāfs, vēsturnieks  219
Mucinieks Pēteris (1899–1980) – jurists, pedagogs  303, 304
Mugurēvičs Ēvalds (dz. 1931) – arheologs, vēsturnieks  43, 72, 120, 179, 197, 208
Muižnieks Jānis (?–1918) – karavīrs  505
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Muižnieks Vitolds (dz. 1975) – arheologs  240, 241
Muktupāvela Rūta (dz. 1963) – folkloriste, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore  104
Munters Vilhelms (1898–1967) – diplomāts, ārlietu ministrs  431, 435, 459, 512, 514, 518, 519, 577
Munts Teodors (Theodor Mundt, 1808–1861) – vācu rakstnieks, publicists, kustības “Jaunā Vācija” 

dalībnieks  309
Muravjovs Mihails (Михаил Артемьевич Муравьев, 1880–1918) – apakšpulkvedis, Austrumu frontes 

virspavēlnieks  381
Musolīni Benito (Benito Amilcore Andrea Mussolini, 1883–1945) – politiķis, Itālijas premjerministrs un 

diktators, Nacionālās fašistu partijas līderis  430–433, 435, 440

N
NagobadaĀbola Aina (dz. 1920) – ārste stomatoloģe, goda konsule Parīzē, vēstniece  687
Nameisis (arī Nameiks, Namejs, Nameyxe, Nameise, 13. gs.) – zemgaļu vadonis  76, 210–212
Napoleons Bonaparts (Napoléon Bonaparte, 1769–1821) – Francijas militārais un politiskais līderis, 

imperators  283
Natkevičs Lads (Ladas Natkevičius, 1893–1945) – lietuviešu diplomāts, sūtnis PSRS  518
Nebokats Jāns (Jaan Nebocat, 1844–1908) – vācu izcelsmes igauņu pedagogs, literāts, grāmatu iespie

dējs  145
Neiburgs Uldis (dz. 1972) – vēsturnieks  485–487, 489
Neikens Juris (1826–1868) – mācītājs, rakstnieks, skolotājs  144, 326
Neredzīgais Indriķis (1783–1828) – dzejnieks  137
Nermans Birgers (Birger Nerman, 1888–1971) – zviedru arheologs  209
Neselmanis Ferdinands (Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, 1811–1881) – vācu matemātiķis, va

lodnieks  37
Nestors (Нестор Летописец, ap 1056–1114) – senkrievu hronists  120, 193, 194
Netimers (Nethimer, Netimeras, 11. gs. sākums) – lietuviešu valdnieks  194
Neulande Liene (1921–2010) – mitoloģijas pētniece  104
Niedra Andrievs (1871–1942) – garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis, rakstnieks  406, 407, 480
Niedre Uģis (dz. 1948) – etnogrāfs, vēsturnieks  168
Nikluss Marts (Mart Niklus, dz. 1934) – igauņu skolotājs, disidents  661
Nikolajs II, sk. Romanovs Nikolajs II
Nikžentaitis Alvīds (Alvydas Nikžentaitis, dz. 1961) – lietuviešu vēsturnieks  204, 212, 466
Ninnus (Ninnus, ?–1211) – Gaujas lībiešu vecākais  205
Nītemā Vilho (Teodor Vilhelm (Vilho) Niitemaa, 1917–1991) – somu vēsturnieks  230
Nokss Alfreds Viljams (Alfred William Fortescue Knox, 1870–1964) – britu ģenerālis, Lielbritānijas 

militārais atašejs Krievijā  367, 371, 377
Nolde Boriss (Борис Еммануилович Нольде, 1876–1948) – krievu jurists, tiesību vēsturnieks, diplo

mātiskais darbinieks  298
Nolde Gothards (Gotthard von Nolde, 1576–1615) – muižnieks Kurzemes un Zemgales hercogistē  254, 

258
Nolde Magnuss (Magnus von Nolde, 1569–1615) – muižnieks Kurzemes un Zemgales hercogistē  254, 

258
Nolkens Georgs fon (Arved Georg von Nolken, 1845–1909) – vācbaltiešu muižnieks  280
Norts Mihaels (Michael North, dz. 1954) – vācu vēsturnieks  180, 183, 191
Noviks Alfons (1908–1996) – LPSR valsts drošības tautas komisārs (ministrs)  563, 565, 571
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Ņ
Ņepeņins Pjotrs (Петр Владимирович Непенин, 1849–?) – Krievijas impērijas armijas virsnieks, 

ģenerālmajors  354

O
Olavs (arī Ūlofs, Olavs Šetkonungs, Olof Skötkonung, ap 980–1022) – zviedru karalis  42, 209
Oliņš Pēteris (1890–1962) – diplomāts  404, 671
Oļegs Viedais (Helgi, Оль́гъ, Вещий Олег, ?–912) – Novgorodas kņazs, Kijevas lielkņazs  193
Orlovs Aleksandrs (Александр Афиногенович Орлов, 1862–1908) – Krievijas imperatora svītas virs

nieks, ģenerālmajors, soda ekspedīcijas vienības komandieris Vidzemē  354
Ortēlijs Abrahams (Abraham Ortelius, 1527–1598) – flāmu ģeogrāfs, kartogrāfs  222
Osis Roberts (1900–1973) – pulkvedis, Latvijas Bruņoto spēku komandiera adjutants, Latviešu leģiona 

pulka komandieris  480, 481
Ovidijs (Publius Ovidius Naso, 43 pr. Kr.–17/18 pēc Kr.) – romiešu dzejnieks  316
Ozere Mārīte (dz. 1944) – latviešu izcelsmes “Mis ASV” titula ieguvēja 1963. gadā  692
Ozols Arturs (1912–1964) – valodnieks, folklorists, pedagogs  83
Ozols Voldemārs (1884–1949) – virsnieks, militārais teorētiķis, vadījis brīvības cīnītāju biedrību “Le

ģions”  376, 427, 428
Ozoliņš Gatis (dz. 1972) – folklorists  104

P
Paipss Ričards (Richard Pipes, dz. 1923) – amerikāņu vēsturnieks  381
Pakalns Guntis (dz. 1959) – folklorists  104
Paleckis Justs (Justas Paleckis, 1899–1980) – lietuviešu žurnālists, padomju valsts un partijas darbinieks  

521
Palencs Emīls – Sarkanās armijas kapteinis  495
Pālens Pēteris fon der (Peter Ludwig von der Pahlen, 1745–1826) – Kurzemes ģenerālgubernators  274
Parskis Dmitrijs (Дмитрий Павлович Парский, 1866–1921) – ģenerālis, Krievijas 12. armijas pavēl

nieks  375
Pauls Raimonds (dz. 1936) – komponists, pianists, Saeimas deputāts  556
Pavasars Pēteris (ap 1853–1905) – fabrikas meistars 1905. gadā  341
Pavlovskis Oļģerts (dz. 1934) – politiķis, sabiedrisks darbinieks, Saeimas deputāts  681
Peive Jānis (1906–1976) – agroķīmiķis, politiķis, LPSR Ministru padomes priekšsēdētājs  535, 536
Pelše Arvīds (1899–1983) – politiķis, LKP CK pirmais sekretārs, PSKP CK Politbiroja loceklis  535, 536
Pelše Stella (dz. 1972) – mākslas vēsturniece  447
Peniķis Mārtiņš (1874–1964) – Latvijas armijas ģenerālis  400
Pēšs Indriķis (arī Heinrihs Pēšs, 1817–1849) – luterāņu garīdznieks  315
Pēteris I, sk. Romanovs Pēteris I
Pēteris III, sk. Romanovs Pēteris III
Peters Jānis (dz. 1939) – dzejnieks, sabiedrisks darbinieks  555, 583
Pētersons Kārlis (1877–1926) – viens no latviešu boļševiku vadītājiem, Latviešu strēlnieku padomju 

divīzijas komisārs  379, 386, 387
Petkus Viktors (Viktoras Petkus, 1928–2012) – lietuviešu politiķis, disidents  661
Petss Konstantīns (Konstantin Päts, 1874–1956) – igauņu politiķis, Igaunijas prezidents  510, 511, 518, 

522
Pfefers fon Zalomons Francs (Franz Pfeffer von Salomon, 1888–1968) – vācu militārpersona, Vācijas 

armijas pulkvedis, brīvkorpusa komandieris  405, 406
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Pilsudskis Juzefs Klemenss (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935) – poļu karavadonis, politiķis, Polijas 
valsts vadītājs  432, 510

Pīrots Bodo (Bodo Pieroth, dz. 1945) – vācu tiesībzinātnieks, pedagogs  281
Pitkejāne Hennike (15. gs.) – lībiešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  226
Pitkejāne Vilmass (15. gs.) – lībiešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  226
Pizičs Bērtulis (dz. 1947) – aktieris  584
Plakans Andrejs (dz. 1940) – vēsturnieks  180
Plāķis Juris (1869–1942) – valodnieks, pedagogs, izglītības ministrs  122, 146, 235
Platons (Platon, Plato, Πλάτων, ap 427–348 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs  281
Plīnijs Vecākais (Gaius Plinius Secundus, 23–79) – romiešu zinātnieks, Romas impērijas politiķis  39
Plūdons Vilis (arī Vilis Plūdonis, īst. v. Vilis Lejnieks, 1874–1940) – dzejnieks  348
Podnieks Juris (1950–1992) – filmu režisors, operators, producents  687
Poincs Džons (John Poyntz, 1629/30–1712) – angļu kuģinieks  267
Poklevinskis Mārtiņš (1902–1951) – nacionālo partizānu komandieris Jēkabpils apriņķī, segvārds 

“Mārtiņš”  650
Poņatovskis Staņislavs (Stanisław August Poniatowski, Stanisław II August, 1732–1798) – PolijasLie

tuvas karalis  272
Porošins Nikolajs (Николай Вячеславович Порошин, 1854–1910) – Krievijas militārs darbinieks  354
Portants Jans (Ioannes Portantius, ?–pēc 1577) – flāmu matemātiķis, astronoms, kartogrāfs  222
Postņikovs Staņislavs (Станислав Иванович Постников, 1928–2012) – Baltijas kara apgabala kara

spēka pavēlnieks, Rietumu virziena karaspēka virspavēlnieks  608
Potjomkins Vladimirs (Владимир Петрович Потeмкин, 1874–1946) – PSRS ārlietu tautas komisāra 

pirmais vietnieks  459
Poviļaitis Augustīns (Augustinas Poviliaitis, 1900–1941) – Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts drošības 

departamenta direktors  520
Priede Gunārs (1928–2000) – dramaturgs  583
Prucs Hanss (Hans Prutz, 1843–1929) – vācu vēsturnieks  299
Ptolemajs Klaudijs (Klaúdios Ptolemaîos, pēc 83–ap 170) – grieķuēģiptiešu dabaszinātnieks, astro

noms, ģeogrāfs  40, 41
Pugačovs Jemeļjans (Емельян Иванович Пугачeв, 1742–1775) – zemnieku kara vadonis Krievijas 

impērijā  284
Pugo Boriss (1937–1991) – latviešu izcelsmes politiķis, LKP CK pirmais sekretārs, PSRS iekšlietu mi

nistrs  536, 566, 588
Pumpurs Andrejs (1841–1902) – dzejnieks, mērnieks, Krievijas armijas virsnieks  332, 333
Pūpols Osvalds (1904–1941) – pagrīdes organizācijas “Viesturieši” vadītājs  634
Pūtelis Aldis (dz. 1963) – folklorists  104

R
Radiņš Arnis (dz. 1951) – vēsturnieks, arheologs, muzeja darbinieks  180, 184
Ragneda (Ragnhilda, 10. gs.) – Polockas kņaza Ragnvalda meita  193
Ragnvalds (Ragnvaldr, Рагвалод, Рогволод, ap 920–978/980) – Polockas kņazs  193
Rainis (īst. v. Jānis Pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, Satversmes sapulces un 

Saeimas deputāts  340, 347, 366, 553
Ramans Jānis (1871–1957) – diplomāts  403
Ramēķis (Rameka, Rameke, 13. gs. sākums) – Tālavas valdnieka Tālibalda dēls  200, 201
Rancāns Nikodems (1870–1933) – katoļu garīdznieks, Latgales Atmodas kustības dalībnieks, vēstures 

pētnieks  147
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Rastrelli Frančesko Bartolomeo (Bartolomeo Francesco Rastrelli, 1700–1771) – itāļu izcelsmes Krievijas 
impērijas galma arhitekts  165

Rātminders Johans (arī Jānis Rātminders, 1812–1880) – skolotājs, dzejnieks, tulkotājs  318
Rebane Hanss (Hans Rebane, ?–1912) – latviešu un igauņu izcelsmes garīdznieks ASV  518, 670
Reihelte Katrīna (Katrin Reichelt, dz. 1966) – vācu vēsturniece  482
Reiznieks Voldemārs (1877–?) – publicists  447, 448
Renfrū Kolins (Andrew Colin Renfrew, dz. 1937) – britu arheologs, paleolingvists  48, 49
Renners Johans (Johann Renner, 1525–1583) – vācu notārs, hronists  80, 228, 234–236
Ribentrops Joahims fon (Joachim von Ribbentrop, 1893–1946) – nacistiskās Vācijas ārlietu ministrs  456, 

458, 459, 461, 479, 620–663, 681, 683–685
Ričijs Robins (Robin Ritchie) – Lielbritānijas armijas virsnieks  418
Rikerts Frīdrihs (Friedrich Rückert, 1788–1866) – vācu dzejnieks, tulkotājs  316
Rikerts Joahims (Joachim Rückert, dz. 1945) – vācu filozofs, vēsturnieks, pedagogs  283
Rimberts (Rembert, Rimbertus, ap 830–888) – Hamburgas un Brēmenes arhibīskaps, hronists  25, 31, 

34, 41, 117, 191, 207, 208
Rimkevičs Jezups (Rymkiewicz, 18. gs. otrā puse–19. gs. pirmā puse) – katoļu garīdznieks, latgaliešu 

gramatikas autors  138
Ritenis Jānis (1925–2007) – diplomāts, PBLA valdes loceklis, Saeimas deputāts  685, 687
Rjazanovs Vasilijs (Василий Федорович Рязанов, 1904–?) – VK(b)P CK Latvijas biroja vadītājs  533
Rjuriks (Рюрик, Rurik, Riurik, ?–879) – leģendārs varjagu vadonis, Novgorodas kņazs, Rjurikoviču 

dinastijas dibinātājs  193
Romanova Anna (Anna Joanovna, Анна Иоанновна Романова, 1693–1740) – Kurzemes un Zemgales 

hercogiene, Krievijas imperatore  270, 271
Romanova Elizabete (arī Elizabete Petrovna Romanova, Елизавета Петровна Романовa, 1709–1762) 

– Krievijas imperatore  270, 272
Romanova Katrīna II (arī Katrīna Lielā, Екатерина II Великая, dz. Sophie Friederike Auguste von 

Anhalt-Zerbst-Dornburg, 1729–1796) – Krievijas imperatore  272–274, 284, 292
Romanovs Aleksandrs I (Александр I Павлович Романов, 1777–1825) – Krievijas imperators  278, 

284, 288, 292, 299, 333
Romanovs Aleksandrs II (Александр II Николаевич Романов, 1818–1881) – Krievijas imperators  279, 

285, 296, 325, 333
Romanovs Aleksandrs III (Александр III Александрович Романов, 1845–1894) – Krievijas imperators  

304, 333, 337
Romanovs Aleksejs (arī Aleksejs Mihailovičs, Алексей Михайлович Романов, 1629–1676) – Krievijas 

cars  265
Romanovs Konstantīns Nikolajevičs (Константин Николаевич Романов, 1827–1892) – lielkņazs, 

ģenerāladmirālis, Krievijas imperatora Nikolaja I dēls  325
Romanovs Nikolajs II (Николай II Александрович Романов, 1868–1918) – pēdējais Krievijas impera

tors  337, 340, 345, 352, 354, 365
Romanovs Pēteris I (Петр I, Петр Алексеевич Романов, 1672–1725) – Krievijas cars, pirmais Krievi

jas imperators  269–271, 283, 333, 594, 595
Romanovs Pēteris III (Пeтр III Федорович Романов/Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf, 

1728–1762) – ŠlēsvigasHolšteinas hercogs, Krievijas imperators  272
Rozenbergers Oto Benjamins Gotfrīds (Otto Benjamin Gottfried Rosenberger, 1769–1856) – vācbaltiešu 

valodnieks  137, 138
Rozenbergs Alfreds (Alfred Rosenberg, 1893–1946) – vācbaltiešu izcelsmes Vācijas politiķis, nacistiskās 

Vācijas okupēto Austrumu apgabalu ministrs  447, 475–480, 484, 489
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Rozenbergs Jānis (1927–2006) – folklorists  88, 239
Rozens Oto Fabiāns fon (Otto Fabian von Rosen, 1683–1764) – vācbaltiešu muižnieks, landrāts  287
Rozentāls Janis (1866–1916 v.st./1917 j.st.) – gleznotājs  340, 553
Rožkalns Jānis (dz. 1949) – disidents, politiski represētais  661
Rubenis Jurijs (1925–2004) – inženieris, politiķis, LPSR Ministru padomes priekšsēdētājs  536, 563
Rubenis Roberts Nikolajs (1917–1944) – militārpersona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  

631, 641, 642, 665
Rubenis Vitālijs (1914–1994) – politiķis, LPSR Ministru padomes priekšsēdētājs, LPSR Augstākās pa

domes Prezidija priekšsēdētājs  536
Rubiks Alfrēds (dz. 1935) – PSRS un Latvijas politiķis, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts  554
Rudzīte Marta (1924–1996) – valodniece, pedagoģe  121
Ruģēns Jānis (1817–1876) – dzejnieks  137
Rukmane Mārīte (dz. 1950) – Latvijas komjaunatnes vadītāja  554
RūķeDraviņa Velta (1917–2003) – valodniece, folkloriste  696
Runce Inese (dz. 1976) – vēsturniece  343
Rūsiņš (Russinus, ?–1212) – Tālavas latgaļu zemes Sotekles vecākais  192, 196, 198, 206
Rusovs Baltazars (Balthasar Russow/Rüssow, 1536–1600) – igauņu vai vācu izcelsmes luterāņu garīdz

nieks, hronists  118, 234, 235
Rusts Matiass (Mathias Rust, dz. 1968) – vācu amatierpilots  613

S 
Sabaļausks Aļģirds (Algirdas Sabaliauskas, 1929–2016) – lietuviešu valodnieks  120
Saksijas Morics (Moritz von Sachsen, 1696–1750) – Saksijas princis, Kurzemes un Zemgales hercogs  

270, 271
Saksis Gramatiķis (Saxo Grammaticus, ap 1140–ap 1220) – viduslaiku mūks, hronists  42, 207
Samarins Jurijs (Юрий Фeдорович Самарин, 1819–1876) – krievu filozofs, vēsturnieks, publicists, 

slavofils  287
Sandlers Rikards (Rickard Sandler, 1884–1964) – zviedru sociāldemokrātu politiķis, Zviedrijas ārlietu 

ministrs  431
Sausverds Fēlikss (1932–2011) – LPSR VDK darbinieks  562
Sedovs Valentīns (Валентин Васильевич Седов, 1924–2004) – krievu arheologs  116
Sēja Ludvigs Kārlis (1885–1962) – diplomāts, pedagogs, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  518, 

520
Seljamā Juliuss (Julius Friedrich Seljamaa, 1883–1936) – igauņu diplomāts, valsts darbinieks, ārlietu 

ministrs  511
Serovs Ivans (Иван Александрович Серов, 1905–1990) – PSRS VDK priekšsēdētājs  575
Serviss Elmans Rodžers (Elman Rogers Service, 1915–1996) – amerikāņu kultūrantropologs  180
Setele Ēmils Nestors (Eemil Nestor Setälä, 1864–1935) – somu valodnieks, politiķis  44, 45
Sideļņikovs Viktors – LPSR VDM Daugavpils nodaļas darbinieks  654
Sigismunds III, sk. Vāsa Sigismunds III
Sigismunds II Augusts (Zygmunt II August, 1520–1572) – Polijas karalis un Lietuvas lielkņazs, pirmais 

Livonijas hercogs  215, 249, 250, 254, 286
Siliņš Leonīds (1916–2005) – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, vēsturnieks, sabiedrisks dar

binieks  474, 487
Sīmonsons Dāvids (1859–1933) – Latvijas armijas ģenerālis  407
Simpsons Džeimss (James Simpson, 1873–1934) – britu dabaszinātnieks, diplomāts, šķīrējtiesu vadītājs 

Baltijas valstīs  505
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Siņeuss (Си́неус, Sinehus, ?– 864) – leģendārā Rjurika brālis, kņazs Beloozerjē  193
Sirvīds Konstantīns (Konstantinas Sirvydas, 1579–1631) – lietuviešu katoļu garīdznieks, leksikogrāfs  

132, 145
Skalagrimsons Egils (Egill Skallagrímsson, ap 904–ap 995) – islandiešu dziesminieks, karotājs  42, 208
Skalbe Kārlis (1879–1945) – rakstnieks  347
Skots Valters (Walter Scott, 1771–1832) – skotu rakstnieks  89
Skrinda Antons (arī Ontons Skrynda, 1881–1918) – kara ārsts, rakstnieks, Latgales Atmodas kustības 

darbinieks  147
Skučs Kazis (Kazys Skučas, 1894–1941) – Lietuvas armijas ģenerālis, valsts darbinieks, iekšlietu ministrs  

520
Skujenieks Knuts (dz. 1936) – dzejnieks  656, 657
Skujenieks Marģers (1886–1941) – politiķis, sabiedriskais darbinieks, statistiķis, publicists  428, 451
Skšipeks Andžejs (Andrzej Skrzypek, dz. 1944) – poļu vēsturnieks, pedagogs  502
Slapiņš Andris (1949–1991) – režisors, operators  686
Slaucītājs Leonīds (1899–1971) – ģeofiziķis, ģeogrāfs  696
Slaucītājs Sergejs (1902–1982) – astronoms  696
Smelters Pēteris (1894–1949) – folklorists, garīdznieks  147
Smetona Antans (Antanas Smetona, 1874–1944) – Lietuvas valsts darbinieks, Valsts prezidents  510, 

511, 518, 520, 521
Smiltnieks Žanis (1893–1931) – tēlnieks  175
Smits Ādams (Adam Smith, 1723–1790) – skotu ekonomists, filozofs  292
Smits Entonijs D. (Anthony D. Smith, dz. 1939) – britu sociologs  335
Snaiders Timotijs (Timothy Snyder, dz. 1969) – amerikāņu vēsturnieks, pedagogs  456, 631
Snells Karls Filips Mihaels (Karl Philip Michael Snell, 1753–1806) – vācu publicists, pedagogs, teologs, 

apgaismotājs  313
Sniečkus Antans (Antanas Sniečkus, 1903–1974) – lietuviešu politiķis, Lietuvas KP CK pirmais sekre

tārs  535
Sodums Dzintars (1922–2008) – rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs  688
Sofija Amālija (Sophie Amalie von Nassau-Siegen, 1650–1688) – NasavasZīgenes grāfiene, Kurzemes 

un Zemgales hercogiene  268
Sologubs Vasilijs (Василий Устинович Соллогуб, 1848–1917) – Baltijas pagaidu ģenerālgubernators  

343, 354
Solons (Solon, Σόλων, ap 640–ap 558 pr. Kr.) – sengrieķu politisks darbinieks, likumdevējs, dzejnieks  

290
Soloņina Vladimirs (Владимир Константинович Солонина, 1851–?) – Krievijas impērijas armijas 

virsnieks, ģenerālmajors  354
Solžeņicins Aleksandrs (Александр Исаевич Солженицын, 1918–2008) – krievu rakstnieks  586
Soskovecs Oļegs (Олег Николаевич Сосковец, dz. 1949) – Krievijas Federācijas valdības priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks  623
Spāģis Andrejs (1820–1871) – skolotājs, publicists  143
Spalviņš Heinrihs (arī Heinrich Spalwing, Indriķis Spalviņš, 1841–1913) – skolotājs  142
Spekke Arnolds (1887–1972) – filologs, vēsturnieks, diplomāts  696
Sproģis Jānis (arī Ivans Sproģis, 1833–1918) – folklorists, arhivārs  92, 140
Staļins Josifs (īst. v. Josifs Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, 1878–1953) – 

VK(b)P CK ģenerālsekretārs, PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs  98, 445, 456, 459, 464, 470, 
518, 519, 526, 527, 531, 534, 538, 542, 543, 548, 553, 554, 557, 569, 571, 572, 575, 577, 586, 595, 
597–599, 603, 630, 643, 651, 652, 655
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Stenders Gothards Frīdrihs (Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, 
valodnieks  84, 85, 87, 88, 100, 136–139

Stērste Andrejs (1853–1921) – jurists, literāts, valodnieks  142, 334
Stodevešers Silvestrs (Sylvester Stodewescher, ?–1479) – Rīgas arhibīskaps  230, 231
Stoks Karls (Karl Stock) – militārpersona, Vācijas militārā izlūkdienesta leitnants  404, 405
Stolipins Pjotrs (Пeтр Аркадьевич Столыпин, 1862–1911) – krievu politiķis, valsts darbinieks, Krie

vijas impērijas Ministru padomes priekšsēdētājs  298, 360
Stradiņš Pauls (1896–1958) – mediķis, medicīnas vēsturnieks  637
Stranga Aivars (dz. 1954) – vēsturnieks  349, 455, 469, 470, 482, 486, 495
Straubergs Kārlis (1890–1962) – folklorists, literāts  85, 86, 98, 104
Strautnieks Žanis (1903–?) – Latvijas armijas kareivis  504
Strēlerte Veronika (1912–1995) – dzejniece  688
Stribings Jānis (Joannis Stribingius, 16.–17. gs.) – jezuīts, Rīgas kolēģijas tēvs  110
Strīks Heinrihs fon (Heinrich von Stryk, 1873–1938) – vācbaltiešu politiķis, Vidzemes landmaršals  404
Strods Heinrihs (1925–2012) – vēsturnieks  88, 458, 472
Strods Pēteris (1892–1960) – katoļu baznīcas bīskaps  147
Stucka Kirils (1892–1938) – Latviešu strēlnieku divīzijas komandieris  392
Stučka Pēteris (1865–1932) – viens no latviešu boļševiku vadoņiem, Padomju Latvijas valdības priekš

sēdētājs  374, 377, 382–384, 386, 387, 393, 401, 406
Supe Pēteris (1920–1946) – agronoms, Nacionālo partizānu apvienības vadītājs  652
Suvorovs Aleksandrs (arī SuvorovsRimnikskis, Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, 1804–

1882) – Krievijas impērijas valsts darbinieks, ģenerālis, Baltijas ģenerālgubernators  318, 325, 326
Svarāne Melita (1916–2011) – vēsturniece  301

Š
Šābis (Schabe, 13. gs.) – zemgaļu vecākais  212
Šaulis Jurģis (Jurgis Šaulys, 1879–1948) – lietuviešu diplomāts, ekonomists  502
Šīrons Jēkabs (1863–1906) – skolotājs  354
Širrens Karls (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) – vācbaltiešu vēsturnieks, profesors  280
Šite Johans (Johan Skytte, 1577–1645) – zviedru politiķis, Vidzemes ģenerālgubernators  168
Šmits Pēteris (1869–1938) – valodnieks, folklorists, etnogrāfs  84, 96, 97, 103
Šnē Andris (dz. 1973) – vēsturnieks, arheologs  180, 182
Šneidere Irēne (dz. 1952) – vēsturniece  469
Šnore Elvīra (1905–1996) – arheoloģe  72, 184
Šterns Indriķis (1918–2005) – vēsturnieks  179, 199, 200, 209, 230, 696
Šterns Roberts (1884–1943) – gleznotājs, skolotājs, publicists  447
Šturms Eduards (1895–1959) – arheologs, vēsturnieks  118, 120
Šturns Johans Rūdolfs (Johann Rudolph Storno, 17. gs.) – šveiciešu mākslinieks  150
Šulcs Karls Frīdrihs (Carl Friedrich Schoultz, 1720–1782?) – vācbaltiešu izcelsmes Vidzemes muižnieks, 

landrāts  289
Šūlmeisters Dāvis (1861–1906) – lauksaimnieks  354
Šūlmeisters Jānis (1886–1906) – lauksaimnieks  354
Šustins Semjons (Семeн Матвеевич Шустин, 1908–1978) – LPSR valsts drošības tautas komisārs  

563–565, 571
Švābe Arveds (1888–1959) – jurists, literāts, vēsturnieks  85, 88, 98, 104, 157, 178, 194, 198, 208, 211, 

286, 298, 445, 446
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Švēde Kārlis (1893–1921) – Latviešu strēlnieku divīzijas štāba priekšnieks  392
Šverins Johans Ulrihs fon (Johann Ulrich von Schwerin, ?–1637) – muižnieks  172

T
Tacits Kornēlijs (Publius (Gaius) Cornelius Tacitus, ap 56–117) – romiešu orators, jurists, vēsturnieks  

40, 41, 102, 177, 186
Talentss Stīvens (Stephen Tallents, 1884–1958) – britu armijas virsnieks, Lielbritānijas valdības komisārs 

Baltijas valstīs Latvijas neatkarības kara laikā  506
Tālibalds (arī Tālivaldis, Talibaldus, Thalibaldus, ?–1215) – Tālavas latgaļu valdnieks  192, 196, 198, 

200, 201
Tannbergs Tenu (Tõnu Tannberg, dz. 1961) – igauņu vēsturnieks  532
Teireks Johans Heinrihs (Johann Heinrich Teureck, Heinrich Taureck, 1727–1778) – vācbaltiešu luterāņu 

garīdznieks  241
Tēmants Jāns (Jaan Teemant, 1872–1941?) – igauņu jurists, politiķis  514
Tentelis Augusts (1876–1942) – pedagogs, vēsturnieks, izglītības ministrs  424
Teoderihs (Theodericus, Thidericus, ?–1219) – cisterciešu ordeņa brālis, Daugavgrīvas klostera abats  

205, 206
Teodorihs Lielais (Flāvius Theodericus, ap 454–526) – ostgotu karalis  40
Tēraudkalns Valdis (dz. 1964) – teologs, reliģijas vēsturnieks, pedagogs  342, 343
Tillbergs Jānis (1880–1972) – gleznotājs  553
Tilo Georgs Ādolfs (Georg Adolf Thilo, 1789–1854) – vācbaltiešu izcelsmes rūpnieks, tirgotājs  318
Timošenko Semjons (Семeн Константинович Тимошенко, 1895–1970) – PSRS aizsardzības tautas 

komisārs  598
Tobīns Aleksandrs fon (Alexander von Tobien, 1854–1929) – vācbaltiešu ekonomists, statistiķis, ag

rārvēsturnieks  294
Toms Vilis (1925–?) – laikraksta “Māras Zeme” redaktors, segvārds “Kārlēns”  647
Tomsons Rihards Kārlis (1839–1884) – jaunlatvietis, agronoms, rūpnieks, publicists, Rīgas Latviešu 

biedrības priekšsēdētājs  328
Toporovs Vladimirs (Владимир Николаевич Топоров, 1928–2005) – krievu valodnieks, mitologs  108, 

115, 116
Tornhils Kadberts Džons Masijs (Cudbert John Massy Thornhill, 1883–1952) – britu majors, vēlāk pulk

vedis, militārais atašejs Petrogradā  367, 368
Tote (14. gs.) – latviešu izcelsmes Livonijas ordeņa vasalis  226
Tots Klaudijs (Claudius Tott, arī Klaes Akeson Tott, 1630–1674) – Vidzemes ģenerālgubernators  166
TranzēRozeneks Astafs fon (Astaf von Transehe-Roseneck, 1865–1946) – vācbaltiešu vēsturnieks, ģe

nealogs, jurists  177, 230, 294
Trasuns Francis (1864–1926) – garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, publicists, Satversmes sapulces un 

Saeimas deputāts  146, 147
Trikovskis Nikolajs (Николай Семенович Триковский, 1864–1926) – ģenerālis, 3. Sibīrijas strēlnieku 

divīzijas komandieris  371
Trumens Harijs (Harry Truman, 1884–1972) – amerikāņu politiķis, ASV prezidents  576
Truvors (Тру́вор, ?–864) – leģendārā Rjurika brālis, kriviču un Izborskas kņazs  193

U
Ūdentiņš Oto (1892–1988) – Latvijas armijas ģenerālis, vēlāk Sarkanās armijas ģenerālmajors, Latvijas 

armijas štāba priekšnieka vietnieks  522
Uksenšērna Aksels (Axel Oxenstierna, 1583–1654) – Zviedrijas valsts darbinieks, diplomāts  155
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Ūlands Ludvigs (Ludwig Uhland, 1787–1862) – vācu dzejnieks  316
Uldenago (Uldenago, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Ulmanis Guntis (dz. 1939) – ekonomists, politiķis, Latvijas Valsts prezidents  623, 624
Ulmanis Kārlis (1877–1942) – agronoms, politiķis, Ministru prezidents un Latvijas Valsts prezidents  

178, 383, 385, 399, 401, 403, 406, 407, 410, 412, 424–443, 445, 446, 448–453, 459–464, 468, 501, 
502, 505, 510, 511, 518, 522, 539, 549, 633, 638

Ulmanis Karls Konrāds (Karl Konrad Ulmann, 1829–1890) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks  90
Ulmanis Karls Kristians (Karl Christian Ulmann, 1793–1871) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, rakst

nieks, pedagoģiskās literatūras izdevējs  144
Uluotss Jiri (Jüri Uluots, 1890–1945) – Igaunijas valsts darbinieks, ministru prezidents  522
Upelnieks Kristaps (1891–1944) – kapteinis, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks  641
Upīts Andrejs (1877–1970) – rakstnieks, kritiķis, literatūrzinātnieks  553
Urbšis Jozs (Juozas Urbšys, 1896–1991) – lietuviešu diplomāts, valsts darbinieks, ārlietu ministrs  518, 

519
Urtāns Juris (dz. 1952) – vēsturnieks, arheologs  104

V
Vācietis Jukums (1873–1938) – latviešu strēlnieku komandieris Pirmajā pasaules karā, pirmais Padomju 

Krievijas visu bruņoto spēku virspavēlnieks  365, 368, 376, 378, 381, 387, 389
Vācietis Ojārs (1933–1983) – dzejnieks  583
Vade (Wade, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Vaits Roberts (Robert Waite, 1919–1999) – amerikāņu vēsturnieks  474
Valdeko (Waldeko, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Valdemārs Krišjānis (1825–1891) – ekonomists, publicists, viens no jaunlatviešu kustības aizsācējiem  

91–93, 141, 143, 145, 315, 318, 319, 321, 324–326, 333, 334
Valdiss Burkards (Burcard Waldis, 1490–1556) – Rīgas kannu kalējs, dzejnieks  85
Valdmanis Alfrēds (1908–1970) – jurists, politiķis, finanšu ministrs, Latviešu Zemes pašpārvaldes ties

lietu ģenerāldirektors  435, 450, 477, 488, 489
Valks Heiki (Heiki Valk, dz. 1959) – igauņu arheologs  203
Vanags Pēteris (dz. 1962) – valodnieks, pedagogs  125, 126, 133
VaressBarbaruss Johanness (Johannes Vares-Barbarus, 1890–1946) – igauņu ārsts, dzejnieks, Igaunijas 

t.s. “tautas valdības” ministru prezidents  523
Varibuls (Waribule, 13. gs. sākums) – Tālavas valdnieka Tālibalda dēls  197, 200, 201
Varidots (Waridote, 13. gs. sākums) – Autines zemes latgaļu vecākais  192, 197, 198
Varigribs (arī Varigerbs, Warigribbe, Warigerbe, 13. gs. sākums) – latgaļu vecākais  197
Vārs Frīdrihs Daniels (Friedrich Daniel Wahr, 1749 vai 1750–1827) – garīdznieks, latviešu tautas

dziesmu vācējs  89
Vartberges Hermanis (Hermannus de Wartberge, ap 1330–ap 1380) – Vācu ordeņa brālis, Livonijas 

hronikas autors  221
Vāsa Jans Kazimirs (Jan II Kazimierz Waza, 1609–1672) – PolijasLietuvas karalis  258, 259, 265
Vāsa Sigismunds III (Zygmunt III Waza, 1566–1632) – Polijas karalis un Lietuvas lielkņazs  253, 258
Vāsa Vladislavs IV (Władysław IV Wasa, 1595–1648) – PolijasLietuvas karalis  258, 259
Vaska Baiba (dz. 1950) – mākslas vēsturniece, arheoloģe  104, 179
Vasks Andrejs (dz. 1947) – arheologs  49, 119, 179
Vēbers Henrijs (Henry William Weber, 1783–1818) – angļu izdevējs  89
Vēbers Hermanis Frīdrihs (Friedrich Hermann Weber, 1761–1833) – mājskolotājs, mākslinieks  150
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Veidnieks Kornēlijs (1899–1942) – jurists, politiķis, sabiedrisks darbinieks  438, 439, 454, 455
Veigands Johans Georgs (Johann Georg Weygand, 1680–1740) – mediķis, Kurzemes hercogistes hro

nists  85
Veinbergs Frīdrihs (arī Fricis Veinbergs, 1844–1924) – jaunlatvietis, jurists, žurnālists, Rīgas Latviešu 

biedrības priekšsēdētājs  328
Veiners Amirs (Amir Weiner, dz. 1961) – amerikāņu vēsturnieks  560, 564, 583, 584, 590, 591
Veldre Kārlis – ministra Alfrēda Bērziņa sekretārs  436
Velss Samners (Sumner Welles, 1892–1961) – ASV diplomāts  465, 679
Vēļus Norberts (Norbertas Vėlius, 1938–1996) – lietuviešu folklorists  103
Vendts Fjodors (Федор Христианович Вендт, 1857–pēc 1916) – Krievijas militārs darbinieks  354
Verhovskis Aleksandrs (Александр Иванович Верховский, 1886–1938) – Krievijas pilsoniskās Pagaidu 

valdības pēdējais kara ministrs  376, 377
Verts Nikolā (Nicolas Werth, dz. 1950) – franču vēsturnieks  541
Vesceke (arī Vjačko, Vetseke, Wetseke, Viesceka, Vesceka, ?–1224) – Kokneses valdnieks  199, 200
Vesiķis (Vesike, 12. gs. beigas – 13. gs. sākums) – Turaidas novada lībiešu vecākais  205, 206
Vestmanis Henrihs (1909–1967) – nacionālo partizānu komandieris Abrenes apriņķī, segvārds “Bārda”  

645
VeščūnasJansone Valija Valerija (1902–1990) – Latvijas armijas dižkareive, Lāčplēša Kara ordeņa 

kavaliere  421
Vēveris Jānis (dz. 1954) – disidents, politiski represētais  661
Vēvers Jānis (1899–1978) – LPSR VDK priekšsēdētājs  565, 571, 572, 656–658
Vieco (Vietzo, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Vieco (Viezo, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Ikšķilē  204
Viestards (Viesthardus, Vesthardus, Vestardus, Vester, ?–pēc 1229) – Tērvetes zemes vecākais, Zemgales 

lielkungs  76, 192, 199, 210–212
Vīgands (Wigandus, Wygandus, 13.–14. gs.) – Kuldīgas komturam pakļautais  228, 229
VīķeFreiberga Vaira (dz. 1937) – folkloriste, psiholoģe, Latvijas Valsts prezidente  89, 104
Vilcāne Antonija (dz. 1956) – arheoloģe  81, 197
Viliendi (Viliendi, 12. gs. beigas) – kristīts lībietis Salā  204
Viljamsa Berila (Beryl Williams, dz. 1940) – britu vēsturniece  336
Vilkens Johans Georgs (Johann Georg Wilcken, ?–1701) – tipogrāfijas vadītājs Rīgā  129
Vīnbargs Ludolfs Kristiāns (Ludolf Christian Wienbarg, 1802–1872) – vācu rakstnieks, žurnālists, lite

ratūras kritiķis, kustības “Jaunā Vācija” dalībnieks  309
Vinnigs Augusts (August Winnig, 1878–1956) – Vācijas politisks darbinieks, labējais sociāldemokrāts, 

ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs  399
Virza Edvarts (īst. v. Jēkabs Eduards Liekna, 1883–1940) – rakstnieks, dzejnieks, publicists  430, 441
Visendorfs Henrijs (īst. v. Indriķis Ķiparts, 1861–1916) – žurnālists, grāmatizdevējs, uzņēmējs  94
Visvaldis (Vissewalde rex de Gerzika, Vissewalde, 12. gs.–pēc 1230) – Jersikas valdnieks  34, 77, 189, 

196–200, 276
Višinskis Andrejs (Андрей Януарьевич Вышинский, 1883–1954) – padomju jurists un diplomāts, 

valsts darbinieks, PSRS ārlietu komisāra vietnieks, PSRS valdības pilnvarotais Latvijā  462, 522, 
523, 531

Vitens Kristiāns Bartolomejs (Christian Bartholomeus Witten, 1652–1723) – tulkotājs  134
Vitkausks Vincs (Vincas Vitkauskas, 1890–1965) – Lietuvas armijas divīzijas ģenerālis, aizsardzības 

ministrs, pēc tam dienējis Sarkanajā armijā  521
Vītoliņš Jēkabs (1898–1977) – muzikologs  88
Vītoliņš Marģeris (1912–1996) – mākslinieks  569
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Vītols Vilis (dz. 1934) – būvuzņēmējs, mecenāts, sabiedrisks darbinieks  699
Vitroks Hugo (Hugo Wittrock, 1873–1958) – vācbaltiešu politiķis, Rīgas pilsētas virsbirģermeistars, 

Rīgas pilsētas apgabala komisārs  481
Vits Frederiks de (Frederik de Witt, 1629/1630–1706) – nīderlandiešu kartogrāfs  222
Vjačko, sk. Vesceke
Vladimirs (Woldemarus de Plosceke, ?–1216) – Polockas kņazs  196
Vladimirs I Svjatoslavičs (Влади ́мир I Святосла́вичь, ap 960–1015) – Novgorodas kņazs, Kijevas 

lielkņazs, pareizticīgo svētais  193 
Vladislavs IV, sk. Vāsa Vladislavs IV
Voldemars Augustīns (Augustinas Voldemaras, 1883–1942) – lietuviešu politiķis, pirmais Lietuvas 

ministru prezidents  503
Volfs Kristiāns (Christian Wolff, 1679–1754) – vācu filozofs  84, 88
Voss Augusts (1919–1994) – politiķis, LKP CK pirmais sekretārs  536, 611, 658
Vrangelis Pjotrs (Пeтр Николаевич Врангель, 1878–1928) – ģenerālis, “Krievu armijas” virspavēlnieks  

390, 391, 394
Vseslaviči, brāļi (Всеславичи, 10. gs. beigas–11. gs. sākums) – Polockas kņaza brāļi  210
Vulfstans no Hedebijas (Wulfstan of Hedeby, 9. gs.) – anglosakšu ceļotājs un tirgotājs  41

Z
Zaķe Ieva (dz. 1980) – socioloģe  667
Zāle Kārlis (1888–1942) – tēlnieks  442
Zālītis Jānis (1874–1919) – politiķis, Krievijas Valsts domes deputāts, Latvijas apsardzības ministrs  364, 

399, 401
Zaļkalns Teodors (īst. v. Teodors Grīnbergs, 1876–1972) – tēlnieks, pedagogs  175
Zariņa Anna (1924–2015) – arheoloģe  71–73
Zariņš Kārlis (1879–1963) – diplomāts, ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Lielbritānijā  462, 467
Zavadskis Jans (Jan Zawadzki, 1580–1645) – Pērnavas vaivads (1642–1645), uz Kurzemi sūtītās Polijas 

karaļa komisijas vadītājs  260
Zellis Kaspars (dz. 1972) – vēsturnieks  457, 482
Zemdega Kārlis (īst. v. Kārlis Baumanis, 1894–1963) – tēlnieks  175
Zemitāns Jorģis (1873–1928) – militārs darbinieks, pulkvedis, Ziemeļlatvijas brigādes komandieris, 

divīzijas komandieris  400, 403, 404, 407, 409, 410, 417, 418, 506
Zemītis Guntis (dz. 1955) – vēsturnieks, arheologs  104, 213
Zemzare Daina (1911–1971) – valodniece  84
Zicāns Eduards (1884–1946) – teologs, dzejnieks  104
Ziemele Ineta (dz. 1970) – tiesībzinātniece  624
Zigfrīds (Sigfridus, 15. gs.) – katoļu garīdznieks  235
Zinkevičs Zigms (Zigmas Zinkevičius, 1925–2018) – lietuviešu valodnieks  123
Zīverss Frīdrihs fon (Friedrich von Sivers, 1748–1823) – muižnieks, landrāts, Kurzemes gubernators  

299
Zīverss Maksimiliāns fon (Friedrich Maximilian Oscar Freiherr von Sivers, 1857–1919) – Skrīveru mui

žas īpašnieks, dendrologs, mežkopis  352
Zommers Frīdrihs (arī Frīdrihs Vasarietis, 1881–1972) – Studentu bataljona izveidotājs, Latvijas armi

jas virsnieks, pulkvežleitnants, politiķis, diplomāts  411
Zotovs Ivans (Иван Зотов, 1905–?) – PSRS pilnvarotais pārstāvis Latvijā  459
Zubkova Jeļena (Елена Юрьевна Зубкова, dz. 1959) – krievu vēsturniece  463, 466, 526, 547
Zukulis Staņislavs (1929–1993) – LPSR VDK priekšsēdētājs  566, 585, 591
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Zunda Antonijs (dz. 1947) – vēsturnieks  484, 495
Zutis Jānis (1893–1962) – vēsturnieks, pedagogs  288, 289
Zvaigznīte Jēkabs (īst. v. Jēkabs Šterns, 1833–1867) – skolotājs, folklorists, žurnālists  91
Zvegincovs Nikolajs (Николай Александрович Звегинцов, 1848–1920) – Vidzemes gubernators  350

Ž
Žanēns Pjērs Tjebo Šarls Moriss (Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin, 1862–1946) – franču ģenerā

lis, Francijas militārās misijas vadītājs Krievijā, Antantes bruņoto spēku virspavēlnieks Austrum
sibīrijā un Sibīrijas rietumdaļā  392

Ždanovs Andrejs (Андрей Александрович Жданов, 1896–1948) – PSRS valsts un partijas darbinieks  
522, 523

Žeļigovskis Lucjans (Lucian Żeligowski, 1865–1947) – Polijas armijas ģenerālis  415, 500, 505
Žiglevica Elza (1898–1919) – Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliere  

421
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