"Latvija divdesmit gados!
Divi gadu desmitos katra tauta,
kas tikko izkaŗojusi nācionālo brīvību un savu valsti,
pārdzīvo svarīgu un liktenīgu vēstures posmu.
Valsts nodibināšana, tautas dzīves visu aptveŗoša atjaunošana un pārkārtošana, — tā ir bezgalīgi plaša,
bagāta viela, kas nav izsmeļama vienā grāmatā.
Par atsevišķiem posmiem vai atsevišķām nozarēm ar laiku sniegs pārskatus atsevišķi izdevumi,
bet šīs grāmatas uzdevums būtu veikts,
ja kaut arī aptuveni būtu izdevies apskatīt tautas un valsts divdesmit gadu dzīves vadītājas idejas,
ja būtu izdevies parādīt zemes jauno seju."
LATVIJA no 1918. - 1938. gadam.
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SLAVAS

APVĀRSNIS

Kad jārunā par Latvijas valsts pastāvēšanas divdesmit gadiem, tad ir tiešām ļoti grūti mierīgu un
episku gājienu ieturēt. Lai par ko mēs runātu, visur mēs atrodamies it kā centrā un uz visām pusēm
no tā stiepjas stīgas, kas ved nākamībā. Ne šī zeme, ko esam mantojuši, ne šī sadzīves iekārta, kuŗā
atrodamies, ne tas neredzamais, kas veido cilvēku, vairs nav senais. Viss ir tapis jauns un citāds.
Darba un uzņēmības zemes trīce ir pazudinājusi un augšām cēlusi, iznīcinājusi un būvējusi, un, lai
uz ko mēs skatītos, mūsu darbiem ir apvilkts slavas apvārsnis. Katrā nozarē darīto vislabāki un
pārliecinošāki aprakstīs tie, kas tajās darbojas, bet aiz redzamām sekmēm un panākumiem stāv
grūti viena teicienā ietveŗamais latviskais saprāts un mērs, kas, likdams izmisumam pārvērsties gara
bēdās un izplūstošai līksmībai rāmā priekā, ir visu kārtojis. Un šī tautas iekšējā satversme, šie
nerakstītie, bet tomēr dziļi kaut kur paslēptie baušļu galdiņi ir vissvarīgākais. Ja tie nedzirdami
nerunātu un nediriģētu, latviešus būtu bijis viegli grozīt. Bet ko mēs redzam? Galotnēs arvienu ir
norisinājušās kaut kādas pārgrozības, bet tauta ir darbojusies iekšēji arvienu tāpat kā senāk,
pieņemdama tikai to, kas tai bijis vajadzīgs, kas ir varējis organiski piepotēties vecajam celmam.
Ne visiem redzami un saprotami, bet slepeni un neatklāti sakari starp cilvēku un dabu ir tie
visdziļākie un noteicošākie. Tie noteic un vada nevienam nezinot. Jo ja mēs ļoti daudz runājam par
ārējo lietu un dabas milzīgo iespaidu uz cilvēka dzīvi, tad mēs varam arī otrādi domāt un nākt pie
vissvarīgākiem atklājumiem. Mēs varam runāt par cilvēka gara slepeno un neizskaidrojamo
iespaidu uz dabu. Lai gan cilvēks ir ieslēgts tās likumībā un raksti to pielīdzina zālei, kas šodien
aug, bet rītu top nopļauta un sakalst, tomēr šie paši raksti runā arī ļoti gaišu valodu par cilvēka gara
neizskaidrojamo varu. Ikkatrs būs ievērojis, ka tad, kad cilvēks atrodas sava parastajā stāvoklī, kad
viņš ēd un dzeŗ, drusku priecājas un bēdājas, viņš ir niecīgāks par niecīgo. Tad viņš ir pakļauts visu
lietu parastai kārtībai. Bet tad nāk gadījumi, kur pār viņu nolaižas neparasta iedvesme, viņš runā
neikdienišķā valodā un izdara neikdienišķus darbus. Sevišķi to zina kaŗavīri, kad, kopīgai dvesmai
dzenot kaŗaspēka daļu uz priekšu, viens otrs līdz tam neievērojams kareivis top, pats sevī nezinot,
par lielu darbu izdarītāju. Viņš ir it kā pārvarējis ikdienas likumību un atrodas kā valdnieks pāri tai.
Viņš tad paceļas ģeniju kārtā, kuŗi nav radīti lai kalpotu, bet lai dievinātu.
Mēs esam paraduši runāt par gara neiznīcību un sevišķi par tautas gara mūžību. Bet katra
parādība top nekas un paliekas bezdarbīgā stāvoklī, ja mēs tai nenoticam. Ja tas notiekas, tā ceļas
augšā un sāk darboties. To mēs redzam arī pie mūsu dienu latviešiem. Mūsu tautas mūžība līdz šim
bija nekustīga. Tagad mēs to apstarojam ar savu ticību un redzam, ka šī snaudošā gara matērija sāk
kustēt un dzīvot, nākdama mums palīgā, izplūzdama ārā no ikdienības likumības. Tas ir milzīgs un
neizmērījams spēks, un šie neredzamās ticības viļņi, ko mēs radām sev visapkārt, nevar neiespaidot
arī visu to tālo, kas ir ap mums un ko mēs turējām par sev vienaldzīgu. Tā arī atjaunotā Latvija nav
nejaušība, bet tā ir latviešu uzmodinātas un tagad darbīgās mūžības un gara spēku saskaņošanas
iznākums. Noticiet, ka arī jūs esat vainīgi pie šī dievīgā pavasaŗa, kas nācis pāri mūsu tēvijai.
Cilvēks dzīvo tikai uz zemes, bet ne uz kādas citas planētas: šī mūsu tagadējās zinātnes atziņa
nostāda visu cilvēci ļoti augsti, un nemaz nevar būt, ka gara koncentrācija, no kuŗas veidojas
cilvēks, nevarētu savu apkārtni iespaidot. Varbūt mēs to iespaidojam vairāk nekā varam to
iedomāties. No vienas puses, mēs esam ļoti niecīgi, bet, no otras, cilvēkam piemīt dievu varenums,
un sevišķi viņa neredzamai daļai. Ja saka, ka mēs nevaram panest nekā absolūta, ne lielu aukstumu,
ne lielu karstumu, tad jāredz, ka absolūtais nav pasaules valdinieks. Viņš ir visu spēku līdzsvaru
nodibinājis, lai pats varētu pastāvēt. Uz šīs grunts stāv mūsu latviskā gara drošība un mūsu ticība,
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kas izgājusi kalnus pārstatīt. Mācāties sevi iedvesmot, lai redzētu neredzamo un izdarītu
neizdarāmo.
Jūras kaujā lielie kuģi, kas ir lielo mērķis, arvienu ātrāk aiziet bojā, kamēr mazie, kam ātra
manevrēšanas spēja, iziet sveikā. Tas attiecas arī pilnīgi uz Latviju. Tā ir labklājības zeme starp
patmīlīgu dievu tirdītām plašajām valstīm. Liels nav mūsu eksports, un liels nav mūsu imports, un
kamēr lielvalstu kuģi braukā no jūras jūrā, nezinādami kur pārdot savus ražojumus, mēs arvienu
atrodam noņēmējus saviem. Tā mēs ikdienas vairāk tuvojamies paraugvalstij, kuŗa strādā skaidri un
noteikti, ne noplicinādama, zinādama pilsoņus valsts dēļ, ne valsti pilsoņu dēļ.
Latvija ir labklājības, bet ne pieticības zeme. Kā tādu to veido lielais talantu daudzums visādu
mākslu un zinātņu laukos, kas kā raugs mīklu abrā padara jauka rūguma pilnu mūsu garīgo zemi,
neļaujot tai sastingt. Kur ir vidējības vienaldzība, tur rodas muklāja purvs, bet kur kaut viena
virsotne paceļas pāri citām, tur garos rodas nemiers un sacensība. Viņi tur redz atspīdam sevi
blakus pārākumam, jo tā ir spoguļa īpašība, atstarot jauko un nejauko.
Mums arī ir tā krietnā īpašība, kā — samēra sajušana, kas latviešos mājas vietu ņēmusi jau no
laiku galiem, ir apmetusies arī mūsu jaunajā valsts iekārtā. Kamēr mūsu lielajos kaimiņos cilvēks
tiek vai nu pagarināts, vai paīsināts, lai viņš saskanētu ar abstrakti gudro valsts mēru, mēs savā
iekšējā un ārējā valsts konstitūcijā esam pamatojušies uz konkrēta latviešu cilvēka un viņa dabas.
Tāpēc pie mums indivīds jūtas labi visstingrākā disciplīnā. Mēs necenšamies no cilvēka izdzīt visus
viņa netikumus, labi zinādami, ka tajos netikvien slēpjas viss viņa spēks, bet labi zinādami arī, ka
tikums nav nokas cits, kā liela ideāla kalpībā nolikts netikums. Tā mūsu valsts kārtība ir latviešu
iekšējā civīlizētāja, jo mēs tos netikumus, kas mīt mūsos pašos, neapkaujam, bet liekam tiem darīt
derīgus darbus. Tā mēs, pakļaudami arvienu lielākus dvēseles klajumus savai gribai, kolōnizējam
tos, nometinot tur uz dzīvi savas domas, un ceļam tajos garīgu pilsētu, dodot tai savus likumus.
Tāpēc latvieši ir tik labi organizētāji, ka viņos stipra stāv šī iekšējā pilsēta. Tāpēc latvietis arī ir tik
liels, ka viņam ir sveša abstraktā grēka sajušana, bet viss viņa uzvešanās un morāles mērogs ir civīlitāte, kas nāk no pirms viņa un viņa paša sev doto likumu sajušanas, kam saskaņa ar valsts
likumiem.
Salīdzinot ar Vakareiropas tautām, mums latviešiem ir vēl tā priekšrocība, ka mēs atrodamies
stāvoklī, ko nevar saukt par vienpusīgu. Mēs neesam sevi pakļāvuši technikai, kaut gan zinām tās
vērtību. Mēs pazīstam atdzimšanas burvību, bet tāpēc mums nekāds dievs nav bijis jānogāž. Pilns
latvisku īpašību viņš elpo tepat mums blakām. Mums nav jāceļ strīdi zemes dēļ, jo katram
latvietim, kam griba pēc tās, to iedod rokā kā atvērtu grāmatu. Mēs neesam galējību cilvēki, kaut
gan zinām, ka pasaulē viss ir bezgalīgs. Mēs esam veca tauta, bet skatāmies pasaulē it kā pirmo
reizi to ieraudzījuši, jo neesam zaudējuši svēto spēju apbrīnot. Laime mūs nesamulsina, bet grūtības
nebaida, jo, visai tautai piepalīdzot, ar tām galā tiks vīrs, kuŗa laipnais ģenijs vada Latvijas sauli un
zvaigznes.
Lielie latvju valsts pļaujas svētki ir pienākuši. Tie ir pirmie tādi nepārredzamajā gadu alejā, kas
pazūd nākotnes miglā. Jo, tiešām, ne vienas dienas priekam, bet pašas mūžības nopietnajām acīm
mēs esam visu darījuši un darām. Un kad tagad, valsts divdesmit gadiem paejot, latvieši izrēķina un
pārskaita visu, ko ir veikuši, tad viss tas, kas ir redzams, izmērījams, aprēķināms un aptveŗams, dod
mums tiesību runāt par jaunceltu pasauli, kuŗai apvilkts slavas apvārsnis. Gan mēs vēl esam tālu no
tā garīgā imperiālisma, kas, pāriedams robežas, liek citām tautām apbrīnošanā noliekties; bet
jāsaka, ka tas ir gadu simteņu darbs. Mūs saista ne tuvums, bet tālums. Un ikkatrs uzmanīgs
vērotājs, kam būs smalka dzirdēšana, tas dzirdēs, cik tālu nākotnē aizskan tagadnes soļi. Un kad
mūsu tautai būs spēka izturēt visus pārbaudījumus, ir viss pamats ticēt, ka latvji panāks savu ātri
skrejošo darbu atbalsu. Tad arī sāksies mūsu leģenda un mūsu iespaids uz pārējo pasauli, kas sūtīs
pie mums savus burtotājus, lai tie uzminētu mūsu brīnumu un noslēpumu.
ED. VIRZA
4

Ķēžu rāvēji. Grupa Brīvības piemineklī.
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VALSTS
UN STARPTAUTISKO

TAPŠANA
ATTIECĪBU

IZVEIDOŠANA

Katras tautas dabiskas tieksmes — radīt neatkarīgu valsti, lai nodrošinātu sev svešu spēku
neietekmētu polītisku un kultūrālu attīstību.
Pirmās lielās Vakareiropas tautas, kas apvienojās nācionālās valstīs, bija franči un angļi, bet
pēdējās — itālieši un vācieši. Pēc Pasaules kaŗa atguva brīvību arī tās mazās Austrum- un
Ziemeļeiropas tautas, kas vēl smaka zem sveša jūga. Šo tautu starpā bija arī latvieši.
Būtu nepareizi jauno valstu izcelšanos izskaidrot ar nejaušu polītisku apstākļu sagadīšanos:
nepietiek ar to vien, ka vēstures gaitā rodas izdevīgi brīži, jābūt arī tautām ar nelokāmu gribu tos
izmantot un ar paliekamu iekšēju spēku turpmāk patstāvīgi veidot savas dzīves pamatus; jārodas arī
vadoņiem, kas, iemiesodami sevī tautas tieksmes, vestu to pretim gaišai nākotnei.
1. Savas vēstures pirmajos posmos latviešu tauta vēl nebija apvienota vienā valstī, bet tomēr jau
bija izveidojušās vairākas atsevišķas kultūrāli augsti stāvošas neatkarīgas latviešu valstis, kas kā
līdzīgas ņēma dalību kaimiņu tautu dzīvē. Vāciešiem it sevišķi droši stājās pretim zemgaļi un kurši,
ar kuŗiem iebrucējiem nācās cīnīties gandrīz veselu gadsimtu. Pakļauti beidzot vācu ordeņa varai,
latvieši tomēr nezaudēja tautisko apziņu, bet joprojām glabāja un kopa savu brīvo senču radītās
gara mantas, neaizmirstot senas neatkarības laikus. Vācu ordeņa varai sabrūkot, vienā latviešu
apdzīvotās territōrijas daļā radās valsts, kuŗu pamatoti varam uzskatīt par pirmo jaunlaiku latviešu
valsti, proti — Kurzemes hercogiste, kuŗa 17. gs. sasniedza augstu attīstības līmeni. Valsts
valdnieki nebija latviešu asiņu, bet dzīvais spēks, ar kuŗa palīdzību hercogi veidoja šo valsti, bija
latvieši. Pilsētas bija mazas, un to ietekme niecīga; vācu muižniecības loma bija pat kaitīga, jo
muižnieki veda pastāvīgu cīņu ar hercogu, cenzdamies savā labā ierobežot valdnieka varu: latvieši
bija tie, kas kā zemnieki, amatnieki, kaŗavīri un jūrnieki deva hercogam iespēju celt un veidot
valsti.
Pat vēl 18. gs., kad Vidzemes latvieši, piederot pie Krievijas, bija pakļauti pilnas dzimtbūšanas
iekārtai, tie atcerējās savu ,,seno brīvību", kā to apliecina kāds novērotājs gadsimta beigās. Arī pati
muižniecība atzinās, ka latvieši uzskatot dzimtkungus par viņu zemju piesavinātājiem. Rīgā
dzīvojošie brīvie latvieši 18. gs. uzsāka cīņu par savām tiesībām, kuŗas pilsēta joprojām ierobežoja,
un gadsimta beigās atkārtoti izcēlās nopietni zemnieku nemieri. Latvieši cauri visiem šiem
gadsimtiem apzinās kā īpata tauta un vienmēr, pat vissmagāko ciešanu laikos, cik un kā spēdami,
aizstāvēja savas tiesības.
2. 19. gs. vidū, kad bija kaut cik nostiprinājušies latviešu tautas materiālie pamati, sākās tautiskās
atmodas kustība. Dziļā pārliecība, ka latviešiem, līdzīgi citām tautām, ir tiesības uz patstāvīgu
kultūrālu dzīvi, tautiskās kustības darbinieki centās radīt apstākļus, kas nodrošinātu latviešiem pašu
kultūras izveidošanas iespēju. Tautiskās atmodas laikmetā jau lietoja vārdu ,,Latvija", visu latviešu
apdzīvoto apgabalu kopējā nozīmē. Tomēr toreizējais nacionālisms dabiski varēja piegriezties tikai
tautas kultūras izkopšanai un tiesiska stāvokļa pacelšanai pašu zemē, pielīdzinot latviešus
tiesībās Baltijas vāciešiem.
Bet dzīve gāja uz priekšu lieliem soļiem, un latviešu tautā radās jaunas vajadzības un prasība pēc
lielākas patstāvības. Nāca jauna paaudze, kuŗas uzdevums bija droši izteikt šīs prasības atklātībā un
panākt to realizēšanu.
Pārliecība, ka latviešu tautai pēc iespējas plašākos apmēros pašai jālemj par saviem likteņiem,
sāka izpausties pagājušā gadsimta pēdējos gados tās latviešu intelliģences aprindās, kas bija jauno,
no Vakareiropas pārņemto, sabiedrisko ideju ietekmētas. Apvienotās Latvijas autonomiju kā pirmie
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prasīja latviešu emigranti Šveicē. Jau 1903. gadā viņi aizrādīja savos izdevumos, ka Krievijā esot
tik daudz apspiestu tautu, ka neesot nozīmes iestāties par vienas vai otras tautas tiesību
paplašināšanu: Krievijas polītiskās iekārtas ideāls esot federātīva republika pēc Amerikas Savienoto
valstu parauga, kuŗā katrai tautai jābūt savam parlamentam jeb ,,seimam".
Latvijas autonomijas idejai radās pretinieki latviešu sociāldemokrātos, sākumā —
emigrantu vidū Londonā, bet vēlāk — arī 1904. gadā dibinātā ,,Latviešu sociāldemokrātiskā
strādnieku partijā", kuŗai bija liela loma 1905. gada revolucionārā kustībā. Kaut arī kustības
programmā tādā kārtā nebija uzņemta prasība pēc Latvijas autonomijas, šī prasība tomēr
mājoja cīnītāju sirdīs, izpaužoties saucienā pēc ,,tautas brīvības", jo 1905. gada revolūcija
pēc sava rakstura bija pilsoniski dēmokratiska.
Pēc 1905. gada revolūcijas asiņainās apspiešanas polītiskā doma latviešu tautā it kā pamira, un
tautas pašdarbība pievērsās vairāk saimnieciskām lietām un kultūras jautājumiem. Bet jau 1913. un
1914. gadā no jauna pacēlās jautājums par Latvijas autonomiju. Vairākos izdevumos, kas iznāca
iekšzemē, aizrādīts, ka ,,Baltijas" sadalīšana trīs guberņās uzskatāma par ,,sen pārdzīvoto laiku
atlieku"; šī terriloriju sadalāma divi apgabalos: latviešu un igauņu, pievienojot pirmajam arī Latgali.
Jautājumu par abiem apgabaliem piešķiŗamo ,,pašvaldību" toreiz nevarēja brīvi iztirzāt; bija
jāaprobežojas ar aizrādījumu, ka šo pašvaldību iestādēs pielaižamas ,,plašas vietējo iedzīvotāju
aprindas" un ka vietējām tautām nodrošināmas ,,pastāvēšanas tiesības".
3. Latviešu tautas cerības negaidīti piepildījās. Briesmīgajā Pasaules kaŗa vētrā, kas nesa
latviešiem tik lielu postu, tautā izauga nepārvarams spēks — griba būt noteicējiem pašu zemē.
Jau kaŗa sākumā latvieši devās cīņā ne tikai kā uzticīgi Krievijas pavalstnieki, bet arī kā apzinīgi
savas tautas piederīgie. Cīnītāji cerēja, ka Vācijas sakaušana, ko kaŗa sākumā gaidīja visi, sekmēs
vismaz Baltijas vācu muižniecības varas salaušanu. Latviešu cīņas spars pieauga, kad vācieši 1915.
gadā ieņēma Kurzemi un Krievijas valdība atļāva dibināt sevišķas kaŗaspēka daļas — latviešu
bataljonus, vēlāk pulkus, kuŗu tiešais uzdevums bija, cīnoties Rīgas frontē, palīdzēt atbrīvot savu
tēvu zemi no iebrucējiem.
Kad, kaŗa darbības apdraudēti, latvieši kā bēgļi desmitiem tūkstošu sāka plūst no Kurzemes un
Vidzemes uz Iekškrieviju, viņi redzēja, cik sveši viņi bija krieviem un cik tuvi paši savā starpā
viens otram. Tie pārliecinājās, ka krievu valdība ne mazākā mērā neprata rūpēties par viņiem un ka
palīdzību viņi varēja sagaidīt tikai paši no sevis, it sevišķi, kad Latviešu bēgļu apgādāšanas
komiteja Pēterpilī apvienoja un padziļināja palīdzības darbu. Strēlnieku varonīgās cīņas
nepārprotami visu acu priekšā liecināja par latviešu tautas iekšējo spēku, un kā visu šo smago un
cēlo pārdzīvojumu un notikumu sekas auga nacionālā kopsajūta un pašapziņa.
Jo skaidrāks pretstatā tam kļuva lielās Krievijas nevarīgums un tukšums un jo svešāka tā izlikās
latviešiem, jo vairāk nostiprinājās ne tikai latviešos, bet arī citās Krievijas tautās pārliecība, ka
Krievijas vecās iekārtas vietā, kaŗam izbeidzoties, jāstājas jaunai, kuŗā atsevišķām Krievijas tautām
katrā ziņā ierādāma patstāvīgāka loma nekā līdz tam.
Kā viens no pirmajiem mostošās latviešu polītiskās domas paudējiem minams Maskavas žurnāls
,,Taurētājs", kas jau 1916. gada sākumā uzsveŗ, ka pienācis pēdējais laiks ,,noteikti" un ,,atklāti"
prasīt Latvijai ,,dēmokratisku autonomiju", jo latviešu tautā pastāvot ,,vēlēšanās un prasība" pēc
,,pašvaldības ar plašākām pašnoteikšanās tiesībām"; latvieši kā ,,kultūras tauta" paši spējot ,,veidot
savu dzīvi".
Atklāti varēja izteikties latvieši, kas dzīvoja ārzemēs, un Bernes latviešu kolōnijas birojs jau
1915. gada novembrī izstrādāja un izplatīja starp Vakareiropas latviešu emigrantiem sīki pamatotu
Latvijas autonomijas projektu, kas nedaudz eksemplāros slepeni iekļuva arī Latvijā.
Kad, sākot ar 1916. gada otro pusi, nemiers visā Krievijā pieauga un valsts varas groži atslāba, arī
Krievijas latviešiem bija dota iespēja brīvāki spriest par tautas vajadzībām. 1917. gada sākumā
Pēterpilī notika latviešu polītisko un sabiedrisko darbinieku apspriede, kuŗā piedalījās abi Krievijas
valsts domes locekļi latvieši, kā arī organizāciju un laikrakstu pārstāvji. Sapulcei cēla priekšā
Latvijas autonomijas projektu, kuŗa aizstāvji aizrādīja, ka Krievija varot sabrukt un, uz Krievijas
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drupām izceļoties jaunām valstīm, latviešu tautai jābūt sagatavotai pašai noteikt savus turpmākos
likteņus. Autonomijas ideja guva vispārēju piekrišanu, un sapulce nolēma sekmēt tās iztirzāšanu un
izplatīšanu ar preses un atsevišķu izdevumu palīdzību. Visos toreizējos latviešu laikrakstos sāka
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parādīties raksti par Latvijas autonomijas jautājumu, bet J. Čakste izdod Stokholmā savu vācu
valodā sarakstīto apcerējumu ,,Die Letten und ihre Latvija" (Latvieši un viņu Latvija).
4. Carisma gāšana un jaunas dēmokratiskas valsts iekārtas nodibināšana Krievijā 1917. gada
marta sākumā deva latviešu sabiedrības domai iespēju izteikties brīvi un atklāti. Radās atkal cerība
uz atjaunotās Krievijas uzvaru un uz latviešu tautas loloto polītisko mērķu piepildīšanos. Un tūlīt
nepārprotami bija redzams, ka prasība pēc autonomas Latvijas bija jau paspējusi iesakņoties
visplašākos apmēros latviešu vadītājās aprindās.
Abu domes locekļu uzsaukums latviešu tautai marta sākumā beidzas ar saucienu: ,,Lielajā brīvajā
Krievijā lai dzīvo brīvā Latvija!" ,,Taurētājs" iespiež savās slejās jau pirms revolūcijas Maskavā
izstrādātu plašu ,,Latvijas satversmes projektu", kuŗā noteikts, ka ,,atjaunotās Latvijas satversmes"
pamatā jābūt ,,polītiskai autonomijai", un ka ,,autonomās Latvijas augstākā iestāde ir Latvijas
saeima", kuŗai piekrīt vietējā likumdošana un uzraudzība par vietējo pārvaldi.
Lielā sapulcē, kas 17. martā notika Rīgā un kuŗā piedalījās 48 biedrību pārstāvji, pieņēma
atzinumu, ka Latvijai jābūt ,,nedalītai un autonomai provincei", ko pārvaldītu ,,saeima Rīgā" ar
,,likumdošanas tiesībām".
25. martā atklāja Vidzemes latviešu daļas pagaidu zemes sapulci, un tā izteicās gluži tāpat. 12.
augustā šīs padomes autonomijas sekcija uzaicināja uz apspriedi 12 dažādu sabiedrisku un polītisku
organizāciju pārstāvjus, kuŗi patiesi varēja uzstāties kā Vidzemes plašāko aprindu domu paudēji.
Sapulce, kuŗā kā Vidzemes zemes padomes loceklis jo dzīvu dalību ņēma Kārlis Ulmanis,
vienbalsīgi atzina, ka ,,Latvijas tautai ir tiesība uz pilnīgu pašnoteikšanos", ka Latvijai jābūt
,,polītiski autonomai vienībai Krievijas republikā" un ka ,,autonomās Latvijas likumdošana, izpildu,
tiesas un vietējās pašvaldības varai jāatrodas Latvijas tautas un viņas saeimas rokās".
Varam droši apgalvot, ka, pateicoties Latvijas autonomijas problēmas plašai pārrunai visos
latviešu preses organos un gandrīz visās latviešu organizācijās un sapulcēs, 1917. gada vasarā
sauciens: ,,Brīvā Latvija brīvajā Krievijā" kļuva par latviešu tautas visplašāko aprindu cerību
izteicēju. Ar to bija sperts pirmais solis Latvijas valsts idejas attīstības gaitā.
Prasību pēc Latvijas autonomijas noliedza tikai tās sensenie pretinieki — lielinieciski noskaņotie
latviešu sociāldēmokrati. Šveices latviešu izstrādāto Latvijas autonomijas projektu Londonas
sociāldēmokrati 1916. gada sākumā noraidīja ar aizrādījumu, ka ,,šāda autonomijas projekta
uzstādīšana" esot ,,proletāriāta interesēm kaitīga". Tikpat asi un noteikti tūlīt pēc Krievijas marta
mēneša revolūcijas sāka izteikties pret Latvijas autonomiju arī latviešu lielinieki Krievijā.
5. Cerības, ar kādām latvieši apsveica Krievijas revolūciju, neattaisnojās. Krievijas pagaidu
valdība nepiegrieza ne mazākās vērības Latvijas polītiskajām prasībām. Izredzes uz Krievijas
uzvaru mazinājās un saplaka galīgi, kad 1917. gada septembrī vācieši ieņēma Rīgu un Rīgas jūras
līča salas. Krievi ne tikai vairs nevarēja pretoties vāciešu uzbrukumam, bet viņu galīgi izirušais
kaŗaspēks, atkāpjoties no Rīgas, pat vēl briesmīgi izpostīja Rīgai tuvākās Vidzemes daļas. Ievērojot
bez tam Krievijas iekšējo apstākļu izveidošanos, nevarēja būt šaubu par to, ka Krievijas valsti
negaida vis atjaunošanās, bet gan sabrukums. Ko bija darīt latviešu tautai? Saistoties pie Krievijas,
tai draudēja briesmas iestigt Krievijas purvā, bet piesliešanās Vācijai būtu bijusi apzināta
pašiznīcināšanās. Šādos apstākļos dabiski sāka rasties doma — meklēt aizstāvjus Sabiedrotos, t. i.
tanīs valstīs, kas turpināja cīņu pret Vāciju.
Šai domai bija pietiekošs pamats. Par vienu no saviem kaŗa mērķiem Sabiedrotie uzskatīja
Eiropas mazo tautu atbrīvošanu no svešas virskundzības. Arī Amerikas Savienoto valstu prezidents
Vilsons kopš 1916. gada vidus par vienu no pamatiem, uz kuŗiem būtu jābalstās gaidāmam mieram,
uzskatīja mazo tautu un valstu tiesības uz brīvību, drošību un pašnoteikšanos. Runājot par mazo
tautu tiesībām, galvenā kārtā domāja gan par Austroungārijas un Balkānu tautām, bet tomēr varēja
cerēt, ka, Krievijai sabrūkot, Sabiedrotie neatteiksies attiecināt šos principus arī uz Krievijā
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dzīvojošām tautām, to starpā arī uz latviešiem. Bija jādomā, ka Sabiedroto interesēs būs drīzāk
redzēt jaunu, tiem draudzīgu valstu nodibināšanos Baltijas jūras austrumu piekrastē nekā piedzīvot
vāciešu ietekmes nostiprināšanos šais apgabalos.
Domu par Latvijas neatkarību, kuŗas attīstībā Rīgas krišanai bija izšķīrēja nozīme, sevišķi noteikti
sāka aizstāvēt latvju kareivju nācionālās savienības laikraksts ,,Laika Vēstis" Valkā. Aizrādot, ka
līdzšinējais sauciens bijis: „Autonoma Latvija Krievijas federātīvā republikā", laikraksts konstatē,
ka pašlaik ,,Latvijas un visas Baltijas jautājums" esot ,,palicis starptautisks" un ,,brīva, neatkarīga,
ar starptautiskiem līgumiem garantēta Latvija vai Baltija, līdzīga Skandinavijas valstīm", esot
,,vēlama izeja no tagadējā stāvokļa".
Bet bija šķērslis, kas stiprā mērā kavēja jebkādu latviešu tautas polītisku mērķu veicināšanu,
proti, trūka iestādes, kuŗai būtu bijušas tiesības runāt visas tautas vārdā.
Jau 16. maijā Vidzemes pagaidu zemes padome atzina, ka ,,organizējama Latvijas Nācionālā
padome, ko varētu uzskatīt par Latvijas iedzīvotāju domu pagaidu izteicēju". Arī prese aizrādīja uz
to, ka ,,latviešu polītikas tuvākais uzdevums būtu noskaidrot, kādas sabiedriskas organizācijas vēl
palikušus, sapulcēt tās kopā un pārrunāt Latvijas tagadējo stāvokli un nākotni". Oktobŗa sākumā
prese jau konstatēja, ka Nācionālās padomes ,,ideja liekas būt tuvu savai reālizēšanai". Un tā tas
tiešām bija.
6. 1917. gada oktobŗa vidū Pēterpilī Bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas telpās nolika polītiska
apspriede, piedaloties ap 20 delegātiem no Latvijas zemes padomēm, sabiedriskām organizācijām
un polītiskām partijām, izņemot lieliniekus. Kā pirmo pārrunāja jautājumu par Nācionālās padomes
dibināšanu, kas varētu uzstāties kā visas latviešu tautas pārstāve, un visi apspriedes dalībnieki
vienprātīgi atzina šādas Nācionālās padomes noorganizēšanas nepieciešamību. Toties jo asas
debates izcēlās, apspriežot Nācionālās padomes sastāvu. Pagaidām vienojās par to, ka ieceļama
organizācijas komisija padomes dibināšanas sapulces sasaukšanai.
Šādā ceļā uzsākto latviešu tautas polītiskās domas apvienošanās darbu mēģināja traucēt latviešu
lielinieki. Vidzemes zemes padomes sēdē sociāldēmokrati-lielinieki paskaidroja, ka viņi negribot
,,nekādas nācionālas autonomijas"; lai nedomājot, ka viņi aizstāvēšot ,,latviešus": viņi aizstāvēšot
,,tikai savas šķiras intereses". Pēc šāda paziņojuma padomes pilsoniskā frakcija no padomes
izstājās.
Kaut gan Vidzemes zemes padome, kas pēc pilsoņu aiziešanas pārvērtās par lielinieku domu
paudēju, aizvien vēl kavēja Nācionālās padomes organizācijas komisijas darbību, komisija tomēr
sanāca uz paredzēto sēdi Pēterpilī 31. oktobrī. Nolēma uzaicināt pārstāvjus no zemes padomēm,
sabiedriskām organizācijām un polītiskām partijām piedalīties Nācionālās padomes dibināšanas
sapulcē. Sakarā ar lielinieku apvērsumu novembŗa sākumā sapulce varēja sanākt tikai 29. novembrī
Valkā. Ar Vidzemes zemes padomi un citām kreisām organizācijām nebija iespējams panākt
saprašanos, un tādēļ sapulce pasludināja sevi bez šo organizāciju pārstāvjiem par ,,Latviešu pagaidu
nācionālo padomi".
Kaut gan doma par Latvijas pilnīgu neatkarību jau bija izteikta atklātībā, tomēr Nācionālā
padome pagaidām nepieņēma noteiktos vārdos tik tālu ejošu lēmumu. Aizrādot uz to, ka ,,Latgale
pievienojama Latvijai", Nācionālā padome aprobežojās ar atturīgu atzinumu, ka ,,Latvija ir
autonoma valsts vienība, kuŗas stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas
satversmes sapulce un tautas nobalsošana". Bet reizē ar to padome tomēr nolēma starp citām
nodaļām dibināt arī Ārlietu nodaļu ar sēdekli Pēterpilī.
Sanākot padomes otrai sesijai Pēterpilī 1918. gada 28. janvārī, turpinājās Brestļitovskā uzsāktās
miera sarunas starp lieliniecisko Krieviju un Vāciju. Bija skaidrs, ka Latviju gaidīja sadalīšana starp
abām sarunu vedējām valstīm, ja draudošās briesmas neaizkavētu citi spēki. Tādēļ padome izteicās
par Latvijas pašnoteikšanās tiesībām nepārprotamāki nekā pirmajā sesijā, pieņemot šādu atzinumu:
,,Dibinādamās uz visas pasaules dēmokratijas atzītām un pasludinātām tautu pašnoteikšanās
tiesībām, Latviešu pagaidu nacionālā padome: l) atzīst, ka Latvijai jābūt patstāvīgai dēmokratiskai
republikai, kas apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali; 2) protestē pret jebkuŗu Latvijas
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sadalīšanas mēģinājumu...; 3) protestē pret katru miera noslēgšanas mēģinājumu, kas pārkāpj tautu
pašnoteikšanās principu; 4) nosoda tautas gribas viltošanu zem okupācijas un kaŗa apstākļu
spaidiem."
Ar šo atzinumu Latvijas valsts ideja bija galīgi izveidota un izteikta. Apzinādamās sevi kā citām
tautām līdzvērtīgu, latviešu tauta prasīja pēc patstāvības, un kaut arī Pasaules kaŗš tai nesa
visgrūtākos pārdzīvojumus, tā nesabruka izmisumā, bet taisni vislielāko briesmu brīdī savā
nācionālajā apziņā smēlās spēku ar ieročiem rokā aizstāvēt pašnoteikšanās tiesības un prasību pēc
neatkarības.
7. Pēc nupat minētā Nācionālās padomes atzinuma sākās jauns posms Latvijas valsts tapšanā:
padomes pārstāvjiem bija jādodas starptautiskās polītikas cīņu laukā panākt Latvijas neatkarības
atzīšanu. Uzsākt šo darbu bija padomes Ārlietu nodaļas tiešais grūtais uzdevums. Nodaļas
darbinieki nekavējoties stājās sakaros ar ārvalstu diplomātiskām pārstāvībām Pēterpilī, sniedzot to
valdībām, kā arī vispāri Vakareiropas sabiedrībai paskaidrojumus pat latviešu tautas īstiem
nācionāliem un polītiskiem mērķiem un iespējām tos reālizēt dzīvē. Nodaļai drīzi izdevās izveidot
tuvus sakarus sevišķi ar Anglijas un Francijas un vēlāk arī ar Amerikas Savienoto valstu
pārstāvjiem.
Uz Nācionālās padomes ārzemju pārstāvībām iesniegtiem lēmumiem par latviešu tautas prasību
pēc patstāvības Anglijas lietvedis un Francijas vēstnieks atbildēja ar rakstiem, kas ir pirmie, ar
kādiem abas lielvalstis oficiāli ir griezušās pie vēl topošās Latvijas pārstāvjiem.
Lai noskaņotu Latvijas interesēm vēlamā virzienā Vakareiropas atklātības domu, Ārlietu nodaļa
izdeva speciālus rakstus vairākās svešās valodās.
Ārlietu nodaļai nācās darboties ne tikai ārkārtīgi grūtos materiālos apstākļos lielinieku laikā
Pēterpilī, bet arī zem pieaugošā lielinieku terrora.
Nācionālā padome Vidzemē spēja attīstīt savu darbību tikai šauros apmēros, bet, kad vācieši
1918. gada februāŗa otrajā pusē ieņēma visu Vidzemi un Igauniju, arī šī iespēja zuda. Nācionālo
padomi zināma mērā aizstāja nelegālais, vēlāk tā nosauktais „Dēmokratiskais bloks", kas izveidojās
Rīgā jau 1917. gada septembrī dažādu polītisko partiju pārstāvju kopdarbībā un kuŗā noteicēja loma
bija Kārlim Ulmanim. Bloks centās vispirms vienot latviešu prātus ap prasību pēc Latvijas
neatkarības, gūstot šai ziņā ievērojamus panākumus. Blokam izdevās arī nodibināt sakarus ar
Vācijas neatkarīgiem sociālistiem, kas Vācijā vienīgie uzstājās pret toreizējo Baltijas guberņu
pievienošanu Vācijai. Bloka piegādātos materiālus neatkarīgie sociālisti izlietoja savās runās vācu
parlamentā, kuŗas savukārt atstāstīja neutrālo valstu prese.
Jau savā pirmajā sesijā Nācionālā padome nolēma sūtīt uz ārzemēm delegātus pie Sabiedroto
valstu valdībām, lai tur aizstāvētu neatkarīgās Latvijas ideju. Bet tikai 1918. gada jūlijā viss bija tik
tālu sagatavots, ka Z. Meierovics varēja doties ceļā kā Nācionālās padomes pilnvarotais pārstāvis.
Bija arī pienācis pēdējais laiks.
Krievi 3. martā bija spiesti Brestļitovskā pieņemt Vācijas izstrādātos miera noteikumus. Saskaņā
ar šiem noteikumiem Krievija atteicās no visām tiesībām uz Kurzemi, Rīgu, Vidzemes
dienvidrietumu apgabalu un Rīgas jūras līča salām, bet Vācija un Austroungārija izteica nodomu šo
apgabalu tālāko likteni izlemt saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem. Tas nozīmēja, saprotams, minēto
apgabalu pievienošanu Vācijai šādā vai tādā veidā. Vidzemes pārējās daļas un Igaunijas stāvoklis
zināmā mērā palika nenoteikts. Krievija nebija gan spiesta skaidri no tām atteikties, bet tai
vajadzēja tomēr tās atstāt, Vācijai tur joprojām turot bruņoto spēku, kamēr būs radītas vietējas
valsts iestādes kārtības nodrošināšanai. Šāda noteikuma sekas bija tās, ka miera līguma
papildinājumā Krievija 27. augustā atteicās no suverenitātes arī pār Vidzemi un Igauniju. Latgale
palika pie Krievijas.
8. Lai gan Vācijai bija lieliski panākumi austrumos, kaŗa gaita rietumos radīja kā Sabiedrotos, tā
arī neutrālos pārliecību, ka Sabiedrotie gūs uzvaru. Tādēļ latviešiem vajadzēja laikus gādāt par to,
lai arī viņu balss būtu dzirdama, gaidāmās miera sarunās pārveidojoties Eiropas valstu sistēmai, jo
kas gan. būtu uzstājies par mazo nepazīstamo tautu, ja ne šī tauta pati?
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Meierovicam izsniegtā pilnvarā teikts, ka ,,pārstāvis visur aprādīs suverēnas un nedalītas Latvijas
vajadzību"; Latvijas valsts nodibināšana panākama, balstoties ,,uz Anglijas un tās Sabiedroto
palīdzību un aizstāvniecību"; šim nolūkam pārstāvim jāsniedz ,,aizrādījumi un ziņas, kas pareizi
apgaismo Latvijas iedzīvotāju polītiskos centienus".
1918. gada 30. jūlijā Meierovics ieradās Stokholmā un visai drīz nodibināja tur Informācijas
biroju Ārlietu nodaļas Pēterpilī uzsāktā informācijas darba tālākai izveidošanai. Stokholma bija tā
vieta, kur toreiz nolika polītiska cīņa starp Vāciju un Sabiedrotiem. Vācija ar saviem kaŗa biedriem
jau agrāk bija ierīkojusi Stokholmā propagandas birojus, bet tagad to darīja arī Sabiedrotie. Cīņa
gāja ap nākošā miera noteikumiem, starp kuŗiem redzamā vietā bija jautājums par bijušās Krievijas
tautību turpmāko likteni. Stokholmā darbojās leišu, igauņu, somu, ukrainiešu, pat žīdu, indiešu un
citu informācijas biroji, un. tāpēc Meierovics nolēma dibināt arī līdzīgu latviešu biroju. Birojs
pastāvēja līdz 1919. gada maijam, kad to pārņēma jaundibinātā Latvijas sūtniecība. Biroja darbībai
bija liela nozīme, jo Ārlietu nodaļas satiksmes iespējas ar ārzemēm ar katru dienu sašaurinājās.
Pateicoties biroja rosībai, zviedru laikraksti sāka sniegt ziņas par Latviju un latviešu tautas
prasībām. Daudzas no šīm ziņām pārņēma Šveices vācu un franču prese, un tādā ceļā tās kļuva
pieejamas arī Vakareiropas atklātībai.
1918. gada 12. augustā Meierovics ieradās Anglijā. Apstākļus Londonā, kādos viņam nācās
uzsākt darbu, viņš pats vēlāk raksturoja šādi: Anglijā domāja, ka latviešu lielākā daļa ir stiprākais
lielinieku atbalsts, bet pārējie — vāciešu draugi. Pēdējie vēloties Baltijas provinču pievienošanu
Vācijai, bet pirmie cīnoties par Latvijas atpakaļiegūšanu komūnistiskai Padomju Krievijai.
Galvenie vainīgie šādā latviešu tautas nepareizā raksturojumā bija Krievijas valstsvīri emigranti,
kas par vienīgo Latvijas jautājuma iespējamo atrisinājumu uzskatīja Brestļitovskas miera līguma
anullēšanu un Baltijas atpakaļatdošanu it kā dzimstošai konstitūcionāli-monarchistiskai, vienotai un
nedalāmai lielai Krievijai. Paši stiprākie Latvijas ienaidnieki bija vairāki redzami Krievijas
pārstāvji ar pēdējās nelielinieciskās valdības ministru prezidentu Kerenski priekšgalā. Otrā Latvijas
pretinieku grupa, kaut arī mazāk iespaidīga, bija Baltijas muižniecībai tuvu stāvošas personas.
Anglijas Ārlietu ministrijā valdīja divi uzskati: galvenais, ka Latvijai vajadzētu būt Krievijas
federācijas sastāvdaļai, otrs, kam pagaidām bija tikai maz piekritēju, ka Latvijai jābūt patstāvīgai
valstij. Meierovicam bija jāpierāda Latvijas patstāvības iespējamība un nepieciešamība un bija
jāpanāk, lai Anglijas valstsvīri atzītu latviešu tautas patstāvības tiesības. Kad Meierovics savos
iesniegumos aizstāvēja Latvijas patstāvības ideju, tad Krievijas pārstāvji un organizācijas piesūtīja
Anglijas Ārlietu ministrijai savus pretiesniegumus. Norisinājās īsts diplomātisks kaŗš. Tomēr lieta
beidzās ar to, ka oktobŗa otrā pusē ārlietu ministrs lords Balfurs pieņēma Meierovicu gaŗākā
audiencē un apsolījās atzīt Nacionālo padomi par Latvijas valdību ,,de facto".
Balfurs drīz vien pildīja savu solījumu, un jau 11. novembrī Meierovics saņēma viņa parakstītu
oficiālu rakstu, kuŗā Balfurs paziņo, ka Lielbritānijas valdība labprāt no jauna apliecinot savu
gatavību dot pagaidu atzīšanu Latviešu nācionālai padomei kā ,,de facto" neatkarīgai iestādei līdz
tam laikam, kad Miera konference likšot pamatus jaunam brīvības un laimes laikmetam latviešu
tautai.
Latvijas atzīšanai no Anglijas puses bija jau tādēļ vien neatsveŗama nozīme, ka, pateicoties tai,
visas valstis, kas piedalījās Parīzes Miera konferencē, bez ierunām arī atzina neatkarīgās Latvijas
,,de facto" pastāvēšanu.
9. Kad Anglija atzina Latviju, pasaules polītiskā stāvoklī bija noticis izšķīrējs lūzums. Sakarā ar
Sabiedroto uzvarām visās frontēs Vācijā izcēlās revolūcija, kuŗas sekas bija monarchijas gāšana un
Vācijas izsludināšana par republiku. 11. novembrī Vācija bija spiesta pieņemt Sabiedroto miera
noteikumus, pēc kuŗu izpildīšanas tā vairs nebija spējīga atjaunot kaŗa darbību. Vācu okupācijas
vara Latvijā sabruka, un latviešu polītiskiem spēkiem atkal bija dota iespēja atklāti darboties arī
pašā Latvijā. Rīgā notika sarunas starp Nācionālās padomes locekļiem uu Dēmokratisko bloku,
kuŗās panāca vienošanos par jaunas ,,Latvijas Tautas padomes" radīšanu, ieejot padomē visu
polītisko partiju pārstāvjiem, lai padome baudītu pēc iespējas plašāku tautas slāņu uzticību un lai
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reizē ar to padomei būtu arī lielāks iespaids uz ārieni. Par Tautas padomes priekšsēdētāju ievēlēja J.
Čaksti, bet par ministru prezidentu Kārli Ulmani, uzdodot viņam sastādīt ministru kabinetu jeb
pagaidu valdību.
Latvijas valsts svinīgā pasludināšana notika 1018. gada 18. novembrī tagadējā Nacionālajā teātrī.
Nolasīja vienošanas aktu starp Nacionālo padomi un Demokrātisko bloku un paziņoja, ka uz šī
akta pamata suverēnā vara Latvijā pārgājusi uz Tautas padomi.
19. novembrī ministru prezidents Kārlis Ulmanis paziņoja Tautas padomei kabineta sastāvu, ko
padome apstiprināja jau tai pašā dienā. Par ārlietu ministru bija izraudzīts Z. Meicrovics, kas toreiz
vēl atradās Londonā.
Jaunās valsts valdībai nācās uzsākt darbu ārkārtīgi grūtos apstākļos. Izmantojot revolūciju Vācijā,
no Krievijas taisījās iebrukt Latvijā lielinieki, bet Vācijas okupācijas kaŗaspēks, kuŗam saskaņā ar
pamiera noteikumiem starp Sabiedrotiem un Vāciju vajadzēja palikt ieņemtajos agrākās Krievijas
apgabalos, kamēr tā aiziešanai nepiekristu Sabiedrotie, neatturami sāka plūst atpakaļ uz Vāciju.
Okupācijas varas nesēji to nespēja aizkavēt, bet arī nemaz nevēlējās to darīt; viņi pat kavēja
Latvijas pagaidu valdības gatavošanos stāties ceļā gaidāmiem iebrucējiem. Tikai pēc ilgām
sarunām ministru prezidents saņēma no Vācijas pilnvarotā A. Vinniga divus 25. un 26. novembrī
parakstītus rakstus par pagaidu valdības atzīšanu par izpildu varas nesēju Latvijā. Pagaidu valdība
sāka pārņemt civīlās pārvaldes iestādes, bet militārā vara palika vāciešu rokās. Vācu armija
neizrādīja lieliniekiem pietiekošu pretošanos, atkāpjoties viņu priekšā bez jebkādām cīņām, bet
Latvijas bruņotie spēki vēl bija par vājiem, lai atsistu uzbrucējus, un tā lielinieki 1919. gada 3.
janvārī ienāca Rīgā. Nākošās nedēļās viņi ieņēma Kurzemes lielāko daļu, un, kad janvāŗa beigās
izdevās apturēt viņu tālākvirzīšanos, pagaidu valdības rokās palika tikai apgabals rietumos no
Ventas līdz ar Liepāju.
Vācu iestādes, kas atradās Liepājā, izturējās pret pagaidu valdību vēl naidīgāki nekā vācu varas
pārstāvji Rīgā un stiprā mērā traucēja pagaidu valdības darbību vispāri un it sevišķi latviešu
kaŗaspēka tālāko izveidošanos. Toties tās neatlaidīgi rūpējās par Kurzemē brīvprātīgi palikušo vācu
kaŗavīru pavairošanu un sagatavošanu tālākām cīņām. Uzbrukums lieliniekiem, kuŗā kopā ar
vāciešiem piedalījās arī latviešu kaŗaspēks un baltvācu landesvērs, sākās, pēc iepriekšējās Kuldīgas
un Ventspils ieņemšanas, 3. martā un pagaidām izbeidzās ar Saldus un Tukuma atbrīvošanu no
lieliniekiem un Jelgavas ieņemšanu 18. martā.
Par to, kādi nodomi un nolūki bija toreiz vāciešiem, uzsākot Latvijā kaŗa gājienu pret
lieliniekiem, viņi paši vēlāk izteikušies ar visu vēlamo vaļsirdību.
Vācu virspavēlnieks Kurzemē grāfs fon der Golcs aizrāda, ka viņš un viņa kaŗapulki vēlreiz
mēģinājuši ,,ārpus Vācijas robežas" rast vācu tautai ,,vajadzīgo dzīves telpu", jo kāpēc gan nevarēja
,,kopā ar baltajiem krieviem" atjaunot ,,izjaukto austrumu polītiku" kādā citā ,,vairāk pielāgojamā
veidā — kā cīņu pret lieliniekiem". Šīs polītikas mērķis bijis ,,nodrošināt" sev kā ,,bazi" Lietuvu un
Latviju, gāzt lieliniekus Krievijā un iecelt tur ,,balto valdību", lai iegūtu tajā ,,drošus Vācijas
draugus" un tad kopā ar tiem ,,stāties pretim Sabiedrotajiem un glābt Vāciju" no Sabiedroto miera
noteikumiem. Gluži tāpat izsakās Golcam pakļautās Dzelzs divīzijas komandieris Bišofs: ,,Savu
kaŗa gājienu mēs nekad neesam izpratuši citādi, ka to lielo polītisko uzdevumu rāmjos, kādi radās
Vācijai austrumos." Reizē ar to Golcs par vienu no saviem blakus mērķiem uzskatīja arī ,,Baltijas
vāciešu izglābšanu". Bišofs jautā: ,,Vai mums bija atbrīvot zemi ar vācu kultūru, lai to nodotu
vāciešiem naidīgai tautai?" Šos Golca un Bišofa vārdus ievērojot, nav nekāds brīnums, ka vācieši
par vienu no frontēm, kuŗās tiem bija jācīnās Latvijā, uzskatīja „vāciešiem naidīgo puslieliniecisko
Latvijas valdību".
Šo viņiem tik nepatīkamo Latvijas pagaidu valdību vācieši gāza Liepājā 1919. gada 16. aprīlī ar
kaŗaspēka palīdzību un pēc ilgām pūlēm maijā sastādīja jaunu kabinetu no nodevīgiem latviešiem
un baltvāciem. Pagaidu valdības locekļi, kas bija Liepājā, atrada patvērumu ostā esošā latviešu
tvaikonī ,,Saratovā", kuŗa aizsardzību uzņēmās angļu kaŗakuģi. Šis vēsturiskais kuģis vairākus
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mēnešus bija ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa un valdības locekļu miteklis, no kuŗa viņi uzturēja
sakarus ar ārzemēm un — slepeni! — ar Latvijas kaŗaspēku Kurzemē.
10. Šādi bija apstākļi Latvijā, Parīzē darbojoties 1919. gada 18. janvārī atklātai lielai Miera
konferencei. Konferences pirmajā posmā Sabiedrotie, bez Vācijas piedalīšanās, izstrādāja miera
noteikumus. Līdzīgi pārejām Krievijas tautām arī Latvija sūtīja uz Parīzi delegāciju, kuŗas
uzdevums bija panākt pēc iespējas plašāku Latvijas interešu ievērošanu un it sevišķi — Latvijas
valsts neatkarības atzīšanu uz tautu pašnoteikšanās pamatiem. Latvijas delegāciju no sākuma vadīja
J. Čakste, vēlāk Z. Meierovics. Delegācijas uzdevums bija ļoti grūts, jo apstākļi bija sarežģīti un
delegācijai nebija tiesības piedalīties Miera konferences sarunās. Kaut gan Sabiedrotie, saprotams,
nevēlējās Vācijas nostiprināšanos Baltijas jūras piekrastē, tomēr viņi uz jautājumu neskatījās vēl no
Baltijas valstu viedokļa, jo viņu acu priekšā vienmēr rēgojās lielā nedalāmā Krievija. Viņi
nešaubījās par lielinieciskās Krievijas drīzu sabrukumu un nevarēja iedomāties, ka jaunā pilsoniskā
Krievija būtu mieru atteikties no savām agrākajām Baltijas guberņām.
Miera konference negribēja labprāt uzklausīt visas tās daudzās lielās un mazās delegācijas, kas
toreiz uzturējās Parīzē, jo nezināja, aiz kādām no tām stāvēja dzīvei spējīga tauta. Polijas un
Somijas stāvoklis bija daudz vieglāks, jo Polija ilgus gadsimtus jau bija pastāvējusi kā valsts, bet
Somija zem krievu valdības baudījusi plašu autonomiju. Turpretim latvieši, igauņi un leiši Vakareiropā pārāk maz bija pazīstami kā tautas, un dabiski radās jautājums, vai patstāvības centieniem
nav nejaušu, no vēstures un polītikas viedokļa nepamatotu prasību raksturs. Bez tam kā stiprs
pretspēks joprojām darbojās krievu emigranti, kas negribēja pieļaut bijušās Krievijas tautību
atdalīšanos un kuŗus arvienu vēl uzklausīja. Delegācijai vajadzēja vispirms izstrādāt un piesūtīt kā
Miera konferencei, tā arī atsevišķām pārstāvībām pagaidu valdības vārdā dažāda veida iesniegumus
un paskaidrojumus. Sava darba ietekmi delegācija nevarēja pārbaudīt, jo kā neatzītas valsts
pārstāvība tā uz saviem iesniegumiem atbildes nesaņēma. Svarīgākais no šiem iesniegumiem bija
plašs pārskats par Latviju ar nepieciešamām vēstures un statistikas ziņām un ar valdības polītisko
programmu. Nācās ievietot rakstus arī presē un atsaukt nepareizas ziņas, kas galvenā kārtā nāca no
krievu avotiem. Beidzot, vajadzēja rūpēties par sakaru nodibināšanu ar iespaidīgiem polītiķiem un
zinātniekiem. Sevišķi ciešā sadarbībā delegācija strādāja ar Igaunijas delegātiem.
Kopējam darbam bija panākumi, jo 10. martā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pārstāvjus pieņēma
Francijas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētājs, kam 16. martā sekoja pieņemšana pie Miera
konferences priekšsēdētāja Francijas ministru prezidenta Klemanso. 6. maijā Miera konference
iecēla speciālu ,,Baltijas komisiju", kuŗa 10. jūnijā uzaicināja pie .sevis Latvijas pārstāvjus un
paziņoja sekojošo:
Visas Sabiedrotās lielvalstis izpildīšot dotos solījumus arī uz priekšu, cik tālu tas attiecas uz
neatkarības ,,de facto" atzīšanu; tomēr galvenā Latvijas prasība pēc pilnīgākas neatkarības atzīšanas
neesot izpildāma, jo lielvalstis esot tanīs ieskatos, ka galīgu Latvijas stāvokļa nokārtošanu nevarot
izdarīt bez Krievijas valdības piekrišanas. Kaut gan tādā kārtā neesot iespējams tagad atzīt Latvijas
pilnīgu neatkarību, komisijas priekšsēdētājs tomēr izsakot Sabiedroto vārdā simpātijas latviešu
centieniem un pārliecību, ka visi Sabiedrotie grib nodrošināt latviešu un igauņu tautu brīvību.
Līdzīgu atbildi saņēma arī igauņi.
Latvijas delegācija nebija gan sasniegusi savu galveno prasību, bet sasniegtais bija tas, ko
toreizējos apstākļos vispāri varēja sasniegt.
Vācijas miera delegācijai, kas ieradās Versaļā 29. aprīlī, miera līguma noteikumus nodeva 7.
maijā. Delegācija atteicās noteikumiem piekrist, un līgumu parakstīja tikai 28. jūnijā pēc jaunas
delegācijas ierašanās.
Līgumā noteikts arī jauno bijušās Krievijas territōrijā dibināto valstu stāvoklis. Vācija apņemas
atzīt visu to apgabalu pastāvīgu un negrozāmu neatkarību, kas līdz 1914. gadu 1. augustam
piederējuši pie agrākās Krievijas valsts, ievērot šo apgabalu neatkarību un piekrist Brestļitovskas
un līdzīgu līgumu un norunu galīgai atcelšanai; vācu kaŗaspēkam, kas atrodas bijušās Baltijas
guberņās un Lietuvā, jāatgriežas Vācijā, tiklīdz to pieprasīs Sabiedrotie; šim kaŗaspēkam jāatturas
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no rekvizīcijām un līdzīgiem spaidiem, un tas nedrīkst nekādā ziņā iejaukties Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas pagaidu valdību rīcībā valsts aizsardzības labā.
Visas valstis, kas parakstīja Versaļas miera līgumu, ar to atzina Latviju, Igauniju un Lietuvu
par ,,de facto" pastāvošām neatkarīgām valstīm.
11. Cīņas pret lieliniekiem vācieši apturēja ar Rīgas atbrīvošanu 22. maijā, bet viņu naidīgā
izturēšanās pret latviešiem turpinājās. Lai sekmētu savus nolūkus, baltvācu landesvērs kopā ar
Dzelzs divīzijas daļām vērsās pret Igaunijas un Kārļa Ulmaņa valdības karaspēku Ziemeļvidzemē.
Vāciešus galīgi sakāva 21. un 22. jūnija kaujās. Saskaņā ar 3. jūlijā Strazdumuižā noslēgto pamieru
Dzelzs divīzijai un landcsvēram līdz 5. jūlijam vajadzēja atstāt Daugavas labo krastu, bet jūlijā
Sabiedrotie pieprasīja visu vācu kaŗaspēka daļu nosūtīšanu atpakaļ uz Vāciju.
8. jūlija atgriezās no Liepājas Rīgā Kārļa Ulmaņa vadītā pagaidu valdība, un šķita, ka tagad varēs
iesākties netraucēts valsts organizēšanas darbs,
Landesvēru ieskaitīja Latvijas armijā un nosūtīja uz Latgales fronti pret lieliniekiem.
Tomēr Dzelzs divīzija un citas vācu kaŗaspēka daļas, kas atradās Kurzemē, nedomāja doties
atpakaļ uz Vāciju. Krievu emigranti Vācijā sāka pat sūtīt uz Kurzemi krievu brīvprātīgus kaŗavīrus,
un 12. jūnijā Jelgavā ieradās kāds bij. Krievijas armijas virsnieks Bermonts, kas uzņēmās šīs vēlāk
tā nosauktās Krievijas brīvprātīgo rietumu armijas vadību, lai kopā ar vāciešiem uzsāktu kaŗa
gājienu pret lieliniecisko Krieviju.
Bija skaidrs, kādām briesmām vajadzēja rasties Latvijas valsts neatkarībai no šādas vāciešu un
krievu sadarbības. Tiešām, Bermonts 8. oktobrī sāka uzbrukumu Rīgai, bet bija spiests apstāties
Pārdaugavā. Kad Latvijas armija novembrī atbrīvoja Rīgu, sakautais Bermonta kaŗaspēks ,,pārgāja
Vācijas apsardzībā", un tā vadību uzņēmās vācu ģenerālis Eberhards, kas par notikušo paziņoja
pagaidu valdībai. Vācijai šo paziņojumu apstiprinot, Latvijas pagaidu valdība paskaidroja, ka
Vācija Latvijai uzbrukusi un ka Latvija faktiski atrodas kaŗastāvoklī ar Vāciju; Latvija tādēļ
neuzskatot vairs par iespējamu uzturēt diplomātiskos sakarus ar Vāciju un atsaucot savu pārstāvi no
Berlīnes.
Kaŗa darbība turpinājās, līdz decembŗa beigās Kurzeme bija iztīrīta no Bermonta bandām.
Pa visu to laiku neapstājās arī cīņas pret lieliniekiem, kuŗas noslēdzās ar Latgales atbrīvošanu
1920. gada janvārī.
12. Kāds bija Latvijas ārpolītiskais stāvoklis, kad tādā kārtā 1920. gada sākumā izbeidzās tiešie
kaŗa draudi? ,,De facto", t i. kā tiešām pastāvošu valsti Latviju bija atzinušas, kā redzējām, visas
Versaļas miera līguma parakstītajas, kā arī, saprotams, Eiropas austrumos jaundibinātās valstis.
1920. g. pirmajā pusē Latvijā atradās 16 valstu dažāda veida pārstāvības, no kuŗām būtu
minamas: Lielbritanijas polītiskā un militārā misija, Francijas militārā misija un konsulāts, Italijas
sūtniecība, Amerikas Savienoto valstu pārstāvība un konsulāts, Igaunijas sūtniecība, militārā misija
un konsulāts, Lietuvas sūtniecība un konsulāts, Polijas sūtniecība, militārā misija un konsulāts,
Somijas militārā pārstāvība un konsulāts un, beidzot, Zviedrijas, Norveģijas, Dānijas, Šveices un
Holandes konsulāti. Pašai Latvijai bija pārstāvības 17 valstīs. Svarīgākās no tām bija: sūtniecība un
konsulāts Lielbritanijā, konsulāts Amerikas Savienotajās valstīs, sūtniecības Francijā, Italijā,
Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Polijā, Zviedrijā, ģenerālkonsulāts Dānijā un konsulāti Holandē,
Norveģijā, Šveicē un Čechoslovakijā.
Nākošais uzdevums Latvijas starptautisko sakaru tālākā izveidošanā bija miera noslēgšana ar
Padomju Krieviju un diplomātisko sakaru atjaunošana ar Vāciju.
Jau 1919. gada 11. septembrī Padomju Krievijas ārlietu komisāriāts tēlegrafiski uzaicināja Latviju
uzsākt miera sarunas. Šāds miera piedāvājums, bez Latvijas, bija nosūtīts arī Igaunijai, Somijai,
Lietuvai un Ukrainai. Latvija gribēja panākt kopēju miera noslēgšanu, pieaicinot klāt vēl Poliju un
Baltkrieviju, bet šis nodoms nedeva panākumus minēto valstu interešu dažādības un vairāku
savstarpīgu strīdus jautājumu dēļ. Latvijai no savas puses nebija iespējams, kā tā to vēlējās, pirms
sarunu uzsākšanas nodrošināt Latgales pievienošanu, kuŗa toreiz vel atradās lielinieku rokās. Tā tad
miera sarunas katra valsts uzsāka atsevišķi, kad tas tai likās izdevīgi. Pirmā bija Igaunija, kas
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parakstīja miera līgumu ar Padomju Krieviju 1920. gada 2. februārī. Latvija noslēdza pamieru ar
Padomju Krieviju tikai pēc Latgales atbrīvošanas, 30. janvārī.
Miera sarunas starp Latviju un Padomju Krieviju sākās Maskavā 12. aprīlī; pēc pārtraukuma tās
atjaunoja jūlija vidū Rīgā, un 11. augustā parakstīja miera līgumu.
Sarunas bija ļoti grūtas, jo bija ne tikai jānosprauž galīgā robeža starp abām valstīm, bet jānokārto
arī sarežģīti saimnieciskas dabas jautājumi, kas radās, Latvijai atdaloties no Krievijas. Jau pirms
miera līguma parakstīšanas 12. jūnijā bija panākta vienošanās par bēgļu atgriešanos, uz kuŗas
pamata Latvijā atgriezās pāri par 200.000 bēgļu.
Miera līgumā ar Latviju Padomju Krievija atsakās no visām tiesībām uz Latvijas territōriju un
atzīst Latvijas neatkarību, piemetinot, ka ,,no agrākās piederības pie Krievijas Latvijas tautai un
zemei neizceļas nekādas saistības attiecībā uz Krieviju". Šis pēdējais noteikums attiecas sevišķi uz
agrākās Krievijas valsts parādiem, kas tā tad Latviju nesaista. Līgumā Latvijai piešķirtas tiesības
saņemt atpakaļ daļu no tiem īpašumiem un tām vērtībām, kas uz cara valdības rīkojumu pamata
kaŗa laika apstākļu dēļ bija izvestas no Latvijas uz Krieviju; bet kaut gan sarunas par šo noteikumu
reālizēšanu dzīvē vilkās gadiem ilgi, tomēr liela daļa iesniegto prasību palika nenokārtota. Par kaŗa
laikā nodarītiem zaudējumiem Latvijai līgumā atlīdzība nav paredzēta.
Līgumam ar Krieviju, saprotams, piešķiŗama visai svarīga nozīme, jo jaunā valsts bija panākusi
sava lielā kaimiņa atteikšanos no prasībām uz tās territōriju un ar to sev radījusi noteiktas robežas
austrumos. Robežas nospraušanu dabā veica sevišķa jaukta komisija, kas darbu beidza 1923. gada
7. aprīlī.
Uz attiecīgo miera līgumu noteikumu pamata 1921. un 1922. gadā noslēdza nolīgumu par pilsoņu
optācijas kārtību un optantu atgriešanos dzimtenē, kas deva iespēju personām, kuŗas bija cēlušās no
Latvijas, bet miera noslēgšanas laikā dzīvoja Krievijā, un otrādi, izšķirties par savu turpmāko
pavalstniecību. Arī šādā ceļā atgriezās Latvijā daudz latviešu.
Diplomātiskie sakari ar Vāciju atjaunojās agrāk. Sarunas iesākās 1920. gada pavasarī, uz Vāciju
izbraucot Latvijas Sarkanā krusta delegācijai, kuŗas uzdevums bija nokārtot kaŗa un civīlgūstekņu
apmaiņu un reizē ievadīt sarunas par diplomātisko sakaru atjaunošanu. Līgumu par gūstekņu
apmaiņu noslēdza 20. aprīlī, protokolu par pagaidu līguma projektu diplomātisko sakaru
atjaunošanai parakstīja 5. maijā, bet pašu pagaidu līgumu par sakaru atjaunošanu starp Latviju un
Vāciju — 15. jūlijā.
13. Pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju un sakaru atjaunošanas ar Vāciju Latvijas
ārpolītiskā stāvokļa nodrošināšanas tālākais solis bija panākt Latvijas galīgu uzņemšanu pārējo
tautu un valstu saimē kā piln- un līdztiesīgu locekli.
Bez Padomju Krievijas Latviju ,,de jure" bija atzinušas Igaunija un Lietuva, bet Vācija 1920. g.
15. jūlija līgumā apņēmās atzīt Latviju, tiklīdz to būs atzinusi viena Versaļas miera līguma slēdzēja
lielvalsts. Vispārēju ,,de jure" atzīšanu Latvija domāja panākt ar iestāšanos uz Versaļas miera
līguma pamata nodibinātā Tautu savienībā.
Uzņemšanas lūgumu Tautu savienībai Latvija iesniedza 1920. gada 14. maijā. Tautu savienības
pilnsapulces piektā komisija, kuŗai bija uzdots lūkot cauri uzņemšanas lūgumus, pēc gaŗākām
pārrunām atzina, ka tā apspriedusi Baltijas valstu, t. i. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, lūgumus ar
uzmanību, bet tomēr neatrodot par iespējamu pašreizējos apstākļos galīgi izlemt minēto valstu
uzņemšanu Tautu savienībā, un tādēļ uzņemšanas lūgums būtu atkārtojams nākošajā gadā.
Galvenais šķērslis Baltijas valstu uzņemšanai bija vispārējais stāvoklis Austrumeiropā, ko Tautu
savienības locekļu lielākā daļa vēl neuzskatīja par galīgi noskaidrotu. Saskaņā ar Tautu savienības
statūtu jeb pakta 10. pantu Tautu savienības locekļi apņemas sargāt pret jebkādu uzbrukumu katra
locekļa territōriālo neaizkaŗamību un polītisko neatkarību, bet tā kā likās bīstami saistīties šādi ar
Baltijas valstīm, tad tās vēl neuzņēma Tautu savienībā. Liela nozīme bija arī tam apstāklim, ka
lielvalstis balsoja pret uzņemšanu.
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14. Pārliecībā, ka iepriekš jārada labvēlīgs noskaņojums pasaules polītiskos centros, Latvijas
ārlietu ministrs no Ženēvas, Tautu savienības sēdekļa, devās uz Romu, Parīzi un Londonu. Romā
ministrs sastapa laipnu pretimnākšanu; viņu pieņēma karalis, ministru prezidents un pāvests. Parīzē
izdevās panākt, ka Latvijas atzīšanas jautājums atkal nāca darbu kārtībā un ņēma Latvijai labvēlīgu
virzienu, noskatoties uz krievu emigrantu pretaģitāciju. Grūtības bija sagaidāmas no Lielbritanijas,
un tāpēc Latvijas ārlietu ministrs no Parīzes devās uz Londonu. Lielbritanija šai laikā veda sarunas
ar Padomju Krieviju par tirdzniecisku sakaru nodibināšanu, un Lielbritanijas ārlietu ministrs bija
noteikti noskaņots pret Latvijas atzīšanu. Viņš aizrādīja, ka Amerikas Savienotās valstis esot pret
to, ka Latvija neesot atjaunojusi saimniecības dzīvi un noslēgusi tirdzniecības līgumus ar citām
valstīm, un beidzot uzsvēra, ka Krievija sākot atkal pievienot sev no tās atkritušās tautas, kas
notikšot arī ar Latviju. Bet toreizējais Lielbritanijas ministru prezidents Lloids Džordžs bija citās
domās, viņš negribēja ziedotBaltijas valstis.
24. janvārī vajadzēja sanākt Parīzē Sabiedroto augstākai padomei, piedaloties Lielbritanijas,
Francijas, Italijas, Japānas un Beļģijas pārstāvjiem. 21. janvārī Latvijas sūtnis Parīzē iesniedza ne
tikai šo piecu, bet arī pārējo valstu pārstāvjiem Parīzē rakstus ar lūgumu atzīt Latviju ,,de jure". 24.
janvārī sākās augstākās padomes sēde, bet, lai gan vispārējais noskaņojums bija labvēlīgs, līdz
pēdējam acumirklim nebija drošības par lēmuma iznākumiem. Tomēr Francijas ministru prezidenta
un ārlietu ministra Briāna un Italijas pārstāvja uzstāšanās un Lloida Džordža piekrišana izšķīra
jautājumu Latvijai par labu, un padome 26. janvārī vienbalsīgi atzina Latviju un Igauniju ,,de jure".
Sabiedrotajiem viena pēc otras sekoja daudz citu valstu, un 1921. gada 22. septembrī Latviju
kopā ar Igauniju un Lietuvu vienbalsīgi uzņēma Tautu savienībā.
Amerikas Savienotās valstis atzina Latviju ,,de jure" tikai 1922. gada 28. jūlijā.
15. Kaut gan šais 3 pirmajos valsts pastāvēšanas gados Latvijas ārējai polītikai galvenā kārtā bija
jārūpējas par to jautājumu kārtošanu, kas kā neatliekami radās notikumu ātrā un bieži negaidītā
norisē, tomēr tad jau labi saredzamas Latvijas starptautisko sakaru veidošanās pamatlīnijas. Tās bija
— noteikta kopā iešana ar Sabiedrotajiem, līdzdarbība Tautu savienībā un, beidzot, pēc iespējas
ciešāka un plašāka sazināšu un sadarbība ar pārējām Baltijas valstīm.
Doma par Baltijas valstu sadarbības nepieciešamību savu interešu sekmīgākai aizstāvēšanai
pārrunāta jau Nācionālā padomē. Kad Meierovics 1918. gada vasarā devās uz ārzemēm, viņš
visur nodibināja sakarus ar Baltijas valstu pārstāvjiem un strādāja kopā ar viņiem. Cīņā pret
lieliniekiem, pret landesvēru un Dzelzs divīziju Latvijas un Igaunijas kopdarbība izpaudās arī
darbos. Tomēr, kā jau redzējām, neizdevās mēģinajums panākt Baltijas valstu kopēju miera
noslēgšanu ar Padomju Krieviju.
1920. gada sākumā Helsinkos notika 5 valstu — Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas
— konference ar visai plašu darbības plānu. Vispirms noteica principus, pēc kuŗiem būtu
izstrādājams projekts militāram nolīgumam starp konferences dalībniecēm valstīm. Tālāk apskatīja
saimnieciskās lietas un nolēma sastādīt īpašu ekonomiskās tuvināšanās programmu; pārrunāja arī
jautājumu par preses sadarbību un atzina pastāvīgas šķīrējtiesas vajadzību. Tomēr arī šai
konferencē izpaudās atsevišķu valstu interešu dažādība, ārpolitisko mērķu nevienādība un
nesaskaņas, sevišķi robežu dēļ.
Nākošā plašā konferencē, kas notika Bulduros 1920. gada rudenī, izstrādāja projektus veselai
virknei nolīgumu. Vēlākos gados šie projekti izrādījās visai noderīgi attiecīgo jautājumu kārtošanai
ar pārējām Baltijas valstīm. Bet galvenais pārrunu jautājums bija atkal polītiska rakstura nolīgums
starp konferences dalībniecēm valstīm.
Līgumu parakstīja 31. augustā. Līguma slēdzējas vispirms paziņo, ka ir ar mieru atzīt sevi
savstarpīgi ,,de jure", cik tālu tas vēl nebūtu noticis; tālāk līguma slēdzējas apņemas izšķirt miera
ceļā robežu jautājumus, neslēgt nekādus pret kādu no tām vērstus līgumus un parakstīt savā starpā
militārās aizsardzības nolīgumu.
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Līgumu vajadzēja ratificēt, tas ir, apstiprināt atsevišķo valstu likumdošanas iestādēs, bet tas
nenotika, un līgums tādēļ nekad nav bijis spēkā. Galvenais iemesls tam bija smagais konflikts, kas
izcēlās starp Lietuvu un Poliju Viļņas un vispāri robežas dēļ.
Ņemot vērā šos apstākļus, Latvija no sākuma mēģināja saistīt pie plašās Baltijas valstu savienības
tikai Lietuvu, atsakoties no Polijas piedalīšanās, bet kad tas neizdevās, Varšavā 1922. gada 17.
martā panāca polītiskas vienošanās parakstīšanu starp Latviju, Igauniju, Poliju un Somiju.
Vienošanās starp citu paredz tirdzniecības un konsulāro līgumu noslēgšanu, strīdus jautājumu
izšķiršanu miera ceļā u. t. t. Somijas parlaments līgumu neratificēja, kādēļ arī tas nav stājies spēkā.
Tā beidzās ar nepārprotamu neveiksmi mēģinājums apvienot Baltijas valstis līdz ar Somiju un
Poliju ciešā un pastāvīgā polītiskā kopdarbībā. Četru Baltijas valstu ārlietu ministru apspriedes
sanāca vēl vairākus gadus, bet bez sevišķiem panākumiem. Gandrīz vienīgais šo apspriežu
paliekošais ieguvums ir 1925. gada 17. janvāŗa izlīgšanas un šķīrējtiesas konvencija starp
minētajām četrām valstīm.
Tomēr Latvijas ārpolītika, pamatoti pārliecināta par Baltijas valstu sadarbības idejas pareizību,
nepārtrauca darbu šai virzienā, aprobežojoties tikai pagaidām, kā redzēsim turpmāk, ar šaurāka
mērķa sasniegšanu, proti, ar ciešas sadarbības nodibināšanu ar Igauniju vien.
16. Ja jau vispāri nevienai valstij nav iespējams veidoties un attīstīties, neradot nepieciešamos
sakarus ar pārējām, tad it sevišķi tas sakāms par jaunām un bez tam vēl mazām valstīm. Tā arī
Latvijai pēc galīgās ,,de jure" atzīšanas dabiski nācās rūpēties par jo ciešākas sadarbības
nodibināšanu un uzturēšanu ar pasaules valstu saimi, kam bez šaubām izšķīrēja nozīme kā
starptautisko attiecību izveidošanā vispari, tā arī ikkatras atsevišķas valsts īpata stāvokļa
nodrošināšanā.
No vienas puses Latvijai vajadzēja tuvāk noteikt vispārīgo polītisko attiecību pamatus ar tām
valstīm, ar kuŗām tai vai nu bija lielākas kopējas intereses, vai arī nācās sadurties savas tapšanas
gaitā; no otras puses bija nepieciešams uzsākt līdzdarbību visos tais kopējos pasākumos, kuŗu
mērķis nodrošināt vispārējo mieru pasaulē vai arī veikt uzdevumus, kuŗos ieinteresēta tautu lielākā
daļa. Beidzot, katrai valstij bez tam nākas vienoties ar citām dažādos atsevišķos jautājumos, kuŗiem
ir nozīme, galvenā kārtā, tikai šo valstu savstarpīgās attiecībās.
Latvijas ārpolītisko stāvokli noteica atzīšana ,,de jure". Ar to pārējās valstis, kuŗu starpā bija arī
visas lielvalstis, apliecināja, ka Latvijai ir tādas pašas tiesības uz neatkarību un savas polītiskās,
kultūrālās un saimniecības dzīves izkopšanu kā katrai citai kultūras tautai. Šāds atzinums ir
pietiekošs pamats tālāko normālo attiecību izveidošanai. Tikai ar Padomju Krieviju, ar kuŗu Latvija
bija kaŗojusi, un ar Vāciju, ar kuŗu tā bija spiesta pārtraukt sakarus, bija jānoslēdz atsevišķi līgumi.
Mēģinājums apvienot ciešākai sadarbībai ārpolītikas laukā Latviju, Igauniju, Lietuvu, Somiju un
Poliju, kā jau aprādīts, izjuka, bet toties 1923. gadā, kā vēl redzēsim, izdevās noslēgt ar Igauniju jo
ciešu polītisku un militāru aizsardzības savienību. Ar vairākām attālām valstīm vēlāk ir noslēgti t. s.
draudzības līgumi, kas uzskatāmi par pirmajiem soļiem tuvāku polītisku un sevišķi saimniecisku
sakaru nodibināšanai. Laikā no 1925. līdz 1929. gadam šādi līgumi parakstīti ar Turciju,
Afganistānu, Amerikas Savienotajām valstīm un Persiju, bet sarunas, kas bija uzsāktas ar Ķīnu,
beidzās tikai 1936. gadā ar draudzības līguma noslēgšanu.
17. Katras tautas ārējās polītikas dabiskais mērķis ir valsts patstāvības un neatkarības
nodrošināšana. Šā mērķa sekmēšanai sevišķi mazām valstīm jāpabalsta visi mēģinājumi ierobežot
kaŗa izcelšanās iespējas un panākt strīdu izšķiršanu miera ceļā. Pasaules miera nodrošināšana un
savu locekļu neaizkaramības sargāšana ir viens no Tautu savienības galveniem uzdevumiem.
Papildinot un paplašinot Tautu savienības paktā šai ziņā sastopamus noteikumus, Tautu savienības
pilnsapulce 1924. gada 2. oktobrī pieņēma t. s. Ženevas protokolu, kas mēģina reizē atrisināt
smagās problēmas par strīdu izšķiršanu miera ceļā, par drošību un par atbruņošanos. Bet protokols
neguva vispārēju piekrišanu, un tā kā tam nepievienojās arī vairākas lielvalstis, tad protokolam
praktiskas nozīmes nav. Toties ir stājies spēkā 1928. gada 26. septembŗa šaurāka satura ģenerālakts
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starptautisku strīdu nokārtošanai miera ceļā. Akts paredz šādas trīs iespējas strīdu kārtošanai:
izlīgšanas komisijas, izlemšanu tiesas ceļā caur Pastāvīgo starptautisko tiesu Hāgā un šķīrējtiesas.
Latvija parakstījusi abus minētos nolīgumus. Latvija ir arī bez tam pievienojusies t. s. Kelloga
paktam, ko ierosināja Amerikas Savienoto valstu valstssekretārs Kellogs saziņā ar Briānu bez
Tautu savienības līdzdarbības. Šis pakts iet tālāk par nupat minēto ģenerālaktu, jo pakta dalībnieki
paziņo, ka viņi nosoda kaŗa lietošanu starptautisku strīdu izšķiršanai un atsakās no tā kā ārējās
polītikas līdzekļa; strīdu un konfliktu nokārtošana un izšķiršana, neatkarīgi no to rakstura un
izcelšanās, sekmējama vienīgi miera līdzekļiem.
Abu pēdējo nolīgumu tiešā nozīme varbūt nav pārāk liela, jo Kelloga pakts nenoteic, kam jāseko
pakta pildīšanai, bet Tautu savienība, kā izrādījās vēlāk, nespēj piespiest nepaklausīgu savienības
locekli pildīt uzņemtās saistības. Tomēr, atzīstot abos līgumos paredzētās saistības, Latvija, cik
spējusi, ir pabalstījusi pasaules miera centienus un visu priekšā nodevusi neliekuļotu liecību par
miera sekmēšanas polītiku.
Kā papildinājums Kelloga paktam ir domāta pēc Padomju sociālistisko republiku savienības
ierosinājuma 1933. gada 3. jūlijā Londonā parakstītā konvencija, kuŗas nolūks noteikt uzbrucēja
jēdzienu, kas lietots daudzos nolīgumos, nenoskaidrojot tomēr tuvāk vārda nozīmi. Latvijai šī
konvencija ir jau ar lielāku praktisku nozīmi, jo tā noslēgta starp Latviju, Igauniju, Somiju, Poliju,
Rumāniju, Turciju, Padomju savienību, Persiju un Afganistānu. Konstatējot, ka visām valstīm ir
vienlīdzīgas tiesības uz neatkarību, drošību, savas territōrijas aizsardzību un savu iestāžu brīvu
attīstību, konvencija nosaka, ka uzbrucējs ir tas: 1) kas pieteic kaŗu otrai valstij; 2) kas iebrūk ar
bruņotiem spēkiem otras valsts territōrijā, arī nepieteicot kaŗu; 3) kas uzbrūk ar sauszemes, jūras
vai gaisa spēkiem otras valsts territōrijai, kuģiem vai gaiskuģiem, arī nepieteicot kaŗu; 4) kas no
jūras noslēdz otras valsts krastu vai ostu; 5) kas atbalsta savā territōrijā bruņotas bandas, kuŗu
nolūks iebrukt otras valsts territōrijā.
18. Viens no tiešiem līdzekļiem norunu ceļā novērst sadursmes ir neuzbrukšanas līgumu
noslēgšana ar tām valstīm, ar kuŗām varētu izcelties militāras dabas konflikti. Latvija šādu līgumu
ir noslēgusi ar Padomju savienību.
1922. gada decembŗa pirmajā pusē pēc Padomju savienības ierosinājuma sanāca Maskavā
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Polijas un Padomju savienības konference, lai
spriestu par savstarpīgu atbruņošanos. Baltijas
valstis
prasīja
kā
atbruņošanās
priekšnoteikumu neuzbrukšanas līguma noslēgšanu. Padomju savienība tam nepiekrita, un
galvenā kārtā aiz tā iemesla sarunas izjuka.
1923. gada beigās jau pati Padomju savienība iesniedza Latvijai un Igaunijai atsevišķus
priekšlikumus par neuzbrukšanas līgumu noslēgšanu. Latvija prasīja kopējas konferences
sasaukšanu ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas piedalīšanos, kam Padomju savienība
nepiekrita, kādēļ arī sarunas ar Latviju un Igauniju beidzās bez panākumiem.
1926. gada pavasarī Padomju savienība griezās no jauna pie Latvijas neuzbrukšanas jautājumā,
tāpat arī pie Somijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas. Šoreiz Padomju savienībai gan izdevās noslēgt
neuzbrukšanas līgumu ar Lietuvu un 1927. gada sākumā vienoties ar Latviju par līguma pirmajiem
4 pantiem, bet tas arī bija viss. 1931. gadā Padomju savienība ievadīja sarunas ar Franciju par
neuzbrukšanas līguma noslēgšanu. Francija aizrādīja, ka būtu taču dabiskāki, ja Padomju savienība
šādus līgumus iepriekš noslēgtu ar savām kaimiņvalstīm, sakarā ar ko Padomju savienība uzsāka
sarunas ar Poliju. Bet Polija no savas puses prasīja neuzbrukšanas līguma noslēgšanu arī ar Baltijas
valstīm.
Sarunu tālākā gaitā Padomju savienība vienojās par neuzbrukšanas līgumiem bez Francijas un
Polijas arī ar Somiju, Igauniju un Latviju.
Līgumu ar Latviju parakstīja Rīgā 1932. gada 5. februārī. Līgumslēdzējas apņemas neuzbrukt
viena otrai un atsakās no varas darbiem, kas vērsti pret otras puses robežas neaizkaramību vai
polītisko neatkarību. Tās nepiedalīsies arī nekādos nolīgumos, kas būtu vērsti pret otro pusi, bet
strīdus jautājumus izšķirs izlīgšanas ceļā, ieceļot šim nolūkam sevišķas jauktas komisijas.
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Svarīgā jautājumā par starptautisku strīdu kārtošanu miera ceļā lielāka nozīme ir gan līgumiem ar
atsevišķām valstīm nekā vispārējām konvencijām, jo tais piemēro dzīves tiešām vajadzībām
svinīgās deklarācijās izteiktos pamatprincipus. Sākot ar 1925. gadu Latvija ir noslēgusi līgumus par
izlīgšanu, strīdu nokārtošanu miera ceļā un šķīrējtiesām ar daudzām valstīm, ar kuŗām tai ir dzīvāki
polītiski un saimnieciski sakari. Minamas būtu šādas valstis: Zviedrija, Igaunija, Somija, Polija,
Amerikas Savienotās valstis, Lietuva, Padomju savienība un Čechoslovakija. Šādos līgumos parasti
noteikts, uz kādiem strīdus jautājumiem līguma noteikumi attiecas un kādā ceļā tie kārtojami, vai
nu ieceļot pastāvīgu jauktu komisiju, vai arī šķīrējtiesu katrā atsevišķā gadījumā, vai nododot,
beidzot, lietu Pastāvīgai starptautiskai tiesai.
Kā viens no tālākiem līdzekļiem kaŗa draudu samazināšanai ir uzskatāma vispārējā atbruņošanās.
Tautu savienības pakta 8. pantā noteikts, ka Tautu savienības locekļi miera uzturēšanas labā atzīst
par nepieciešamu atbruņoties līdz tādiem apmēriem, kādus pieļauj katras valsts drošība. Uz šī panta
pamata Tautu savienība ir arī stājusies pie atbruņošanās jautājuma apspriešanas. No 1925. līdz
1930. gadam darbojās atbruņošanās konferences sagatavošanas konference, bet 1932. gadā uzsāka
darbu pati konference. Tomēr, neskatoties uz ilgām, ārkārtējām pūlēm, konferences galvenā
pārrunu jautājumā par atbruņošanos nekādu panākumu nebija. Abās konferencēs ņēma dalību arī
Latvija.
19. Blakus miera un drošības jautājumam starptautiskai polītikai nācās sevišķu uzmanību veltīt
pasaules saimniecības dzīves kārtošanai. Pēc kaŗa izbeigšanās no noslēgtās kaŗa laika saimniecības
vajadzēja pāriet uz kopdarbību saimniecības laukā, jo nav nevienas valsts, kuŗa pati savās robežās
varētu ražot visu to, kas vajadzīgs iedzīvotāju patēriņa un viņu labklājības nodrošināšanai.
Latvija ir piedalījusies lielās starptautiskās saimnieciskās konferencēs un pievienojusies visiem
starptautiskiem nolīgumiem, kas noslēgti, lai veicinātu preču apgrozību, kā: 1921. gada Barselonā
noslēgtai konvencijai par transita brīvību, 1923. gada konvencijai par muitas formālitātu
vienkāršošanu, 1928. gada konvencijai par importa un eksporta aizliegumu un ierobežojumu
atcelšanu un, beidzot, 1930. gada tirdzniecības konvencijai par starptautisko tirdzniecisko sakaru
atvieglošanu.
Tikko Latvija 1921. un 1922. gadā bija pārvarējusi iekšējās saimniecības grūtības, tā stājās pie
savas ārējās tirdzniecības izveidošanas, slēdzot attiecīgus līgumus ar atsevišķām valstīm, lai rastu
drošus un paliekošus pamatus savstarpīgai preču apmaiņai. Pirmais līgums noslēgts ar
Čechoslovakiju 1922. gada beigās, kam līdz 1930. gadam nepārtrauktā virknē sekoja 30 tālākie.
20. Sekmējot ārējās tirdzniecības apgrozību, valstis, saprotams, ir ieinteresētas jo plaši izveidot
techniskos savstarpīgās sazināšanās un satiksmes līdzekļus un padarīt pēc iespējas ērtāku un
vieglāku to lietošanu. Jau pirms kaŗa šo jautājumu kārtošanai bija ne tikai noslēgtas atsevišķas
konvencijas, bet pat radītas vairākas pastāvīgas starptautiskas pārvaldes iestādes konvenciju
izteikto principu realizēšanai dzīvē un tālākizveidošanai.
Visvecākā no šādām iestādēm ir 1865. gadā Parīzē nodibinātā Vispārējā telegrafa savienība.
1906. gadā noslēdza Berlīnē starptautisko radiotelegrafa konvenciju, ko 1912. gadā Londonā
aizstāja ar jaunu. Latvija pievienojās abiem nolīgumiem 1921. gadā un arī 1932. gada Madrides
starptautiskai telekomunikācijas konvencijai, kas stājās abu augšā minēto nolīgumu vietā; tāpat
Latvija pievienojās 1938. gadā Kairo telekomūnikācijas konvencijas papildinājumiem.
1874. gadā nodibinājās Bernē Vispārējā pasta savienība, kuŗai Latvija pievienojās 1920. gadā.
Savienības statūtus pēc kaŗa papildināja vairākas reizes, sevišķi Madridē, Stokholmā un 1934. gadā
Kairo.
Dzelzceļu satiksmes kārtošanai priekš kaŗa starp citām bija noslēgta 1890. gadā konvencija par
preču pārvadāšanu pa dzelzceļu. To pārstrādāja 1924. gadā un reizē noslēdza jaunu par bagāžas un
pasažieŗu pārvadāšanu. 1923. gadā izstrādāta konvencija, statūts un protokols par dzelzceļu
iekārtošanu starptautiskai satiksmei. Latvija ir pievienojusies visiem šiem nolīgumiem.
Starptautiskās automobiļu kustības kārtību nosaka Parīzes 1909. gada konvencija, ko aizstāj 1926.
gada konvencija. Gaiskuģniecība kārtota pirmo reizi 1919. gadā Parīzē, bet 1929. gadā Varšavā
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parakstīta konvencija par dažu starptautisku gaisa transporta noteikumu saskaņošanu. Arī šīm
konvencijām Latvija ir pievienojusies.
Lai visos nupat minētajos starptautiskos nolīgumos noteiktos principus reālizētu dzīvē, katrai
valstij nākas atkal slēgt vienošanos ar atsevišķām valstīm un valstu grupām. Arī Latvija pastāvīgi
apspriež un pārrunā šos jautājumus ar visām tām valstīm, ar kuŗām tai dzīvāka satiksme, un
piemēro savu sazināšanās un satiksmes iekārtu starptautisko vajadzību prasībām.
Viens no galvenajiem satiksmes ceļiem, beidzot, ir jūra, un tādēļ jūras kuģniecības noteikumu
izstrādāšana un starptautiska saskaņošana ir jo svarīgs to valstu pienākums, kuŗām ir jūras ostas.
Jāvienojas par vienādu jūras ceļu apzīmēšanu, par vienādiem jūras signāliem un par ostu lietošanas
noteikumiem. 1931. gadā Latvija ir pievienojusies starptautiskai konvencijai par kuģu iegrimes
līnijas noteikšanu un 1932. gadā konvencijām par kuģu sadursmes novēršanu un par palīdzības
sniegšanu uz jūras. Ar valstīm, ar kuŗām Latvijai ir dzīvāka satiksme pa jūru, ir noslēgti līgumi par
kuģu mēru grāmatu atzīšanu.
21. Jo ciešākas kļūst valstu savstarpīgās attiecības, jo biežāki vienas valsts pilsoņi ne tikai dodas
uz otru valsti, bet arī apmetas tur uz pastāvīgu dzīvi, strādājot savā arodā. Katras valsts pienākums
rūpēties par šādu savu ārzemēs dzīvojošu pilsoņu stāvokļa atvieglošanu un nodrošināšanu.
Vispirms jāpanāk iebraukšanas un uzturēšanās formālitātu vienkāršošana un to pilsoņu, kas
apmetas ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi, pēc iespējas, pilnīgāka tiesiska pielīdzināšana attiecīgās valsts
pilsoņiem, piem., pat sociālās apgādes laukā. Pamatnoteikumus par šo jautājumu kārtošanu parasti
uzņem tirdzniecības līgumos.
Ārzemnieku nodarbošanos svešās valstīs apgrūtina atsevišķo valstu civīltiesību nevienādība.
Tādēļ jau sen sākušies mēģinājumi saskaņot atsevišķas dažādu valstu civīltiesiskas normas, lai
vienā valstī iegūtās tiesības tiktu atzītas arī citās. 1883. gadā noslēgta konvencija par starptautisku
rūpniecības īpašuma aizsardzības apvienību, kuŗā paredzēts, ka patentiem, fabrikas markam un
firmām, kas atzītas vienā valstī, ir tās pašas tiesības visas pārējās valstīs, kas konvenciju
parakstījušas; 1886. gadā noslēgta Bernes konvencija par literātūras un mākslas darbu autoru
īpašumu tiesību sargāšanu. Abām konvencijām pievienojusies arī Latvija. Jau 1912. gadā izstrādāts
starptautisks vekseļu likums, bet pēc kaŗa arī noteikumi par tratām un čekiem. Pamatojoties uz šiem
noteikumiem, Latvija, Igaunija un Lietuva 1938. gadā noslēgušas konvenciju, ar ko apņemas izdot
vienādu tratu un vekseļu likumu.
Lielas grūtības rodas prasījumu iztiesāšanā, ja prasītājs un atbildētājs dzīvo dažādās valstīs.
Jānoskaidro, piem., pēc kādas valsts likumiem prasījums izlemjams un kā tiesas lēmums izpildāms,
ja atbildētājs dzīvo ārzemēs. Visu šo jautājumu kārtošanas atvieglošanai jau 1905. gadā Hāgā
izstrādāta konvencija par kopīgu noteikumu pieņemšanu dažu starptautisku privāttiesību jautājumu
savstarpīgai piemērošanai. Konvencijai pievienojusies arī Latvija un noslēgusi uz tās pamata
atsevišķus līgumus ar daudzām valstīm.
Visu kultūras tautu interesēs ir noziegumu apkaŗošana, un tādēļ daudzas valstis savā starpā
noslēdz līgumus par zināmu noziedznieku grupu izdošanu un juridisku palīdzību, iztiesājot
krimināllietas. Šādus līgumus, sākot ar 1921. gadu, Latvija noslēgusi gandrīz ar visām Eiropas
valstīm un Amerikas Savienotajām valstīm. Ar Igauniju un Lietuvu 1935. gadā noslēgta bez tam
vēl konvencija par krimināllietās piespriestu sodu savstarpīgu atzīšanu.
22. Viens no svarīgākiem katras valsts uzdevumiem ir gādība par iedzīvotāju vispārīgo
labklājību, bet šai ziņā ir daudz jautājumu, kuŗu izšķiršana prasa visu kultūras tautu kopdarbību. Pie
šiem jautājumiem pieder darba aizsardzība, kuŗas izveidošana ir 1919. gadā dibinātās Starptautiskās
darba organizācijas uzdevums. Šī organizācija radīta uz Versaļas miera līguma pamata kā
patstāvīga iestāde blakus Tautu savienībai. Starptautiskā darba organizācija pētī garīgā un fiziskā
darba strādnieku stāvokli visās zemēs un izstrādā nolīgumu projektus un ieteikumus viņu stāvokļa
uzlabošanai. Latvija ir rosīgi piedalījusies kā organizācijas pastāvīgā biroja, tā arī kārtējo
konferenču darbībā un ir piekritusi daudziem organizācijas izstrādātiem projektiem, piem., par
darba ilguma noteikšanu rūpniecības uzņēmumos, par jūrnieku darba līgumu, par atlīdzību darba
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nelaimes un profesionālu slimību gadījumos, par strādnieku apdrošināšanu slimību gadījumos un
par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu rūpniecības uzņēmumos un kuģos.
Kā pēdējo no svarīgiem kultūras tautu kopdarbības laukiem minēsim gādību par cilvēku veselību.
Vislielākā starptautiskā organizācija, kas darbojas šai ziņā, ir Sarkanais krusts, ko nodibināja 1864.
gadā kaŗā ievainoto likteņa atvieglošanai. Tagad Sarkanā krusta darbības apjoms ir daudz plašāks,
jo arī miera laikā tas sekmē slimību apkaŗošanu un rūpējas par tautu veselību. Jau 1922. gadā
Latvija pievienojās jaunām konvencijām, kas nosaka Sarkanā krusta darbību kaŗa laikā; 1930. gadā
Latvija pievienojās Ženevas protokolam par smacētaju, indīgo un taml. gāzu, kā arī baktērioloģisku
līdzekļu lietošanas noliegumu kaŗā, un 1931. gadā jaunajām konvencijām par ievainoto un slimo
likteņa uzlabošanu kaŗojošās armijās un par apiešanos ar kaŗa gūstekņiem. Starptautiskā gādība par
tautu veselību miera laikā izpaužas sevišķi lipīgo slimību apkaŗošanā. Šim nolūkam starp
atsevišķām valstīm noslēdz sevišķas sanitāras konvencijas, kuŗās paredzēti kārtīga ziņu sniegšana
par lipīgo slimību gadījumiem un līdzekļi, kas lietojami šādu slimību izplatīšanas ierobežošanai.
Atsevišķo valstu darbību šai ziņā apvieno un sekmē Tautu savienības higiēnas organizācija.
23. Ja vēl beidzot aizrādīsim uz tautu sadarbību kultūrālā laukā, kas izpaužas visdažādākos
veidos, tad būsim īsumā apskatījuši visas tās starptautiskās dzīves nozares, kuŗas tautām jāveido un
jāattīsta kopējiem spēkiem. Viss šis darbs prasa daudz pūļu, jo nepietiek tikai ar pamatu likšanu
nolīgumos un norunās: arī vēlāk, kārtojot atsevišķus gadījumus, bieži jāpārvar lieli šķēršļi, jo
dažkārt ir grūti saskaņot savas valsts intereses ar citu valstu prasībām.
Valstu ārējo attiecību izveidošana un uzturēšana ir īpaši ārlietu ministriju uzdevums, ko tas veic ar
centrālo iestādi pašu zemē un ar pārstāvībām ārzemēs. Latvijas pārstāvību tīkls izveidojās lielos
vilcienos laikā no 1925. līdz 1927. gadam. Blakus diplomātiskām pārstāvībām jeb sūtniecībām un
ministrijas ierēdņu konsulu vadītiem konsulātiem nācās sakarā ar tirdzniecības līgumu noslēgšanu
gādāt arī par t. s. goda konsulu iecelšanu. Goda konsuli ir personas, kas, dzīvodami attiecīgā
ārvalstī un būdami tās pilsoņi, uzņemas svešas zemes konsula pienākumus bez atlīdzības kā goda
amatu. Viņu galvenais uzdevums gādāt par saimniecisko un tirdzniecisko sakaru paplašināšanu un
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vispāri par labu attiecību veicināšanu starp abām valstīm. Nodibinot konsulāros sakarus ar
atsevišķām valstīm, bieži noslēdz sevišķus konsulārus līgumus.
24. Apskatījuši lielos vilcienos Latvijas ārējo attiecību izstarojumus, piegriezīsimies tagad
atsevišķām valstīm, ar kuŗām Latvijai ciešāki sakari. Pirmā kārtā minamas abas pārējās Baltijas
valstis, proti, Igaunija un Lietuva. Viens no pirmajiem jautājumiem, kas bija izšķiŗams ar Igauniju
un Lietuvu, bija robežas noteikšana. Tā notika šķīrējtiesas ceļā 1920. un 1921. gadā, bet galīgi abas
robežas apstiprināja 1927. gadā. Pēc robežas noteikšanas bija jāizšķiŗ pilsoņu tiesību un optācijas
jautājumi, piegriežot sevišķu vērību pilsoņu stāvoklim pierobežas apgabalos un robežas pārdalītu
nekustamo īpašumu liktenim; pēdējo īpašniekiem bija jānodrošina iespēja bez zaudējumiem pārdot
savus īpašumus, kas atradās viņpus robežas. Lai atvieglotu sakarus triju valstu starpā, Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministru konferencē 1921. gada jūlijā parakstīja konsulārus līgumus,
konvencijas par kriminālo noziedznieku izdošanu un tiesu sadarbību kā kriminālās, tā arī civīllietās
un, beidzot, konvencijas par pasta, telegrafa un telefona satiksmi, kam vēlāk sekoja konvencijas par
pasažieŗu un preču tiešu pārvadāšanu. Saimnieciski līgumi palika vēl nenoslēgti, un pagaidām bija
jāapmierinās ar atsevišķiem atvieglojumiem preču apmaiņā.
Paliekoša nozīme Baltijas valstu savstarpīgo attiecību izveidošanā ir 1923. gadam, kad Tallinā
oktobŗa beigās sanāca Latvijas un Igaunijas konference. Uz sarunu pamata, kas bija notikušas
iepriekšējos gados, izdevās 1. novembrī panākt savstarpīgās aizsardzības savienības līguma
noslēgšanu. Apsolot veicināt miera polītiku un nolūkā uzturēt un stiprināt draudzības saites un
izveidot saimnieciskās attiecības ar visām tautām un it sevišķi ar saviem kaimiņiem, abas
līgumslēdzējas valstis apņemas rūpēties par saprašanos visos ārējās polītikas jautājumos, kuŗiem
kopēja nozīme, un nekavējoties sniegt viena otrai militāru palīdzību, ja vienai no tām neizaicināta
uzbruktu kāda trešā valsts.
Šis līgums, kas lika pamatu visciešākai sadarbībai starp abām valstīm ārējās polītikas un militārās
aizsardzības laukā, ir tas kodols, no kā vēlāk izauga trīs Baltijas valstu, t. i. Latvijas, Igaunijas un
Lietuvas, sadarbība.
Bez citiem mazāk svarīgiem nolīgumiem 1. novembrī parakstīja arī pagaidu līgumu par
saimnieciskās un muitas savienības radīšanu starp Latviju un Igauniju. Līgumā aprādītas katras
valsts pilsoņu tiesības otrā valstī, noteikts tirdzniecības, rūpniecības un citu uzņēmumu stāvoklis un
aizrādīts ceļš, kādā saimnieciskā muitas ūnija realizējama dzīvē. Šis darbs jāveic jauktai komisijai,
strīdus jautājumus par līguma noteikumu iztulkošanu un piemērošanu izšķirot jauktai šķīrējtiesai.
Galīgo līgumu par muitas ūniju parakstīja 1927. gada 5. februārī, bet ūnijas realizēšana dzīvē ir
atdūrusies uz grūtībām un nav panākta arī vēl tagad, kaut gan visu laiku pieliktas lielas pūles un
daudz arī sasniegts abu valstu saimnieciskas tuvināšanas ziņā.
Ar 1923. gada 1. novembŗa nolīgumiem starp Latviju un Igauniju nodibinājušās attiecības, kuŗu
būtību, neskatoties uz lielākām vai mazākām domstarpībām vienā vai otrā brīdī, nosaka pastāvīgas
kopdarbības nepieciešamības apziņa un patiesas draudzības jūtas. Šī kopības apziņa izpaudusies arī
vēlākos savstarpīgos nolīgumos, kas kārto abu valstu attiecības visās svarīgākās dzīves nozarēs un
dod gan valsts iestādēm, gan visāda veida saimnieciskās un kultūrālās dabas organizācijām, gan arī
atsevišķiem pilsoņiem pastāvīgas netraucētas sazināšanās, satiksmes un sadarbības iespējas. Abu
sabiedroto valstu prezidentu savstarpīga viesošanās notika 1925. gadā.
Sadarbība ar Lietuvu veidojās gausāki, jo Lietuvas strīdū ar Poliju Viļņas dēļ Latvija ieturēja
noteiktu neutrālitāti, atsakoties no jebkādām polītiskām saistībām vienai vai otrai pusei par labu.
Tas tomēr nekavēja praktiskas dabas jautājumu kārtošanu parastā gaitā, bet abu tautu
asinsradniecība un kopējās intereses tuvoja tas vienu otrai arvienu vairāk arī kultūrālā un polītiskā
laukā, līdz 1934. gadā, kā redzēsim vēlāk, šīs attīstības noslēgumā radās saprašanās un sadarbības
līgums starp Latviju, Igauniju un Lietuvu.
25. Kaut arī Somijas ārpolītiskais viedoklis daudzos jautājumos bija citāds nekā trim Baltijas
valstīm, tomēr starp Latviju un Somiju jau pašā sākumā nodibinājās draudzīgas attiecības, kas starp
citu izpaudās arī abu valstu prezidentu apciemojumos 1926. gada vasarā.
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Latvijas un Polijas sadarbība sākās kopējās cīņās ar lieliniekiem un, neskatoties uz vairākiem
savstarpīgiem pārpratumiem, auga plašumā un dziļumā, līdz sasniedza pašlaik novērojamo normālo
mierīgo plūdumu.
Ar Zviedriju Latviju saista pagātnes atmiņas, un starp abām valstīm drīz nodibinājās tuvas
attiecības, par ko liecību deva arī Latvijas valsts prezidenta viesošanās Zviedrijā un Zviedrijas
karaļa Gustava 5. ierašanās Latvijā 1929. gadā.
Sakari ar Lielbritaniju un Franciju bez sevišķiem polītiska rakstura nolīgumiem ne ar ko
netraucēti izveidojās draudzīgā garā kā polītikas, tā arī kultūras laukā.
Starp Latviju un Padomju savienību savā laikā gan valdīja zināma savstarpīga neuzticība, bet drīz
sāka veidoties saimnieciskie sakari, līdz 1927. gada 2. jūnijā Maskavā parakstīja tirdzniecības
līgumu starp abām valstīm. Kaut gan līgums neattaisnoja dažu Latvijas saimniecības aprindu pārāk
lielās cerības, tomēr tas izrādījās tik derīgs, ka to atjaunoja 1933. gadā.
Starp Latviju un Padomju savienību savā dabisko neuzbrukšanas līgumu izdevās noslēgt, kā
redzējām, 1932. gadā, kad Padomju savienība sāka ņemt dalību Eiropas valstu kopdarbībā. Šo
līgumu papildina mums jau pazīstamā 1933. gada konvencija par uzbrucēja jēdziena noteikšanu.
1934. gadā neuzbrukšanas līgumu pagaŗināja līdz 1945. gadam.
Attiecības ar Vāciju veidojās normāli uz jau minētā 1920. gada 15. jūlija pagaidu līguma pamata.
Jo dzīvi drīz kļuva saimnieciskie sakari, kuŗu kārtošanai 1926. gada 28. jūnijā Rīgā parakstīts
līgums.
26. Vispasaules polītisko attiecību attīstībā pēc Pasaules kaŗa izbeigšanās un tā tiešo seku
nokārtošanas novērojami divi posmi. Pirmo, sākot apm. ar 1921. gadu, raksturo cenšanās
savstarpīgi saprasties, lai novērstu jaunas asiņainas sadursmes un radītu pamatus jo plašākai
sadarbībai polītikas, saimniecības un kultūras laukā. Visos šais pasākumos liela nozīme bija Tautu
savienībai. Šis posms beidzas ap 1930. gadu, iestājoties lielai pasaules saimniecības krizei, kas
manāmi skāra kā lielās, tā arī mazās valstis. Krizes pamats ir pasaules ārējās tirdzniecības
sabrukums, jo izrādījās, ka ne rūpniecības, nedz lauksaimniecības valstis vairs nevar atrast pircējus
saviem ražojumiem. Valstīm nācās grozīt saimniecības polītiku pašos pamatos; nācās noslēgties
pret pārējo pasauli un pēc iespējas ražot tikai iekšējam patēriņam, jo, nespējot izvest savus
ražojumus, nevarēja arī ievest iedzīvotāju patēriņa apmierināšanai tās preces, kuŗas līdz tam laikam
neražoja pašu zemē. Valdības pārņēma savas rokās valstu savstarpīgās preču apgrozības kārtošanu,
kas līdz tam nolika ieinteresētu personu brīvā sadarbībā. Valdības aizliedza valūtas izvešanu,
paaugstināja ievedmuitas, noteica ieved- un izvedpreču daudzumu, kārtoja attiecīgos maksājumus
un slēdza pat atsevišķus darījumus par vienas preces apmaiņu pret otru. Arī Latvija, saprotams, bija
spiesta atkāpties no saviem līdzšinējiem tirdzniecības polītikas principiem, sakarā ar ko gandrīz ar
visām valstīm nācās vest ilgas sarunas, lai slēgtu vai nu jaunus vispārīga rakstura līgumus, vai arī
speciālas vienošanās atsevišķiem gadījumiem.
Izjūkot šādā kārtā pasaules saimnieciskai kopdarbībai, sāka atslābt arī polītiskā sadarbība, un
valstu starpā radās vispārēja neuzticība. Atsevišķas valstis un valstu grupas pirmā kārtā sekmēja
savas šaurās intereses, nebaidoties lauzt līguma saistības un pat ķerties pie varas līdzekļiem pret
citām valstīm. Draudi pasaules mieram vairojās, kad starptautiskās polītikas laukā sadūrās Padomju
savienība, kas noslēdza savstarpīgus palīdzības paktus ar Franciju un Čechoslovakiju, ar 1933. gadā
radušos nacionālsociālistisko Vāciju, kuŗa soli pa solim pārvērta drupu kaudzē Versaļas miera
līgumu, atjaunoja savu armiju un beidzot pievienoja sev Austriju. Italija iekaroja Abesiniju; Spānijā
izcēlās pilsoņu kaŗš, kuŗā mazāk vai vairāk atklātā veidā iejaucās citas valstis, un Japāna, sanākot
konfliktos ar Ķīnu, beidzot uzsāka pret to kaŗu. Tautu savienība, kuŗā 1934. gadā uzņēma arī
Padomju savienību, izrādījās par nespējīgu novērst visas šīs sadursmes; no Tautu savienības
izstājās Japāna, 1926. gadā uzņemtā Vācija un beidzot arī Itālija.
27. Tomēr turpinājās lielvalstu mēģinājumi novērst kaŗa draudus un sekmēt miera ceļā
starptautiskās drošības stiprināšanu, bet panākumi nebija lieli, jo pārējās lielvalstis šādos
mēģinājumos raudzījās ar vislielāko neuzticību. Mazo Eiropas valstu uzdevums tādos apstākļos ir,
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neatsakoties pabalstīt nopietnos miera nodrošināšanas centienus, tomēr uzmanīgi sekot tam, lai to
rīcību nevarētu iztulkot kā nostāšanos kādas vienas lielvalsts vai lielvalstu grupas pusē un lai tā
nebūtu pretrunā ar Tautu savienības locekļu pienākumiem. Sacītais it sevišķi bija jāievēro
Austrumeiropas jaunajām valstīm, kad Padomju savienība 1934. gadā ierosināja t. s. Austrumu
pakta jeb nolīguma noslēgšanu, kuŗā, kopā ar Padomju savienību un Vāciju, vajadzēja piedalīties
arī Baltijas valstīm, Polijai un Čechoslovakijai, nodrošinot savstarpīgi līgumos nosprausto robežu
neaizkaramību. Jāatzīst, ka Latvija arī šai gadījumā ir rīkojusies ar vajadzīgo apdomību, tā ka tai
nevarēja pārmest vienpusīgas pret kādu citu valsti vērstas polītikas pabalstīšanu. Austrumu pakta
jautājumā ieinteresētās lielvalstis nevarēja saprasties savā starpā, un paktu nenoslēdza.
Izvairoties no saistībām, kas to varētu ieraut ārpolītikas laukā valdošās nesaskaņās, Latvija ir cieši
apvienojusies ar tām valstīm, kam ir līdzīgas intereses, proti, Igauniju un Lietuvu. 1934. gada 17.
februārī Rīgā parakstīja līgumu savienības organizēšanai starp Latviju un Igauniju. Atsaucoties uz
1923. gada 1. novembrī Tallinā parakstīto aizsardzības savienības līgumu, abas līgumslēdzējas
valstis nolemj vismaz divi reizes gadā kārtīgi noturēt ārlietu ministru apspriedes, kuŗu uzdevums
saskaņot abu valstu vispārīgo polītiku, kā arī panākt to diplomātisko un konsulāro pārstāvju jo ciešu
sadarbību ārzemēs. Izveidojot šo nolīgumu tālāk, jau tā paša gada 12. septembrī Tautu savienības
pilnsapulces laika Ženevā noslēdza saprašanās un sadarbības līgumu starp Latviju, Igauniju un
Lietuvu, kuŗā visu triju valstu valdības apņemas saprasties tais ārējās polītikas jautājumos, kuŗiem
kopēja nozīme, un savstarpīgi sniegt polītisku un diplomātisku palīdzību. Kārtējās ārlietu ministru
apspriedēs tagad piedalās visu triju valstu ministri, un visu triju valstu pārstāvjiem ārzemēs jāstrādā
piemērotā savstarpīgā saziņā. Viss tas, bez šaubām, ne tikai veicina līgumslēdzēju valstu
savstarpīgo saprašanos un starp tām pastāvošās draudzības padziļināšanu, bet tikpat manāmi sekmē
triju Baltijas valstu nozīmes pieaugšanu ārējās polītikas laukā. Aizstāvot savas vajadzības kopīgi un
saskaņoti paužot savu ārpolītisko viedokli, Latvijai, Igaunijai un Lietuvai, saprotams, piegriež
lielāku vērību, nekā katrai valstij rīkojoties atsevišķi un nesazinoties ar abām pārējām.
Un tiešām, 1934. g. nodibinātās Baltijas antantes jeb apvienības sadarbībai ir jau bijuši svarīgi
taustāmi panākumi, no kuŗiem šeit gribētos minēt vienu — Latvijas ievēlēšanu Tautu savienības
padomē 1936. gada rudenī. Padomē ir nepārvēlami jeb pastāvīgi un pārvēlami jeb nepastāvīgi
locekļi. Pastāvīgo locekļu pašlaik ir trīs — Lielbritanija, Francija un Padomju savienība, bet pārējo
1930. g. bija desmit, vienu sēdekli nodibinot 1933. g. tikai pagaidām 3 nākošiem gadiem. 1936. g.
pilnsapulce nolēma paturēt šo sēdekli vēl trim gadiem, nodibinot bez tam jaunu, pagaidām arī trim
gadiem, ko arī piešķīra Latvijai.
28. Latvijas ārpolītikas pamatmērķis no valsts pastāvēšanas pirmās dienas ir latviešu tautas
neatkarības sargāšana. Latvija nekad nav atteikusies piedalīties pasaules polītikas noteicēju spēku
centienos uzturēt un stiprināt vispārēju mieru, un noslēdzot atsevišķus līgumus ar kaimiņvalstīm,
Latvija ir nodrošinājusi ar tām iespējamo domstarpību un strīdus jautājumu izšķiršanu miera ceļā.
Šādas polītikas sekmēšanas priekšnoteikums ir izvairīšanās no piedalīšanās lielvalstu savstarpīgās
polītiskās cīņās un atturēšanās no pārāk ciešas saistīšanās ar vienu vai otru no tām. Šo ceļu Latvijas
ārējā politika ir gājusi apziināti, nepieļaujot izlietot Latvijas valsti kā ieroci tai svešu politīsku
mērķu sekmēšanai. Pateicoties šādai Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu polītikai, ir izgaisuši
mēģinājumi uzskatīt tās kā vienkāršu starptautisku norunu un darījumu priekšmetu.
Par Latvijas ārējās polītikas pamatnovirzienu latviešu tautā nekad nav bijušas nopietnus
domstarpības, jo Latvija var sekmēt vienīgi Latvijas polītiku, radot latviešu tautai netraucētas
patstāvīgas attīstības iespēju. Izveidojot reizē ar to jo plašus un ciešus sakarus ar pārējo lielo un
mazo tautu saimi visās starptautiskās dzīves nozarojumos, latviešu tauta ne tikai smeļas jaunu rosmi
no tautu kopējās kultūras druvas, bet arī pati šai druvā kopj savu īpatu stūri. Cilvēce ir lielo un
mazo tautu kopa, un ikkatrai tautai, lai tā arī būtu maza, ir izdevība, augot pašai, veicināt visas
kopas zelšanu.
Nodrošinot latviešu tautai polītiskās un kultūrālās dzīves patstāvību un panākot latviešu tautas
ciešu saaugšanu ar pārējām kultūras tautām, Latvijas ārējā polītika ir pārliecinoši attaisnojusi
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latviešu tautas pašnoteikšanās centienus un likusi visstiprākos pamatus valsts neatkarībai.
J. VIGRABS

Piemineklis kritušajiem varoņiem Daugavpilī.

Piemineklis kritušajiem varoņiem pie Blīdenes baznīcas.
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1. Liepājas kājnieku pulka un 1. Latvijas neatkarības rotas karogi.
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MŪSU ARMIJA VALSTS 20 GADOS

Priekš vairāk kā divdesmit gadiem sensenajā latvju pilsētā Rīgā, kur latvju valoda un latvietis
pats bija atspiests tikai kādā trešajā vietā, uz iegarena bluķa bija uzsēdināts kāds pret rietumiem
pagriezies jātnieks. Tas bija bronzā pārvērties kādas lielas svešas valsts valdnieks, kas kādreiz,
postīdams un iekaŗodams mūsu zemi, bija priecājies, ka te viņš ir nācis sakaros ar citu, civīlizētāku
pasauli. Tomēr jau pirmā dižgabalu dunoņa rietumos aizbaidīja šo jātnieku tālu atpakaļ austrumos,
jo tie, kas viņu uzstādīja, bija pareizi nojautuši, ka te nav viņam nekāda droša un paliekama vieta.
Palika vēl kādu laiku tikai iegarenais marmora bluķis.
1. Un kad dižgabalu dunoņa rietumos jau pārāk tuvu bija pienākusi mūsu pilsētu pilsētai, tie bija
jau latvju kaŗavīri, kas izgāja pret šo dunoņu un daļu šo dižgabalu kā savu trofeju kādās
Ziemassvētku dienās nostādīja ap šī aizbēgušā jātnieka postamentu. Vienalga, kā to toreiz bija
domājuši cilvēki, šodien mēs tur redzam paša likteņa simbolizēto norādījumu: šīs pilsētas un zemes
vienīgais drošais un paliekošais spēks ir viņas tautā pašā. Un vēl kādu citu atziņu deva šāda veida
notikumi: latvju tauta kareivisko spēju ziņā var sekmīgi sacensties ar tām, kuŗu spīdošais
kareiviskums ir viņu visneapstrīdamākā būtība.
2. Tāpēc ari tie, kas panāca šis atziņas apstiprinājumu Pasaules kaŗā, kā arī tie, jau senus mūžus
dusošie latvju kaŗavīri, kuŗu atstātā drosme gadu simteņiem ilgi ir plēnējusi mūsu tautas raksturā,
līdz tā varēja no jauna uzliesmot un panākt mūsu valsts izcīnīšanu, ir atraduši savu vietu tai
lieliskajā monumentā, kas tagad, aizauļojušā jātnieka vietā, vainago Latvijas armijas un tautas
sasniegumus. Latvijas armija un tās cīņu vadonis ir vienmēr sajutuši savu garīgo sakaru ar to
latvisko kareiviskumu, kas tādā vai citādā veidā iestājies par mūsu tautas vietu un tiesībām kā šinīs,
tā pagājušos mūžos. Lūk, viens no vispirmajiem un stiprākajiem pamatiem, uz kuŗiem dibinājusies
Latvijas armija un panākusi savu īpato seju. Un tas nav vairs gadījums, bet noteikta griba, ka latvju
tauta uzcēlusi savu lielisko Brīvības pieminekli vietā, kur vairāk kā priekš divdesmit gadiem vēl
bija šis agrāk pieminētais svešās varas simbols. Un ja šai piemineklī redzami attēli no dažādiem
mūsu tautas pacelšanās spilgtākajiem momentiem, kā mūsu atbrīvošanās sasniegumu pamats, tad
tas tikpat spilgti raksturo kā pašas mūsu atbrīvošanās centienu rašanās, tā arī to varenākā reālizētāja
— mūsu armijas — garīgo balstu. Ir daudzas armijas pasaulē, kas var atskatīties uz daudz ilgāku
savas mēchaniskās pastāvēšanas nepārtrauktību. Bet tur būs ilgi jo ilgi posmi, kas būs tikai viena
vai otra veida kaŗaklausības pildījums. Tur būs, varbūt, labi gaŗš dažādu militāru nolikumu saraksts,
kad šo armiju vienības jau kopš ļoti ilgiem laikiem tā vai citādi pildījušas savu pienākumu. Bet tikai
ļoti reta no tām šai savas pagātnes gājienu dimdoņā būs pārņēmusi sevī savas tautas mūžu dzīvā
soļojuma ieskaņu, kā to liktenis piešķīris mūsējai. Viņai nav bijusi lemta ērta izdevība rasties un
veidoties kā kādas jau pastāvošas un daudzmaz noorganizējušās valsts ierocim. Bet viņai ir piekritis
lielais uzdevums savas tautas dzīvākajā elpā pašai uzminēt kā savas rašanās, tā spēka iespējas. Pie
tam laikmetā, kad tautas orgaanisms jau bija stipri novājināts un paguris un to pašu vajadzēja
uzmundrināt un ierosināt. Jo savos pamatos tā nav radusies kā kādas ārpus tās nākušas
mobilizācijas pavēles rezultāts, bet gan tā iekšējā aicinājuma sekās, kas līdz liktenīgajam
izšķiršanās brīdim, cauri gadu simteņiem, bija uzkrājies un saglabājies vēl katrā dedzīgākā un
drošākā latvietī. Vienīgi šis pašu iekšējais aicinājums, sajusts kā savas tautas likteņa izšķiršanas
vēlējums, bija tas, kas deva pilnvaras un drosmi pasludināt mūsu valsts esamību un patstāvību,
vieniem uzņemoties tās vadību un citiem nostājoties ap to kā šīs valsts un vadības bruņotam
spēkam un sargiem.
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Kājnieku kolonna gājienā.

Pirms uzbrukuma.

3. Cik liels bija viņu pulks? Kādas izredzes viņiem bija panākt sava uzdevuma piepildīšanos ar
tiem līdzekļiem, kas viņiem bija, pret varām, kuŗu pretspēka stiprums pamatojās dažu lielu un
varenu tautu un valstu sensenos centienos? Ja viņi— tie, kas pirmie nostājās valsts priekšgalā, un
tie, kas pirmie bija par un ar viņiem, būtu centušies uz šiem jautājumiem atbildēt vienīgi ar prāta
apsvērumiem, viņi nebūtu varējuši pārliecināt ne sevi, ne citus, un mūsu tagadējā Brīvības
pieminekļa vietā stāvētu jau atkal kādas svešas varenības simbols. Bet viņi bija sajutuši sevī un
savas tautas pamatos ko citu, kas nav aprēķināms vienīgi skaitļos, bet kam spēku dod kāda
nesagraujama ticēšana, uzticēšanās un drosme, — drošo neprāts, — kas šķietamos bezcerību brīžos
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Uzbrukums — ,,Skriešus — marš!"

Uzbrukums — ,,Triecienā! Urrā!"

devis ne vienu vien uzvaru un pacēlis dažu labu tautu. Protams, arī viņi rēķināja un rēķinājās. Un
daudziem pretējās pusēs, kas lepni ar kādu savu sevišķi nošķirtu dzimumu, vēl šodien nākas atzīt,
ka zemnieku tauta, kas mēs esam un kas visā pasaulē arvienu vairāk pierāda savu dzīvīgumu un
vērtību, ir savos likteņa norādītos pārstāvjos izrādījusies gudrāka par viņu veiklības vingrinātajiem
reprezentantiem. Bet reizē ar to viņi arī darbojās un cīnījās. Katrs savā vietā, bet visi par vienu un
to pašu. Kā pret tiem, kas uzmācās ar ieročiem rokā, tā pret tiem, kas gribēja saistīt ar polītiskām
veiklībām, un arī pret to, kas bija vēl truls un neatmodināts pašu tautā. Pie kam bieži vien viņiem
visiem vajadzēja darboties visos šais uzdevumos. Kaŗavīra cepure un mētelis, ko valkāja mūsu
valsts sākumā mūsu pirmais ministru prezidents, — toreiz tikpat autoritātīvs mūsu visu vadonis kā
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šodien, — nebija tikai ārējā zīme, bet ļoti dziļi raksturo toreizējo apstākļu būtību. Un tāpat kā
polītiskajam vadonim savā būtībā nācās būt kaŗavīram, bija gadījumi, kad viss mūsu tālākais
liktenis atkarājās no tādas vai citādas mūsu pirmā kaŗavīru vienību virspavēlnieka polītiskās
izšķiršanās un visu mūsu kaŗavīru nācionālā instinkta stipruma. Bez tā jau arī nemaz nebūtu
varējusi rasties mūsu armija. Rasties un cīnīties un cīnoties kļūt arvienu lielākai un stiprākai, dodot
tanī ieplūstošajiem jaunajiem cīnītājiem nevien savus kadrus, bet arī savu morālisko stiprumu.
4. Šī raksta nolūks nav sīkāka to apstākļu attēlošana, kādos vajadzēja uzsākt savu eksistenci mūsu
valstij. Par to būs lasāms citur. Tomēr vienīgi tie, kam pašiem nācās šai laikmetā darboties un sajust
sevī ieplēnamies savas tautas likteņa pašķiršanas lielo uzdevumu, daudzmaz vēl pilnīgāk var
atskārst šo laikmetu ar visām tā uzliktām pūlēm un sarežģījumiem. Visiem pārējiem, kas sākuši
darboties jau izcīnītā un drīz vien jau samērā tik labi iekārtotā valstī, par to pilnīgāku nojēgu diezin
vai dos arī vissīkākie iztirzājumi. Jo visu to postījumu attēlošana, kas bija skāruši mūsu zemi,
mantu un tautu, lai cik tā mūs satriektu, vēl pilnā mērā neatsedz tos tagad jau aizaugušos vai
izoperētos kropļojumus, kas diezgan manāmā mērā bija skāruši arī mūsu tautas dvēseli. Šodien mēs
esam jau pārāk veseli, lai mums vajadzētu liegties, ka pārvācošanas, pārkrievošanas vai
pārinternācionālizēšanas tieksmes būtu pagājušas gaŗām mūtu tautai nekur to neievainojot. Nē,
priekš divdesmit gadiem varēja just vēl diezgan lielus traucējumus laimīgi saglabātās latviskās sirds
nacionālo asiņu cirkulācijā, kaut arī ne tik lielus, kā to bija iedomājušies mūsu patstāvības
pretinieki. Tāpat diezin vai kāds pārskats pilnā mērā varēs sniegt to patstāvības pretinieku
pretdarbības un intrigu ņudzekli, ar kādu vajadzēja cīnīties mūsu valsts eksistences izcīnītājiem un
nodibinātājiem.
Ne tas ir grūtākais, ka kādai tautai jāatjauno sava dzīve uz kādreizējo materiālo līdzekļu
gruvekļiem un tanī pašā laikā jācīnās par savu eksistenci ar kādu ārēju pretinieku, bet gan tas, ka
tautai reizē ar to arī pašai vēl jāpanāk sava koncentrēšanās un jācīnās ar pretiniekiem, kuŗu varā jau
atrodas zeme un visi materiālie līdzekļi. Pie tam šī cīņa jāuzsāk bez kādām noorganizētām bruņoto
spēku vienībām, bez ieročiem, bez naudas un bez visa tā pārējā, kas kaŗaspēku vienību
organizēšanai tik nepieciešams, kā apģērbs un apavi, pārtikas krājumi, transporta līdzekļi un viss
cits.
Pasaules kaŗā latvju tauta gan bija piedalījusies ar daudzās cīņās rūdītiem un slavu ieguvušiem 8
aktīviem un 1 rezerves kājnieku pulkiem. Bet 1918. gada 18. novembrī proklamētai Latvijas valstij
no šiem pulkiem nebija pāri palikusi pat viena vienīga noorganizēta vienība. Viss, kas no tiem,
kaŗam izbeidzoties, Krievijas revolūcijas juceklī bija kaŗaspēka veidā atlicies, nesteidzās vis savai
valstij palīgā, bet bija iekļuvis svešas, mums toreiz naidīgas varas kalpībā. Un latvju tautas lielā
traģēdija bija tā, ka šis kādreizējo latviešu strēlnieku pulku atlikums bija sākumā visniknākais un
visstiprākais tais ienaidnieka spēkos, kas centās likvidēt tikko proklamēto mūsu valsts un tautas
neatkarību.
Latvijas territōrijā bija atlikusi un ap jauno valdību nostājusies sākumā tikai samērā maza daļa šo
latviešu pulku kādreizējo cīnītāju vai citās agrākās Krievijas vienībās dienējušo latvju kaŗavīru. Cik
viņu tad bija noorganizēts vienkopus, tie pulcējās ap kādu latvju kaŗavīru idejisku, bet ne operātīvi
organisku vienību — Latvju kaŗavīru nācionālo savienību. Šo kaŗavīru uzdevums tagad gan bija
skaidrs: nodoties savas valsts vadītāju rīcībā un palīdzēt noorganizēt tās bruņotā spēka pamatus. Bet
kā to izdarīt bez līdzekļiem, ieročiem un bez tiesības to darīt, jo visa faktiskā vara vēl atradās
svešas valsts iestāžu rokās, kas šādu darbību neatļāva? Tā ir pirmā ļoti grūtā problēma, ko nācās
atrisināt, liekot pamatus mūsu valsts bruņotiem spēkiem.
Tikai pēc ilgām sarunām, trīs nedēļas pēc valsts proklamēšanas, 1918. gada 7. decembrī, kad
ienaidnieks, kas nāca no Padomju Krievijas, jau bruka mūsu valsts robežās, mūsu valdībai izdevās
dabūt no vācu okupācijas iestādēm atļauju Latvijas aizsardzības pēka formēšanai zināmos
ierobežotos apmēros. Tomēr traucējumi, kas radās arī pēc tam, bet sevišķi apbruņojuma un apgādes
trūkumi, stipri kavēja vēl joprojām mūsu pirmās Apsardzības ministrijas darbību bruņoto pamatu
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radīšanā. Tāpēc līdz Rīgas krišanai 1919. gada 3. februārī izdevās noorganizēt tikai dažas rotas, pa
lielākai daļai no brīvprātīgajiem, bet pa daļai arī no Rīgas apriņķī mobilizētiem virsniekiem un
instruktoriem. Tā paša apriņķa nolikto vispārējo mobilizāciju pārtrauca Rīgas un Latvijas
territōrijas lielākas daļas zaudēšana, kas, kā visi lieli tikko iesākta darba satricinājumi, nevarēja
neietekmēt arī jauno, vēl nesakausēto vienību sastāvu. Tanīs palika tikai tie, kam viņu nācionālā
spīts, personīgais lepnums un griba tiešām līdz galam stāvēt par reiz kopš gadu simteņiem pacelto
savas tautas valsts karogu bija stiprāka par prīmitīvā pašuzturas instinkta aicinājumu: mēģināt kaut
kā nozust, nesakaitināt iebrucējus, censties pielāgoties, varbūt tā saglabājot ilgāku mūžu. Tā palika
tikai šīs vienības, kas kā vispirmās un vispārbaudītākās ir liktas mūsu armijas pamatos: Virsnieku
rezerves rota (vēlāk par kaujas nopelniem pārdēvēta par 1. Latvijas neatkarības rotu), Cēsu rota
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(savu nosaukumu dabūjusi pēc sava formēšanas sākuma Cēsīs) un Studentu rota (saformēta no
latvju studentiem, galvenam kārtām latvju korporāciju piederīgiem), kuŗām pievienojās nelieli
pulciņi no pārējām līdz tam formētām vienībām. Kā Virsnieku rezerves rotas komandieris ar šiem
pirmajiem Latvijas valstij visgrūtākajā pārbaudījumā uzticīgajiem bija arī mūsu neatkarības cīņu
vēlākais virspavēlnieks un ģenerālis Balodis.
5. Cik lieli tad bija šo pirmo uzticīgo spēki, kas mums palika arī pēc Rīgas krišanas, t. i. 1919.
gada 3. janvāŗa? Virsnieku rezerves rotā bija 132, Cēsu rotā, kas savā atkāpšanās laikā no Cēsīm
bija jau kā pirmā no mūsu vienībām nākusi sakaros ar ienaidnieku — 85, Studentu rotā — 216
vīru, labāki sakot jaunekļu. Pavisam ap 400, no kuŗiem frontē pret ienaidnieku pirmā mūsu frontes
kaŗavīru vadoņa pulkveža Kalpaka vadībā palika tikai puse, jo Studentu rota bija nepieciešama
valdības pavadīšanai uz Jelgavu un tālāk uz Liepāju.
Nebija veicies ar cīņai spējīgāku vienību noorganizēšanu no 8. vācu armijas atliekām toreiz arī
vācu okupācijas varai. Tie paši vācu pulki, kas kādreiz bija izcīnījuši savai valstij tās slavenākās
uzvaras, tagad, ilga kaŗa noguruši un pa daļai revolūcijas sajukuma demorālizēti, traucās uz mājām
pat bez pretinieka spiediena, bet no brīvprātīgajiem noorganizētā ,,Dzelzs brigāde" izrādījās
morāliski un skaitliski vāja un cīņām maz piemērota. Tāpat mazsekmīgas bija palikušas nācionālo
krievu militārās organizēšanas pūles. Daudzmaz labāki bija veicies vācu okupācijas iestāžu atbalsta
dēļ vienīgi šejienes vāciešiem ar savu tā saukto zemessargu noorganizēšanu. Bet arī šīs vienības,
kas bija gan izrādījušas diezgan sīvu pretestību lielinieku pulkiem, bija vēl stipri vājas un, diemžēl,
nebija uzskatāmas arī faktiski par Latvijas valsts kaŗaspēku. Viņu polītiskie vadoņi pat sevišķi
neslēpa, ka ,,Latviešu valsts neko negroza Baltijas vāciešu uzdevumos. Šī valsts esot latviešu, bet
ne baltiešu lieta". (August Winnig, Heimkehr.) Pie kam šie uzdevumi izrādījās nevis saskanīgi ar
latviešu centieniem savas valsts patstāvības izcīnīšanā, bet gan gluži pretēji, kas arī dažus mēnešus
vēlāk noveda pie atklātas uzstāšanās pret Latvijas likumīgo valdību.
6. Ar valdības un tās pirmo kaŗavīru atiešanu tālu uz valsts rietumiem un Padomju Krievijas
kaŗaspēka ienākšanu Rīgā, 1919. gada 3. janvārī, izbeidzās pats pirmais mūsu valsts vēstures un arī
armijas organizēšanas posms. Tas bija ildzis tikai nepilnus pusotra mēnešus, pie kam daudzmaz
formāli nokārtotam armijas organizēšanas uzdevumam bija lemtas tikai kādas 20 dienas.
Ja apstākļos, kādos toreiz nācās darboties, pāris nedēļu laikā valdībai radies jau dažus simtus liels
pilnīgi uzticams spēks, kas paliek vienkopus un savā vietā brīdī, par kādu grūtāka mūsu valsts
vēsturē vairs nav bijis, tad tas nav nemaz zemu vērtējams sasniegums. Taisni tas, ka šis skaits bija
tik mazs, ir reizē ar to arī vislabākais liecinājums par tanī ietilpušo kaŗavīru nācionālo un morālisko
krietnumu. Būt uzticīgam kādas lielas un spēcīgas kopības sastāvā, ar labam izredzēm uz
panākumiem, zinot pie tam, ka par neuzticību draud sods, ir jau laba un slavējama lieta. Bet palikt
savā vietā tad, kad visapkārt redz tikai novēršanos, mazdūšību vai pat naidu, kad izredžu uz
panākumiem vairs nav gandrīz nekādu, kad vienīgo panākumu redz tikai savā upurī par savas tautas
cieņu, lai, ļaunākā gadījumā, paliktu vismaz vēlākām paaudzēm atmiņa par reiz proklamēto mūsu
valsti kā par patiesu mūsu tautas dedzīgākās daļas varonības aktu, — lūk, tas ir tiešām patiess
patriotisms un patiesa vīrišķīga drosme. Neviens cits, izņemot paša pienākuma apziņu, uz to tad
nevarēja vēl piespiest. Gluži otrādi: palikšana savā pienākumā tad nozīmēja vislielāko un vairs
neatsaucamo apdraudējumu nevien sev pašam, bet arī saviem tuviniekiem. Turpretim novēršanās,
nozušana vispārējā pūlī tad varēja likties samērā vismazāk bīstama izeja.
Par šo patieso kaŗavīru drosmes un patriotisma pierādījumu visīstākā atzinība pienākas tai mūsu
jaunās intelliģences daļai (virsniekiem, instruktoriem un studentiem), kas deva jau minētās pirmās
vienības.
Protams, šo uzticīgo skaits būtu bijis vēl daudz lielāks, ja šo pāris nedēļu laikā, kopš bija sākušās
dibināties mūsu pirmās vienības (no 1918. gada decembŗa vidus), būtu bijuši kaut cik labvēlīgāki
apstākļi.
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Jāpiemin, ka šais pusotra mēnešos no valsts proklamēšanas dienas jau bija pietiekoši skaidri
iezīmējušies tie pretspēki, kas bija pret valsts patstāvību un reizē ar to, protams, arī vispirms pret
mūsu nācionālā bruņotā spēka izveidošanas iespējām.
Vispirms tā toreiz bija Padomju Krievija, kas sakarā ar Vācijas sabrukšanu un tā sauktā Brestas
miera līguma anullēšanu centās atgūt sev agrākās Krievijas territōriju. Tai pašai toreiz gan bija ļoti
bīstami iekšēji kaŗi un arī pati sarkanarmija vēl stipri nepilnīgi organizēta. Ļoti iespējams, ka
spiediens, ar kādu tā centās sekot no ieņemtajiem bij. Krievijas apgabaliem atejošam Vācijas
kaŗaspēkam, lai šos apgabalus iegūtu sev un pildītu savu toreiz iedomāto misiju vispasaules
revolūcijas izplatīšanā, mūsu un igauņu virzienā būtu bijis vēl vājāks, ja toreizējā lielinieciskā
kustībā nebūtu visai ievērojama loma bijusi arī latviešu un igauņu komūnistiem. Tie tagad, dabiski,
tiecās uz savu dzimteni. Diemžēl, ne jau lai palīdzētu tās patstāvības nostiprināšanā, bet lai to atkal
piesaistītu Krievijai, kuŗā un caur kuŗu tie cerēja panākt savu dogmatisko sapņu piepildīšanos.
Kādas internācionālisma idejas apmāti tie bija pilnīgi zaudējuši nevien savas tautības apziņu, bet
vēl vairāk — savas tautas īpatās intereses uzskatīja kā vislielāko apkaŗojamo ļaunumu.
Mūsu nelaime bija tā, ka šais savas tautas interešu apkaŗošanas un nācionālās apziņas
apslāpēšanas nolūkos sastapās mūsu sociāldēmokratijas abu novirzienu (lielinieku un
socialdēmokratu) centieni, atšķiŗoties ne savos principos, bet vienīgi to reālizēšanas metodēs. Bet
sociāldēmokratu partijai, kas kādreiz šos abus virzienus bija apvienojusi, savas lielās aktīvitātes dēļ
bija bijusi diezgan ievērojama ietekme mūsu daudzpiemeklētajā un nācionālās dzīves patstāvīguma
pašvērtību vēl tik maz izjutušā tautā. Sevišķi manāmi šī denācionālizēšanas ietekme kā no
sociāldēmokratijas, tā arī no citu nāciju (vāciešu un krievu) puses bija skārusi pilsētās dzīvojošos
latviešus; ne tik daudz gan iekšēji, kā viņu ārējā rīcībā un uzskatos par to, kas progresīvs, kas ne,
vai piederība pie kādas tautības sola vairāk.
Jaunā valsts savas celšanas un izbūves darbam, it dabiski, centās apvienot visus savus
iedzīvotājus un sevišķi jau, protams, latviešus, savu galveno elementu. Blakus mūsu tautas lielu
lielo vairumu pārstāvošām pilsoniskajām partijām, no kuŗām stiprākā bija mūsu pirmā ministru
prezidenta Kārļa Ulmaņa nodibinātā Zemnieku savienība, arī mūsu sociāldēmokrātijas
nelielinieciskā daļa bija piedabūta šim darbam. Bet, ieiedama gan ar saviem pārstāvjiem Tautas
padomē, tā Latvijas valsti principā atzina tikai pēc tolaik slavenās formulas ,,par tik, par cik". Arī
šinī sociāldēmokratu partijas daļā gan bija dažādi novirzieni. Daļa savas sirdīs bija vēl īsti latvieši
un, cik tas iespējams partijas rāmjos, sirsnīgi stāvēja par jauno valsti. Citi, pie tam skaļākie un
ietekmīgākie, baidījās krasākas nošķiršanās no lieliniekiem.
Redzot valsts noorganizēšanas grūtības un neticot vairs latviskā elementa uzvarai, lielinieku
tuvošanās pānikas pārņemta, sociāldēmokrātu partija savā 1918. gada decembŗa konferencē, tikko
vienu mēnesi pēc valsts proklamēšanas, bija nolēmusi atsaukt savus pārstāvjus no Tautas padomes
un ieņemt ,,pilsoņu kaŗa" (t. i. mūsu armijas radīšanā un tās pretestībā iebrucējiem) neutrālu
stāvokli. Blakus šim ,,neutrālitātes" paziņojumam bija nosodīta valdības resp. tās vadītāja un visa
darītāja ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa polītika, jo tā orientējoties uz Sabiedroto, nevis Vācijas
pusi. Toreizējās Vācijas valdības galveno noteicēju, vācu sociāldēmokrātu partiju, mūsu
sociāldēmokrāti bija pavisam maldīgi iedomājušies darinātu pēc savas sejas un līdzības. Tikai vēlāk
viņi pārliecinājās, cik milzīga te bija atšķirība.
Valdība jau pašā sākumā, valsts nodrošinājuma labā, bija griezusies arī pie bijušiem strēlniekiem
un visiem pārējiem latviešiem, kas vēl kalpoja sarkanarmijas rindās vai atradās Padomju Krievijā,
aicinot tos pārnākt mājās un stāties savas valsts rīcībā. ,,Atgriežaties kā brīvās Latvijas cienīgi
pavalstnieki ne postīt, bet uzcelt. Ir sasniegts tas mērķis, kuŗa dēļ karstās kaujās daudzi no jums
lējuši savas asinis uz Latvijas zemes. Latvija ir brīva. Viņa sauc jūs uz līdzdarbību, uz jaunās
dēmokratiskās un brīvās valsts izveidošanu uz taisnības pamatiem. Latvija sauc jūs kā brīvus
pilsoņus zem sava karoga!" Tā bija lasāms, starp citu, valdības aicinājumos. Bet tie palika bez
atbalss. Vai nu tāpēc, ka daudzus šie aicinājumi neaizsniedza, vai arī tāpēc, ka pārnākt no stiprākā
pie vājākā, kādi mēs toreiz bijām, ir stipri riskanta liela, vai arī par iemeslu tam bija vēl vienkārša
43

Sapieŗi pontona tilta būves darbos.

Kājnieku kolonna pāriet upei pa peldošu laipu.

apmātība. Tikai vēlāk, kad jau apstākļi daudzmaz bija nokārtojušies, pie mums pārnāca ne viens
vien īsti noderīgs un nācionāls kaŗavīrs, kas bijis spiests dienēt sarkanarmiešu rindās.
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7. Varbūt zināmus traucējumus armijas pirmo pamatu likšanā bija radījis un vēl kādu laiku radīja
arī tas apstāklis, ka tanī laikā Latvijā nebija to bijušo augstāko strēlnieku virsnieku, kam bija
laimējies iegūt sevišķu kaŗavīra popularitāti.. Droši vien viņiem armijas pamatu likšanā būtu bijusi
lielāka autoritāte nekā tiem, ko nācās izmeklēt samērā jaunāko vidū un par kuŗiem viņu kaŗa biedri
varēja teikt: kāpēc tad viņš, bet ne es?
Tomēr, kas zina, varbūt tā bija pat labāki. Jau noorganizētās armijās un daudzmaz normālākos
apstākļos gūtie pieredzējumi, lai cik vērtīgi tie paši par sevi būtu, mūsu toreizējos apstākļos diezin
vai būtu atsvēruši nacionālo dedzību, sajūsmu un ticību. Šai pēdējā īpašībā priekšrocības toreiz gan
vēl bija jaunāko pusē. Gadi, parasti, padara cilvēkus skeptiskākus un mazāk uzņēmīgus, sevišķi, ja
tiem jādarbojas pavisam jaunos apstākļos, salaužot tiltus ar bijušo. Bez tam, pie lielāka mēroga
pieradušiem, toreiz vēl nāktos strādāt gar pavisam niecīgu mazumu. Daudziem tas, varbūt, nebūtu
pa spēkam. Kāds ģenerālštāba latviešu virsnieks, kas bija jau ieguvis visai savādu slavu strēlnieku
laikā un nevar pasaulē atrast īstu vietu vēl šodien, kad tas nokļuva mūsu armijā, tā i sacīja: ,,Te man
par šauru. Man, tā kā Napoleonam, vajaga strādāt ar miljoniem". Šīs miljonu armijas mums vēl
ilgāku laiku nebūs. Bet pašā sākumā nebija nekā. Mūsu vēlākais virspavēlnieks sāka savu dienestu
te kā rotas komandieris, pie kam viņš pats bija nevien šīs rotas vadītājs, bet arī radītājs.
8. Tā kā mūsu kreisākās partijas spiediens toreizējās Vācijas virzienā bija ļoti stiprs un tā kā visa
mūsu zeme valsts sākumā atradās Vācijas pārvaldībā un vācu kaŗaspēka okupācijā, tad mums gribot
negribot nākas dažos vārdos uzkavēties arī pie Vācijas toreizējās polītikas mūsu valstī, jo no tās
vislielākā mērā bija atkarīgi arī mūsu armijas organizēšanās sākumi. Runājot par to, nevar paiet
gaŗām mūsu pašu (un arī Igaunijas) vāciešu, tā saukto vācu baltu polītikai, jo Vācijas valsts polītika
mūsu zemē bija nonākusi vislielākā mērā šo vācu baltu centienu ietekmē.
Nevar gan teikt, ka arī šejienes vāciešu attiecības pret mūsu tautu un valsti toreiz būtu bijušas
gluži vienveidīgas. Arī te bija daļa, kas saprata mūsu tautas polītisko un saimniecisko tiesību
pieteikšanu mūsu zemē kā gluži dabisku un nenovēršamu lietu un izturējās pilnīgi lojāli. Tā tas bija
nevien daļā vācu polītiķu, bet, vēl vairāk, — vācu kaŗavīru, kā šejienes, tā jo sevišķi valsts vācu.
Īsti biedriskā kaŗavīru kopjūtā un cieņā ir arī latvju kaŗavīram nācies stāvēt plecu plecā ar tiem pret
kopēju ienaidnieku. Ja te tomēr no paša sākta gala bija jau kāda traucētāja ieskaņa un ja vēlāk latvju
kaŗavīram nācās raudzīties kā uz šejienes, tā te atrodošos valsts vācu kaŗavīru kā savu atklātu
ienaidnieku, pieredzēt tā uzbrukumus un izcīnīt sīvu aizstāvēšanās cīņu, tad tur vainojams
vislielākā mērā tas apstāklis, ka šejienes vāciešu polītisko noteikšanu bija ieguvušas kādas stipri
šauras aprindas. Savus pārāk pārspīlētos uzskatus par savu lomu mūsu zemē, kopā ar lielās
iedomības suģestēto mūsu tautas nicināšanu, tās bija pratušas lielākā vai mazākā mērā iepotēt arī
Vācijas valsts polītiķiem un ierēdņiem, kam vajadzēja nonākt kādās attiecībās ar mums. Dabiski, ka
pēdējie vispirms centās informēties pie savu šejienes tautiešu pārstāvjiem un tā, gribot negribot,
pakāpeniski pārvērtās par šīs nedabiskās un ļoti tuvredzīgās ,,baltu" polītikas rīkiem. Šī polītika jau
Pasaules kaŗa laikā un pirms tam bija vērsta uz mūsu zemes kolonizēšanu, kas nebija varējusi
piepildīties pat priekš dažiem gadu simteņiem un kam tagad nebija vairs nekādu nopietnu izredžu.
Tomēr arī tagad, pēc Latvijas valsts proklamēšanas, šīs polītikas būtība palika negrozīta. Gluži
otrādi: tā likās dabūjusi jaunus pamudinājumus, jo šejienes vāciešu pārstāvji bija pat atklāti
paziņojuši, ka ,,latviešu valsts neko negroza Baltijas vāciešu uzdevumos". Būtu tā kaut ko šais
uzdevumos grozījusi ,,kopējās dzimtenes" patiesās neatkarības labā, droši vien jau pašā sākumā
būtu krietni labāki iekārtojušās Vācijas un Latvijas attiecības un aiztaupīti diezgan lieli abpusīgi
upuŗi un toreizējā kopējā cīņa pret abu valstu apdraudētājiem spēkiem noritējusi daudz sekmīgāk.
To, starp citu, pietiekoši skaidri norāda tas, ka, piemēram, Vācijas un Somijas attiecības, kur nebija
tāda starpnieka un ietekmētāja kā pie mums, bet kur Vācijai valsts sākumā bija stipri līdzīga loma,
ir jau pašā sākumā izveidojušās daudz normālāk un draudzīgāk. Diemžēl, te tas bija citādi. Un tāpēc
latviešu un šejienes vāciešu vienas daļas paredzamos sociālas dabas kārtojumos ierāva arī te
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Sargs.

Artilerija gājienā — ,,Rikšos — m-a r-š!"

atrodošās Vācijas amatpersonas un iestādes, pie tam tādā veidā, kas tālu pārsniedza šos jautājumus,
bet noteikti skāra pašu mūsu valsts pastāvēšanu. Tāpēc nav brīnums, ka Vācijas valdības 1918.
gada rudenī ieceltam ģeneralpilnvarniekam un vēlākajam Vācijas pirmajam sūtnim pie mūsu
valdības A. Vinnigam bija jau pašā sākumā nodibinājusies pārliecība, ka ,,lai arī kam paliktu
Krievijas nomaļapgabali — tas būtu jāizšķiŗ varai, — patstāvīgi tie nedrīkstēja tapt..." (A. Winnig,
Am Ausgang der deutschen Ostpolitik). No tam arī izrietēja viņa attiecības pret mums. Bet no tām
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vislielākā mērā bija atkarīga arī mūsu armijas sākumu iespēja. Sevišķi tas zīmējas uz ieročiem.
Evakuējamā vācu 8. armija, kas Pasaules kaŗā bija okupējusi mūsu territōriju, tagad izvācoties
diezgan lielu vairumu savu ieroču bieži tīši pameta sekojošiem lieliniekiem. Šo ieroču lielāki
krājumi bija arī Rīgā un citur mūsu zemē. Nekas nebūtu vieglāk kā to zināmu daudzumu, uz
attiecīga nolīguma pamata un, protams, ar norēķināšanos, atstāt mūsu valdības rīcībā, kā tā to
atkārtoti lūdza. Tomēr šos lūgumus pat tad, kad mūs šai ziņā atbalstīja Sabiedrotie, strupi noraidīja
vai arī pēc pieminētā 7. decembŗa līguma ievēroja tikai ar pārāk lielu vilcināšanos un ļoti
nepietiekošā mērā. A. Vinnigs izsakās, ka ,,nepazīdams latvju dabu" viņš gan pats sākumā dažureiz bijis par ieroču izsniegšanu mums, bet ,,laimīgā kārtā" armijas virsvadība neesot atkāpusies
no šīs savas ieroču nedošanas latviešiem. Kāds no viņa ierēdņiem šai jautājumā angļiem atbildējis,
ka cīņa ar sarkanarmiju jau esot diezgan grūta, tāpēc jānoraidot ieroču došana vēl otram
ienaidniekam, t. i. mums. Tas bijis asi, bet godīgi teikts (A. Winnig, Heimkehr). Tam pašam
Vācijas ģenerālpilnvarniekam kāds viņa vācu baltiešu paziņa reiz teicis, ka sarkanarmijas
iebrukums esot — Dieva dāvana! Arī viņš pats (Vinnigs) bijis tādā uzskatā. Jo šis krievu
uzbrukums esot jāizmanto, lai latviešu ministrus piespiestu meklēt vāciešu palīdzību un pieņemt
vāciešu diktētos noteikumus. Latviešu ministri gan vēl pretojoties, bet kad lielinieki drīz būšot pie
Rīgas, tad, pēc Vinniga domam, šai pretestībai vajadzēšot lūzt. Paldies Dievam, latvieši cīņā par
savām tiesībām tomēr nesalūza arī tad.
Vācijas ģenerālpilnvarnieks A. Vinnigs, domādams par to, kas no latvjiem vispirms būtu
panākams, izšķīries pirmām kārtām par 2 punktiem. Vispirms, lai visu pret lieliniekiem vērsto
spēku virsvadība paliktu vāciešu rokās, un, otrkārt, lai reizē ar to tiktu panākta jau minētā zemes
kolonizēšana. Viņš pats par to izsakās: ,,Ar kolonizēšanas tiesībām mēs atjaunojām vecu pasākumu.
Pagājušajā gadsimtā Baltijā bija iesākuši vācu zemnieku nometināšanu. Krievu polītikas maiņa,
panslavisma ietekmēta, šī procesa turpināšanos aizkavēja. Tad, kaŗa laika, kad 1917. gadā vācu
karaspēks atbrīvoja Rīgu un pārgāja Daugavu, Hindenburga vārdā bija uzmests un sagatavots plašs
vācu kaŗavīru novietošanas plāns. Likās, ka Vācijas sabrukums šo plānu ir apracis. Tagad mēs to
atkal atjaunojām citos apstākļos." (Turpat.)
Diemžēl, mums par šiem nodomiem te bija jārunā, lai rādītu lietu norisi, kas traucēja mūsu
armijas sākumus un arī vēlāk mūs nostādīja ļoti smaga atklāta kaŗa priekšā.
No minētā izriet arī, ka lielinieku iebrukumam mūsu territōrijā 1918./19. gada ziemā nevarēja vēl
būt tās pretestības, kas citos labvēlīgākos apstākļos te katrā ziņa būtu arī šai īsajā laikā jau
noorganizēta. Vai nu savu uzskatu dēļ par lielinieku iebrukumu kā ,,Dieva žēlastību", vai citu
nolūku dēļ A. Vinnigs bija, starp citu, stājies ar lieliniekiem sarunās, nosūtot pie tiem sevišķu
delegāciju.
Katrā ziņā Rīgas atstāšana 1919. gada janvāŗa pirmajās dienās nāca negaidīti ātri. Ja te, blakus
tiešām vājajiem spēkiem frontē, nāca klāt arī kāda polītiska spekulēšana, tad tas nekādā ziņā gan
neattiecas uz to vācu un šejienes vāciešu kaŗavīru pulciņu, kas, droši vien, tāls aizmugures
kombinācijām, bija it pašaizliedzīgi pildījis savu pienākumu frontē.
9. Mums te vēl jāuzkavējas pie kāda faktora, kam bija nozīme mūsu armijas pamatu likšanā jau
arī šai paša pirmajā posmā, bet kuŗa atbalsts kļuva vissajūtamāks vēlāk. Tas bija — Sabiedrotie.
Mēs jau agrāk minējām, ka mūsu sociālisti pārmeta mūsu valdības galvam, ka tas vairāk
orientējoties uz Sabiedroto, bet nevis sociālistiskās Vācijas pusi. Ja mēs te atmetam visus citus
motīvus, tad iepriekšējā nodalījumā aprakstītais pietiekoši skaidri rāda, ka pati sociālistiskā Vācija
(A. Vinnigs pats bija sociāldēmokrats) mūsu dzīvības interesēs mūs uz šo orientēšanos spieda, pat
tad, ja mēs to nebūtu gribējuši. Pie kam jāsaka, ka arī šis atbalsts mums nebūt nenāca tik ātri vai
viegli. Arī tas bija grūti jāpanāk un jāizcīna, jo arī to centās aizkavēt vai novērst tie, kas bija pret
mums.
Protams, mūsu tauta bija pārliecībā, ka uz šo atbalstu tai ir jau savas tiesības. Pasaules kaŗā tā bija
piedalījusies Sabiedroto pusē. Gan ne kā patstāvīga polītiska vienība, bet ar sparu un dedzību, un
līdzi tam arī ar panākumiem un upuŗiem, kas tālu pārsniedza katras citas pie agrākās Krievijas
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piederējušas tautas, pašus krievus, protams, līdzieskaitot, līdzdalību šai kaŗā. Tas bija noticis ne jau
kāda naida pēc pret Vācijas valsti, bet atkal to pašu apstākļu un polītikas dēļ, par ko mēs savas
valsts 20 gadu jubilejas gadījumā varam arī vairs nerunāt.

Dižgabals izbrauc pozicijā.

Dižgabalu izbīda pozicijā.

Tas, ka mums Pasaules kaŗā nācās ņemt līdzdalību Krievijas armijas sastāvā, kuŗas nosaukumā
norisinājās arī visi frontes notikumi, mūsu līdzdalību šai kaŗā nebija darījis Sabiedroto zemēs tik
pazīstamu, kā mums būtu tiesības sagaidīt. Vispār ziņas par mūsu tautu tur bija ļoti trūcīgas. Tāpēc
tie, kam rūpēja traucēt Sabiedroto atbalstu mums un kam bez tam bija daudz labāki sakari,
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nevilcinājās mūs nostādīt visnelabvēlīgākajā gaismā. Diemžēl, strēlnieku pulku atlieku darbība
Krievijas revolūcijas jukās deva tiem visizdevīgāko materiālu. Uz šī pamata nekautrējās visu mūsu
tautu iztēlot par lieliniecisku. Sabiedrotos, bez tam, Baltijas tautu patstāvības centieni paši par sevi
interesēja vēl samērā maz. Tie cerēja vēl uz savas bijušās līdzcīnītājas — Krievijas —
atjaunošanos agrākās robežās, un tāpēc šīs valsts sastāvā ietilpušo tautu patstāvības centienus
atbalstīja pagaidām tikai tiktāl, cik tie noderēja kā zināma barjera Krievijas lieliniecisma
tālākizplatīšanai. Ja tie, kas teicās mūs labāki pazīstam, centās mūs iztēlot par šai ziņā nevērtīgiem,
tad mums pašiem nācās vispirms pierādīt ar darbiem tādu uzskatu maldīgumu, kā arī parādīt, ka
patiešām spējam izveidot un nosargāt neatkarīgu valsti. Tikai tad, kad to jau zināmā mērā bijām
pierādījuši, nāca arī Sabiedroto atbalsts tiešākā nozīmē. Tas ir gluži dabiski, jo vecu vecai parunai,
ka Dievs sargā tikai to, kas pats prot sargāties, būs patiesība vienmēr un visos laikos: ikviens vairās
paņemt savā klēpī ko gļēvu un nevarīgu. Tomēr jāsaka, ka Sabiedroto labvēlība morāliski-tiesiskā
ziņā mums jau bija no paša sākuma. Toreizējos apstākļos šo atbalstu nevar nekādā ziņā zemu
vērtēt. Nav arī jāaizmirst, ka šīs labvēlības dēļ mūsu valsts sāka savu eksistenci kā Anglijas dc facto
atzīta valsts. Tam bija ļoti liela nozīme kā mūsu paļāvības stiprināšanā, tā ari starptautiskajās
attiecībās. Arī Vācijas pārstāvis, jau minētais A. Vinnigs, ar 1918. gada 26. novembŗa rakstu bija
atzinis mūsu pagaidu valdību kā augstākās varas nesēju Latvijā, kuŗai vācu iestādes nodos
pārvaldību pēc tuvākās vienošanās. Šīs ,,tuvākās vienošanās" ziņā Sabiedrotie tad bija tie, pie
kuŗiem pēc atbalsta grūtākā brīdī griezās mūsu valdība un uz kuŗiem skatījās arī mūsu kaŗavīri.
Diemžēl, Sabiedrotajiem tad vēl bija pārāk maz iespēju mūsu zemē panākt vienas otras steidzamas
lietas nokārtošanu tūlīt. Bija jāiet gaŗi aplinkus ceļi. Bet šos ceļus arī gāja, un tie beidzot noveda
vēlamā virzienā.
10. Rīgas atdošanu lieliniekiem attiecīgas vācu iestādes pa daļai motīvēja ar grūtībām, ko rada tik
lielas pilsētas apgādāšana un aizstāvēšana. Aizrādīja uz labi izbūvētajām Olaines pozicijām, kur
vācieši jau bija stāvējuši Pasaules kaŗa laikā. Tomēr Jelgavā, kur Studentu rota ieradās 3. janvāŗa
rītā, bet pārējās mūsu vienības, pulkveža Kalpaka vadībā segdamas vācu arjergarda atiešanu, — tās
pašas dienas vakarā, stāvoklis izrādījās daudz ļaunāks nekā domāja. Vācijas kaŗaspēka atbaidīgās
demorālizācijas pazīmes te bija pilnīgi manāmas. Tur vairs nebija kaŗaspēka vienību, bet — lielāki
vai mazāki vācu kareivju bari, kas drūzmēdamies centās ieņemt no Jelgavas atejošos vilcienus. Par
ilgāku aizstāvēšanos stiprajās Olaines pozicijās vairs pat nerunāja. Vinnigs gan bija nācis vēl ar
kādu palīdzības projektu mūsu valdībai, bet šis piedāvājums nenozīmēja palīdzību jaunajai valstij.
Tas nozīmētu vācu baltu nākotnes nodomu sankcionēšanu. Te likās atraduši momentu pilnīgi
izmantot lielinieku iebrukumu kā ,,Dieva sūtīto žēlastību". Lai gan stāvoklis bija ārkārtīgi grūts un
mūsu valdībai projekta pieņemšanas gadījumā piedāvāja pat naudu, valdība no tādas palīdzības
katēgoriski atteicās. Līdz ar to vairs nebija šaubu, ka Jelgavai draud tāds pats liktenis kā Rīgai —
krišana lielinieku rokās. Visai vājie latvju un vācu zemessargu (landesvēra) spēki bija vēl par
niecīgiem un nomāktiem, lai ar tiem te varētu noorganizēt kādu nopietnāku pretfronti pret vieglo
panākumu apskurbušiem Padomju Krievijas pulkiem.
Valdībai tāpēc neatlika nekas cits ka pārcelties uz kādu tālāku Latvijas centru, lai tur raudzītu
turpināt Rīgā uzsākto darbību. Par tādu izraudzīja Liepāju. Savai apsardzībai valdība nolēma ņemt
līdzi Atsevišķo (Studentu) rotu. Pēdējās brašais izskats vēl 4. janvāŗa pēcpusdienā pārsteidza
jelgavniekus, kad tā, tērpta savos dzeltānos puskažociņos, franču bruņu cepurēm galvā un šautenēm
plecos, dziedot latvju tautas dziesmas, stalti pārstaigāja Jelgavas ielas, demonstrējot šai apjukušā
pilsētā latvju kaŗaspēka esamību. Tas atstāja iespaidu pat uz vācu kaŗavīriem.
Liepāja, kur valdība nonāca 1919. gada 6. janvāŗa vakarā, tagad bija kļuvusi par jaunās valsts
pagaidu galvas pilsētu. Jāsaka, ka tā drīz vien saprata savu uzdevumu un godam to pildīja. No
šejienes un nelielas zemes strēmeles ap to sākās patiesā latvju tautas atdzimšana un Latvijas valsts
izcīnīšana. Bet kamēr tas varēja notikt, bija jāpieredz vēl daudz lielākas grūtības nekā tās, kas bija
jau pārlaistas. Jau tas vien, kā vācu iestādes Liepājā saņēma mūsu pagaidu valdības ierašanos,
pietiekoši skaidri rādīja, ka no šīs puses ir nolemts darīt visu, lai valdības darbību pilnīgi pārtrauktu
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vai vismaz padarītu nesekmīgu. Vienīgi tāpēc, ka pagaidu valdības rīcībā tomēr bija zināms spēks
— Studentu rota — un ka uz vācu kaŗaspēku pašu attiecīgā puse vairs nevarēja palaisties (Liepājas
vācu zaldātu padome pūlējās būt objektīva), bija iespējama pagaidu valdības un tās pavadītāja
kaŗaspēka netraucēta nomešanās pilsētā. Nav ko runāt par kādu jūsmīgāku valdības sagaidīšanu

Dižgabals no maskotas pozicijas atklāj uguni.

Izbīda smago dižgabalu pozicijā.

toreiz arī no Liepājas latviešu iedzīvotāju vai iestāžu puses. Par pašu valdības pastāvēšanu tad
zināja vēl samērā ļoti maz. Tikai pāris Liepājas latviešu sabiedrības pārstāvji bija kaut kā
piepalīdzīgi nakts mītņu sagādāšanā valdībai un tās pavadītājiem kaŗavīriem. Visai smagi bija tie
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apstākļi, kas bija spieduši valdību pārnest savu darbību uz Liepāju, pavisam smaga tā aina, kas to
sagaidīja Liepājā, bet vēl drūmāka tā likās otrā dienā, apskatot stāvokli, darbības iespējas un
nākotnes izredzes šai ilgu laiku vācu okupācijā bijušā un vēl toreiz pilnīgi okupācijas varā esošā
pilsētā. Liela daļa iedzīvotāju, saniknota par vācu okupācijas ilgajiem spaidiem, bet nekā
nezinādama par lieliniekiem, ar lielu neuzticību skatījās arī uz pagaidu valdību un tās kaŗavīriem,
iedomājoties tos par vācu varas atbalstītājiem.
Otrā dienā pēc ierašanās Liepājā valdības locekļi apspriedās ar dažiem Liepājā esošiem mūsu
virsniekiem par to, vai Liepāju varēs aizstāvēt. Vecāko un iespaidīgāko kaŗavīru domas bija tās, ka
Liepājas aizstāvēšana ar mūsu un vācu zemessargu nelielajiem spēkiem nav iespējama, jo nav vēl
zināms, cik un kādā stāvoklī viņi nokļūs līdz Liepājai (tie bija atstāti atkāpšanās segšanai).
Atlikušajā territōrijas daļā vācu iestādes atbruņoja un lika izklīst mūsu kaŗavīru pulciņiem, kur tādi
bija noorganizējušies. Tas liecināja, ka tikmēr, kamēr šīm iestādēm te būs vara, tās joprojām
neatļaus mūsu kaŗaspēka pastiprināšanos. Bet tās aizies, kad būs jau klāt lielinieki. Par vācu
okupācijas iestāžu pašu nodomiem nekas nebija zināms. Bija redzams vienīgi, ka vācu iestādes
enerģiski strādā gar savu kaŗavīru tālākpārsūtīšanu uz Vāciju. Pretējam ieskatam par darbošanos un
palikšanu līdz pēdējam, kaut arī tas paliktu vai vienīgi kā žests pasaules un vēstures priekšā, nebija
nekādu pārliecinātāju argumentu. Vienīgi griba riskēt un darboties.
Valdība uzklausīja abus viedokļus un sakarā ar pārāk grūto stāvokli nolēma sūtīt no sava vidus uz
ārzemēm autoritātīvu, tūlīt izšķirīgi lemt spējīgu delegāciju, kas lai meklētu palīdzību kā pie
Sabiedrotajiem, tā kaimiņiem un citur, kur tā būtu rodama kā militāra pabalsta, tā arī naudas un
pārtikas ziņā. Pārtikas jautājums šai ilgā kaŗa un okupācijas izsūktā novadā nebija mazāk ass par
divi pirmajiem.
Valdības delegācija, kuŗas vadību uzņēmās pats ministru prezidents Kārlis Ulmanis, devās uz
ārzemēm jau tuvākās dienās (11. februārī). Liepājā tā kādu neilgu laiku palika tikai ministri M.
Valters (ministru prezidenta vietnieks un iekšlietu ministrs) un J. Zālītis (kaŗa, jeb kā toreiz sauca,
apsardzības ministrs) .
Liepājā pašā tāpēc kādu brīdi iestājās it kā apjukums attiecībā uz turpmākās darbības veidiem.
Tā kā kuru katru brīdi varēja gaidīt pilnīgu katastrofu, valdība bija atsvabinājusi no sava tālākā
pienākuma kā Kaŗa ministrijas, tā pārējos ierēdņus, jo tā nevarēja garantēt vairs nevienam ne iztiku,
ne arī tālākā darba iespējas, par drošību nemaz nerunājot. Kas vēlējās aizceļot, tam, pēc iespējas,
palīdzēja. Tā aizbrauca dažs labs noderīgs kaŗavīrs, kam citi, nezinot toreizējo situāciju, to pavisam
nepelnīti vēlāk pārmeta. Ārzemju pases bija sagatavotas arī visiem frontes kaŗavīriem. Tā kā arī
vācu iestādes bija gādājušas par jūras transporta līdzekļiem gadījumam, ja vēl frontē esošos vācu
kaŗavīrus piespiestu pie jūras, mūsu Kaŗa (toreiz Apsardzības) ministrija pārņēma tādam pašam
nolūkam savām vienībām Liepājas ostā esošo tvaikoni ,,Saratov", kam vēlāk bija tik īpata loma
mūsu valsts tapšanas vēsturē. Citādi apsardzības resora darbībā bija radies pārtraukums. Nebija
sakaru arī ar frontē palikušajiem Kalpaka kaŗavīriem. Tāds stāvoklis, kad viss kaŗaspēka
organizēšanā iesāktais it kā draudēja pārtrūkt un izjukt, protams, radīja dažādus tulkojumus un
disonances, kuŗu atbalss gluži neaprima arī vēlāk ierindas un ministrijas kaŗavīru attiecībās, kas jau
pat normālos apstākļos parasti liek daudz ko vairāk vēlēties. Tomēr visu kopējās lielās misijas
apziņa te vienmēr bija lielākā izlīdzinātāja. Jāpiemin, ka šais apstākļos, kur vācu iestāžu pretestība
mūsu armijas tālākai organizēšanai bija tik stipra un kur arī iedzīvotāju nesaprašana attiecībā uz
vācu un latvju kaŗavīru atšķirību vēl bija tik liela, apsardzības resora virsniekos bija radusies doma
meklēt kaut kur citur mūsu armijas bāzi, tādā vietā, kas vairs nebūtu vācu varā, bet kur nebūtu arī
vēl lielinieku. Par tādu bija izraudzīta Ventspils. Šai ziņā jau bija šis tas darīts.
Lieki tagad minēt, vai šim pasākumam būtu bijuši kādi panākumi. Bet ka bija nepieciešamība
latvju spēkus organizēt arī kaut kur citur, ārpus tās varas uzraudzības, kas tad bija mūsu zemē,
liecina jau tas, ka apmēram līdzīgā veidā, gan citā malā, šim jautājumam bija piegājis arī ministru
prezidents Kārlis Ulmanis, paredzēdams un nokārtodams latvju kaŗaspēka vienību formēšanu
Igaunijā un Ziemeļlatvijā.
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Drīz bija pienācis jau ministru prezidenta norādījums un uzmundrinājums Liepājā palikušajiem
ministriem turpināt savu resoru darbību. Līdz ar to sāka atkal darboties mūsu jaunais kaŗa resors,
kaŗa darbībā visur ar savu sirdsskaidrību un gaišo patriotismu bija tagad klāt arī tā pirmais vadītājs
J. Zālītis.Varētu tāpēc šo īso(apmēram kādu nedēļu ilgo) pārtraukumu ar visām tā blakusparādībām

Zenītartilerija atvaira pretinieka gaisa uzbrukumu naktī.

Bruņotais vilciens izbrauc pozicijā.

varbūt arī nemaz nepieminēt. Mums tomēr šķiet, ka mūsu panākumu lielums ir taisni tas, ka mēs
esam atradušies stāvokļos, kas ļoti tuvi visļaunākajam, un ka mēs šais stāvokļos esam visādi
meklējušies un sevi pārbaudījuši, līdz beidzot atraduši pareizo izeju. Ja tā būtu radusies vienmēr tik
skaidri un nemaldīgi, kā mēs to šodien stādītos priekšā, tad mēs atņemtu daudz no tā laika un
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darbojošos cilvēku patiesā lieluma. Vēstures pateicība lai ir viņu visu darba panākumu atzīšanā, bet
ne viņu pārvarēto grūtību vēlākā paseklināšanā un nolīdzināšanā uz papīra.
11. Atjaunojoties Kaŗa ministrijas darbībai (visa šī ministrija toreiz sastāvēja tikai no kādiem 10
cilvēkiem), viens no vispirmajiem tās uzdevumiem bija — uzsākt sakarus ar Kalpaka vienībām
frontē (diemžēl, nekādu sakaru līdzekļu tad vēl resora rīcībā nebija) un pēc iespējas ātri sagādāt šo
vienību atvieglošanai kādus pastiprinājumus no tiem kaŗavīriem, kas būtu sameklējami Liepājā un
tās tuvākā apkārtnē.
Te jāpiemin, ka tolaik saskaņā ar 1918. g. 7. decembŗa līgumu latvju un šejienes vāciešu, kā arī
krievu formētām vienībām bija kopēja virspavēlniecība. Tās priekšgalā vajadzēja atrasties kādam
neutrālam kaŗavīram (domāts bija zviedrs), bet līdz tā sameklēšanai — vācietim, kā tas arī palika.
Šīs virspavēlniecības organs bija tā sauktais virsštābs — kuŗā pēc līguma vajadzēja piedalīties arī
latvju kaŗavīriem. Tomēr pierādījās, ka viņu klātbūtne tur valdošo apstākļu dēļ bija gluži bez
nozīmes. Pēc Rīgas krišanas tāpēc to izbeidza un vairs neatjaunoja. Virsštābam vajadzēja būt gan
pakļautam mūsu Kaŗa ministrijai, bet tas patiesībā par savu polītisko vadību uzskatīja kādu vācu
nācionālo komiteju (,,Baltische Nationalausschufi", sk. arī ,,Der Feldzug im Baltikum bis zur
zweiten Einnahme von Riga", Reichskriegsministerium izd., 8. lpp.). Tā izveidojās tāds stāvoklis,
ka tās latvju vienības, kas atradās frontē, bija šī virsštāba operātīvā pakļautībā, bet tās, kas atradās
aizmugurē, pārzināja tieši mūsu Kaŗa ministrija. Vācieši par savām vienībām Kaŗa ministrijai pat
neziņoja. Tāpat tie izdarīja pilnīgi bez kādas sazināšanās ar mūsu iestādēm arī kopējās operātīvās
virsvadības pārmaiņas, kas sākumā notika diezgan bieži. Arī zemessargu (landesvēra) komandieris
nebija operātīvi patstāvīgs, bet pakļauts valsts vācu kaŗaspēka komandierim. Sākumā tas bija tā
sauktās Dzelzs brigādes komandieris, kaut arī šī vienība pati bija kā skaita, tā kaujas spēju ziņā tad
vēl pavisam maznozīmīga. Vēlāk landesvērs (kuŗa ietilpa arī latvju frontes vienības) bija pakļauts
vācu VI rezerves korpusa komandierim.
Saņēmis 4. janvāŗa vakarā mūsu kaŗa ministra uzdevumu saformēt no Rīgas iznākušos kaŗavīrus
(izņemot Studentu rotu) vienā atsevišķā latviešu bataljonā un stāties ar to zemessargu komandieŗa
rīcībā, Kalpaks to izdarīja jau 5. janvāŗa rītā, sadalīdams visus līdz ar viņu Jelgavā ienākušos
kaŗavīrus 2 rotās — Virsnieku rotā un Cēsu rotā. Jau tās pašas dienas vakarā jaunnoorganizētais
bataljons stājās pie saņemtā uzdevuma izpildīšanas un izgāja uz Olaines pozicijām. No šejienes
sākās Jelgavas un tālākās atkāpšanās segšana, pie kam visi mūsu spēki, kam vajadzēja novilcināt
lielinieku uzbrukuma gājienu, bija 220 latviešu un ap 400 vācu landesvŗra kaŗavīru ar 2
lielgabaliem. Bez tam vēl bija kaujas darbībai tolaik ļoti maz noderīgā valsts vācu Dzelzs brigāde,
apm. 1 rotas lielumā.
Lielinieku spiediens pēc Rīgas un Jelgavas (10. janvārī) ieņemšanas bija visumā ļoti piesardzīgs
un lēns. Tas pa daļai bija izskaidrojams ar lielinieku vienību vispārējo nekārtību un, it sevišķi, ar tur
atrodošos latviešu kaŗavīru izklīšanu uz mājām. Arī Igaunijas fronte, kur jau bija paspējusi rasties
stiprāka pretestība, sāka darīt lieliniekiem raizes un atklāt lielāku daudzumu spēku šinī virzienā.
Tādā situācijā, atrodoties sakaros ar samērā mazuzņēmīgo pretinieku, frontes kaŗavīru garastāvoklis
kļuva pakāpeniski možāks. Kāda tagadnes mērogā, liekas, niecīga, bet toreiz grūta un svarīga
sadursme bija nevien frontē esošo, bet vēl vairāk Liepājā darbojošos latviešu psīcholoģiskā lūzuma
pamats un iezīme. Tā bija Kalpaka bataljona pirmā kauja 1919. gada 16. janvārī pie Lielauces. Te
mūsu vēl jaunos spēkus nakts uzbrukumā mēģināja pārsteigt un iznīcināt lielinieku speciāli šim
nolūkam izsūtīta daļa, sastāvoša no kājniekiem (2. Padomju Latvijas strēlnieku pulka vienībām) un
jātniekiem, bet mūsu kaŗavīru modrība un cīņas spars salauza atkārtotos pretinieka uzbrukumus.
Kaut arī šī pirmā kauja par mūsu valsti prasīja mums pirmos upuŗus, tā deva arī pirmo uzvaru un to
pašpaļāvību, ko dod panākumi. Jaunās valsts karogs bija saņēmis tagad savu asiņu kristību un līdz
ar to sarkanā krāsa ieguvusi savu īsto svētumu: tā tagad varēja lepni liecināt, ka ir jau latvju vīri,
kas izlējuši par to savas asinis un ziedojuši pat savu dzīvību. Viens no šīs kaujas dalībniekiem —
plkv. Kripēns par šīs kaujas iespaidu izsakās: ,,Lielauces kauja bija liels Kalpaka bataljona morālo
spēku stiprinājums. Tā deva paļāvību saviem spēkiem un drosmi stāties lielajam naidnieku baram
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droši pretim, nešauboties par uzvaru. Reizē auga arī bataljona kaŗavīru ticība, paļāvība un mīlestība
uz savu vadoni, savu komandieri, plkv. ltn. Kalpaku.
Vēl nozīmīgāka kļuva šī pirmā kauja mūsu frontes aizmugurei — Lejaskurzemei un Liepājai.
Līdz Lielauces kaujai varbūt tikai retais mūsu Lejaskurzemes pilsonis, retais liepājnieks zināja, ka
Latvijai ir sava armija un ka tā cīnās nevienādā cīņā ar sarkanajiem uzbrucējiem. Bet — tad pienāca
Liepājā pirmie kritušie par Latvijas valsti, Liepājas brāļu kapos nošalca pirmās šauteņu zalves par
godu kritušajiem varoņiem ... un tas bija labākais liecinieks visiem, kādi dēli Latvijai jau ir. Auga
tagad arī aizmugurē paļāvība uz plkv. ltn. Kalpaku, tam kļūstot par tautas varonības simbolu, ap
kuŗu saistījās visas cerības." (Latvijas Atbrīvošanas kaŗa vēsture, I, 1938. g. 76. lpp.).
Šai kaujā mums bija 4 krituši un 8 ievainoti. Šie pirmie kritušie iegula Latvijas zemē, ietīti mūsu
valsts karoga krāsās, jo viņi pirmie bija atdevuši savu dzīvību par to. Mūsu pirmā Kaŗa ministrija ar
lepnām sērām tos novēlēja mūsu tautas piemiņai. Pieminēsim tāpēc viņus arī šeit, pēc divdesmit
gadiem, kad viņu miesas jau ir saplūdušas ar mūsu zemi, bet viņu upuŗa sārtums aicinošs un
uzvarošs uz mūžiem ir iegulies mūsu karogā. Tagad tur jau piesaistījies daudzu citu par mūsu valsti
cīnījušos dzīvības sārtums. Tie bija: leitnants Kārlis Dambītis, leitnants Frīdrichs Liepa, kaŗa
ierēdnis Vilis Cīrulis, instruktors Jānis Būvmeistars — visi no Virsnieku rotas, kas sev šinī un
vēlākās kaujās izcīnīja arī goda pilno 1. Latvijas neatkarības rotas titulu.
Šai pašā naktī ienaidnieks mēģināja pārsteigt arī vācu zemessargu vienības, un kaut arī te tam
nebija panākumu, vājie pretlielinieciskie spēki tomēr bija spiesti atiet un 22. janvārī atstāt pat
Ventas dabisko aizstāvēšanās poziciju un atiet uz Valtaiķu Kalvenes (resp. Aizpores) līniju. Šī bija
vistālākā līnija, līdz kuŗai atnāca mūsu vienības un arī pārējie pretlielinieciskie spēki, pie kam tas
arī bija viskritiskākais stāvoklis. Līdz Liepājai palika vairs tikai apmēram kādi 50 km. Šie abi
latviešu un vācu zemessargu flanki uz šīs līnijas bija atklāti, jo kreisajā, no Valtaiķiem līdz
Ventspilij (apm. 70 km spraugā), nebija nekā, bet pašā Ventspilī tikai ļoti sīki no pārējiem atrauti
vācu spēki, labajā, Vaiņodes rajonā (ap 20 km spraugā) tikai vājas Dzelzs brigādes vienības.
Protams, ka šī līnija, atiešana uz kuŗu bija notikusi ne tikdaudz pretinieka spiediena, kā zināmas
neskaidrības dēļ zemessargu virsštābā, nevarēja palikt par stabilāku aizstāvēšanās poziciju, un tāpēc
jau tai pašā dienā bija nolemts virzīties atpakaļ, vispirms uz Rudbāržiem un Kalnamuižu. Tā bija
pirmā Latvijas territōrijā darbojošos pretlieliniecisko spēku kustība uz priekšu, ko izdarīja jau 24.
janvārī, kad Kalpaka bataljons iegāja Rudbāržos, bet vācu zemessargu vienības — Kalnamuižā.
Šī pirmā kustība uz priekšu pēc ilgas un drūmas atiešanas, lai cik neliela tā bija, tomēr pati par
sevi jau bija liels notikums. Tā bija iespējama pa daļai arī tās apziņas dēļ, ka frontes vienības jau
var sākt saņemt pastiprinājumus. Tā jau 25. janvārī Kalpaka bataljons saņēma pirmo pastiprinājumu
no Liepājas, 35 kaŗavīrus, pa lielākai daļai bij. strēlnieku pulka virsniekus. Vācu zemessargi tāpat
saņēma ap 130 vīru lielu pastiprinājumu no krieviem un valsts vāciešiem. Šodien šie skaitļi mums
liekas niecīgi. Toreiz, kur svarīgs bija ikkatrs vīrs, šiem papildinājumiem bija nevien ļoti liela
morāla, bet arī praktiska vērtība. Tāpat tagad bija jau izdevies uzturēt lielāku kārtību un pastiprināt
kaujas spējas brīvprātīgajos valsts vācu kaŗavīros. To janvāŗa otrā pusē jau pārvērta Dzelzs divīzijā.
Sākumā gan vēl tikai vārda pēc, bet tas liecināja, ka ir stājušies arī pie tās skaitliskā lieluma
pacelšanas.
Ar to var arī pavilkt svītru mūsu atiešanas gaitām zem Padomju Krievijas spiediena. Līdz 22.
janvārim, t. i. līdz Kalpaka bataljona atiešanai uz Aizpores pusmuižu pie Kalvenes, bataljons bija
izdarījis apm. 200 km dziļu atkāpšanās gājienu, bet šī bataljona Cēsu rota, kas atkāpās jau no
Cēsīm, bija minuši šīs ērkšķainās gaitas vēl kādus 100 km vairāk.
Tagad izdevās noorganizēt jau ko nopietnākai aizstāvēšanas un novērošanas līnijai līdzīgu,
daudzmaz nodrošinoties un sākot pat aktīvi darboties arī abos flankos. Tā Kalpaka bataljons turēja
savās rokās Rudbāržus un Lēni, vācu zemessargi ar krievu rotu — Kalnamuižas rajonu, izdarot
novērošanu ar savām jātnieku vienībām pa kreisi un labi. 26. janvārī izdevās kādas nelielas vācu
zemessargu nodaļas uzbrukums Kuldīgai, kur atbrīvoja daudzus arestētos, lai gan pašu pilsētiņu
nācās vēl atstāt. Tāpat bija devusi labus panākumus morālu spēku pacelšanas ziņā kādas vācu
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zemessargu jātnieku patruļas sadursme ar lieliniekiem pašā labajā spārnā. Pats ievērojamākais
pirmais panākums frontē tomēr bija 29. janvārī Skrundas ieņemšana, kuŗā vislielākā līdzdalība

Bruņotais vilciens kaujas pozicijā.

Tanki dodas uzbrukumā.

piekrita mūsu Kalpaka bataljonam. Ar to svarīgā Ventas pāreja bija atgūta un prctlielinieciskie
spēki varēja nostāties samērā izdevīgākā aizstāvēšanās līnijā. Ar šiem panākumiem un
pastiprinājumiem, ko sāka saņemt, varēja domāt, ka frontes stāvoklī, kur iniciātīva tagad pārgāja šīs
puses rokās, noticis jau labvēlīgs lūzums un lielinieku tālākā virzīšanās apturēta. Tā tas arī patiesībā
izrādījās. Vienīgi janvāŗa beigās lieliniekiem vēl palaimējās uzbrukums Ventspilij, kur tie, apmānot
saņēma gūstā un nogalināja tur atrodošos valsts vācu kaŗaspēka nodaļu.
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Frontes līnija tagad izveidojās no Tirkšļiem caur Griezi un Nīgrandu uz Skrundu, sedzoties ar
kustīgām vienībām Kuldīgas un Ventspils virzienā. Kalpaka bataljons un šejienes vācu zemessargu
galvenie spēki ieņēma Lēnes un Skrundas rajonu. Studentu rotai piekrita Liepājas Priekules
dzelzceļa apsargāšana.
Skrundas atgūšana un nostāšanās no jauna Ventas krastos bija nevien kalpakiešu uzvara pār
ienaidnieku šinī vietā, tā bija arī tās jaunās gribas un patiesīga varonīguma uzvara, kas no šīs vietas,
vairs nezinot atkāpšanos, iestaroja kādu sevišķu pacelšanas spēku nevien pašos kalpakiešos, bet
visā atlikušajā Latvijas daļā. Uz šiem jaunsasniegtajiem Ventas krastiem no jauna nostiprinājās
ticība mūsu spēkiem un galīgai mūsu tautas uzdevuma piepildīšanai, vienalga, kas vēl to gribētu
aizkavēt. Mēnesis, ko te vēl nācās nostāvēt uz vietas, bija tomēr viens no tiem mēnešiem, kas mūs
vedis vistālāk un devis tādu iekšēju pārmaiņu un spēku ieplūdumu, ka nekādi vēlāki triecieni to
vairs nevarēja satricināt.
Latvju kaŗavīrs Ventas krastos. Tā ir pavisam sevišķa nodaļa mūsu atbrīvošanas cīņu un valsts
tapšanas norisē. Šī sardze pret austrumiem, kas te, gatavodamās pati, deva iespēju arī valdības
iestādēm Liepājā ar jaunu sparu pildīt savu pienākumu, savas izlases, pārvarēto grūtumu un savas
paļāvības dēļ tikai uz sevi un vienam uz otru, izveidoja īsta latvieša un īsta kaŗavīra labāko īpašību
kristallizējumu. Tas tādā pilnībā varbūt ir bijis tikai vienreizējs mūsu vēsturē, bet tam, paldies
liktenim, bijusi arī tik liela un svētīga ietekme uz mūsu armijas tālāko attīstību. Katrs kaŗavīrs
toreiz bez tiešā uzdevuma kļuva arī par Latvijas garīgo cīnītāju, pašas valsts idejas paudēju un
saucēju ap to. Kalpaks, Balodis un viņu kaŗavīri, pilnīgi izpratuši un izšķīrušies par savu ārkārtīgi
svarīgo pienākumu Ventas krastos, ne tikai atturēja austrumu ienaidnieka tālāku uzmākšanos, bet,
izsūtīdami savējos pa apkārtējiem pagastiem un mājām, nesa tur Latvijas valsts vēsti, pauda to, par
ko stāv tās pirmā valdība, kas ir un par ko cīnās latvju kaŗavīri. Tā tuvākā un tālākā apkārtnē radās
iedzīvotāju un mūsu kaŗavīru sirsnīgāka saskaņa un savstarpīga saprašanās. Radās arī sekotāji
brīvprātīgie, kā arī saskaņā ar valdības norādījumiem un pašu iedzīvotāju gribu varēja notikt frontei
tuvāko pagastu mobilizācijas.
Kāda tam bija nozīme, sapratīs pilnīgi tikai tie, kas vēl paši atceras toreizējos apstākļus un
iedzīvotāju noskaņu Kurzemē. Gandrīz vēl nekā nedzirdējuši par Latvijas valsts nodibināšanos vai
arī dzirdējuši par to tikai no lielinieku vai arī vēl kādas citas puses jaucēju mutēm, neredzējuši un
nepazīdami arī lieliniekus, bet 3 gadus ilgās vācu okupācijas un pēdējā laikā arī dezorganizēto vācu
kaŗavīru patvarību un noziedzību nomākti un terrorizēti, kurzemnieki vairāk par visu tagad ienīda
šo svešo varu. Bet liktenis bija lēmis, ka mūsu pirmajām vienībām nācās atrasties plecu pie pleca
kopīgā frontē ar to pret kopīgu ienaidnieku. Te daudziem bija grūti atrast izšķirību, un tāpēc, kā jau
agrāk minējām, latvju kaŗavīrus sākumā kā Liepājā, tā pārējā Kurzemes daļā bieži uzlūkoja ar lielu
neuzticību vai pat naidu.
Lai parādītu latvju kaŗavīru kā savas tautas patieso sargātāju un tās interešu un mantas saudzētāju,
Kalpaks un tā apzinīgie kaŗavīri stingri raudzījās, lai attiecībās ar iedzīvotājiem ikkatrā vietā būtu
ievērots visīstākais bruņnieciskums, laipnība un taisnīgums.
Nekādām nodevām, nekādām kaŗaspēka izdarītām rekvizīcijām vai pat niecīgākajām patvarībām
te nebija vietas. Latvju kaŗavīrs te bija patiess draugs un sargs.
Ziņas, ko kurzemnieki ieguva no lielinieku ieņemtajiem apgabaliem, rādīja turpretim
visbriesmīgāko ainu.
12. Zināma frontes stabilizēšanās tomēr nenozīmēja atvieglojumu valdības un tās iestāžu darbībā
no okupācijas iestāžu puses. Tas vislielākā mērā attiecās arī uz mūsu Kaŗa ministriju, kuŗā Liepājas
laikmeta sākumā koncentrējās darbības un rūpju galvenā daļa. Kavēkļi, ar kādiem te nācās
sastapties, bija pavisam apbrīnojami kā to izdomas, tā neatlaidības dēļ. To atzina pat vācu zaldātu
padome, iestāde, kas bija daudz pūļu pielikusi kārtības uzturēšanas ziņā vācu kaŗavīros pirmajā
bezorganizācijas laikmetā un kas ne tuvu nelīdzinājās šāda veida iestādēm krievu armijas
sabrukuma laikmetā. Godīgi domādama un rūpēdamās par cīņu pret lieliniekiem, tā tomēr savās
vadītājās personās norobežojās no tās tuvredzīgās polītikas, kādā te dažas aprindas ar panākumiem
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centās ieraut arī valsts vācu kaŗaspēka vadītājas personas. Lielā mērā tāpēc arī latviešu tautai un
neatkarīgai Latvijas valstij naidīgā polītika pašā sākumā vēl neuzdrošinājās atbalstīties uz kailu
varu. Ka uz to gatavojās, ka vāca brīvprātīgos, kas jau ārpus mūsu territōrijas apstrādāti zināmā
virzienā, pie kam Latvijas valdība un tauta to acīs iztēlota ka viscaur lielinieciska un vācu interešu
apdraudētāja, tāpēc no ceļa nodabūjama, — par to bija neapšaubāmi pierādījumi, ciktāl tas nebija
jau pats par sevi saskatāms. Tā šie kavēkļi nevien vislielākā mērā traucēja Kaŗa ministrijas darbību
latviešu vienību pastiprināšanas virzienā, bet lika būt nomodā arī par uzbrukuma iespēju ar bruņotu
spēku. Šis apstāklis prasīja, lai arī Liepājā, valdības tuvumā, atrastos kāda kaŗaspēka vienība, jo tās
klātbūtne vien jau diezgan manāmi atviegloja valdības un līdz ar to Kaŗa ministrijas darbību. Kā
mēs jau zinām, pašā sākumā šādam nolūkam uz Liepāju pārveda Studentu rotu. Vispirms jau šai
rotai, tāpat kā arī visām citām Liepājā formējamām, neļāva novietoties pašā pilsētā, bet dažus
kilometrus no tās atstatajā Kaŗa ostā. Blakus tam notika vairāki mēģinājumi šo rotu atbruņot.
Iedomāties, ka zināma puse būtu patiesi šo rotu turējusi aizdomas par lieliniecismu, nozīmē pārāk
zemu novērtēt šīs puses nopietnību. Tāpat vairākkārt notika mēģinājumi atņemt Kaŗa ministrijas
pārziņā pārņemto tvaikoni ,,Saratovu", sevišķi kad uz tā bija novietoti februāŗa sākumā ministru
prezidenta izgādātie ieroči. Pats galvenais strīdus objekts tomēr bija mobilizāciju jautājums. Kaŗa
ministrija līdzšinējos piedzīvojumos bija nākusi pie noteikta slēdziena, ka mūsu vienību kārtīga
tālāka papildināšana šinī sajukuma laikmetā var notikt vienīgi piespiedu kārtā. Skaidrs tak, ka
neviena valsts kaŗa apstākļos, no visām pusēm ienaidnieka apdraudēta, iespiesta tikai ļoti niecīgā
atlikušās territōrijas stūrī, nevar gaidīt, kamēr vienam vai otram pilsonim labpatiks patriotiskā
pienākuma apziņā atstāt savas mājas un doties cīņā. Tie, kas to patiešām darīja, bija jau savās
vietās. Pavisam nesavtīga izšķiršanās bez tam pieder tikai ļoti reto lepnumam. Tāpēc arī ļoti daudzi
visai patriotiski noskaņoti cilvēki prasīja, lai viņus mobilizētu, t. i. iesauktu piespiedu kārtā. Tas,
nezinot kā apstākļi vēl pagriezīsies, pretinieka panākumu gadījumā nostādīja viņus un viņu
piederīgos it kā uz citāda pamata nekā brīvprātīgos. Ar šo vairāk gan psīcholoģiski nekā faktiski
nozīmīgo ieskatu bija ļoti lielā mērā jārēķinās. Ka tas tā, tas nebija gluži nezināms arī tiem vācu
kaŗavīriem, kam ar latviešu iedzīvotājiem bija labākas attiecības. Tā, starp citu, vācu Kaŗa
ministrijas izdotajā ,,Der Feldzug im Baltikum" atrodama ļoti zīmīga aina par Bauskas latviešu
bataljona formēšanu. Bauskas rajonā kādas vācu vienības komandieris norādījis, ka pie viņa katru
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dienu piesakās daži latvieši. Ja viņš tos pieņemtu, tad viņa pāris rotas jau būtu kļuvušas latviskas.
Bet kāpēc nenodibināt no šiem latviešiem kādu atsevišķu vienību? Šī ideja atrod viņa tuvāko
priekšnieku piekrišanu. Tikai izrādās, ka ar ,,brīvprātīgajiem" lieta nav tik vienkārša. Tie prasa, lai
izdarītu šķietamu mobilizāciju. Jo, kā vācu virsnieks atzīst, latvieši nāk labprāt lielākā skaitā, tikai
tie vēlas kādu papīru, ka tie ir iesaukti, lai varētu tā nodrošināties neveiksmju gadījumā. Viņi ļoti
labi zina, ka tā nav nekāda īsta mobilizācija, bet tas viņiem nav arī svarīgi. Viņi to uzskata tikai par
kādas ārējās formālitātes nokārtošanu, bet nāk paši labprātīgi. Tā tur sanāca vesels bataljons (tā
sauktais Bauskas bataljons) un pilnā mērā sevi attaisnoja.
Te jāpiemin arī, ka tas veids, kādā šejienes vācieši papildināja savas zemessargu vienības, tāpat
bija faktiska mobilizācija, kaut arī ne Latvijas valdības sankcijā.
Tāpēc gluži dabiski, ka, visus apstākļus apsvērdama, arī Kaŗa ministrija jau visdrīzākā laikā pēc
ienākšanas Liepājā bija stājusies pie mobilizācijām. Protams, tā aicināja un pieņēma arī
brīvprātīgos. Toreizējo pārāk šauro iespēju dēļ mobilizāciju nevarēja izdarīt visā atlikušajā
territōrijā reizē, bet tikai pa daļām, pa atsevišķām pilsētām un pagastiem. Protams, tas atviegloja jau
tā vieglo izvairīšanos no mobilizācijas, ja kāds to gribēja. Pašā sākumā to arī varēja vērot. Bez tam
mobilizācijas pastāvīgi traucēja vietējie vācu policijas organi, kas centās uz mobilizāciju sanākušos
izklīdināt kā ,,bandītus un spartānistus". Tas, protams, nenotika pēc šo vietējo organu
pašiniciātīvas. Tikko bija notikusi pirmā iesaukšana, vācu Liepājas guberņas pārvalde paziņoja, ka
tā novarot pieļaut latviešu mobilizācijas turpināšanu, jo tas apdraudot Liepājas drošību. Kaŗa
ministrija, protams, nepieļāva pat domu, ka mobilizācijas aizliegšana vai atļaušana varētu no kādas
citas puses nākt kā vienīgi no mūsu valdības. Tomēr tāds uzskats nepadarīja faktisko stāvokli
vieglāku. Mēs sapratīsim, kāds tas varēja būt, ja pat valdības locekļiem bija vajadzīga kustības
brīvībai un ieroču turēšanai Liepājas vācu policijas priekšnieka, kāda policijas leitnanta, atļauja.
Tomēr Kaŗa ministrija no uzsāktā kaŗaspēka papildināšanas plāna neatkāpās, jo šīs piespiedu
iesaukšanas deva ļoti labus kaŗavīrus.
9. februārī Kaŗa ministrija saņēma no Liepājā iebraukušiem Sabiedroto kaŗa kuģiem 5000
šautenes un 50 patšautenes ar patronām. Tas bija ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa panākums
ārzemēs. Šī palīdzība bija liels materiāls un morālisks atbalsts, jo nu bija novērstas pašas
elementārākās rūpes jauniesaukto apbruņošanā. Bez tam tā bija arī zināma mūsu līdzšinējo pūļu
atzīšana un uzticības apliecība no Sabiedroto puses, kur, kā zināms, mūs tiecās iztēlot par
lieliniekiem, kam ieročus dot ir pārāk bīstama lieta.
Izsludināto mobilizāciju sākumā gan traucēja bez jau augstāk aprādītiem apstākļiem arī ļoti dzīvā
pretaģitācija no lielinieku aģentu puses un diezgan stipri pašu iedzīvotāju nesaprašana, kuŗiem
arvien vēl likās, ka tos iesauc ,,vāciešos". Tā pašas pirmās mobilizācijas deva vēl samērā maz mūsu
frontes apstākļiem piemērotu personu. Bet līdz ar to tās deva arī kādu pieredzējumu: cik labu
ietekmi uz cilvēku šaubīšanos — klausīt vai neklausīt valdības aicinājumam — atstāj zināmas
stingrības un spēka klātbūtnes demonstrējums. Ar vājo strīdas, bet stiprākam paklausa un pat
labprāt piebiedrojas. Tāpēc uz mobilizācijas vietām turpmāk vienmēr nosūtīja kādu kaŗavīru
vienību kā eventuālu traucējumu novēršanai, lai no kurienes tie nāktu, tā arī jau esošo latvju
kaŗavīru parādīšanai iedzīvotājiem. Tā rādot, ka valdība vajadzības gadījumā var arī piespiest pildīt
viņas rīkojumus, Kaŗa ministrija panāca, ka visi turpmākie mobilizāciju panākumi bija jau daudz
labāki. Jaumnobilizētie ar lepnumu centās parādīt, ka viņi grib būt cienīgi jaunās valsts kaŗotāji
blakus saviem jau rūdītajiem un patiesa varoņgara apdvestiem vecākajiem biedriem.
Ja pirmajā pagastu mobilizācijā vēl bija vērojama nepatikšana un vairīšanās, tad vēlākajās jau ar
lielu sajūsmu skanēja mūsu valsts himna, ar to sajūtu, ar kādu tā ir dziedāta un klausīta tikai toreiz.
Pavisam Liepājas periodā, laikā no 28. janvāŗa līdz 8. aprīlim, kad valdība bija spiesta piekāpties un
pārtraukt mobilizāciju izdarīšanu, šīs iesaukšanas kārtā septiņās nelielu rajonu mobilizācijās bija
iegūti 1370 kaŗavīri. Bez tam armijas rindās bija iestājies arī lielāks skaits brīvprātīgo. Par šo
mobilizāciju jautājumu jau minētais vācu oficiālais izdevums, starp citu, raksta: ,,Vācijas de facto
atzīta Ulmaņa latviešu valdība pēc Rīgas atstāšanas bija apmetusies Liepājā un no turienes ķērās pie
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vispārējas mobilizācijas... Sākumā no šīs valdības, viņas vājuma dēļ, nebija ne ko bīties, ne ko
cerēt... Vispirms vajadzēja novērst Ulmaņa valdības mēģinājumus un ar tā sauktajām piespiedu
mobilizācijām radīt savu patstāvīgu varas pamatu. Kā motivējumu tam vācu avots min jau toreiz
bieži dzirdēto iebildumu, ka latviešu kaŗaspēka vienību organizēšana nozīmētu lielinicciskas
armijas radīšanu vācu frontes spēku aizmugurē. Tomēr mūsu valdība esot vācu iestāžu pretsoļus
mēģinājusi krustot tādējādi, ka tā dabūjusi no saviem draugiem angļiem zināmu skaitu šauteņu un
ložmetēju. Lai gan vācieši izrādīja šādu pretdarbību, tomēr arī viņu avots atzīst, ka latviešu valdībai
izdevies līdz marta vidum radīt bez stipri ar virsniekiem piesātinātā Baloža bataljona (800 vīri) vēl
5 kājnieku rotas un vienu jātnieku nodaļu, kā arī vienu rezerves bataljonu un dažas jauniesaukto
apmācības vietas provincē. Šis vācu avots mūsu spēkus marta vidū vērtē jau līdz 3000 vīriem, kā
tas arī bija.
Mēs varam saprast vācu iestāžu centienus apturēt latviešu kaŗaspēka rašanos un paplašināšanos
arī bez šī lieliniecisma motīva, jo grūti ticēt, ka vācu iestādes — lai cik maz tās latviešus pazina,
nopietni domātu, ka valdība, kas cīnās ar lieliniekiem uz dzīvību vai nāvi, gribētu pati radīt sevis
iznīcinātāju lieliniecisku armiju. Bez tam tak pati mūsu vienību izturēšanās frontē bija visskaidrākā
liecība par šādu uzskatu aplamību. Galvenais iemesls te bija tie polītiskie nolūki, kādus mūsu zemē
centās panākt un kam latviešu valdība, kas atbalstītos uz ievērojamāku pašas spēku, bija visai
bīstams traucējums.
Mēs redzējām, ka vācu iestādes mūsu valdību sākumā bija uzskatījušas par tik mazvērtīgu, ka no
tās nav ne ko baidīties, ne ko cerēt. Bet šī valdība, tas bija jāatzīst visiem, kļuva aizvien stiprāka.
Kas attiecas uz militāro spēku, tad vispirms jau pierādīja savu krietnumu un spējas tās vienības, kas
atradās frontē tik grūtos apstākļos, kādus laikam gan nebūs pieredzējuši arī mūsu kaimiņu armiju
sākumi. Tādām vienībām pieaugot, citu spēku klātbūtne mūsu zemē varētu izrādīties lieka. Otrkārt,
valdība kļuva ar katru dienu stiprāka arī aizmugurē. Sevišķi rosīga valdības darbība kļuva pēc
valdības galvas Kārļa Ulmaņa atgriešanās Liepājā. Viņa panākumi ārzemēs bija tanīs apstākļos
ārkārtīgi lieli, pat izšķirīgi. Vispirms bija jau iegūts no Sabiedrotajiem zināms skaits ieroču, kas
mūs padarīja neatkarīgākus apbruņojuma ziņā. Tad bija iegūti, stājoties sakaros ar Lietuvas valdību,
sākumam nepieciešamie naudas līdzekļi. Stājoties sakaros ar igauņiem, bija nokārtota mūsu
kaŗaspēka organizēšana Ziemeļlatvijā, kam vēlāk sadarbībā ar igauņu kaŗaspēku bija tik liela
militārpolītiska nozīme. Bija sagādāta arī pārtika liepājniekiem un vēl palikušajam Latvijas stūrim.
Nav jāsaka, cik liela nozīme šais pusbada laikos bija šim apstāklim, jo kam tad bija maize, tam
pievērsās ari uzmanība un simpātijas. Bez tam tagad visur bija jūtama autoritātīva, uzmudinātāja un
vadītāja roka. Tās ietekme visos bija ārkārtīga. Sāka strādāt un attīstīties rosība visos virzienos.
Sāka organizēties mūsu iekšējās drošības spēki, finanses, dzelzceļi, tirdzniecība. Līdz ar jauno
rosību bija manāms arī liels patriotisma uzliesmojums. Šai ziņā sevišķi liela nozīme bija arī
valdības laikrastam ,,Latvijas Sargs".
Protams, vislielākā nozīme bija tam, ka valdība varēja, kaut arī stipri traucēta un, beidzot, arī
stipri apdraudēta, nodoties šim darbam apziņā, ka frontē ir jau noticis lūzums, un ja tā atkal
kustēsies, tad uz priekšu, bet ne atpakaļ. Tiesa, mēs tad nebijām vienīgie frontes turētāji. Kopā ar
mums un vairāk par mums tur bija vēl citi. Mēs varētu tikai ar pateicību minēt tos, kas kopā ar
mums ir stāvējuši pret lieliniecisma vilni, ja vien ne šīs grūtības, ko mums radīja viņu polītiskie
iedvesmotāji un vēlākā atklātā bruņotā cīņa pret mums. Tāpēc mūsu patiesā militārā nostiprināšanā
nozīme ir tikai mūsu pašu kaŗaspēka vienībām, kuŗu gars un sekmīgā darbība bija tad visas mūsu
ticības reālais apstiprinājums un gandarītājs. Arī ļoti labie panākumi, kādus beidzot atlikušajā
Latvijas stūrī sniedza mobilizācijas kā kaŗavīru skaita, tā arī pašu mobilizēto krietnuma ziņā deva
drošu pārliecību kā mūsu valdībai, tā visiem, ka ,,ne ar kādu spēku un viltību nav nomācama tā
tauta, kas par savu patstāvību prot ziedot savu mantu un dzīvību" (no kaŗa ministra 1919. gada 6.
marta pavēles).
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Jātnieku devīze — ,,Dievs, tēvija, pulks!"
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Pēc Neatkarības rotas komandieŗa Baloža ierosmes un valdības ierēdņu pašu priekšlikuma
nodibināja arī Liepājā 2 rotas zemessargu no samērā vecākiem un civīlresoros vai privātā darbā
strādājošiem Liepājas pilsoņiem, uz tādiem pašiem pamatiem, kā tagad pastāv mūsu aizsargi.
Mobilizāciju sekmīgākai reālizēšanai un kaŗaspēka labākai apgādei nodibināja latviešu
komandantūras, kuŗām, gan darbojoties blakus vācu iestādēm, ik solī radās pretdarbība un
traucējumi.
Kaŗaspēka apgādei ar pārtiku un elpi valdība iecēla galveno rekvizīcijas komisiju, kas varēja
darboties rajonos, kuŗi neietilpa valsts vācu kaŗaspēka novietojumā, un kas te varēja gādāt par
patvarīgu rekvizīciju novēršanu. Tās blakus laupīšanām bija kļuvušas par iedzīvotāju sarūgtinātāju
un nepanesamu slogu.
Tā, stabilizējoties frontei un aizmugurei, Liepājā ieradās arī Sabiedroto militāro misiju pārstāvji.
Viņu informēšanās par apstākļiem tāpat tikai paplašināja mūsu cerības, jo mēs jau varējām droši
rādīt to, ko bijām padarījuši un darījām, tāpat sagaidīt taisnīgu atbalstu tur, kur mums bija
nesaprašanās ar citiem.
13. Mēs jau minējām par pirmajām Kalpaka bataljona cīņām un panākumiem un par pirmajiem tā
pastiprinājumiem. Janvāŗa beigās bataljonam no Liepājas nosūtīja arī vadu jātnieku (24 jātniekus ar
2 ložm.). Februāŗa sākumā bataljonam piesūtīja jau nelielu sakaru vadu, kājnieku izlūku nodaļu un
68 karavīrus rotu papildināšanai, no kuŗiem lielākā puse bija virsnieku, kas ar lepnumu stājās
ierindās kareivju vietās. Februāŗa vidū Kalpaka bataljonam pievienoja arī Studentu rotu, kas uzreiz
deva spēcīgu pieaugumu (pāri par 200 vīru). Tāpat šī mēneša beigās Kalpakam nosūtīja jau visu
mūsu 1. jātnieku eskadronu (61 cilvēks), ko pieskaitīja Kalpaka bataljona pamatvienībām. Mēs
minam šos šķietami niecīgos, bet toreiz tik svarīgos skaitļus, lai rādītu, kāds mazums, bet arī kāda
neatlaidīga vienmēr uz priekšu iešana iezīmēja mūsu armijas sākumus.
Nostādamies stingri uz Ventas krasta, Kalpaka bataljons februāŗa mēnesī gatavojās ilgotam
gājienam uz priekšu — Rīgas virzienā, ar galveniem spēkiem novietojies Rudbāržos, bet ar
priekšējām vienībām sargājot iecirkni no Lēnes līdz Skrundai.
Šai mēnesī Kaŗa ministrija izstrādāja arī pirmos noteikumus par mūsu kaŗavīru formas ietērpu
(kuŗa pamatprincipi ir palikusi negrozīti), ka arī ieveda dienesta pakāpju apzīmēšanu. Līdz ar to
Kalpaks un Balodis saņem par kaujas nopelniem paaugstinājumus nākamā dienesta pakāpē
(pulkveža un kopveža — kā toreiz apzīmēja plkv. ltn.).
Bez vienībām, kas atradās frontē, februāŗa mēnesī ir jau noorganizēta papildinātāju vienību
apmācība, nodibinot pat šim nolūkam sevišķu jaunformējamo spēku bataljonu Liepājā, kā arī dažas
rotas Liepājas apkārtnē (piem., Tāšu-Padurē tāda rota ir apm. 240 cilvēku liela). Bez tam Liepājā
saformē arī prāvu sapieŗu rotu. Tāpat ir jau domāts par mūsu artileriju un pat aviāciju, bet diemžēl
te vēl trūkst vajadzīgo ieroču un mašīnu.
Vācu zemessargu vienības, kas tagad beidzot dabūjušas enerģisku komandieri ilgākam laikam,
protams, ir daudz labākos apstākļos, un tāpēc arī tās dabū jūtamu pieaugumu gan no šejienes, gan
valsts vāciešiem. Sevišķs spēku pieaugums tomēr pienāk pēdējiem. Bez tā sauktās Dzelzs divīzijas
mūsu territōrijā esošā valsts vācu kaŗaspēka komandieŗa rīcībā atnāk februāŗa pirmajā pusē arī vācu
1. gardes rez. divīzija 2 pulku stiprumā ar 2 eskadroniem, artileriju un 2 bruņotiem vilcieniem.
Pa šo laiku, t. i. 1919. g. februārī notika arī nepieciešamā lielo spraugu nodrošināšana Ventas
līnijas flankos. Šim nolūkam vācu zemessargi (landesvērs) ieņēma Kuldīgu un Ventspili. Tā
pakāpeniski viss bija sagatavots kustībai uz priekšu, kas sākās 1919. g. 3. martā.
Mūsu nolūkā nav apskatīt visus šai operācijā darbojošos spēkus, bet tikai tās vienības, ko Latvijas
valsts pilnā nozīmē varēja uzskatīt par savām un ko tā pati bija organizējusi. Tāpēc te arī atzīmēsim
vienīgi Kalpaka un vēlāk Baloža spēku gājienu no Ventas līdz Lielupei.
Mūsu spēki, iekļaudamies vispārējā šī rajona operācijā pret lieliniekiem, iesāka savu uzbrukumu
3. marta rītā no Lēnes muižas rajona Jāņu muižas virzienā.
Tie, kas ir pāri palikuši no toreizējā Kalpaka bataljona un ap to saistītiem kaŗavīriem, katru gadu
sanāk marta sākumā vienkopus, lai atcerētos un pieminētu šo agrā pavasaŗa dienu, kas nebija tikai
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kāda pretinieka atspiešana un pāriešana no vienas pozicijas uz otru, bet kas iezīmēja pilnīgu
apvērsuma sākumu tai stāvoklī, ko mūsu valstī bija radījuši ar savu iebrukumu lielinieki.
3. janvāris un 3. marts. Tikai 2 mēnešu starpība laikā, bet kāda milzīga starpība pašā notikumā.
Kādas pavisam citādas izredzes jaunajai valstij. Un kāds gandarījums ikvienam no tiem, kas 3.
janvāŗa rītā bija pārgājuši pār Rīgas tiltiem. Šo gandarījumu guva arī tas vīrs, uz kuŗa pleciem šais 2
mēnešos bija uzlikta visu pārējo vadība un gādība un kas, pats pakāpeniski atsegdamies mums
savās īsta kaŗavīra, īsta cilvēka un īsta patriota visskaidrākajās īpašībās, prata ap tām apvienot
patiesā diženo latvju brālībā viena likteņa dalītāju pirmos simtus. Trīs dienas vēlāk viņš, pieredzējis
jau uzvarošo tuvošanos tiem laukiem, kuŗus viņš sava kaŗavīra krietnuma dēļ bija spiests atstāt, bet
kurp visu laiku tiecās viņa sirds, piepulcējās mūsu zemē sagulušo latvju nekad nesaskaitāmai un
nekad neiznīcināmai milzu armijai. Ir it kā kāda pārpersonīga, simbolizētāja traģika pat tanīs lodes,
no kuŗām viņš krita, bet kuŗām patiesībā vajadzēja vērsties pavisam citā virzienā. Tas padarīja viņa
un vairāku viņa virsnieku, starp tiem arī Studentu rotas komandieŗa nāves vēsti vēl smeldzošāku.
Tā bija briesmīga ziņa, ko nesa šis 6. marts. Ziņa par pulkveža Kalpaka nāvi. Tā atbalsojās
Liepājā un visos, kam rūpēja jaunā valsts, un visus satrieca ne mazāk kā viņa kaŗavīrus, kuŗu
priekšgalā tagad nāca Kalpaka paša norādītais un jau līdz šim ar viņu visciešākā sadarbībā bijušais
pulkvedis Balodis — vīrs, ar kuŗa vārdu saistās mūsu armijas pašas pirmās dienas, viss lielākais, ko
tā veikusi un par ko tā šodien kļuvusi savā spēkā un garā. Kad Baloža vadībā bija izcīnīta mūsu
valsts, arī Kalpaka mirstīgās atliekas pārveda no Liepājas, kur tās ar lielu godu un skumjām bija
1919. gada 11. martā apbedītas, uz viņa dzimtenes kapiem. Tie, nesdami sēro Visagala vārdu, glabā
sevī tagad lielu daļu no mūsu sākumu sākuma.
Kalpaka bataljons, kas 3. martā bija sācis savu dzimtās zemes atbrīvošanas gājienu un 6. martā, to
turpinādams, zaudējis savu pirmo vadoni, pulkveža Baloža tālākā vadībā jau 10. martā ieņēma
Saldu. Turpinot savu uzbrukuma gājienu, Baloža spēki ar kaujām jau 26. martā sasniedza Lielupi,
ieņemot un paliekot līdz turpmākai gaidāmai Rīgas operācijai Kalnciema, Slokas, Kaugurciema
līnijā, apm. 15 km gaŗā frontē. Paši šie spēki jau marta otrā pusē sakarā ar saņemtiem
papildinājumiem bija pārvērsti par brigādi 3 bataljonu sastāvā, pie kam bataljoni dabūja mūsu
pamatrotu apzīmējumus (Neatkarības, Cēsu un Studentu). Arī jātnieku nodaļa pārvērtās par
divīzionu. Par Baloža brigādes štāba priekšnieku bija iecelts kapt. (tagad ģenerālis) Bolšteins.
14. 1919. gada februāŗa sākumā par Liepājas gubernatoru un vācu spēku komandieri, kas atradās
Kurzemē un Ziemeļlietuvā un kas bija apvienoti vācu VI rezerves korpusā, nāca vācu
ģenerālmajors grāfs fon der Golcs. Viņa oficiālais uzdevums bija pasargāt Austrumprūsiju no
lielinieku iebrukuma. Pirms tam viņš bija darbojies kā vācu spēku komandieris Somijā un palīdzējis
tai atbrīvoties no lieliniekiem. Nekādi nekaitēdams somu patstāvības centieniem, viņš tur palicis
labā atmiņā. Te tas varēja būt tāpat. Diemžēl tas kļuva citādi. Šurp viņš bija nācis galvenām kārtām
kā ,,polītisks ģenerālis", kā viņš pats sevi apzīmē, kaŗot par vācu lietu tā, kā to saprata daļa šejienes
vācu muižniecības. Viņš gan redzēja, ka šo polītiku nav iespējams pamatot uz pavisam niecīgo
šejienes vāciešu procentu, bet viņš domāja, ka te ir pavērušās, zem lielinieku apkaŗošanas karoga,
iespējas atjaunot vācu 1918. g. pārtraukto austrumu polītiku (Graf von der Goltz, Meine Sendung in
Finnland und im Baltikum).
Tāpēc līdz ar viņa ierašanos ,,iesākās arī polītiski apsvērumi un plāni vispirms vadībā, bet drīz jau
pa daļai arī kaŗaspēkā... Šo polītisko tendenci gluži dabiski pastiprināja galvenām kārtām no vācu
baltiem sastāvošā Baltijas landesvēra klātbūtne un līdzdarbība. Tā piederīgo tuvākais mērķis bija
viņu dzimtenes atbrīvošana no lieliniekiem, un šinī ziņā viņu intereses saskanēja ar tīri militārajiem
valsts vācu formāciju uzdevumiem. Bet pāri par to vācu baltiem bija jābūt gribai tīri latviskās
Ulmaņa valdības stāvokli vājināt vai pavisam aprakt" (F. W. V. Oertzen, Die deutschen Freikorps
1918—1923).
Atradis, ka savu mērķu sasniegšanai viņam šeit jākaŗo četrās frontēs: pret lielinieku armiju, pret
vācu zaldātu padomi, kas starp citu ir labvēlīga Latvijas valdībai, pret Latvijas valdību, kas
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neatbalsta viņa nodomus, un pret Sabiedrotajiem, ģen. Golcs izšķīries rīkoties pēc pamatlikuma —
sist pa vienam (Graf von der Goltz, jau min. darbs) un pēc tā paša likuma — apkaŗojot vienu,
traucēt citus.
Tā kā marta beigās lielinieki bija jau jūtami satriekti un arī Liepājas vācu zaldātu padome
likvidēta, varēja pāriet uzbrukumā pret mūsu valdību. Reizē ar to tas nozīmētu arī Sabiedroto
iespaida likvidēšanu šai rajonā. Jau aprīļa sākumā valdība jutās spiesta piekāpties pret atkārtotiem
ultimātīviem Golca pieprasījumiem un pārtraukt mobilizācijas. Tā bija pārtraukta arī drošākā latvju
vienību papildināšanas vai jaunorganizēšanas iespēja. Bez tam mēs visu, kas mums bija gatavs, it
dabiski centāmies nosūtīt uz fronti, lai atvieglotu mūsu frontes kaŗavīru dienestu un padarītu vēl
nozīmīgāku viņu lomu tur, kur tiem ar marta beigām bija jātur ļoti plašs iecirknis. Frontei
attālinoties no Liepājas, tuvākā valdības apkārtne tādējādi iztukšojās no latvju kaŗavīriem, kuŗu
vietā vairs nepienāca jauni (mobilizāciju nolieguma dēļ), bet totiesu Liepājā koncentrējās
ievērojami vācu spēki, kas pienāca no Vācijas vai pat tika atvilkti no frontes (kā, piem., vācu
zemessargu stiprākā vienība — trieciendaļa). Kā vēlākie notikumi rādīja, tā bija pievilkta kā sava
attiecīgā noskaņojuma dēļ, tā arī tāpēc lai uzstāšanos pret mūsu valdību varētu maskēt kā mūsu
zemes iedzīvotāju iekšēju lietu. Mūsu Kaŗa ministrijai gan bruņotas uzstāšanās gatavošana pret
mūsu valdību nebija nekāds noslēpums, bet tai nebija gandrīz nekādu pretdarbības iespēju. Kaut
gan grūtības bija milzīgas, mēs savus spēkus frontē līdz aprīļa vidum bijām gandrīz desmitkāršojuši: pulkveža Baloža brigāde tagad bija jau 3 kājnieku bataljoni, 3 jātnieku eskadroni, 1 prāva
sapieŗu rota. Bet šie spēki bija tālu no Liepājas un nevarēja būt ne runas, ka tie varētu atstāt savu
plašo fronti un steigties valdībai palīgā. Ja tiem, vācu vairākkārtēja pārspēka ielenktiem, arī izdotos
nokļūt līdz Liepājai, kas nemaz nebija ticams, tad tie tur varētu nonākt tikai pēc tam, kad sen jau
viss noticis, pie kam viņu aktīva uzstāšanās būtu tikai mūsu pretinieku nolūkos: tas dotu iemeslu
iznīcināt arī šo latviešu spēku frontē. Tā tad no šīs puses sazvērestības rīkotājiem nebija nekā ko
baidīties. Pašā Liepājā un tās tuvākā apkārtnē mums bija vairs tikai pāris neapmācītas un vēl
neapbruņotas rotas, jo viens no Liepājas gubernātora noteikumiem bija arī tas, ka mēs drīkstam
izsniegt ieročus savām vienībām tikai tad, kad tās iet uz fronti un atrodas ne tuvāk par 15 km no
Liepājas.
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Tā atlika tikai cerēt, ka vācieši tomēr neies tiktāl, kā bruņota uzstāšanās pret mūsu valdību,
sevišķi tāpēc, ka Liepājā jau bija ieradušās sakarā ar ministru prezidenta gādību Sabiedroto
militārās misijas, kas bija par visu informētas un varēja arī pašas visu novērot. Tāpat Liepājas ostā
stāvēja arī Sabiedroto flotes vienības. Tomēr izrādījās, ka tas nebūt neatbaidīja tos, kas paraduši
rīkoties pēc paraduma: likt rēķināties ar notikušiem faktiem. Parasti tad pietrūkst uzņēmības te vairs
ko grozīt.
Mēs te aplūkosim tos notikumus, kas, kā, piem., Vidzemes landmaršala J. Strika nejaušo
dokumentu atrašana, norādīja sazvērestības rīkotāju polītiskos nolūkus. Minēsim īsumā tikai pašu
16. aprīļa vardarbības akta norisi. Jau vairākas dienas pirms 16. aprīļa Liepājā vācu kaŗaspēka
patruļas sistēmatiski centās atbruņot mūsu sargkareivjus, lai tādējādi provocētu kādu bruņotu
sadursmi, kas dotu ārēju iemeslu iejaukties ar kaŗaspēku un atbruņot kā mūsu vienības, tā saņemt
gūstā arī valdību. Vairākus mūsu kaŗavīrus vācu patruļas arestēja. Kad šie provokatoriskie
mēģinājumi nesekmējās, neatlika nekas cits, kā tieši pāriet uzbrukumā. 15. aprīlī jau pārtrauca pēc
,,augstākās pavēles" mūsu Kaŗa ministrijas tēlefōniskās sarunas ar frontes vienībām,
komandantūrām un Kaŗa ostu, lai tā izolētu valdību un nejautu tai sazināties ar tās bruņotiem
spēkiem.
16. aprīļa rītā liepājniekus pārsteidza vācu bruņoto automobiļu nepārtraukta riņķošana pa
Liepājas ielām, vācu bruņotā vilciena nostādīšana pie Liepājas tilta netālu no mūsu valdības nama,
kā arī vispār neparasti liela vācu vienību kustība pilsētā, pilnā kaujas gatavībā. Ap pusdienas laiku
tad arī sākās uzbrukums. Vispirms Kaŗa ostā, mūsu jaunformējamiem spēkiem. Te kāds nesen
pirms tam no Vācijas ieradies ,,brīvkorpuss", sastāvošs no kājniekiem un artilerijas, bija gājis gar
mūsu jaunformējamo spēku bataljona telpām ar mūziku, kā tas bija parasts uz fronti ejot. Tad
pēkšņi tā vienības ielenkušas bataljona telpas, nogalinājušas mūsu sargkareivi, saņēmušas ,,gūstā"
tos, kas tur neapbruņoti atradās, tos aplaupījušas, pa daļai piekāvušas, uzlauzušas un izlaupījušas arī
bataljona naudas lādi, kā arī paņēmušas līdzi visu citu, ko varējušas. Sagūstītie bija bataljona štābā
tobrīd atrodošies virsnieki, kā arī darba rotas un muzikantu komandas kaŗavīri. Abas ierindas rotas
(ap 200 kaŗavīru), kas saskaņā ar Kaŗa ministrijas jau agrāk katram gadījumam dotajiem
norādījumiem bija ieņēmušas ierakumus un tur sagatavojušās kaujai, palika neaizkartas un neatbruņotas. Šis uzbrukums vispār nebūtu noritējis tik gludi un tā pārsteidzis, ja šī mūsu bataljona
komandieris, vecāks, vācu gūstā sagrauzts kaŗavīrs, būtu bijis enerģiskāks un drošāks un laikus
ievērojis Kaŗa ministrijas dotos brīdinājumus un norādījumus. Mūsu pārējo vienību priekšnieku
rīcība citās vietās to skaidri pierādīja. Uzbrucēji atbrīvoja no mūsu cietuma arī pāris Strika
sazvērestības lietā apcietinātos. Apgalvot, ka vienam no viņiem jau bija piespriests vai tuvākās
dienās būtu piespriests nāves sods, ir pavisam nepareizi. Pilnīga izdoma ir apgalvojums, ka mūsu
kaŗavīri iepriekšējā dienā esot sagūstījuši un neatbrīvojuši pāris vācu kaŗavīru, kas piederējuši pie
uzbrucēju vienības. Tanī pašā laikā, kamēr šī valsts vācu vienība rīkojās pa Kaŗa ostu, vācu
zemessargu trieciennodaļa, valsts vācu bruņoto automobiļu un uz valdības ēku notēmēto bruņoto
vilcienu lielgabalu aizsardzībā, izmantojot pusdienas darbu pārtraukumu, bija ielauzusies valdības
telpās, tās izvandījusi un dokumentus pa daļai iznīcinājusi, pa daļai piesavinājusies, izlaupot arī
naudas spiestuvi, nogalinājusi tās sargkareivi, izdemolējusi ,,Latvijas Sarga" redakciju un arestējusi
tos valdības locekļus, ko varējusi dabūt. Mums par laimi valdības galvu Kārli Ulmani uzbrucēji
nebija varējuši sagūstīt.
Pārgājis uz angļu militārās misijas namu, viņš no turienes varēja dot norādījumus kā valdībai
uzticīgajiem, tā arī pareizi informēt Sabiedrotos par notikušo un organizēt mūsu lietas atbalstu.
Starp citu sazvērniekiem neizdevās sagūstīt arī mūsu pirmo kaŗa ministru J. Zālīti, ko tie tāpat ļoti
tīkoja. Kaŗa ministrs tobrīd bija izbraucienā pie mūsu frontes kaŗavīriem un atradās atpakaļceļā uz
Liepāju. Kāda ministrijas darbiniece paspēja viņu vēl laikus informēt. Liepājā esošie vēl
neapbruņotie kaŗavīri atrada patvērumu Sabiedroto kaŗa kuģu apsardzībā.
Tūlīt pēc minētajiem notikumiem Kaŗa ostā un Liepājā uz ielām parādījās uzsaukumi, kas
paziņoja mūsu valdību par gāztu. Šo paziņojumu bija parakstījusi ,,Frontes drošības komiteja".
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Parādījās arī ģen. f. d. Golca paziņojums, no kuŗa bija skaidri saprotams, ka viņš ar visiem viņa
rīcībā esošiem līdzekļiem apspiedīs katru pretdarbību notikušajam, ja mūsu valdība gribētu atjaunot
savas tiesības. Bija izlipināti arī paziņojumi, ka latviešu kaŗaspēka vienības demobilizē un katram,
kas grib dabūt atvaļināšanas apliecību, jānodod vācu iestādēs vai nu 2 pistoles vai 1 šautene, viens
vācu kareivju mētelis vai uz 10 cilvēkiem viens zirgs. Jaunajai latviešu armijai par godu jāliecina,
ka nebija neviena, kas šo „tiesību" būtu izmantojis. Tāpēc nācās ķerties pie to kaŗaspēka vienību,
kas atradās frontes aizmugurē, izklīdināšanas ar varas līdzekļiem. Te notika vairākas sadursmes,
kas prasīja arī abpusējus upuŗus (piem., 17. aprīļa sadursmē ar Durbes komandantūras komandu,
kad mums bija 2 ievainoti, bet vāciešiem — pēc viņu ziņām — 4 krituši un 8 ievainoti).
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Lai novērstu veltu asins izliešanu, pēc Sabiedroto ieteikuma mūsu valdība deva kaŗaspēkam
norādījumu sadursmēs ar vācu kaŗavīriem neielaisties un ieročus atdot, ja par to ir vācu VI rez.
korpusa komandieŗa rakstveida rīkojums. Tā daļu mūsu aizmugures vienību gan atbruņoja, bet
visumā tās izdevās paturēt neizklīdinātas un nosūtīt uz fronti. Ķerties pie mūsu frontes vienībām
tomēr vēl atturējās. Starp visiem citiem apstākļiem, laikam arī tāpēc, ka tās vācu kaŗaspēka
vienības, kas atradās frontē un bija mācījušās mūs pazīt cīņās pret kopīgu ienaidnieku, uz šādu
uzstāšanos nebūtu piedabūjamas.
Pašu frontes vienību un to komandieŗa pulkveža Baloža izturēšanās šais ārkārtīgi grūtajos
apstākļos pildīja ar lepnumu, paļāvību un liela gandarījuma apziņu katra latvieša sirdi. Bija
katēgoriski noraidīti visi mēģinājumi ar dažādiem vilinājumiem un arī piedraudējumiem piedabūt
mūsu frontes spēku pavēlnieku sankcionēt arī no savas puses notikušo un kļūt par vienu no zemes
pārvaldniekiem. Kā mūsu kaŗavīru vadonis, tā viņa kaŗavīri atklāti paziņoja savu uzticību
likumīgajai valdībai un tās galvam.
15. Jau dažās dienās pēc notikušā valdības galva Kārlis Ulmanis pārcēlās uz mūsu tvaikoni
,,Saratovu", kas atradās Sabiedroto kaŗa kuģu apsardzībā. Te pārcēlās arī pārējie valdības locekļi un
tās atbildīgākie darbinieki. Ar to bija iesācies jauns posms mūsu vēsturē, kad mūsu valdība bija
padzīta no savas cietzemes un tai vairs nebija tur nekādas atklātas varas. Tās iekšējā vara tomēr bija
varbūt vēl lielāka nekā jebkad pirms tam. Ar savu enerģiju un ticību mūsu pirmais ministru
prezidents kļuva par visu patriotisko latvju cerības un paļāvības stiprāko balstu. Tāpat liels bija viņa
personības iespaids uz tiem ārzemniekiem, ar ko tad varēja satikties.
Tāpēc 10. aprīļa apvērsumam nepavisam nebija to panākumu, kādus bija cerējuši tā rīkotāji.
Tagad tie paši to atzīst par rupjāko kļūdu. Jo nebija gan grūti pārtraukt Latvijas valdības darbību,
bet nekādi vairs nevarēja iznīcināt tos pamatus, uz kuŗiem šī valdība jau sakņojās pašā tautā. Tāda
vienprātība latviešos vēl nebija pieredzēta. Novēršanās no 16. aprīļa sazvērestības vīriem un tiem
pāris latviešiem, ko tie ar diezgan lielām pūlēm vēlāk sev piedabūja, bija pilnīga. Valdības ierēdņi,
lai kādā amata tie būtu, atteicās strādāt sazvērnieku iestādēs un šo apņemšanos stingri pildīja.
Šīs vienprātības dēļ pučistu rindās bija jau tuvākās dienās jūtams pilnīgs apjukums. Domas par
militārās direktorijas dibināšanu, kuŗā gribēja iedabūt mūsu pulkvedi Balodi un krievu vienību
komandieri firstu Līvenu, bija jāatmet jau tūlīt, tikko pie šīm personām bija griezušies. Jo arī firsts
Līvens, zinot Baloža izturēšanos pret tādu piedāvājumu, nebija piedabūjams tanī iestāties. Tāpat
pulkveža Baloža uz Liepāju atsūtītie trīs virsnieki sakaru uzturēšanai ar mūsu likumīgo valdību,
kuŗiem pučisti sākumā piegrieza sevišķu vērību, skaidri parādīja, kāda noskaņa ir mūsu frontes
kaŗavīros.
Apvērsuma rīkotāji sāka just arī Sabiedroto spiedienu, kuŗu šejienes pārstāvju starpā gan vēl bija
dažādi ieskati, bet kuŗi arvien vairāk sāka izjust, kā to vācieši paši atzīst, ministru prezidenta Kārļa
Ulmaņa darbības rezultātus. Neatlika nekas cits, kā mēģināt steidzīgi sadabūt kādu jaunu Latvijas
,,valdību". Bet šim nolūkam bija vajadzīgi arī latvieši, kādus sadabūt pat šim ,,ministru" godam bija
pārāk grūti. Tikai pēc ilgākām pūlēm izdevās sameklēt dažus un nodibināt tā saukto Niedras
valdību. No latviešu puses tā palika pilnīgi izolēta, pat pēc Rīgas krišanas, kur šī kompanija cerēja
gūt galveno atbalstu.
Likumīgā Kaŗa ministrija pārcēlās līdzi valdībai uz ,,Saratovu". Tās pirmās pūles tagad bija
vērstas uz frontes aizmugurē esošo kaŗavīru pasargāšanu no varmācībām un izklīšanas. Saprotams,
ka šo kaŗavīru zināma aizsardzība bija panākama tikai ar Sabiedroto pārstāvju attiecīgo uzstāšanos,
par ko nemitīgi rūpējās valdības galva. Šī aizsardzība bija visreālākā tikai Sabiedroto flotes
lielgabalu aizvējā. Bija gan liels jautājums, vai šie lielgabali būtu vajadzības gadījumā jau tad par
mums iestājušies. Bet zināmu demonstrējumu tie tomēr panāca. Tāpēc vajadzēja tos kaŗavīrus, kas
mums bija frontes aizmugurē ārpus Liepājas, sapulcēt vispirms Liepājas Kaŗa ostā. Mums tur bija
mūsu IV atsevišķais bataljons Rudbāržu rajonā, nepilnā sastāvā un formēšanās stadijā, sadalīts
dažādās vietās, kā arī viena jaunmobilizēto rota Priekulē. Tā kā šīm vienībām bija enerģiski
komandieri, kas gan paši dabūja daudz ciest (kā, piem., IV bataljona komandieris plkv. Apinis),
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bet bija īsti un bezbailīgi kaŗavīri, kas prata rīkoties arī pārspēka priekšā, tad lielāko daļu šo
vienību kaŗavīru, nelieliem atsevišķiem pulciņiem, izdevās savākt Liepājā un no turienes nosūtīt
pulkveža Baloža rīcībā. Turp maija otrā pusē nosūtīja jau īsti prāvus spēkus.
Pati Baloža brigāde pēc 16. aprīļa atradās ļoti grūtā stāvoklī, it kā gūstā: tās priekšā atradās
ienaidnieks, arī sānos un aizmugurē to bija apstājis pārspēks, kas ļāva gan tai pagaidām darīt savu
darbu, bet arī rūpīgi uzraudzīja katru soli, lai pirmajā aizdomīgajā gadījumā vērstu pret to ieročus.
Ar uzstāšanos pret mūsu valdību mūsu un vācu kaŗavīru attiecības arī frontē kļuva saspīlētas.
Latviešu kaŗavīrs nevarēja vairs ar zināmu uzticību raudzīties uz tiem, kas bija vērsušies pret mūsu
valsti un valdību. Tomēr mums vēl ar visiem līdzekļiem vajadzēja vairīties no atklātas sadursmes,
kas varēja tikai iznīcināt to, ko mēs vēl pūlējāmies saglabāt. Tas viss prasīja lielu spēju orientēties
visos apstākļos un rīkoties ar lielu taktu, nezaudējot reizē ar to nekā no latvju kaŗavīra lepnuma un
nekad neslēpjot savu uzticību mūsu valstij un likumīgai valdībai. Šī cieņas pilnā latvju kaŗavīru
rīcība, kas pārbaudīta visgrūtākajos apstākļos, ir viena no tām daudzajām lielajām vērtībām, ko
mūsu vēlākais virspavēlnieks licis mūsu armijas pamatos kā toreiz, tā vienmēr. Bez tiem
uzdevumiem, kas ietilpa mūsu aizmugures vienību saglabāšanā, Kaŗa ministrijai „Saratova"
laikmetā nācās jau konkrētāk izplānēt to vietu, kādā mums turpināt cīņu un savu darbību pēc vācu
kaŗaspēka izvākšanas no mūsu zemes. Prasība pēc šīs izvākšanas bija tagad mūsu valdības pats par
sevi saprotams lūgums Sabiedrotajiem. Sakarā ar to nācās sniegt Sabiedroto misijām sīkākus
paskaidrojumus par mūsu spēku pašreizējo stāvokli, to palielināšanas iespējām un veidiem, kā mēs
gribam turpināt mūsu cīņu. Bija jau arī tagad nepieciešams sīkāk izstrādāt mobilizācijas plānu
valsts mērogā, iesaukšanas un apmācības kārtību un vietas, ieroču un apgādes kvantumus, izstrādāt
lielāku vienību organizāciju un t. t. Tā arī uz ,,Saratova" mūsu Kaŗa ministrijai bija pilnas rokas
darba, bet prāti pilni paļāvības mūsu lietas galīgai uzvarai.
16. Vācu ,,Dzelzs divīzijas" komandieŗa majora Bišofa grāmatā par viņa vienības kaujām ir kāda
zīmīga vieta. Viņš apraksta, ka tanī pašā dienā, kad gāzta mūsu valdība Liepājā, pie viņa ieradušies
Jelgavā amerikāņu militārās misijas pārstāvji, kas sīkāk informējušies par stāvokli. Starp citu šīs
misijas locekļi bija vāciešiem ļoti labvēlīgi. Bišofs viņiem arī vaļsirdīgi visu paskaidrojis, sevišķi
cenzdamies viņus pārliecināt, ka 2/3 latviešu pašu ir lielinieki un tāpēc paši nevar padomju krievus
atvairīt. Pēc visiem šiem paskaidrojumiem amerikāņi, laikam arī pārējo misiju uzdevumā,
uzstādījuši jautājumu, vai vācieši var jau tagad ieņemt Rīgu.
,,Jā," atbildējis majors Bišofs īsi.
,,Kāpēc tad jūs to nedarāt?"
,,Tāpēc, ka polītiski tas būtu rupja kļūda."
,,Bet cilvēcība to tak prasa."
Majors Bišofs noklusē, ko viņš īsti atbildējis uz pēdējo piezīmi. Arī viņš pats atzinis, ka Rīgā
gaidījuši atbrīvošanu 200.000 cilvēku un starp tiem tūkstoši no labākajām vācu asinīm (Major
Bischoff, Die letzte Front). Arī kaŗaspēks tiecies uz Rīgu. Bet polītika prasīja savu. Tā ļāva vēl šīm
,,labākajam vācu asinīm" plūst lielinieku cietumos, jūsminoties ar ,,tālu ejošiem nākotnes
nolūkiem", kas nebija nekas cits, kā nespēja atteikties no jau sen pārdzīvotas pagātnes.
Kad marta beigās latvju un vācu spēki ātrā gaitā bija atbrīvojuši Kurzemi un sasnieguši Lielupes
līniju, lieliniekos Rīgā radās liels apjukums un pānika, ko neslēpj arī P. Stučka savā apskatā (,,Pjatj
mesjacev"). Vadītājas lielinieku iestādes bija jau novietojušās dzelzceļu vagonos. Arī lielinieku
stāvoklis citās frontēs bija visai grūts, kāpēc uz palīgspēku pienākšanu cerības bija mazas un katru
brīdi gaidīja Rīgas krišanu.
Bet attiecīgās puses interesēs nebija ļaut pagaidu valdībai atgriezties Rīgā, kur viņas stāvoklis jau
būtu ievērojami stiprāks kā polītiskā, tā militārā ziņā. Rīgā, ar tās simtiem tūkstošu iedzīvotāju un
dzīvāko satiksmi ar ārzemēm, vairs nebūtu iespējama tik viegla apvērsuma izdarīšana kā Latvijas
valsts nomalē Liepājā.
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Tāpēc tā vietā, lai sagatavotu Rīgas operāciju un savilktu vajadzīgās rezerves frontē, gluži otrādi,
atvilka tās no frontes uz Liepāju un sagatavoja tur 16. aprīļa notikumus. Uz visiem valdības
jautājumiem, kad grāfs f. d. Golcs domā uzsākt Rīgas atbrīvošanu, pēdējais atbildēja, ka viņam
vispirms vajaga zināt, par ko vācu kareivji te lej savas asinis, t. i. viņš neslēpa, ka viņam
jānodrošina vācu nākotne šai zemē un, protams, tādā garā, kā viņš un tās grupas, kas stāvēja aiz
viņa, to vēlējās. Apvērsums gan izdevās labi ārējā ziņā, bet tas tomēr bija radījis daudz nopietnākus
sarežģījumus, nekā to viņa izdarītāji paredzēja. Viss tas viņu enerģiju ierāva tagad citā virzienā.
Rīgas operācija pēc 16. aprīļa kļuva daudz sarežģītāka arī vācu spēku līdzdalības ziņā, nekā tas bija
pirms tam, jo Sabiedroto uzraudzība bija kļuvusi stingrāka. Zināmās puses polītiskā avantūra tā tad
ievērojami aizkavēja Rīgas atbrīvošanu, un tur nežēlīgajā lielinieku terrorā dabūja mocīties
apmēram divus mēnešus ilgāk, nekā tas būtu nepieciešams, arī tūkstoši vācu tautības pilsoņu. Simti
no tiem mira mocekļu nāvē.
Rīgas atbrīvošanas novilcināšana deva lieliniekiem laiku sakārtoties un sakopot spēkus Rīgas
noturēšanai. Drīz vien jau viņi paši kļuva visai aktīvi Lielupes frontē. Tā pēdējo sīvāko uzbrukumu
mūsu brigādes daļām nācās izturēt vēl tikai dažas dienas pirms Rīgas atbrīvošanas operāciju
uzsākšanas. Te arī norisinājās tā epizode, kad viena no mūsu jaunajām rotām, ienaidnieka spaidīta
un palikusi bez patronām, bet skaidri apzinādamās, ka viņas atiešana apdraud visas mūsu brigādes
likteni, sava rotas komandieŗa kapt. Zolta aizrauta, bez šāviena paceļas pret ienaidnieku ar vienīgo
ieroci, kas tai vēl palicis — durkli, un panāk spīdošu uzvaru. Varonīgais rotas komandieris gan pats
to vairs nepieredz, bet viņš tomēr krīt lepnajā apziņā, ka no vēl nenobriedušiem pilsētas jauniešiem,
ko tas saņēmis Liepājā, nepilna mēneša laikā, kas bija viņa rīcībā, viņš ir radījis īstus, apbrīnošanas
cienīgus kaŗavīrus.
Pašu Rīgas ieņemšanas operāciju vajadzēja tagad izdarīt, galvenām kārtām balstoties vienīgi uz
tiem spēkiem, ko varēja uzskatīt par Latvijas valstij piederošiem, t. i. mūsu brigādi un vācu
zemessargiem. Valsts vācu spēkus pašu radīto polītisko apstākļu dēļ vācu virsvadība vairs varēja
izlietot tikai kā zināmu nodrošinājumu. Rīgas operāciju nolika beidzot uz 22. maiju, jo bija kļuvis
zināms, ka nākamā dienā lielinieki paši bija nodomājuši pāriet uzbrukumā vācu spēku labajā
spārnā. Mūsu kaŗavīru skaits Baloža brigādē toreiz bija 341 virsnieks, 333 instruktori un 1391
kareivis, kopā 2065 vīri, no kuŗiem frontes vienībās faktiski atradās 1890. Ja te pieskaita vēl
Bauskas latviešu bataljonu (ap 300 vīru), kas arī ņēma dalību šai operācijā (tas bija noorganizēts pie
vācu 1. gardes rezerves divīzijas tādā veidā, kādu mēs reiz pieminējām augstāk), tad visu operācijā
piedalījušos latviešu kopskaits ir pāri par 2000, kas jau sastāda drošu pusi no visiem toreizējiem
zemessargu ierindas kopspēkiem (ap 4000).
Tiešo operācijas norisi, kā arī operācijas vispār mēs te neapskatīsim. Pieminēsim tikai, ka diezgan
parastā sacensība pēc goda, ieiet kā pirmajiem lielākā pilsētā, te, kā šķiet, bija dabūjusi arī savu
polītisko piekrāsu. Tā iznāca, ka kopējā operātīva sadalījumā mūsu brigādei šīs izredzes bija
atņemtas. Pati operācija noritēja ar lielu pacilātību un sparu. Tā vācu zemessargu vienība, kas pirmā
ielauzās Rīgā, veica to ar īstu atzinības cienīgu drošsirdību un neatlaidību. Rīga krita jau pirmajā
operāciju dienā, un mūsu brigāde, kuŗai piekrita lielinieku salaušana un iztīrīšana kreisajā spārnā —
gar jūrmalu — tur ieradās 23. maijā, latviešu iedzīvotāju sirsnīgi sagaidīta un apsveikta.
Tā bija pavisam cita aina kā 3. janvārī. Rīga bija pārdzīvojusi gandrīz 5 necilvēcības mēnešus.
Diemžēl arī tagad tās iedzīvotāju ievērojams vairums vēl nevarēja uzskatīt sevi par pilnīgi
atbrīvotiem. Tuvredzīga latviešu apšaušanas polītika te radīja jauna terrora smagumu, kas varēja
tikai vēl vairāk iecietināt tās dabiskās pretestības sajūtas, kas bija pret šāda veida polītikas
sekmētājiem. Pulkvedim Balodim, kas jau pirms Rīgas krišanas ne reizi vien bija enerģiski
iejaucies pret gluži nevainīgu lielinieku mobilizēto latviešu gūstekņu apšaušanu, vajadzēja ar vēl
lielāku dedzību uzstāties pret šīm masu slepkavībām Rīgā. Manāmāki panākumi tam tomēr bija
tikai tad, kad viņš šai ziņā varēja izlietot arī Rīgā ieradušos Sabiedroto atbalstu. Tā viņam izdevās
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paglābt daudzu simtu latviešu dzīvības un nodibināt taisnīgumu tur, kur stāvēja viņa ļaudis. Nav
tāpēc jāsaka, ar kādām cerībām uz mūsu kaŗavīriem tagad vērsās te latviešu iedzīvotāju skati kā pie
saviem īstajiem sargiem. Gluži dabiski, ka tagad katru dienu pieteicās lielāks skaits brīvprātīgo, un
pulkvedis Balodis stājās pie 5 jaunu bataljonu formēšanas un sagatavošanas.
Kaut gan stāvoklis prasīja steidzīgu uz austrumiem bēgošo lielinieku vajāšanu, lai tagad viegli
iztīrītu visu Latviju, nopietnāka vajāšana tomēr nenotika. Zināmā puse uzsāka atkal savas polītiskās
spēles turpināšanu.
Tās nolūkos nemaz nebija steidzīga lielinieku padzīšana no mūsu territōrijas. Tā bija pat
nelaimīga par lielinieku pārāk steidzīgu atkāpšanos, jo tas draudēja padarīt te lieku vācu kaŗaspēka
tālāku palikšanu. Pēc Rīgas krišanas vācu ,,Dzelzs divīzijas" komandieris pat izsaucies, ka ar šo
uzvaru vācieši esot sevi iznīcinājuši (,,Wir baben uns totgesiegt!"). Pēc viņa ieskata cīņai pret
lieliniekiem vajadzēja ietilpt to lielo polītisko mērķu apjomā, kas Vācijai pavērušies austrumos. Šīs
lielās problēmas priekšā jautājumam par vācu baltu atbrīvošanu bijusi tikai sekundāra nozīme,
kāpēc arī ,,Dzelzs divīzijas" komandieris nostājies uz viedokļa, ka ,,tagad jādara viss, lai Padomju
Krievija savu fronti Baltijā varētu atjaunot" (skat. majora Bišofa jau minēto darbu).
Tā kā Niedras valdība un aiz viņas stāvošās aprindas nevarēja uzskatīt Baloža brigādi par sev
uzticīgu spēku, tad attiecības ar to bija kļuvušas visai saspīlētas, un darīja visu, lai brigādi sadalītu,
tā būtu novērsta no latviešu vienībām Ziemeļlatvijā un pastāvīgi atrastos starp vācu spēkiem.
24. maijā brigādes kaujas vienību lielāko daļu izsūtīja ienaidnieka vajāšanai uz
ziemeļaustrumiem, kur tās ieņēma pozicijas Gaujas kreisajā krastā pie Ādažiem. Bet tā kā te bija
novērota Baloža brigādes sakaru meklēšana ar Ziemeļlatvijas spēkiem (viens mūsu eskadrons šos
sakarus jau bija uzņēmis), tad šos spēkus gribēja atvilkt atpakaļ uz Rīgu. Vācu zemessargu spēkus
tagad vērsa no Rīgas uz ziemeļiem, sakarā ar ko latvju vienības devās pakaļ ienaidniekam
Vidzemes vidienē (Ērgļu-Vecpiebalgas-Lubānas-Cesvaines rajonā). Te brigādē tāpat iestājās daudz
brīvprātīgo, kāpēc uz vietām noorganizēja jaunu bataljonu formēšanu (IV bataljona —
Vecpiebalgā, VIII — Vējavā).
Rīgā palikušās pāris mūsu rotas, uzņemdamas jaunus papildinājumus, izdalīja no sava vidus
kadrus Rīgā formējamiem (V, VI un VII) bataljoniem, pēc kam pašas devās frontē.
Rīgā palika vēlāk tikai dažas jaunās rotas un brigādes štābs. Šī pulkveža Baloža un zināma skaita
viņa kaŗavīru atrašanās Rīgā bija nepieciešama kā iedzīvotāju zināmas drošības, tā vispār mūsu
nācionālo mērķu labā. Maija beigās Baloža spēkiem pievienojās no Liepājas arī tās vienības, kuŗas,
kā jau agrāk redzējām, paglāba no izklīdināšanas pēc 16. aprīļa. Šī vienību izvākšana no Liepājas
notika pēc f. d. Golca pavēles, kam Sabiedrotie ieteica paklausīt. Tagad Liepāja un tās apkārtne
palika atkal pilnīgi bez mūsu kaŗaspēka. Kas attiecas uz Baloža brigādes ieceltām komandantūrām
Kurzemē, tad tās vēl palika savās vietās un darbojās tālāk. Brigāde tagad bija izstājusies no
zemessargu virsštāba saimnieciskās un, lielā mērā, arī operātīvās pakļautības, kāpēc ļoti daudz pūļu
prasīja latviešu vienību saimnieciskās apgādes noorganizēšana.
Pārvarot lielas grūtības, kas saistītas ar ievērojamu paplašināšanos un saimniecības nostādīšanu,
aizmugures nokārtošanu, apbruņojuma trūkumu un pastāvīgo lielinieku vajāšanu (lielinieki bija
uzsākuši partizānu kaŗu mūsu aizmugurē, un viņu bandu uzbrukumi bija visai bieži), brigādes daļas
jūnija beigās nonāca pie Vidzemes un Latgales robežas, kur tās nāca sakaros ar mūsu ziemeļgrupas
Valmieras pulku, kas, vajādams lieliniekus no Alūksnes-Vecgulbenes rajona, bija steidzies nogriezt
lielinieku atkāpšanās ceļu un ieņēmis Borchu-Trepes-Krustpils-Jēkabpils līniju.
Vācu zemessargu spēki devās ziemeļu virzienā, sākumā ar vājākām daļām, kas jau drīz sastapās
ar mūsu ziemeļgrupas Cēsu pulka daļām pie Cēsīm un Cēsīs. Šinī virzienā pēc tam sagrupēja
gandrīz visus rīcībā esošos vācu spēkus gājienam pret igauņiem un šiem latviešu spēkiem.
17. Blakus tai darbībai, ko mūsu valdība resp. tās galva veica no ,,Saratova" un pulkvedis Balodis
ar savu brigādi Kurzemē un tagad arī Rīgā un Vidzemē sāka iezīmēties arvienu noteiktāki arī kāds
cits faktors, kam ministru prezidents Ulmanis bija licis pamatus jau savā janvāŗa braucienā uz
Igauniju. Tur, kā jau minējām, viņš bija panācis vienošanos ar Igaunijas valdību par mūsu
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kaŗaspēku vienību organizēšanu no latviešiem, kas atradās Igaunijā vai kas atbrīvosies no
lieliniekiem, igauņu kaŗaspēkam eventuāli virzoties uz priekšu. Šai nolūkā tur bija komandēts
sevišķs valdības pilnvarnieks un kaŗa spēka organizēšanai kapteinis Zemitāns. Pēdējā rīcībā valdība
nosūtīja vēl vairākus citus virsniekus. Tikko, igauņiem gūstot panākumus, atbrīvojās pirmie
latviešu pagasti, tiešām sākās arī šeit latvju kaŗaspēka organizēšana, pašu atbrīvoto un lielinieku
režīmu izbaudījušo iedzīvotāju dedzīgi atbalstīta. Šīm mūsu kaŗaspēka vienībām, cīnoties blakus ar
igauņiem, bija, tāpat kā mūsu armijas dienvidus grupai, visai ievērojama loma mūsu zemes
atbrīvošanā.
Arī te vienību formēšanai vajadzīgo cilvēku sastāvu ieguva galvenām kārtām ar mobilizāciju, kas
savā būtībā bija gandrīz tikpat brīvprātīga kā brīvprātīgo pieteikšanās, kādu arī te nebija mazums.
Daudzi bija gatavi netikvien iestāties armijā, bet dot arī savus zirgus, pajūgus un visu vajadzīgo (arī
Kurzemē bija tādi). Starp brīvprātīgajiem netrūka arī ne zēnu, ne sirmgalvju. Brīvprātīgi uz
mobilizācijām bieži ieradās pat pilsoņi no lielinieku okupētajiem apgabaliem.
Kā mūsu pirmā rēgulārā kaŗaspēka vienība šai daļā 1919. gada 18. februārī Tērbatā iesāka
formēties 1. Valmieras pulks (tagad pārdēvēts par 4.). Drīz pie šī pulka saformēja arī rezerves
bataljonu, kam vajadzēja sagatavot kadru arī nākošā pulka formēšanai. Mēs šinī aprakstā visumā
vairāmies no personu minēšanas, jo apskatām tikai pašu lietu norisi, kuŗā ikviens kaŗavīrs ir savā
vietā pildījis savu pienākumu. Protams, ar to nav gribēts noliegt, ka īstām personībām uz šo norisi
bija visai liela ietekme. Tāpēc nebūs lieki pieminēt, ka par šī rezerves bataljona komandieri un, līdz
ar to, paredzēto jaunā pulka komandieri nāca mūsu tagadējais armijas komandieris ģenerālis Berķis
(toreiz pulkv. leitnants).
Pie Valmieras pulka saformēja arī 1 bateriju, kuŗu noorganizēja un komandēja tagadējais
artilerijas inspektors ģenerālis Dannebergs (toreiz virsleitnants). Visas te noorganizējamās
artilerijas priekšnieks un arī Zemitāna palīgs bija agrākais mūsu artilerijas inspektors ģenerālis
Kalniņš (toreiz pulkv. leitnants).
Kaut arī Valmieras pulkam bija jāpārvar ļoti lieli grūtumi nepilnīgā apbruņojuma ziņā, par citiem
apgādes trūkumiem nemaz nerunājot, un arī tā apmācība sastāva dažādības dēļ bija vēl visai
nepilnīga, pulkam jau 27. martā vajadzēja doties uz fronti. Šai dienā tas arī saņēma Tērbatā
dzīvojošo latviešu dāvāto karogu un pie tā nodeva savu zvērestu mūsu valstij un tās likumīgajai
valdībai.
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Izejot uz fronti, Tērbatā palika rezerves bataljons, vēl nesaformētā baterija un jātnieku izlūku
komanda (pēdējā Rūjienā). Pulks bija pakļauts igauņu 2. divīzijas komandierim.
Pulks no vilciena izkrāvās pie Melnupes dzelzceļa tilta un novietojās Alskas, Alakilas (Alaküla)
un Sāru muižas rajonā.
Igaunijas kaŗaspēks bija ieņēmis pret lieliniekiem līniju: Ainaži, Mazsalaca, Strenči, Jaunā muiža,
Ape, Lāzberģe, Pankoviči, Pečori un tālāk gar Pliskavas un Peipusa ezeru un Narvas upi līdz jūrai.
Tā kā igauņu daļas bija jau izvirzījušās uz austrumiem no Valkas un Alūksnes dzelzceļa līdz
Rīgas Pliskavas šosejai, tad Valmieras pulkam ar 3 igauņu bruņoto vilcienu pabalstu bija uzdots
ieņemt Alūksni. 31. martā bija pulka pirmais kaujas pārbaudījums. Kaut arī tas neieņēma visus tai
dienai nospraustos mērķus, tomēr tas, neraugoties uz visiem apbruņojuma un apmācības
trūkumiem, pierādīja sevi par pietiekoši stabilu un īsta patriotisma apgarotu kaujas vienību.
Diemžēl no nodomātās operācijas Alūksnes virzienā lielinieku pārspēka un pretuzbrukuma dēļ
tad vēl nekas neiznāca, jo te nebija sekmējies arī pulka kaimiņiem — igauņu kaŗaspēka vienībām.
Pēc 19 dienu ilgām kaujām Valmieras pulks vēl šoreiz bija spiests atiet līdz tai vietai, no kuŗas tas
bija sācis savu gājienu, un ieņemt aizstāvēšanās poziciju uz Melnupes labā krasta, no Alakilas līdz
Vecrozei. Te tas cīnījās vairāk kā mēnesi, atsitot ienaidnieka uzmākšanos. Ja arī šīs cīņas nedeva
territoriālus ieguvumus, tad tomēr tās norūdīja mūsu kaŗavīrus un izklīdināja visas šaubas par viņu
noderību cīņai pret lieliniekiem, kas bija zināmā mērā iepotētas pat mums draudzīgajiem igauņu
kaŗavīriem.
Maija otrajā pusē kopā ar igauņu Veravas grupu pulks atkal iesāka savu kustību uz priekšu. Lai
gan sastāvs bija mazs (kaujas vienības tagad tikai 530 kaŗavīru), pulks godam veica visus
uzdevumus, izdarīdams pat dažu pārdrošu un dēkainu iebrukumu lielinieku spēkos. 31. maijā tas
jau sasniedza Vecgulbeni, bet 5. jūnijā Ļaudonu, noejot ar kaujām un vajājot ienaidnieku 10 dienās
ap 200 km un iegūstot 1800 gūstekņus, 3 lielgabalus, 15 ložmetējus, vairāk kā 2000 šauteņu, ap 160
zirgu un apm. 60.000 latu vērtībā krievu naudas u. c. Ar iegūto lielā mērā uzlabojās pulka
apbruņojums un citi līdzekļi.
18. Atgriežoties pie mūsu ziemeļarmijas spēku formēšanas, atzīmēsim, ka tie 31. martā dabūja
Ziemeļlatvijas brigādes apzīmējumu. 18. maijā plkv. ltn. Berķim te uzdeva stāties jau pie agrāk
paredzētā 2. Cēsu kājnieku pulka (tagad pārdēvēts par 5.) formēšanas. Arī pie šī pulka sāk
formēties artilerijas baterija. No Cēsu pulka izdala arī jau kadru jauna rezerves bataljona
formēšanai Rūjienā. Stājas arī pie 2 eskadronu formēšanas, ko gan ļoti gausina zirgu un seglu
trūkums. Lai tomēr vadītu kādu kustīgu vienību, kas nebūtu vezumu apgrūtināta, tad maija beigās
sāk formēt ,,Ziemeļlatvijas partizānu pulku". Sākumā tur gan ietilpa tikai Cēsu pulka 1 rota un 30
jātnieki (kopā ap 150 cilvēku). Maija beigās sāk formēt jau 3. bateriju, kā arī nokārto aizmugures
pārraudzību. Maija beigās Ziemeļlatvijas brigāde jau sastāvēja no sekojošām vienībām: 1.
Valmieras pulka (ap 1100 vīru), 2. Cēsu pulka (ap 1700), Partizānu pulka (200), 1 eskadrona (50),
2 baterijām (210), rezerves bataljona (320), kopā —110 virsnieku un 3400 instruktoru un kareivju.
Kad maija beigās un jūnija sākumā atbrīvotos Valmieras un Cēsu apriņķa pagastos iespējams
izdarīt mobilizāciju, tad Ziemeļlatvijas brigādes kaŗavīru kopskaits vēl gandrīz trīskārtojās.
Protams, īsto kaŗotāju skaits ierindas vienībās bija krietni mazāks.
Jūnija beigās no rezerves bataljona izlasītākiem kaŗavīriem sastāda jau 3. pulku (nosaukts par 3.
Jelgavas, vēlāk pārdēvēts par 7. Siguldas pulku). To angļu kaŗakuģi 30. jūnijā pārceļ uz Liepāju.
Ziemeļlatvijas brigādes 2. pulks (Cēsu) savai formēšanai un apmācībai pāriet maija otrā pusē no
Tērbatas uz Rūjienu, kur tas skaitās igauņu 3. divīzijas rezervē. Diemžēl šo pulku sākumā traucē
izsituma tīfa epidēmija. Arī šim pulkam bija jāpārvar lielas grūtības apgādes un apbruņojuma ziņā,
vēl lielākas pat kā Valmieras pulkam. Kaut arī pulks vēl ļoti nepilnīgs kā cilvēku sastāva, tā
apbruņojuma, apgādes un apmācības ziņā, tas jau maija beigās dabū kaujas uzdevumus atejošo
lielinieku vajāšanā. 1. jūnijā tas nonāk Cēsīs un to rajonā, kur nonāk sakaros ar pulkveža Baloža
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brigādes izsūtīto eskadronu. No šejienes mūsu brigāde grib virzīt pulku lielinieku vajāšanai starp
Daugavu un Lubānas ezeru, bet šinī virzienā izdodas izsūtīt tikai pāris vienības, jo pie Cēsīm sāk
savilkties jauni mākoņi, šoreiz no cita ienaidnieka puses.
Lai kādus grūtumus nācās pārciest savā formēšanās gaitā mūsu Ziemeļlatvijas armijas daļām
draudzīgo, bet tāpat ar trūkumu cīnošos igauņu vidū un iespējamā atbalstā, tomēr šie grūtumi bija
tikai trūkuma, bet ne spaidu un naidīgas gribas radīti. Tāpēc arī ziemeļarmijas daļas bija laimīgi
pasargātas no daudza tā, ko nācās izbaudīt un pārvarēt mūsu armijas dienvidus grupai. Šī un citu
iemeslu dēļ tās bija gan arī samērā mazāk norūdītas, ne tik viengabalainas, bet ne mazāk
patriotisma un dedzības pilnas savā gribā cīnīties par mūsu valsti. Bet kur ir liela griba, tur ir arī
lieli panākumi.
Igaunijas un mūsu ziemeļarmijas karaspēks, iesākdams maija pēdējā priekšdaļā uzbrukumu,
satrieca Padomju Krievijas spēku Vidzemes grupu un ar savu ātro virzīšanos Krustpils virzienā arī
no savas puses piespieda lielā steigā atstāt Vidzemi Rīgas operācijā stipri cietušai Padomju
Krievijas Kurzemes grupai, ko vajāja pulkveža Baloža brigādes vienības. Tā 10 dienu laikā
Vidzeme bija no lielinieku armijas atbrīvota.
19. Tagad mūsu territōrijā bija no regulārām lielinieku armijas daļām atbrīvota Kurzeme un
Vidzeme, kā arī lielākā daļa Zemgales. Nekas nestāvētu vairs ceļā arī Latgales atbrīvošanai, ja vien
šiem uzdevumiem būtu labā saskaņā apvienojušies mūsu un vācu zemessargu spēki, vai arī pēdējie
nebūtu vismaz kļuvuši par atklātu ienaidnieku.
Pēc Rīgas ieņemšanas vācu ieceltās Niedras valdības stāvoklis nebija uzlabojies, un zināmu
aprindu cerības uz latviešu vienaldzību nepiepildījās. Pagaidu valdības aktīvitāte savu tiesību
atgūšanā sagādāja tās pretiniekiem daudz nepatikšanu. Arī latvju kaŗaspēka vienības bija palikušas
pagaidu valdībai uzticīgas, un tās Vidzemē nodibināja pagaidu valdībai pakļautas un uzticīgas
iestādes. Bez tam to aprindu nolūkos, kas rīkojās Kurzemē un Rīgā, nebija tikai Latvijas iegūšana,
bet arī Igaunijas pakļaušana savai ietekmei. Visu to ievērojot, vācu spēkus pēc Rīgas ieņemšanas
nevirzīja vis uz austrumiem un dienvidaustrumiem, pakaļ satriektajiem lieliniekiem, ka to prasīja
militāras intereses, bet tos pavērsa no Rīgas uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, pretim igauņu un
latviešu vienībām, kā tas bija polītiskajos nolūkos.
Pa šo pašu laiku centās apturēt arī Baloža brigādes pieaugumu, kuŗā lielā skaitā iestājās
brīvprātīgie. Lai to panāktu, tad Baloža brigādei pavēlēja ieturēt štatos paredzēto lielumu, bet
pārpalikušos spēkus atdot jaunformējamai 2. brigādei, par kuŗas komandieri iecēla kādu bijušo
čekistu un provokātoru, ko mūsu valdība savā laikā bija apcietinājusi kā lielinieku spiegu. Katrai
brigādei drošības dēļ nolēma pievienot pa vienam vācu zemessargu pulkam. Tāpat jaunās vienībās
nolēma pielaist vairs tikai pusi latviešu, bet otrai pusei vajadzēja būt vāciešiem. Šie nodomi tomēr
palika uz papīra, un tos vācu spēku sakaušanas dēļ pie Cēsīm vairs neizdevās izpildīt.
20. Mēs jau redzējām, ka 1. jūnijā Cēsīs ieradās Cēsu pulks. Tā kā Ziemeļlatvijas kaŗavīri visu
uzmanību bija pievērsuši cīņai ar lieliniekiem un sakari ar pagaidu valdību bija visai vāji, tad par to,
kas notiek Rīgā un Kurzemē un kādi ir vāciešu tālākie nodomi, ziņas tiem bija visai trūcīgas. Tomēr
no tā, kas bija zināms, bija pietiekoši skaidrs, ka vācieši centīsies pakļaut sev arī Ziemeļlatvijas
kaŗavīrus un vispār izplatīt savu varu tālāk. Kā pagaidu valdībai uzticīgam spēkam Ziemeļlatvijas
kaŗavīriem bija pietiekošs iemesls sagaidīt pret sevi represijas un 16. aprīļa notikumu turpināšanu.
Zināmas aprindas jau bija paspējušas paziņot, ka igauņi kaŗo pret latviešiem un iebrūk Latvijas
territōrijā, kāpēc bija noprotams, ka tās tagad mēģinās uzņemties ,,Latvijas valdības" aizstāvju lomu
un ar šo aizsargu maskot savu darbību pret igauņiem un pēdējo pavēlniecībā esošiem latviešu
spēkiem.
Mēs te vairs neuzkavēsimies pie notikumu gaitas attēlošanas, kas noveda pie Cēsu kaujām, tāpat
kā pie šo kauju tuvāka apskata. (Attiecībā uz visu mūsu atbrīvošanas cīņu sīkākas un pareizākas
norises attēlojumiem norādām uz ģenerāļa Peniķa darbiem: ,,Latvijas armijas sākums un cīņas" un
,,Latvijas nācionālas armijas cīņas".) Piezīmēsim tikai, ka maskošanas dēļ, lai Sabiedrotajiem
atņemtu juridisku iespēju iejaukties un nostādītu uzbrukumu mūsu un igauņu spēkiem kā Latvijas
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un Igaunijas savstarpīgas cīņas, Niedras valdība pārņēma savā dienestā (uz 14 dienām!) valsts vācu
,,Dzelzs divīziju". Arī vadība bija maskota, bet patiesībā palika vācu VI rezerves korpusa vadības
rokās (,,Das Generalkommando behielt nach wie vor maßgebenden Einfluß auf den Gang der
Operationen" — Reichskriegsministerium, ,,Die Kämpfe im Baltikum nach der zweiten Einnahme
von Riga", III).
Kā zināms, šī pret mums un igauņu spēkiem vērstā uzbrukuma rezultātā uzbrucējus ļoti smagi
sakāva, tie bija spiesti atvilkties no Cēsīm uz Rīgu, slēpjoties aiz Juglas pozicijām. Arī tās beidzot
vairs bija grūti noturēt, un pēc Sabiedroto priekšlikuma 1. jūlijā sākās Strazdumuižā pamiera
sarunas. Šo sarunu iznākumā 1919. gada 3. jūlijā kaŗa darbība izbeidzās ar pamiera līgumu. Līgums
noteica, ka visam vācu kaŗaspēkam visdrīzākā laikā jāatstāj Latvija, un tas var piedalīties kaŗa
darbībā tikai pret Padomju Krievijas spēkiem. Vācu kaŗaspēkam jau nekavējoties jāatstāj Rīga un
tās priekšpilsētas, atejot uz Olaines rajonu. Landesvēram jāatstāj Rīga un priekšpilsētas un jāatiet
uz rajonu, ko tam norādīs. Landesvērā atstājami tikai Latvijas pavalstnieki. Igauņu kaŗaspēkam,
kam šai operācijā bija vadītāja un galvenā loma, nepāriet līniju, ko tas ieņēma 3. jūlijā plkst. 3.
Šo pamieru parakstīja 3. jūlijā tūliņ pēc pusnakts igauņu armijas pārstāvji no vienas un Vācijas
Dzelzs divīzijas un Baltijas landesvēra pārstāvji no otras puses, Sabiedroto pārstāvjiem piedaloties,
kuŗiem arī bija izšķīrējs vārds.
Niedra un viņa ,,ministri" steidzās pazust līdz ar Rīgu atstājošām vācu vienībām. 16. aprīlim bija
pārvilkta svītra.
Daudzi Strazdumuižas pamiera līguma noslēgšanā vaino mūsu toreizējo valdību, it kā tā ar šo
līgumu nodarījusi kļūdu un aizkavējusi vācu spēku galīgo sakaušanu un padzīšanu no Latvijas.
Protams, būtu labāki, ja šie mums naidīgie pulki būtu jau tad iztriekti un mums nebūtu vēlreiz
jāpiedzīvo viņu uzbrukums. Tikai valdībai ar to visai maz sakara. Tā vēl nebija tik stipra, lai varētu
brīvi rīkoties. Noteikšana bija Sabiedrotajiem, no kuŗiem bija atkarīga kā mūsu polītiskā nākotne, tā
ari mūsu spēku apgāde ar ieročiem. Uz pagaidu valdību tādā pašā mērā kā uz igauņiem attiecās ģen.
Laidonera vārdi: ,,Lai gan tauta ar pamieru nemierā, tomēr tā ir Sabiedroto vēlēšanās, un mēs tiem
pretoties nevaram. Mums viņu griba jāpilda" (skat. ģen. Reek'a rakstu par Cēsu kaujām: ,,Militāru
rakstu krājums", 1928. g. 3. n. 81. lpp.). Nav arī jāaizmirst, ka vienā Sabiedroto misijā vācu polītika
(kaut arī maskotā veidā) bija pratusi atrast diezgan noteiktu aizstāvi. Latvju un igauņu ienākšanu
Rīgā zināma puse tēloja ka gaidāmu briesmīgu izrēķināšanos ar nevainīgiem vācu pilsoņiem un t. t.
Tāpēc gluži dabiski, ka neviens tak nevarēja prasīt asins izliešanas turpināšanu, kas bez tam varēja
dot arī jaunus sarežģījumus, ja ienaidnieks uzņemas atstāt Rīgu un Latviju labprātīgi un
Sabiedrotie, ar savu iniciātīvu un pamudinājumiem, ar savu svaru pie mums, uzņēmās atbildību un
garantiju par to.
Kad mūsu ienaidnieks bija izteicis gatavību atstāt mūsu zemi, Sabiedrotie uzstājās kā tālākas
asinsliešanas novērsēji un cilvēku labāku attiecību aizstāvji. Par cilvēcību un labām cilvēku
attiecībām savā zemē cīnījāmies arī mēs, un nekādam naidam mēs negribējām ierādīt pirmo vietu.
Tiesa, Sabiedroto misiju pārstāvjus vēlreiz pievīla, un pievīlāmies arī mēs. Bet kā viņi, tā mēs
pievīlāmies ne kādā ļaunprātīgā spekulācijā, bet savā ticībā cilvēku lielākam godīgumam.
Neskatoties uz visiem pieredzējumiem, mūsu spēks bijis tas, ka mēs savā pusē vienmēr esam
paturējuši taisnību. Tā pievērsa mums citu simpatijas, piešķīra mūsu cīņām lielu morālisku spēku,
vājināja pretinieka vērtību un galu galā vienmēr deva mums arī uzvaru.
21. Niedras valdības izkārtnē notikušā uzbrukumu neveiksme un vācu spēku sakaušana nāca kā
jauns stiprs atbalsts mūsu likumīgajai valdībai, kuŗas pūles panākt savu tiesību restaurēšanu nebija
palikušas bez sekmēm arī diplomātiski-polītiskajā laukā. Pēc Sabiedroto pieprasījuma vācu
kaŗaspēks 23. jūnijā bija spiests atstāt arī Liepāju un noiet šeit no mūsu valdības ceļa.
Tā ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar savu valdību varēja ieiet no jauna Liepājā un pēc tam
atgriezties mūsu īstajā galvas pilsētā nevien panākumu vainagots morāliski-tiesiskajā, bet arī kaŗa
laukā. Gan arī pretējā puse, nenogurstot rīkodamās un prazdama izmantot Sabiedroto pārstāvju
dažādās intereses un simpatijas, bija pratusi radīt vēl zināmus kavēkļus, starp citu panākot
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noteikumus, kas deva iespēju tai sakārtoties jaunam uzbrukumam. Tomēr tas vēl tikai lieku reizi
deva tai smagu triecienu un no jauna pierādīja mūsu valsts patieso spēku un mūsu valsts un armijas
toreizējo un tagadējo vadītāju nesalaužamo gribu, tālredzību un prasmi.
22. 1919. gada 8. jūlijā ar ,,Saratovu" Rīgā atgriezās kā triumfātors mūsu pirmā valdība ar savu
galvu Kārli Ulmani priekšgalā. Pilsēta, ko tā bija spiesta atstāt priekš 6 mēnešiem, tagad rādīja
pavisam citu ainu. Agrākā nesaprašana un varbūt arī mazticība tagad bija pārvērtusies gavilējoša
patriotisma atmodā, un šī sajūsma, šis lielais gandarījuma prieks bija redzams ne tikai te. Tas
pāršalca visu mūsu tautu, kas tagad, piedzīvojumu mācīta un atmodināta, bija skaidri saskatījusi
savu mērķi un ceļus. Kaut arī gandrīz visa Kurzeme un Zemgale vēl nobijā pilnīgā valdības rīcībā
(tur atradās vēl vācu kaŗaspēks), kaut arī vēl visa Latgale atradās lielinieku varā, kaut arī valdībai
vēl nācās sastapties ar dažādiem ierobežojumiem savos nodomos un partiju daudzums diezgan
stipri traucēja valdības darba plānveidīgumu, tomēr viss tas nobāla pret tām grūtībām, kas jau bija
pārvarētas. Un valdības galvas autoritāte bija liels, apvienotājs un noteiktā virzienā vadītājs faktors.
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Mūsu valsts gan bija proklamēta 1918. gada 18. novembrī, tomēr tikai sākot ar 1919. gada 8. jūliju
mūsu valdība varēja sākt darboties tanī, kaut arī vēl tikai vienā daļā, kā patiesa valsts vara savā
valstī, droša par savas tautas gadu simtos radīto spēku.
Jau drīz pēc tā sauktā Strazdumuižas pamiera noslēgšanas, 6. jūlijā, latviešu gaviļu apsveikta,
Rīgā ienāca Ziemeļlatvijas brigādes vadība ar Cēsu pulku. Te un citur tagad priecīgi sastapās abas
līdz šim nošķirtās mūsu armijas daļas un to vadītāji. Abas tās bija radušās gan diezgan dažādos
apstākļos, ar mazliet citādu kontingentu savos pamatos un mazliet citādām tradicijām, kas bija
manāms arī abu brigāžu kaŗavīru ārējā izskatā, tomēr tās abas bija audzējis nesavtīgs patriotisms,
abām bija ļoti lieli nopelni, abas bija pārvarējušas ārkārtīgas grūtības un parādījušas nelokāmu
uzticību savai valstij un viņas likumīgai valdībai. Priekš mēneša Rīga bija ar prieka asarām
apsveikusi ,,dienvidniekus", tagad tā, kopā ar dienvidniekiem sumināja ,,ziemeļniekus"; un tauta
paļāvās uz abiem, jo cīņa nebūt nebija galā. Līdz šim kā vieni, tā otri zināmā mērā bija
atbalstījušies uz sveša balsta. Tagad bija pienācis laiks, kad sava zeme mums jāaizstāv tikai pašu
vienotiem spēkiem. To vislabāki saprata paši kaŗavīri un sirsnīgi apsveica savu sastapšanos un
spēku dubultošanos.
10. jūlijā abas mūsu armijas daļas apvienoja zem kopējas virspavēlniecības. Par virspavēlnieku
iecēla ģenerāli Simansonu, uzliekot viņam pārveidotā kabinetā arī kaŗa ministra pienākumus. Par
virspavēlnieka štāba priekšnieku iecēla pulkvedi Ed. Kalniņu.
Abām brigādēm apvienojoties, bija nepieciešams ievest armijā vienādu organizāciju, jo
Ziemeļlatvijas brigādē bija 3 pulki pa 3 bataljoniem, bet Dienvidlatvijas brigādē ietilpa atsevišķi
bataljoni, kuŗu skaits jūnija beigās jau bija 8. Tāpēc 15. jūlijā pavēlēja saformēt 3 divīzijas, ar 3
kājnieku un l artilerijas pulku, l eskadronu un l inženieŗu rotu katrā, pie kam Dienvidlatvijas
brigāde pārformējās par Kurzemes divīziju pulkveža Baloža vadībā, Ziemeļlatvijas brigāde — par
Vidzemes divīziju pulkveža Zemiāana vadība un Latgales divīzijas formēšanai pulkveža Berķa
vadībā par kadru ņēma dažus no jaunsaformētiem atsevišķiem bataljoniem. Par Siguldas pulku
pārdēvēja uz Liepāju pārvesto Ziemeļlatvijas (3. Jelgavas) pulku, kas bija nodots Liepājas rajona
karaspēka priekšnieka rīcībā. Te vēlāk 1920. gada sākumā saformējās Zemgales divīzija pulkveža
Dankera vadībā. Balvu rajonā no Latgales partizāniem formējās atsevišķais Latgales partizānu
pulks.
16. jūlijā, pēc Kurzemes un Vidzemes divīziju nodibināšanās,to sastāvā skaitījās: Kurzemes
divīzijā — 834 virsnieki un 9533 instruktori un kareivji, bet Vidzemes divīzijā — 320 virsnieku un
9295 instruktori un kareivji.
Saskaņā ar Strazdumuižas līguma noteikumiem landesvērs atgāja uz Tukumu un atlaida visus
Vācijas pavalstniekus; tagad tā sastāvs lielā mērā samazinājās, bet tomēr uzturā palika ap 6000
cilvēku, pie kam landesvēra kaujas spēka stiprums bija apmēram 2000 durkļu ar 11 lielgabaliem.
Lai Latvijas valdībai būtu garantija, ka landesvērs atkal nepāries ienaidnieka pusē, tad par
landesvēra komandieri iecēla angļu pulkvedi Aleksanderu; faktiskais vadītājs kļuva šejienes
vācietis, bijušais krievu jūras kapteinis, barons Taube. Sakaru dēļ ar Bermontu barons Taube vēlāk
aizbēga uz Vāciju. Viņa vietā nāca barons Radens (bijušais vācu armijas leitnants), labs kaŗavīrs, ar
ko nebija grūti saprasties.
Tālākā armijas noorganizēšana atdūrās uz ārkārtīgām grūtībām ieroču, apģērbu, apavu un naudas
ziņā. Pagaidām kaŗavīri nēsāja savas privātās drēbes un apavus. Valdība bija spiesta vākt armijas
vajadzībām ziedojumus, bet kad to nepietika, izsludināt apavu, veļas un drēbju rekvizīcijas, kas
deva izpostītajā zemē visai vājus panākumus. Stāvoklis kļuva mazliet labāks, kad septembŗa beigās
un oktobŗa sākumā no Amerikas pienāca sūtījums ar drēbēm un apaviem, bet no Anglijas šautenes
un municija. Liela daļa no drēbēm un apaviem gan bija nederīga nēsāšanai, bet ieročos vēl
joprojām biju liels trūkums, sevišķi ložmetējos un artilerijā.
Vasaras otrajā pusē Kurzemes divīzija jau visa atradās lielinieku frontē, ieņemdama pozicijas pa
abām pusēm Krustpils Rēzeknes dzelzceļam. Ap septembŗa vidu arī vācu zemessargi (landesvērs)
ieņēma apm. 20 km gaŗu iecirkni lielinieku frontē Līvānu rajonā. Tas bija manāms atvieglojums šīs
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frontes nodrošināšanā, tomēr ilgāku laiku bija pamatotas bažas par landesvēra izturēšanos
Bermonta uzbrukuma gadījumā. Tas lika virspavēlniecībai ievērot dažus piesardzības soļus arī no
šīs puses. Vidzemes un Latgales divīzijas pulki atradās Rīgā un turpināja savu formēšanos un
apmācību, bet daļa to jau atradās pozicijās Jelgavas virzienā, lai aizsargātu Rīgu no gaidāmā jaunā
vācu un krievu spēku uzbrukuma. Sabiedroto misiju pārstāvji gan bija domās, ka no Jelgavas puses
briesmas nedraud, jo Sabiedroto rīkojumus un norādījumus vācu spēku vadoņi Kurzemē
neuzdrošināsies neizpildīt. Tamdēļ visus Latvijas armijas spēkus vajagot sūtīt uz lielinieku fronti.
Mūsu armijas vadība un valdība, labāki pazīdama zināmas puses neatlaidību, par laimi, bija citādos
ieskatos, un, diemžēl, viņai bija taisnība.
23. Pēc pamiera noteikumiem vācu spēkiem visdrīzākā laikā vajadzēja atstāt Latviju. Tomēr tas
nenotika. Savu spēku skaitlisko sastāvu viņu vadītājs gan slēpa un apgalvoja, ka tos pamazām
izvācot, bet izvākšanos kavējot latviešu kaŗaspēka daļu bieži uzbrukumi, kas spiežot turēt lielākus
spēkus, lai vācu kaŗaspēka īpašumi nekristu latviešu rokās. Tādam apgalvojumam nebija pamata.
Lai tomēr atņemtu tādu diskusiju iespēju, Sabiedroto misiju priekšnieki noteica neutrālu joslu, pār
kuŗu nevarēja pāriet ne vācu, ne latvju kaŗavīri. Šo joslu Sabiedroto misiju priekšnieki bija
nodomājuši pakāpeniski pārnest uz dienvidiem, lai tādējādi beidzot izspiestu vācu spēkus no
Latvijas. Bet arī tas zināmām aprindām nedarīja lielas raizes: tās jutas vēl labāk, jo tagad bija plaša
territōrija, kuŗā tie pagaidām bija neierobežoti un netraucēti valdītāji. Bez tam to karŗspēka vienības
un kaŗavīri pastāvīgi ieklīda arī neutrālā zonā, lai tur laupītu un meklētu kādas sadursmes ar latvju
kaŗavīriem, ko tad varētu iztēlot par latvju uzbrukumu. Kad Sabiedroto pārstāvji tagad sāka
uzstāties enerģiskāk, tad vācu spēku komandieris vienkārši pateica, ka viņš ir vācu ģenerālis un
nekādās sarunās ar Sabiedrotajiem neielaidīsies. Sabiedroto rīkojumi par to spēku izvākšanu tā tad
prasīja gaŗo aplinkus ceļu no Sabiedroto misijām Baltijā uz Sabiedroto valdībām, no turienes uz
Berlīni un tad vācu spēku komandierim. Kad Vācijas valdībai beidzot bija uzdots nekavējoties
izvākt vācu spēkus un tā vairs tieši atrunāties ilgāk nevarēja, tad jau bija atrasta laimīga izeja:
vāciešiem vajadzēja palikt par krieviem un veikt savu uzdevumu Baltijā it kā Krievijas
atjaunošanas vārdā. Uzbrukums pie Cēsīm bija izdarīts ar Niedras ,,Latvijas valdības" izkārtni,
jaunās kaujas tagad bija nodomājuši izkaŗot ar bij. Krievijas trīskrāsaino flagu. Vācieši arī nemaz
neslēpj, ka šī pāriešana it kā Krievijas dienestā ,,bija tikai maska, uz ko spieda Sabiedrotie un pašu
vājā valdība" (skat. Edgar v. Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps). Šī pārmaiņa bija jo sevišķi
izdevīga tāpēc, ka toreiz Sabiedrotie ļoti aktīvi pabalstīja Krievijas pretlieliniecisko fronti un arī
Krievijas atjaunošanas centieniem tur bija iespaidīgi piekritēji. Pret krieviem Sabiedrotie tā tad
izturējās citādi kā pret vāciešiem un viņu centieniem, bet pārbaudīt to, cik katrs ,,krievs" ir krievs,
tas, protams, nebija nemaz tik vienkārši. Tā tad vācieši atkal bija atraduši līdzekli, iegūt Krievijas
atjaunotāju atbalstu un uz zināmu laiku apmulsināt Sabiedrotos, kas bez tam bija aizņemti ar citiem
jautājumiem. Notikumi Baltijā Sabiedrotajiem sākumā nelikās tik svarīgi, kaut gan te bija uzsākta
grandiōza plāna reālizēšana, kam pēc pašu atzinuma vajadzēja zināma mērā kompensēt vāciešu
zaudējumus rietumos.
Pēc Sabiedroto pieprasījuma oficiālās vācu iestādes tagad varēja paziņot, ka savus pulkus no
Latvijas nevar izvākt tāpēc, ka tie ,,sadumpojušies" un pārgājuši krievu ,,rietumarmijas" dienestā
resp. ka vācu pulku tur vairs nav. Oficiāli bija jāatsauc arī ģen. grāfs fon der Golcs, kas tomēr
neoficiāli ,,nevarēja pamest savus kaŗavīrus" un kas palika par rīkotāju ar citu izkārtni. Šī izkārtne
tagad bija ,,krievu rietumarmijas komandieris" Bermonts, kas vēlāk sev piekāra arī firsta titulu un
krieviskāk skanošo Avalova vārdu.
Sakarā ar Sabiedroto aizliegumu vervēt vācu kaŗavīrus vācu Baltijas vienībām vervēšanas birojus
tagad pārdēvēja par krievu rietumarmijas pieņemšanas birojiem. Šai armijā izdevās savervēt arī
zināmu skaitu krievu emigrantu un bij. kaŗa gūstekņus Vācijā, kas visi bija pārsteigti par labo
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apgādi, samērā augstām algām, moderno apbruņojumu un tīri vācisko kārtību, kas valdīja jaunajā
armijā.
Visus apgādes veidus kā vācieši, tā krievi saņēma no Vācijas. Armija sastāvēja no diviem
korpusiem, kuŗiem bija krievu kaŗavīru nosaukumi. Pašu krievu šinī armijā bija tikai niecīga daļa,
un no viņu vienībām noderīgs kaujas darbībai tikai viens pulks.
Pārģērbšanās par ,,krieviem" bija tomēr līdzējusi. Rietumarmiju atzina par savu pakļauto
toreizējās Krievijas ,,augstākais pavēlnieks" adm. Kolčaks, pakļaudams to krievu
ziemeļrietumarmijas komandierim Judeničam. Saziņā ar Sabiedrotajiem Bermonta armijai norādīja
iecirkni lielinieku frontē, bet vēlāk ģen. Judeničs (Sabiedroto spiedienā) pieprasīja tās pārcelšanu uz
Narvas fronti, kur bija sācies gājiens uz Pēterpili. Tas nenotika, jo zināmo aprindu aprēķinos bija
pavisam citādi nolūki. Viņu uzdevums bija Baltijas iegūšana savā rīcībā. Tāpēc vācu un krievu
spēkus tie pavērsa nevis pret lieliniekiem, bet pret Latvijas armiju. Šis uzbrukums pazīstams ar
Bermonta uzbrukuma nosaukumu.
Kā jau minējām, mūsu vadībai nepalika apslēpts tas, kas notiek Kurzemē. Latvijas valdības
iestādes Kurzemē jau bija demolētas un izlaupītas augusta beigās. Visas pazīmes rādīja, ka sāksies
drīz atklāts uzbrukums arī Rīgai, jo 1) Sabiedroto uzstāšanās bija kļuvusi jau daudz noteiktāka un
vācu spēku skaitliskā pavairošana un apgāde sarežģītākas, 2) oktobrī bija nolikta mūsu
mobilizācija, tad pat sagaidāma arī mūsu armijas apbruņojuma un apgādes uzlabošanās, kam visam
tāpēc mēģinās aizsteigties priekšā, 3) operācijas drīzāk uzsākt spieda arī laika apstākļi. Tomēr nav
jāaizmirst, ka Sabiedroto pārstāvji gandrīz līdz pašam pēdējam laikam neticēja šim uzbrukumam.
Ap septembŗa vidu mūsu virspavēlnieka štābā kļuva zināms, ka operāciju uzsākšanai gaida
pienākam Jelgavā tikai vēl ļoti labi apgādātu majora Bodē nodaļu, kas sastāvēja no visiem ieroču
veidiem un ar tik modernu apbruņojumu, ka tas pēc bermontiādes dalībnieku liecinājuma sacēlis
sensāciju pat ļoti labi apgādātās pārejās Golca un Bermonta vienībās. Šī vienība ieradās Jelgavā
oktobŗa sākumā.
Taisni tanī laikā, kad bija atkal atdzīvojusies lielinieku fronte un mēs bijām ieņēmuši Līvānus un
pārgājuši Daugavu pie Jersikas, sāka savu uzbrukumu Bermonta pulki, 6. un 7. oktobrī ieņemdami
izejpozicijas un uzsākdami-8. oktobrī uzbrukumu Rīgas virzienā.
Lai mūsu daļas pārsteigtu, tad Bermonts jau 6. oktobrī pārtrauca katru satiksmi starp Jelgavu un
Rīgu; un lai mūsu spēkus un pozicijas izlūkojot nekristu kāds gūstā, tad izlūkošanu pavēlēja izdarīt
ar spiegu palīdzību.
Lai pasaules priekšā šo uzbrukumu iztēlotu kā mūsu vienību iesāktu, Bermonta armijas štābs jau
pirms uzbrukuma (pēc bermontiādes dalībnieku liecinājuma) bija sagatavojis attiecīgu paziņojumu.
24. Mūsu spēku lielums Rīgas frontē, Bermonta uzbrukumam sākoties, sniedzās līdz 11.500
cilvēkiem, bet tā kā dažas kaŗaspēka daļas vēl atradās tikai formēšanas stadijā, tad durkļu skaits
nepārsniedza 5000, ar 9 lielgabaliem, 23 ložmetējiem un 45 patšautenēm, 1 bruņotu vilcienu,
apbruņotu ar 3 lielgabaliem un dažiem ložmetējiem, 3 bruņotiem automobiļiem un 2 lidmašīnām,
no kuŗām viena ieradās no Kurzemes divīzijas rajona tikai 8. oktobrī. Mūsu pozicijas stiepās 30
kilometru gaŗumā no Vecdubultiem caur Švarcmuižu līdz Ķekavai. Tās bija pa lielākai daļai vecās
krievu pozicijas, dažās vietās jau lielā mērā sabojātas. Visumā tās tomēr varēja uzskatīt par
pietiekoši labām. Tikai mūsu spēki bija par maziem, lai nopietni varētu aizstāvēt tik gaŗu iecirkni,
bez tam aizmugurē pa lielākai daļai atradās plaši purvi, kas mums nedeva iespējas ātri pārgrupēt
savas niecīgās rezerves.
Bermonts pats savās atmiņās, kas iznākušas tad, kad viņš jau bija sakauts, savus spēkus vērtē līdz
51—52.000 vīru, no kuŗiem 40.000 vācu brīvprātīgo. Pēc oficiōzajiem vācu avotiem
(Reichskriegsministerium, Die Kämpfe im Baltikum etc.) septembŗa beigās Bermonta rīcībā bija ap
30.000 vāciešu un 6—8000 krievu. Ja arī pieņem šo cilvēku skaitu, tad tomēr iznāk, ka uzbrucēju
kaŗaspēkā biju ap 40.000 kaŗavīru, kuŗu lielākā tiesa Pasaules kaŗā rūdīti kaŗotāji. To rīcībā pēc
Bermonta paša ziņām bija 100 lielgabalu, 50 mīnumetēju, 600 ložmetēju un 120 lidmašīnu.
84

Aizsargs parašūtists.

85

Salīdzinot abpusējos spēkus, jābrīnās, ka pretiniekam neizdevās jau pirmajā kaujas dienā galīgi
salauzt mūsu nelielo, ar visai vāju technisko apbruņojumu apgādāto aizklāju.
Gluži otrādi. Jau pašās pirmajās dienās pretinieks sastapa mūsu aizklāja (tikai tā to var apzīmēt)
ļoti sīvu pretestību, un vietām norisinājās cīņas, kas pēc pašu vācu avotu liecinājuma gāja jau ap
,,būt vai nebūt" (sk. to pašu vācu Kaŗa ministrijas izdevumu). Un tikai kāda pārpratuma radīts
apjukums mūsu aizklāja vadībā (ar ko gan tāda pārspēka apstākļos vienmēr jārēķinās) padarīja
iespējamu pretinieka ienākšanu Torņkalnā jau 10. oktobŗa rītā.
Bet arī ar to mūsu pretinieku mērķis ne tuvu nebija sasniegts. Divu dienu smagās kaujās nebija
iznīcināti pat tie mūsu spēki, kam vajadzēja šo uzbrukumu uztvert. Turpretim Bermonta kaŗaspēks
bija jau cietis visai jūtamus zaudējumus.
Mūsu kaŗaspēkam arī lielu neveiksmju nebija, t. i. tādu gadījumu, kad kaŗaspēka daļas tiktu
ielenktas un iznīcinātas. Ienaidnieka pārspēks atsvieda mūsu daļas atpakaļ, bet arī ne vairāk. Kamēr
kaŗaspēks nav iznīcināts un paliek virspavēlniecības rokās, tikmēr nekas nav zaudēts, izņemot
kādus kilometrus territōrijas.
Visumā kaujas bija parādījušas vienu: mūsu kaŗaspēks ir vājāks skaitliskā un apbruņojuma, bet
toties manāmi augstāks cīņas izturības ziņā.
Rīgā gau cirkulēja baumas, ka mūsu kaŗaspēks stipri cietis un nekārtībā atejot caur Rīgu.
Kaŗaspēka kustība caur Rīgu patiesībā arī bija ļoti liela, un tā garastāvoklis nebija spožais. Uz ātru
roku noorganizējās tāpēc nelielas nodaļas no agrākās Studentu rotas kaŗavīriem, kā arī štābu
pārvalžu virsniekiem un pat rakstvežiem, kas ieņēma šinī pusē tiltu galus. Viņu nolūks bija dot
iespēju mūsu daļām atiet pāri tiltiem, nepieļaut pretiniekam pārnākt pāri un aizturēt viņu tik ilgi,
kamēr mūsu kaŗaspēka daļas ieņems pozicijas Daugavas labajā krastā. Desmitā oktobŗa rītā, kad
pārnāca mūsu pēdējās daļas, tilta galus izgrieza, un tagad pretiniekam vairs nebija iespējams forsēt
tiltus bez nopietnas kaujas. Arī igauņu 2 bruņotie vilcieni piesteidzās palīgā un pirmajās dienās
palīdzēja mums noturēt Rīgas rajonu. Bet tā kā nevarēja vienoties: igauņu prasības par palīdzības
sniegšanu bija mums nepieņemamas, tad pēc dažām dienām viņu bruņotie vilcieni aizbrauca. Mums
tā tad vieniem vajadzēja turpināt grūto cīņu ar Bermonta spēcīgo armiju. Tā bija vienīgā mūsu
kaimiņu līdzdalība šai operācijā, un vācu avotos sastopami apgalvojumi, it kā par igauņu divīziju
pienākšanu vai parādīšanos, ir pilnīga aplamība. Par laimi pēc kāda laika mums sāka palīdzēt angļu
un franču flote. Bet arī tā to varēja tikai jūras lielgabalu sniedzamības tālumā no mūsu lēzenajiem
krastiem.
Lai gan starp mums un pretinieku atradās tāda liela upe kā Daugava, tad tomēr, tīri pasīvi vien
aizstāvoties, nebija iespējams ar tiem vāji apbruņotiem spēkiem, ko mēs varējām sameklēt šai
jaunajai frontei, aizstāvēt gaŗo līniju no jūras līdz Jaunjelgavai. Pretinieku rīcībā bija arī pietiekoši
liels pontonu parks, ar ko viņš varēja uzbūvēt tiltu pāri Daugavai tālāk uz austrumiem no Rīgas un
tad, apejot mūsu Rīgas grupas kreiso spārnu, piespiest atstāt Rīgu bez kaujas. Mums turpretim
līdzekļu tilta būvei pār Daugavu nebija, un tāpēc arī mēs ar lielākiem spēkiem varējām pāriet
Daugavu vai nu pa Rīgas tiltiem vai angļu un franču flotes aizsardzībā Daugavgrīvas rajonā. Mūsu
virspavēlniecība centās tāpēc arī tad, kad mūsu spēki vēl bija pretinieka sakaušanai pārāk
nepietiekoši, pārņemt savās rokās darbības iniciātīvu, kas tai ar demonstrātīviem uzbrukumiem arī
izdevās. Pie tam 15. oktobrī mums jau izdevās pārcelties pār Daugavu un iegūt sev Daugavgrīvas
cietoksni un Bolderāju, līdz ar to iegūstot eventuālo izejpoziciju un bīstami apdraudot pretinieka
kreiso flanku. Te mūsu rokās krita arī lielāks skaits gūstekņu un dažāda kaŗa materiāla. Šai
operācijā mums lielu atbalstu sniedza (pirmo reizi) angļu un franču flote jūras kapteiņa Brisona
vadībā. Šī pabalsta dabūšanā mums ļoti palīdzēja angļu militārās misijas priekšnieks Rīgā ģenerālis
Berts.
Pēc Torņkalna krišanas notika lielākas pārmaiņas arī mūsu armijas vadībā. Par mūsu armijas
virspavēlnieku nāca pulkvedis Balodis un pēc kāda laika par viņa štāba priekšnieku pulkvedis
Radziņš. Pulkveža Zemitāna vietā, kurš līdz tam, komandēdams Vidzemes divīziju, bija vadījis
mūsu operācijas dienvidfrontē (t. i. pret vācu un krievu spēkiem, jo mums tai pašā laikā bija vēl arī
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austrumfronte resp. ļoti gaŗa fronte pret lieliniekiem), nāca pulkvedis Peniķis, vēlākais mūsu
armijas komandieris miera laikā.
Sākot no šīs Bolderājas atņemšanas operācijas līdz oktobŗa mēneša beigām fronte abās pusēs
negrozījās, un mūsu galvas pilsēta Daugavas abās pusēs apzīmēja arī abpusējo frontes līniju, kas
atradās pastāvīgās pretinieku ugunīs.
Latvijas valdības tiešā rīcībā atradās tikai Vidzeme, maza daļa Latgales, neliela daļa no Zemgales
austrumu daļas un Kurzemes nepilni 3 apriņķi: Liepājas, Ventspils un Talsu. Šai samērā niecīgai
toreizējai Latvijas territōrijai bruka virsū divi ienaidnieki: — no austrumiem Padomju Krievija un
no dienvidiem — Golca un Bermonta armija. Pats ģenerālis f. d. Golcs, sajūsmā par pirmajiem
panākumiem un lepns ar armiju, kuŗa ,,tomēr bija viņa roku darbs", 14. oktobrī bija aizbraucis uz
Vāciju. Viņam vajadzējis ,,pazust pirms Sabiedroto misiju ierašanās, lai nedotu lieku pieķeršanās
iemeslu". Bez tam viņš Berlīnē gribēja nokārtot Bermonta armijas papildināšanas un apgādāšanas
jautājumus. Golca vietā stājās ģenerālis f. Eberhards, kas pēc Golca vārdiem „pilnā mērā saprata
lielo uzdevumu" (sk. Golca atmiņas).
Ārpasaule izturējās nogaidoši pret Latvijas kaŗu ar Bermontu. Vienīgi reālais līdzeklis Latvijas
atbrīvošanā bija Latvijas armija, t, i. trīs mūsu divīzijas un landesvērs; bez tam bija pamats pēdējo
uzskatīt tad vēl par Latvijas valdībai ne pilnā mērā uzticamu bruņotu spēku. Latvijas divīzijas tolaik
vēl bija divīzijas lielā mērā tikai vārda pēc. Kurzemes divīzija bija visspēcīgākā kā lieluma un
apbruņošanas, tā arī organizācijas un apmācīšanas ziņā. Vidzemes divīzija bija diezgan stipri cietusi
Bermonta spēku pirmajā uzbrukumā. Tagad papildinājumus tai iedalīja kaŗaspēka vienībās tieši
pozīcijās, kur ne kareivji varēja iepazīties ar virsniekiem, ne virsnieki ar kareivjiem; bez tam arī ar
kaŗa materiālu tā bija vājāk apgādāta. Latgales divīzija atradās apmēram tādā pašā stāvoklī kā
Vidzemes divīzija. Kareivji nebija ne pietiekoši apmācīti, ne arī sakausēti vienotā organizācijā ar
iepriekšējo kopējo dzīvi un kopdarbību. Tie nebija arī pietiekoši apģērbti un, kas sevišķi svarīgi,
tiem nebija aukstam laikam piemērota apģērba. Un laiks bija iestājies visai auksts. Bet tas vēl nav
pats galvenais: divīzijās nebija artilerijas. Latvijas armijā abās frontēs, atskaitot landesvēru, varēja
saskaitīt ne vairāk ka 40 dažādu sistēmu lielgabalu; no tiem daži nebija kustībai spējīgi, dažiem
nebija šāviņu, daži pastāvīgi bojājās, un daļa no tiem atradās uz bruņotiem vilcieniem. Ložmetēju
skaits arī bija nepietiekošs. Bez tam kā ložmetēji, tā arī šautenes bija vairāku sistēmu: krievu, vācu,
angļu un japāņu, kāpēc kaŗaspēka daļu apgādāšana ar patronām bija ļoti komplicēta un grūta.
Toties Latvijas armiju bija apgarojis patiess patriotisms un gatavība uzupurēties savas tautas un
zemes labā. Bija jau pārvarēts arī satricinājums, ko radīja ienaidnieka pirmais straujais uzbrukums
un viņa lielais techniskais un skaitliskais pārspēks. To sāka saprast arī ienaidnieks: ,,Bija tīri
apbrīnojama tā stingrība, ar kādu Latvijas armija cīnījās kopš Torņkalna krišanas", — izsakās viens
no šo cīņu vadītājiem (Wagener, ,,Von der Heimat geächtet").
Ārpus šīm trim divīzijām Latvijas armijā bija vēl dažas atsevišķas daļas un nodaļas, kas ņēma
kaujās visenerģiskāko dalību: Studentu bataljons (3 nelielas rotas), kaŗa skola (2 rotas), dažādas
partizānu nodaļas, komandantūru komandas un Liepājas garnizons (ap 1800 cilvēku). Lai dotu
iespēju papildināt zaudējumus un pilnīgi noorganizēt jau esošās un vajadzīgās jaunās kaŗaspēka
daļas, tad visā valstī izsludināja mobilizāciju un apģērbu un apavu rekvizīciju. Oktobŗa beigās
Latvijas armijas kaujas spēku varēja rēķināt jau ap 25.000 durkļiem, 300 zobeniem un 50
lielgabaliem, no kuŗiem pret Bermontu atradās 15.000 durkļu, 26 lielgabali un 200 zobenu. Mēs tā
tad arvienu vēl bijām mazākumā.
Mūsu intereses tomēr prasīja operāciju iesākšanu pēc iespējas ātrāk, pirms uzbrukumā pāries
ienaidnieks, kas arvienu vēl bija pārspēkā, un mums nebija pat nekādu rezervju, ar ko likvidēt kādu
eventuālu frontes pārrāvumu. Cik mums zināms, ienaidnieks savu uzbrukumu bija nolicis uz 5.
novembri. Mēs aizsteidzāmies tam par 2 dienām priekšā un iesākām izspiest pretinieku no
Bolderājas rajona (ko viņam gan bija pamats sagaidīt) viņa kreisajā flankā. Pārvarot ļoti sīvu
pretestību, kuŗā vēlāk ņēma dalību arī pretinieka gluži svaigie spēki (piem. Rosbacha pulks), ļoti
veikli, bet uzmanīgi vadot (mums bija jāizvairās no katras, kaut arī vietējas neveiksmes, ievērojot
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mūsu spēku lielā vairuma ļoti trūcīgo sagatavošanu un nenorūdījumu, kur sajūsma ļoti ātri var
pāriet apjukumā), jau pēc kādas nedēļas, 11. novembŗa rītā, t. i. taisni mēnesi pēc vācu un krievu
spēku ieiešanas Torņkalnā, mūsu armijas vadība varēja paziņot Bcrmonta spēku izšķirīgu
sakaušanu un Rīgas pilnīgu atbrīvošanu.
Tā bija nepieredzētas sajūsmas un gaviļu diena. Iedzīvotāji, kas veselu mēnesi bija dzīvojuši
,,pirmajā līnijā" un nepārtrauktās briesmās, vēl 10. novembŗa dienā un vakarā, pārciezdami stipru
ienaidnieka artilerijas uguni, ar šrapneļu un gāzu šāviņiem, tagad it kā neticēdami klausījās
neparastā klusumā. Baznīcu zvaniem paužot Rīgas atbrīvošanu, pēkšņi ielas pārplūda sajūsmas un
prieka pārņemtiem ļaudīm. Cilvēki, kas visu mēnesi bija slapstījušies pagrabos, ar lielu risku
pārskriedami tikai dažus soļus pār ielu, tagad sajuta, ka viņi ir izglābti no pastāvīgi uzglūnētājas
nāves. Manifestācijas negribēja rimties. Varbūt vēl nekad Rīgas iedzīvotāji nebija pieredzējuši tik
dzi|u, tik lielu atvieglojuma brīdi un tik izjustu pieķeršanos mūsu armijai. Ministru prezidents
Kārlis Ulmanis izteica valdības pateicību armijas virspavēlniekam pulkvedim Balodim, Vidzemes
divīzijas komandierim pulkvedim Peniķim, Latgales divīzijas komandierim pulkvedim Berķim un
visiem kaŗavīriem.
Atgājuši no Rīgas, Bermonta spēki ieņēma stiprās lielā kaŗa vāciešu aizstāvēšanās pozicijas.
Uzbrūkot tikai frontāli, mums nāktos grūti salauzt pretinieku viņa stiprās pozicijās, un pie tam tas
maksātu dārgi: mūsu artilerija bija par vāju, lai pietiekoši sagatavotu frontālo uzbrukumu
nocietinātām pozicijām. Tāpēc armijas vadība nolēma ar abiem spārniem apņemt Jelgavu no
rietumiem un austrumiem. Tas arī deva panākumus. Jau 21. novembrī mūsējie ieņēma Jelgavu,
kuŗas skaistākās vēsturiskās ēkas — hercoga pili un ģimnaziju bermontieši nodedzināja,
iznīcinādami arī vērtīgo bibliotēku un archīvu. Jelgava pati bija izlaupīta un izpostīta.
Pēc smagajām neveiksmēm pie Rīgas un Jelgavas pretinieks vairs nebija spējīgs nopietnākai
pretestībai, un jau 28. novembrī mūsu kaŗaspēks, vajādams ienaidnieku, sasniedza Latvijas un
Lietuvas robežu. Kurzeme tagad bija tiešām brīva, pirmo reizi pēc vairākiem gadiem. Bermonta
kaŗaspēks tai bija nodarījis daudz posta, dedzinādams, laupīdams un slepkavodams, par
,,rekvizīcijām" nerunājot. Jāpiemin, ka Bermontu atbalstīja ar saviem padomiem un pie tā darbojās
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arī tas pats Niedra, kuŗš jau reiz bija nācis Rīgu ,,atbrīvot" kā zināmo aprindu izkārtne pēc 16.
aprīļa apvērsuma.
25. Pēc īsas atpūtas un papildināšanas mūsu spēki atstāja Kurzemes līdzenumus, lai, pastiprinot
tos, kas jau atradās austrumfrontē, stātos pie Latgales atbrīvošanas no lieliniekiem.
Šī atbrīvošana jau bija iesākta taisni tad, kad sākās vācu un krievu uzbrukums. Bermonta
uzbrukuma laikā sāktais bija jāpārtrauc un jāapmierinās vienīgi ar aizstāvēšanos lielinieku frontē.
Tagad vairs nevarēja kavēties. Igaunija 31. decembrī Tērbatā noslēdza ar Pad. Krieviju pamieru,
kas stājās spēkā 1920. gada 3. janvārī. Padomju Krievijai palika daudz brīva kaŗaspēka Igaunijas
frontē un zemes iekšienē, kas, veicis iekšējos ienaidniekus (Kolčaku, Deņikinu, Judeniču), varēja
tikt pārsviests uz Latgales fronti. Igaunijas un Krievijas pamiera noteikumos gan bija mums
labvēlīgs pants, ka abu valstu frontē pamiera laikā neviena puse nedrīkst izdarīt spēku
pārgrupējumus, tomēr bija pamats rēķināties, ka Pad. Krievijas armijas vadība šim noteikumam
nepiegriezīs lielu vērību, kā tas arī tiešām pierādījās ar spēku noņemšanu no šīs frontes un to
pārsviešanu uz Daugavpils rajonu. Par laimi Latvija, vienu sabiedroto — Igauniju zaudējusi, atrada
citu — Poliju. Plecu pie pleca ar šo kaimiņvalsti Latvija turpināja tālāk atbrīvošanas kaŗu. Sevišķi
labvēlīgs Latvijai bija Polijas valsts galva maršals Piļsudskis. Par savu palīdzību Poliju prasīja no
Latvijas tikai to, lai latvieši par kaŗa darbības laiku apgādā ar uzturu 20.000 vīru lielu poļu
kaŗaspēku, kas darbosies kopīgi ar mums.
Uz iepriekšējas vienošanas pamata mūsu Latgales spēku dienvidu vienības, ieskaitot landesvēru,
nodeva poļu armijas ģenerāļa Ridz-Smiglija virsvadībai. Vienojās arī, ka visi ienaidniekam
atņemtie ieroči un kaujas piederumi pienākas Latvijai, uzturvielas izlietojamas abu kaŗaspēku
vajadzībām, iegūtais dzelzceļu materiāls dalāms uz pusēm. Pēc Latgales galīgas atbrīvošanas poļu
kaŗaspēks atstāj Latgali un Daugavpili Latvijas rīcībā. Latgales atbrīvošanu nolēma sākt 1920. g. 3.
janvārī, izdarot kopējo uzbrukumu vispirms pie Daugavpils.
Operācijas vainagojās gaidītajiem panākumiem. Jau 3. janvāŗa rītā latviešu un poļu apvienotās
armijas daļas ieņēma Daugavpili. Pēc mēneša diezgan sīvām cīņām, kur Padomju Krieviju vairāk
reiz, gan bez panākumiem, mēģināja grozīt kaŗa laimi sev par labu, mūsu pulki jau stāvēja Zilupes
krastos.
Pēc smagām neveiksmēm Latgalē Padomju Krievija iesniedzu mūsu valdībai pamiera
piedāvājumu, sakarā ar ko kaŗu darbībai Latgalē vajadzēja izbeigties 1920. gada 1. februārī, bet šis
pamiers jātur slepenībā. Mūsu kaŗaspēks par to nekā nezināja, kāpēc arī pēc pamiera noslēgšanas
notika vietēja raksturu sadursmes. Sevišķi sekmīgi bija mūsu izlūku gājieni.
1920. g. 11. augustā mūsu valdība noslēdza ar Padomju Krieviju mieru.
Mūsu kaŗavīrs varēja noņemt durkli no savas šautenes un pavērties uz māju pusi, uz savu valsti
un tautu, ko tas bija atbrīvojis no visiem ārējiem ienaidniekiem. Tas bija prasījis daudz smagu cīņu
un arī upuŗu. Mūsu brāļu kapi daudzās Latvijas vietās ir to klusie paudēji. Ne skumjām, bet
lepnumam. Jo ikviena tauta ir tikai tikmēr dzīva, kamēr ir vīri, kas var un prot par to sevi upurēt.
Šie zemē dusošie latvju armijai piepulcētie kaŗavīri, armijai, kas tur atdusas jau no nezināmiem
laikiem un nezināmā skaitā, ir mūsu dzīvīguma liecinieki.
26. Mūsu armija savu skaitlisko maksimu sasniedza 1920. gadu februāŗa sākumā (ap 75.000
vīru). Tā kā ap to pašu laiku bija arī veikts armijas galvenais uzdevums: mūsu zemes iztīrīšana no
ienaidnieka un sasniegtas latvju tautas etnografiskas robežas, tad no tā sākās arī pakāpeniski
armijas samazināšanās, atsvabinot vispirms no dienesta gados vecākos un arī tos, kas vēl bija par
jauniem, lai viņu sajūsma spētu izturēt ilgākus pārbaudījumus un notikumiem nabagākus ikdienas
apstākļus. Tāpēc jau tūlīt pēc Golca un Bermonta spēku sakaušanas un padzīšanas no mūsu valsts
robežām armijas virspavēlnieks atrada par iespējamu atsvabināt no armijas rindām tos instruktorus
un kareivjus, kas vecāki par 35 vai jaunāki par 18 gadiem. Pēc Latgales atbrīvošanas, lauku
darbiem tuvojoties, armijas virspavēlnieks ģen. Balodis atsvabināja 1884., 1885. un 1901. gadā
dzimušos.
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Tautas nams Šķaunē.
(Aizmugurē, apm. 200 m aiz Tautas nama Padomju Savienības robeža.)

Robežsargu mītne Saveikos.

Pēc miera noslēgšanas ar Pad. Krieviju un abpusējas miera līguma ratificēšanas armijas
samazināšana ievērojami paātrinajās. Tomēr kaŗa stāvoklī armija palika vēl līdz 1921. g. 1. aprīlim.
Ar šo dienu izbeidzās armijas virspavēlnieka pilnvaras un armija pārgāja miera stāvoklī, t. i. miera
laika iekārtā un miera laikam paredzētos vienību štatos. Armijas virspavēlnieks ģen. Balodis un
lielā daļa cīņu veterāņu atstāja armijas rindas. Tā tagad pievērsās gados jaunāko pilsoņu apmācībai
tam brīdim, kad mūsu valsts būs atkal aizstāvama ar ieročiem, un to militāro piedzīvojumu
sistematizēšanai un izmantošanai, ko pieredzējuši mēs paši vai citi. Līdz 1923. gadam vēl turpinājās
armijas samazināšana, blakus tam iesaucot dienestā un apmācot tos, kas atrodas kaŗa dienestam
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noderīgos gados, bet atbrīvošanas kaŗā dažādu iemeslu dēļ (piem. atrodoties ārzemēs) nebija
piedalījušies vai arī nebija nokalpojuši pietiekošu laiku.
1923. gada 17. jūlijā pieņēma kaŗa klausības likumu, kas (līdz ar vēlākiem papildinājumiem)
nosaka visu pilsoņu pienākumus valsts aizsardzībā un šo pilsoņu tiesības.
Saskaņā ar šo likumu visiem vīriešu kārtas Latvijas pilsoņiem no 17. līdz 50. dzīvības gadam, bet
virsniekiem un kaŗa ierēdņiem līdz 55. dzīvības gadam jāņem dalība valsts aizsardzībā.
Miera laikā mūsu bruņotais spēks sastāv no: 1) aktīvā kaŗaspēka, 2) atvaļinātiem līdz turpmākam
rīkojumam, 3) rezerves un 4) zemessargiem.
Aktīvais kaŗaspēks sastāv no armijas un flotes. Armija un flote sastāv no pastāvīgā sastāva jeb
kadra — štatos paredzētā skaita virsnieku, sanitārvirsnieku, kaŗaspēka garīdznieku, kaŗa ierēdņu,
virsdienesta instruktoru un kareivju un kaŗaspēka techniķu — un no tiem pilsoņiem, kas iesaukti
obligātoriskā aktīvā kaŗa dienesta izpildīšanai vai arī tanī iestājušies brīvprātīgi.
Ar 1931. gadu iesauc tos pilsoņus, kas iesaukšanas gadā līdz 1. janvārim sasnieguši 21 gadu
vecumu.
Pēc obligātoriskā aktīvā dienesta izpildīšanas pilsoņi 3 gadus vēl skaitās par atvaļinātiem līdz
turpmākam rīkojumam un tie atrodas kaŗa ministra rīcībā.
Pēc tam tie, līdz pilnam 40. gadam, skaitās rezervē, bet līdz pilnam 50. gadam — zemessargos.
Bruņoto spēku augstākais vadonis ir Valsts Prezidents. Bruņotā spēka pārvaldīšanai, apgādāšanai
ar visu nepieciešamo, viņa un valsts sagatavošanai kaŗam darbojas Kaŗa ministrija. Kaŗa ministrijas
priekšgalā atrodas viens no Ministru kabineta locekļiem — kaŗa ministrs.
Armijas komandieris ir armijas un flotes tiešais priekšnieks, viņu pārvaldītājs un komandētājs.
Viņš ir atbildīgs par to apmācību un gatavību kaŗam.
Armijas komandieŗa rīkojumu sagatavošanai, tālāknodošanai un sekošanai pastāv to izpildīšanai
armijas štābs ar armijas štāba priekšnieku priekšgalā.
27. Divdesmit gadu vēsture, uz ko tagad var atskatīties mūsu armija un no kuŗas mēs atzīmējām
tikai galveno militārpolītisko konfliktu atrisinājumus, var dot tai pilnīgu gandarījumu un
augstvērtības apziņu nevien pārvarēto un uzvarēto grūtību un cīņu, bet arī miera laiku sasniegumu
dēļ. Tās attīstība ir gājusi visos šī laika bruņotam spēkam nepieciešamajos virzienos. Milzu starpība
to šķiŗ modernās apmācības un apgādes ziņā no tiem sākumiem, ar ko mums bija jāstājas pie savas
valsts izcīnīšanas. Bet nekas to nešķiŗ no tiem garā. Tas ir tas pats. Tāpēc mūsu armijai bija tik liela
loma arī mūsu valsts iekšējā atbrīvošanā, kad tās un visas mūsu tautas attīstība bija galīgi apsīkusi
un draudēja sastingt nepiemērotas polītiskās iekārtas vājumā un dažādu grupu sīkos, savstarpīgos
strīdos. To vīru aicināta, kas bija mūsu valsts un armijas priekšgalā lielajā mūsu valsts tapšanas un
izcīnīšanas laikā un kas jutās atbildīgi arī par mūsu valsts un tautas galīgo nostiprināšanu, mūsu
armija kļuva par viņu sajūsmīgu un vienprātīgu balstu lielajā 15. maija pagriezienā. Un tā nav
sagadīšanās, bet tā ir apzinīga mūsu vēstures veidošanās likumība, ka mūsu armijas priekšgalā ir
vīri, kas stāvējuši pie tās sākumiem un paši bijuši to radītāji — mūsu pirmais un tagadējais
Prezidents un mūsu brīvības cīņu virspavēlnieks, tāpat mūsu armijas komandieris un armijas štāba
priekšnieks, un daudz citi citos pienākumos. Jo tā ir mūsu armijas varenības ķīla nākotnei, ka viņu
vada un dara stipru un lielu tie vīri, kas deva viņas sākumu un spēku pagātnē.
Divdesmit gadu plūsma, kas jau apsidrabojusi viņās lielajās dienās armijas rindās iestājušos
jaunekļu galvas, ir devusi viņiem arī to vainagojumu, ko dod pārvarēto grūtumu un lielo uzvaru
slava pār pretiniekiem un arī, kad vajadzējis, pār nogurumu un trūkumiem pašu tautā.
Ar mierīgu padarīta darba un parādītās īstās varonības lepnumu mūsu armija var atskatīties uz to,
kas tā bijusi mūsu tautai un valstij šais divdesmit gados, un ar paceltu galvu vērties savā, savas
tautas un valsts mūžīgumā.
A. P.
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CENTIENI UN SASNIEGUMI
NĀCIONĀLĀ SAIMNIECĪBĀ

Latvijas saimniecības stāvokļa un ekonomiskās struktūras aina pēc 20 neatlaidīga darba un
nesatricināmas ticības pilniem gadiem aptveŗ mūsu dažādo ražotāju nozaru — lauksaimniecības,
rūpniecības, tirdzniecības, transporta un kuģniecības, finansu, kredita un naudas saimniecības
pašreizējā stāvokļa aprakstu; tā aptveŗ ražošanas un patēriņa jautājumus kā pilsētās, tā uz laukiem;
tā aptveŗ iekšzemes saimniecību un starptautiskās saimnieciskās attiecības; tā aptveŗ kā
sabiedriskās un publiskā rakstura labierīcības, tā arī pilsoņu, atsevišķu ģimeņu un pašvaldības
sabiedrību labklājību, tā aptveŗ divu gadu desmitu centienus un sasniegumus praktiskas dzīves
cīņas laukā.
Šai saimniecības stāvokļa aprakstā nevarēsim iztikt bez salīdzinājumiem un bez pieskaršanās
pašas notikumu norises aprakstam. Saimniecības dzīvē salīdzinājumiem ar iepriekšējo laika periodu
vai kaut kādi izvēlētu sākuma periodu aizvien ir liela nozīme, varbūt pat lielāka kā jebkuŗā citā
dzīves nozares aprakstā.
Saimniecības dzīves cīņā un panākumos liela loma apstākļiem, kādos darbs veicams un kādos
pati cīņa norisinās. Ar šiem apstākļiem, ko plaši apzīmē ar konjunktūras nosaukumu, tiek saprasti
gan polītiskie, ekonomiskie un citādi faktori, kuŗu iedarbības un sadarbības rezultātā izveidojas
reālā ekonomiskās dzīves līkne. Un apstākļi, kādos Latvijai nācies strādāt šais 20 gados gar savas
zemes materiālās kultūras veidošanas darbu, ir bijuši visai dažādi: brīžam tie ir vairāk traucējuši
nekā sekmējuši mierīgas dzīves jaunuzbūves darbu. Patstāvīgas valsts dzīves pašā sākumā ārējie
polītiskie apstākļi ievērojami traucēja mūsu Pasaules kaŗā izpostītās zemes sakārtošanu un
normālas dzīves uzsākšanu. Apmēram vēl divus gadus pēc atjaunotās valsts pasludināšanas Latvijas
zeme lielā mērā bija kaŗalauks. Rietumeiropa jau sen bija izbeigusies lielā asinsizliešana un sācies
dzīves atjaunošanas darbs, bet Latvijas tauta vēl bija spiesta cīnīties par savas tēvzemes robežu
nospraušanu, bija spiesta likt uz tēvzemes upuŗu altāŗa ne tikai pāri palikušos ietaupījumus, bet arī
savus tekošos dzīves ienākumus. 1919. gadā pašās beigās tika likvidēts kaŗš ar Bermonta kaŗaspēka
nodaļām Kurzemē, bet 1920. gada pirmajā pusē Latgale vēl bija kaŗalauks. Šie ārējie polītiskie
apstākļi ir viena no tām apstākļu grupām, par ko jau bija runa, kas ietekmē saimnieciskā darba
gaitu.
Bet ārējie polītiskie apstākļi nav vienīgie, kas ietekmē saimnieciskā darba gaitu. Valstis, kas
saistītas ar citām tautām un zemēm, gan polītiski, gan ar praktiskā darba saitēm, aizvien kļūst
atkarīgākas no starptautiskās saimniecības konjunktūras. Latvijas saimnieciskie sakari ar ārvalstīm
un citām tautām ir veidojušies aizvien ciešāki un sarežģītāki. Mūsu preču izvedumi uz ārvalstīm,
citu tautu ražojumu ievedumi Latvijā, ārzemju kapitālu piedalīšanās mūsu tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumos, Latvijas kuģniecības līdzdalība starptautiskos jūras tirdzniecības
pārvadājumos — tie būtu daži raksturīgākie veidi, kas izteic mūsu līdzdalību starptautiskā
saimniecībā. Šai līdzdalībai ir nācies raisīties un risināties visdažādākos starptautiskas konjunktūras
apstākļos, kas laupījuši mūsu dzīvei tās vienmērīgo plūdumu un svieduši to nevienmērīgos
augšupejošos un atkal atpakaļslīdošos viļņos. Konjunktūras svārstībām dažādos laikos ar vairāk vai
mazāk efektīviem panākumiem ir centusies pretimturēties valsts ekonomiskā polītika. Pirmajos
pastāvēšanas gados, kad pēc krievu, lielinieku un Bermonta kaŗaspēka rekvizīcijām mūsu zemkopju
klētis bija galīgi iztukšotas, pārtikai lemto mājlopu pulki iznīkuši un kad nācionālās armijas
apgādāšana tai pašā laikā bija dzīves akūtākais uzdevums, — valdībai nācās izdot rīkojumus par
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pārtikas produktu izvešanas aizliegumu. Šis viens no pirmajiem ievērojamākiem ārējās
tirdzniecības polītikas paņēmieniem, šie pirmie eksporta rēgulēšanas administrātīvie rīkojumi
raksturo mūsu zemes kādreizējo stāvokli, raksturo Latvijas saimniecības nabadzību un
noplicinātību atjaunotās valsts dzīves pirmajās dienās. Pieminēsim vēl citu laikmetu mūsu
saimniecības veidošanās gaitā, kas to jo dziļi ietekmējis un uzlicis šai saimniecībai zīmogu uz
ilgāku laiku. Mūsu naudas stabilizēšanas centienu laikmetā fiskālais muitas tarifs atstāja bez
aizsardzības mūsu dabiskās rūpniecības nozares un pat novārtā mūsu lauksaimniecības ražošanas
nozares. Tālāk nāk lielās pasaules saimniecības krizes laikmets, kas pirmo triecienu deva tām mūsu
saimniecības dzīves nozarēm, kuŗu struktūrā vai darbībā bija iezadzies visvairāk kļūdu. Pasaules
saimniecības krize dziļi ietekmēja mūsu zemes saimniecību it sevišķi tāpēc, ka tā sakrita ar lielo
garīgo un iekšpolītisko krizi mūsu zemē, kas savu atrisinājumu vēlāk atrada 1934. gada 15. maija
notikumos.
Polītiskas stabilitātes nodibināšana iekšzemē pēc 1934. gada, nācionālo ideju renesanses laikmeta
sākums, augšupejošas konjunktūras gaita starptautiskā saimniecībā un, galvenais, vienota griba un
nesatricināma ticība darbam — tie visi bijuši apstākļi, kas ievērojami ietekmējuši mūsu
saimniecību un saimnieciskās gaitas notikumu norisi. Tādā kārtā tīri saimnieciskas un brīžam arī
polītiskas dabas apstākļi ir tie, kas izskaidro mūsu sasniegumus, un atraisīt tagadējās saimnieciskās
Latvijas zīmējumu no notikumu gaitas brīžam kļūst neiespējami. Ja arī šai apcerējumā mēs
nevaram cerēt sniegt mūsu saimniecības dzīves attīstības gaitas pilnīgu notēlojumu, kas tad galā
izveidotu pārskatu par mūsu saimniecības tagadējo stāvokli, tad statisko un dinamisko momentu
veselīgs apvienojums vienīgi sniegs mums Latvijas zemes un tautas centienu un sasniegumu
pieņemamu ainu materiālās kultūras laukos.
Dzīves iešana uz priekšu, tāda uz priekšu iešana, par kādu mēs parasti runājam, atkarājas no pašu
cilvēku vēlēšanās iet uz priekšu, atkarājas no vēlēšanās pavairot savus dzīves izdevumus, atkarājas
no vēlēšanās uzlabot personīgo un sabiedrības dzīvi. Šīs vēlēšanās ir tās, kas stimulē darbu un
stimulē ražošanu. Šīs vēlēšanās tālāk atkarājas no neatlaidīgas gribas, darba prieka, darba prasmes,
atkarājas no vēlēšanās pārsniegt iepriekšējo dienu un iepriekšējo gadu sasniegumus. Tādā kārtā
materiālās dabas panākumiem aizvien ir tīri idejiski, garīgas dabas pamati. Un lai kāda līku loču
būtu mūsu saimniecības dzīves statistisko skaitļu rinda pagājušos 20 valsts pastāvēšanas gados,
visumā visa mūsu dzīve ir bijusi iešana uz priekšu un iešana uz augšu.
1. Dažādo laikmetu robežas saimniecības dzīvē lielos vilcienos izteic pārgrozības iedzīvotāju
skaitā un nodarbošanās veidos. Šai gadījumā, kad mēs gribam mest skatu uz mūsu saimnieciskās
Latvijas pagājušiem 20 gadiem, tāpēc nav lieki izsekot šīm vispārīgām pārgrozībām mūsu zemes
iedzīvotāju skaitā, jo šais pārgrozības ļoti spilgti saskatāmi tie lielā posta laikmeti, kādus mūsu
tauta pārdzīvojusi, bet arī uzplaukuma laikmeta zīmes šis iedzīvotāju skaits sevī aizvien nes. Kā
visu tautsaimniecisko vērtību ražotāji un patērētāji kādas zemes iedzīvotāji ir centrālā ass, ap kuŗu
griežas visa saimnieciskā darbība un rosība.
1914. gadā, pirms lielā Pasaules kaŗa, Latvijā skaitījās 2.552.000 iedzīvotāju. No šī skaita kaŗa
gados (1916. gadā) bija atlikuši ne vairāk kā 1.300.000. Vairāk kā 1 miljonu lielais iedzīvotāju
zudums arī bija lielākais tautsaimnieciskais zaudējums, kādu Latvijai nodarīja Pasaules kaŗa gadi.
Turklāt tie bija labākie un spēcīgākie vīri, kas bija iesaukti armijā, bez tam veselu apgabalu
iedzīvotāji bija kā bēgļi aizbraukuši uz Iekškrievijas guberņām.
Pēc kaŗa sākās Latvijas dzīvā spēka atguvumi. 1920. gadā Latvijā saskaitīts 1.596.131 iedzīvotājs.
Bēgļu atgriešanās kustība bija sākusies jau 1918. gadā, un nākošie gadi tad arī atdeva Latvijai viņas
zudušos dēlus un meitas. Ieceļotāju un izceļotāju kustība šai laikā ir liela. Ļaudis, kas kaŗa apstākļu
dēļ bija atsviesti šurp mūsu zemē, pēc lielā Pasaules kaŗa izbeigšanās nu devās atpakaļ uz savu
dzimteni. Bēgļu atgriešanās kustībai nozīmīgs ir laiks starp 1920. un 1925. gada tautas skaitīšanām.
Šai piecu gadu periodā Latvijas iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija 57.570, kamēr atgriezušos
bēgļu, gūstekņu, optantu un ieceļotāju skaits bija 218.859. Atskaitot izceļotājus 27.755 personas,
Latvijas patiesais iedzīvotāju pieaugums šai laikā ir 248.674.
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Līdz 1925. gadam kaŗa gados izceļojušo latviešu un Latvijas pilsoņu atgriešanās process faktiski
ir galā. Nākošā tautas skaitīšanas piecgades starplaikā lielāko iedzīvotāju pieaugumu jau dod
dabiskais pieaugums, pie kam izceļotāji ir pārsvarā par ieceļotājiem.
Un beidzot, 1935. g. tautas skaitīšanā mūsu zemes iedzīvotāju skaits jau ir sasniedzis 1.950.502
personas, kas ir vairāk kā pēdējā vispārējā (1897. gada) skaitīšanā pirms kaŗa, kad Latvijas
iedzīvotāju skaits tika aprēķināts 1.929.387. Pagājušos 20 gados lielās iedzīvotāju skaita svārstības
ir izbeigušas un iedzīvotāju pieauguma process ievadīts normālā gultnē. Turpmāk iedzīvotāju
pieaugums jau dibināsies uz dabisko pieaugumu. Reizē ar to mūsu zeme kļūst aizvien nācionālāka.
Sekojoši skaitļi izteic atsevišķo tautību lomu mūsu valsts pilsoņu kopējā skaitā (procentos): latviešu
— 77,0, vāciešu — 2,96, lielkrievu — 10,58, baltkrievu — 1,33, žīdu — 4,54, poļu — 2,22,
igauņu — 0,30, leišu — 0,65, pārējo tautību — 0,42.
2. Lielu tautsaimniecisku laikmetu īpatnības raksturo arī dažādības un atšķirības pilsētu un
lauku augšanas procesā. Lauki ir izturīgāki pret lielām un liktenīgām briesmām, kādas atsevišķas
tautas pārdzīvo. To pierāda arī mūsu tautas likteņu gaitas. Pasaules kaŗa brīvības cīņu un lielo
polītisko pārgrozību laikmetos pilsētu iedzīvotāju skaits daudz vairāk ir bijis pakļauts dažādām
svārstībām nekā lauku iedzīvotāju skaits. Tas lielais trieciens mūsu zemes iedzīvotājiem vispār, kas
jau tika minēts, pirmām kārtām tika vērsts pret mūsu pilsētām, sevišķi pret Rīgu. Rūpniecības
uzņēmumu evakuācija uz Iekškrieviju deva pirmo lielo triecienu Latvijas iedzīvotāju skaitam.
Dzīves apstākļu pakāpeniska pasliktināšanās pilsētās arī spieda pilsētniekus meklēt patvērumu uz
laukiem. Kaut arī apstākļi tur nebija vieglie, tad grūtos brīžos zeme aizvien visus ir barojusi, un arī
šoreiz tā deva patvērumu. Pilsētas par jaunu sāka augt pēc normālu apstākļu nodibināšanas valstī.
Šai ziņā Latvijā atkārtojās tā pati parādība, kas novērojuma visās Eiropas valstīs, proti, pilsētu
iedzīvotāju pieaugums uz lauku iedzīvotāju rēķina.
Mūsu Rīgā 1914. g. 1. janvārī skaitījās 520.000 iedzīvotāju, bet 1920. g. jūnijā no tiem pāri bija
palikuši tikai 185.137 iedzīvotāji. Bet no šā laika arī iesākās Rīgas iedzīvotāju skaita jauns
pieaugums. 1920. gada 31. decembrī Rīgas iedzīvotāju skaitu jau rēķina ap 225.000, 1925. gadā —
337.699, 1930. gadā — 377.917, 1935. gadā — 385.063, 1937. gadā — 388.000. Tā tad iedzīvotāju
skaits mūsu galvas pilsētā Rīgā Latvijas valsts patstāvības laikā ir vairāk kā dubultojies, salīdzinot
to ar viszemāko momentu valsts dzīves sākumā. Tas stāv sakarā un ir izskaidrojams ar dažādo
administrātīvo, kulturālo un citu centrālo valsts iestāžu koncentrāciju Rīgā, kā arī sakarā ar to, ka
pēdējos gados ievērojami nostiprinājušās pilsētu ražošanas nozares, kas strādā iekšzemes tirgum un
eksportam. Bet vissvarīgākais, kā jau teikts, ir vispārēju normālu apstākļu nodibināšanās, kas
sekmējuši nepārtraukti izveidotu pilsētu, to starpā Rīgas, augšanu. Pašos pēdējos gados valsts
saimniecības polītika domājusi par līdzekļiem, kā plānveidīgi izveidot arī citu pilsētu augšanu, un
par dažu centrālo valsts iestāžu pārvietošanu no Rīgas uz pārējām pilsētām. Latvijas zeme tomēr
joprojām ir lauksaimniecības zeme, un mūsu valsts iedzīvotāju ievērojamākais skaits dzīvo uz
laukiem. Lauku iedzīvotāju skaitu rēķināja 1920. g. — 1.192.729, 1925. gadā — 1.211.188, 1930.
gadā — 1.206.143, 1935. gadā — 1.239.939, 1936. g. 31. decembrī — 1.253.577.
3. Lai pārbaudītu slēdzienus par pilsētu un lauku iedzīvotāju pārgrozībām, kā arī slēdzienus par
iedzīvotāju skaita pārvērtībām dažādos mūsu vēstures laikmetos vispār, izlietosim arī citus skaitļus.
Statistikas iestādes ir nodibinājušas jēdzienu — strādājošie iedzīvotāji, t. i. tādi, kas aktīvi
piedalās saimniecības dzīves gaitā, atšķirībā no viņu piederīgiem, kuŗus šie strādājošie cilvēki
uztur. Ņemot pat vērā visus tos iebildumus, kādus statistikas iestādes min sakarā ar strādājošo
cilvēku nodarbošanās skaitļu salīdzinājumiem atsevišķos gados, atzīmēsim tomēr šai vietā dažus
skaitļus, kas palīdzētu mums gūt ieskatu par Latvijas iedzīvotāju nodarbošanās veidiem, kā arī
ieskatu par tautsaimnieciskā darba struktūrālām maiņām atsevišķos gados mūsu valsts patstāvības
laikā. Sekojošos gados no katriem 100 strādājošiem iedzīvotājiem Latvijā nodarbojās:

Ar lauksaimniecību un zveju

1897. g.
45

1920. g.
80

1925 g.
68
95

Rudzu pļauja.

Moderna pļaujammašīna līdz ar kūlīšu sējēju.

Rūpniecības darbā
Tirdzniecībā
Dažādās transporta nozarēs
Tiesās, policijā, valsts un komūnālā saimniecībā
Intelliģentā darba nozarēs
Apkalpotāju pienākumos
Pārējās darba nozarēs

20
5
2

7
2
2

11
5
3

1
2
13
12

2
1
1
5

2
2
3
6

1925. gada tautas skaitīšanas dati dod mums vispilnīgāko ieskatu par strādājošo cilvēku
sagrupēšanos pēc nodarbošanās nozarēm. Bet tie aptuvenie skaitļi, kādi publicēti pēc 1930. gada
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skaitīšanas datiem, arī apstiprina pārgrozības, kādas mēs jau konstatējām, proti, ka normālu
apstākļu atgriešanās ir sekmējusi pakāpenisku pilsētu nodarbošanās nozaŗu nostiprināšanos, reizē ar
to pilsētu augšanu u. t. t. Tā 1925. gadā no kopējā Latvijas strādājošo iedzīvotāju 1.123.392 lielā
skaita 767.268 vai, kā jau minējām, 68% nodarbojās lauksaimniecībā, kamēr pēc 1930. gada
strādājošo cilvēku nodarbošanās statistikas lauksaimniecības darbā nodarbojās 804.773 personas no
kopējā 1.215.743 lielā strādājošo skaita. Pārgrozības nelielas. Lielākas pārgrozības, turpretim,
notikušas ar strādājošo skaitu rūpniecībā un tirdzniecībā. Te skaitļi apstiprina to, ko teicām par
pārmaiņām pilsētu un lauku iedzīvotāju skaitā, un proti, ka kaŗa un neatkarības cīņu gados relātīvi
bija audzis lauku iedzīvotāju skaits, bet samazinājies pilsētu. No 1925. gada kopējā strādājošo
iedzīvotāju skaita 1.123.392 rūpniecībā bija nodarbināti 124.920 vai 11%. Jau pēc 1920. gada
rūpniecībā nodarbināto skaits bija ievērojami audzis: 1920. gadā rūpniecībā nodarbināto bija
saskaitīti 61.054 vai 6,6% no visa strādājošo skaita; 1930. gadā rūpniecībā nodarbināto skaits bija
163.922. Struktūrālās pārgrozības, kādas jau izpaudās pilsētu un lauku iedzīvotāju attiecībās,
apstiprina arī šie strādājošo cilvēku nodarbes skaitļi.
Tāpat tirdzniecībā. 1920. gadā tirdzniecībā nodarbināto bija 21.561 vai 2,3%, 1925. gadā —
54.114 vai 4,8% no kopējā strādājošo skaita (919.344 un 1.123.392).
1930. gada skaitīšanā tiek atzīmēts, ka ar tirdzniecību nodarbojas 63.635 personas no kopējā
1.215.743 strādājošo cilvēku skaita.
Strādājošie cilvēki — kā jau teikts, tie, kas no kopējā iedzīvotāju skaita aktīvi piedalās
saimnieciskā cīņā. Šo strādājošo cilvēku skaits pēc lielā Pasaules kaŗa visās zemēs ievērojami
audzis, it sevišķi tur, kur dzīves atjaunošanas darbs prasījis visu nācijas spēku apvienošanu. Sevišķi
liels šis skaits ir mūsu zemē, kas pats par sevi arī ir raksturīgi tam neatlaidīgam darbam, kādu
latviešu tauta pagājušos 20 gados ir veikusi. 1897. gadā pie daudz lielāka Latvijas iedzīvotāju skaita
saimniecības dzīvē aktīvi piedalījās 744.772 cilvēki, 1925. g. — 1.123.392. Ņemot pat vērā dažādās
aprēķina metodes, kādas lietotas abos gadījumos, neapšaubāmi ir konstatējams strādājošo cilvēku
skaita ārkārtīgs pieaugums mūsu valsts pastāvēšanas gados, pie kam sevišķi pieaugusi sievietes
loma mūsu aktīvā saimniecības dzīvē.
4. Lauku iedzīvotāju pārsvars mūsu zemē sociālā ziņā nodrošina zemniekiem noteicēju vietu
valsts polītiskā un sabiedriskā dzīvē, saimnieciskā ziņā, turpretim, — lauksaimnieciskās ražošanas
nozares ieņem galveno vietu tautsaimniecībā. No sākta gala te pat vistīrākai agrārpolītikai izaug
divējāda rakstura uzdevumi— sociālpolītiskie un saimnieciskie.
Valsts patstāvības pirmajos gados lauksaimnieku un vispār lauku iedzīvotāju sociālpolītiskā loma
bija augstākā mērā tīri valstspolītisks jautājums. Patstāvīga valsts dibinājās liela saimniecības
sajukuma un posta apstākļos, kad ideoloģiskā ziņā nebija viengabalainības, kad visradikālākās un
utopiskākās teorijas ļaužu domāšanā rada sev auglīgu zemi. Uz kādām sabiedrības aprindām tad lai
dibinātos jaunā valsts, kādas sabiedrības aprindas lai būtu tās, kas organizēti ietu valstspolītisko
upuŗu ziņā pašās pirmajās rindās? Tie valstsvīri, kas mūsu valsts dibināšanas dienās lika savu kārti
uz zemniekiem, uz mūsu lauku iedzīvotājiem, izvēlējās pamatus, uz kuŗiem mūsu atjaunotās,
patstāvīgās valsts ēka vēlākos gados arī tika uzcelta.
Šodien šī patiesība ir acīm redzama, bet savā laikā tas bija citādi. Arī lauku iedzīvotāju nācionālās
valsts ideoloģija bija jārada, jāorganizē. Latviešu zemnieku un zemes strādnieku saimnieciskie
pamati bija visai raibi un sadrumstaloti, un vajadzēja paiet daudziem gadiem, lai zemnieku un
zemes strādnieku nācionālpolītiskos ideālus nostiprinātu un, galvenais, lai nācionālpolītiskiem
ideāliem tiktu dots reāls pamats.
Latvijas agrārā reforma savā iznākumā ir galvenām kārtām saimniecības reforma, kas izveidojusi
Latviju par tipisku mazsaimniecību zemi ar tādai raksturīgām ražošanas nozarēm un
saimniekošanas veidiem. Bet mēs varam pieļaut, ka pašā sākumā agrārā reforma bija iedomāta kā
sociālpolītiskas dabas reforma, kuŗas uzdevumos bija kaldināt to nācionālo valstspolītisko
ideoloģiju, kāda bija nepieciešama atjaunotai, tikko nodibinātai valstij. Agrārā reforma ir lielākais
darbs, kāds mūsu valsts pastāvēšanas laikā veikts vienotas nācionālās valstspolītiskas ideoloģijas
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nodibināšanā un nācionālās saimniecības pamatu izveidošanā. Agrārā reforma novērsa jau
pieminēto zemnieku un zemes strādnieku ideoloģisko sadrumstalotību un nodibināja to vienību, kas
turklāt kādreiz vēlākos gados, 1934. g. 15. maijā, sastādīja kodolu visas tautas ideālu un centienu
sakaldināšanai vienā gribā un centienos.
Agrārā reforma ir tik varens, plaša vēriena notikums, ka tā no pašas pirmās dienas Latvijas
pirmskaŗa saimniecības pamatus gan tiesiski, gan ekonomiski radikāli pārveidoja un uzspieda savu
zīmogu visam mūsu turpmākam lauku īpašumu attiecību jautājumam, kā arī ražošanas veidam.
Agrārās reformas reālizēšana sākumā bija mēģinājumi dažādos pārspriedumos, statistikā u. t.t.
runāt par vecsaimniecībām, par jaunsaimniecībām u. tml., bet nākošie gadi rādīja, ar kādu spēku un
pilnību agrārās reformas iznākumā radītās saimniecības iekļāvās agrāk nodibināto saimniecību
skaitā, tā iznīcinādamas jaunkonstruētās atšķirības. Un tagad lauksaimniecībā mēs varam runāt tikai
par vienu saimniecību iekārtu, par vieniem zemnieku valstspolītiskiem ideāliem un par vienu
lauksaimniecības polītiku. Varam pat liecināt, ka taisni agrārreforma ir izveidojusi tagadējo
Latvijas saimniecību režīmu — tik liels spēks un tāda varenība ir piemitusi šiem pārkārtojumiem.
Lai dažos skaitļos — cik tas te nepieciešams — pieskartos agrārās reformas apmēriem, pieminēsim
tikdaudz, ka Centrālā zemes ierīcības komiteja 1920.—1936. gados ir piešķīrusi pavisam 192.123
dažāda rakstura zemju vienības, pie kam lielākais skaits no šiem piešķīrumiem ir nodots — vai nu
ilggadīgiem zemju lietotājiem un graudniekiem, vai arī bezzemniekiem. Saskaņā ar Satversmes
sapulcē 1920. gada 21. decembrī pieņemto likumu par valsts zemes fonda sadalīšanu, jaunās
saimniecības Latvijā bija dibināmas ne lielākas par 22 ha lauksaimnieciski izmantojamas zemes.
Pašos pamatos agrārā reforma pārveidoja Latgales seju, kur ar sādžu sadalīšanu viensētas šās mūsu
valsts daļas ārējā seja tika vairāk pielīdzināta pārējai Latvijai. Un tā nu tagad, pēc reālizētās
agrārreformas saimniecību skaits un to platība (pēc 1935. g. vispārējās sējumu un mājlopu
skaitīšanas ziņām) Latvijā izteicas šādi:
%%
Skaits

Īpašnieku saimniecības
232.978
Rentnieku saimniecības
30.108
Graudnieku saimniecības
4.476
Dienesta zemju saimniecības 8.136
275.698

Platība

no skaita

no platīb.

3.866.287
449.655
132.487
38.535
4.486.964

84,51
10,92
1,62
2,95
100,00

86,17
10,02
2,95
0,86
100,00

Pēc lieluma grupām šo saimniecību skaits un to platība sadalās:
Saimn.
skaits

Līdz 1ha
1—2„
2 —5 „
5 —10 „
10 —15 „
15 — 20 „
20 — 30 „
30 — 50 „
50 —100„
Pāri par 100 ha

44.078
11.611
22.878
44.089
39.689
38.167
35.448
24.302
14.365
1.071
275.698

Platība
(ha)

13.669
17.668
79.450
336.203
495.448
667.085
814.406
948.469
936.797
147.769
4.486.964

Skaits

%%
Platība

15,99
4,21
8,30
15,99
14,40
13,84
12,86
8,81
5,2l
0,39
100,00

0,31
0,39
1,77
7,49
11,04
14,87
18,82
21,14
20,88
3,29
100,00

5. Kādi ir bijuši lauksaimniecības polītikas ekonomiskie uzdevumi šais 20 gados un kādi bijuši šo
ekonomisko uzdevumu motīvi? Stipra lauksaimniecība — stipra valsts, tā varētu īsumā izteikt
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pagājušo divu gadu desmitu lauksaimniecības polītikas ekonomisko programmu. Kā jau to minējām
— stipra lauksaimniecība, stipra valsts — tas bija jau tīri sociālpolītiskās, nācionālās ideoloģijas
interesēs, bet ne mazāk arī visas nācionālās saimniecības interesēs. Bet strādāt gar
lauksaimniecības, kā ražošanas un patērētajās nozares, saimniecisku stiprināšanu, tas nozīmēja —
strādāt gar šās ražošanas un patērētājas nozares pilnīgu pārkārtošanu, brīžam gar jauniekārtošanu
pašos pamatos. Praktiskā valodā runājot, lauksaimniecības polītikas saimnieciskie uzdevumi šo 20
gadu laikā vispirms bija Pasaules kaŗa postījumu novēršana — postījumu, kādi bija izdarīti lauku
ēkās, lauku saimniecību dzīvajā un nedzīvajā inventārā; šie uzdevumi tālāk bija lauku būvniecība, it
īpaši sakarā ar agrārās reformas realizēšanu; vēl tālāk, šie uzdevumi bija— nenormālo agrārā
kredita apstākļu nokārtošana, lauksaimniecības ražojumu tirgus nodibināšana un izveidošana,
zemes kultūru attiecību uzlabošana, zemes ienesības pacelšana un dzīvā, kā arī nedzīvā inventāra
kvalitātīvā uzlabošana.
Apstāsimies dažos vārdos pie še atsevišķi vārdā sauktiem lauksaimniecības polītikas
saimnieciskiem uzdevumiem. Pasaules kaŗa postījumu novēršanai šie postījumi aizvien ir jāpiemin,
jo tie ir gandrīz vai lielākie aktīva posteņi patstāvīgas valsts dzīves sākumā. Lielais posts, kādu
Pasaules kaŗš nodarīja, milzu apmēros samazinādams dzīvā spēka krājumus, jau pašā sākumā tika
minēts. Evakuējoties uz Krieviju, lauksaimnieki, cik iespējams, dzīvo inventāru paņēma līdz, bet kā
ražotājs faktors tas mūsu zemē vairs nekad nav atgriezies. Lauksaimniecības rīki un mašīnas un citi
saimniecībā derīgi priekšmeti iznīka uz vietas kaŗa ugunīs. Lieli apgabali mūsu zemē gadiem ilgi
bija cīņu lauki, kur uzceltās ēkas tika nopostītas līdz pamatiem, iekoptie tīrumi samīdīti un pārvērsti
atmatās. Tāda bija vispārīgos vilcienos lauku aina patstāvīgās valsts sākumā.
Ir ļoti pamācīgi tagad, kad visur uzceltas jaunas ēkas, pāršķirstīt mūsu statistikas grāmatu pirmos
gada gājumus, lai ar tais iespiestiem skaitļiem, kas turklāt vēl nav diezgan pilnīgi, radītu atmiņā to
postu, kāds valsts dzīves sākumā klājās pār mūsu zemi. Valsts statistiskā pārvalde 1920. gadā
sniedza ziņas par nopostītām ēkām Latvijā — sniedza tās sakarā ar dzīves atjaunošanas darbu (tas
toreiz stāvēja rakstīts mūsu saimnieciskās rosības karogā!). Pēc šīm ziņām atgādināsim, ka
Vidzemē pilnīgi nopostīto ēku bija 11,96%, pa daļai nopostīto — 9,08°/o no visu Vidzemes lauku
ēku skaita; Kurzemē attiecīgie % skaitļi ir 3,49 un 9,66, Zemgalē 27,24 un 24,78, Latgalē — 5,04
un 14,29. Tādā kā Jaunjelgavas apriņķī gandrīz puse (44,54%) no visām lauku ēkām bija pilnīgi
noslaucītas no zemes virsus, bet 27,60% izpostītas pa daļai.
Agrārās reformas desmit gadu atceres gadījumā iznāca ievērojama grāmata, kuŗā, starp citu,
sakopotas rūpīgas ziņas par desmit gados, 1920.—1930. g. g. (šis laiks arī, galvenām kārtām, aptveŗ
mūsu lauku valsts pastāvēšanas gados veikto būvniecību) Latvijā uzceltām lauksaimniecības ēkām.
Pēc minētajā izdevumā uzdotajiem datiem Latvijā 1920. gadā bija pavisam 691.783 dažādu
lauksaimniecības ēku, nākošos 10 gados uzceltas 355.366 ēkas. Pēc pavisam zema ēku vērtības
aprēķina šais ēkās ieguldītā būvmateriālu un darba spēka vērtība sniedzas pāri par 573 miljoniem
latu. Šie līdzekļi, kādus lauksaimnieki un valsts ir ieguldījuši tikai tai dzīves atjaunošanas darbā,
kas zīmējas uz būvniecību, nekādi, lūk, nevar tikt izskaidroti ar iepriekš uzkrātiem kapitāliem vai
ietaupījumiem, bet gan vienīgi ar milzīgu vēlēšanos dzīvot, ar neizmērījamu vēlēšanos iet uz
priekšu un uz augšu, ar lielu ticību nākotnei.
Latviešu zemnieks ir novērsis ne tikai kaŗa postījumus, viņš ir radījis pavisam jaunu Latviju. Un
kad tagad, braucot pa dzelzceļiem, šosejām vai lauku lielceļiem acis glauž jauno Latvijas lauku
ainu, mēs arī te saprotam, ka dzīve pēc 20 gadiem ir iegājusi normālā gultnē un ka mēs varam sākt
domāt par jauniem uzdevumiem. Mēs izdarām pētījumus un noskaidrojumus par laukstrādnieku
māju celšanas iespējām, kalkulējam šās jaunās būvniecības iespējas, noskaidrojam piemērotākos
būvmateriālus.
Pēc statistiskiem aprēķiniem aŗamzemes platība Latvijā kaŗa gados bija samazinājusies par 27%.
Absolūtos skaitļos aŗamzemes platība pirms kaŗa bija 1.729.628 ha vai 28,3% no visas
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes platības. Mūsu valsts patstāvības gados aŗamzemes
platība no jauna sāk pieaugt. 1923. gadā to rēķina 1.698.425 ha vai 27,89% no visas
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Moderni arkli valsts fermā Lielplatonē.

Zemes izlīdzinātājs traktors darbā.

lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes platības, 1929. g. — 1.947.876 ha vai 31,46%, bet
1935. gadā — 2.113.684 ha vai 33,85%. Pļavu un ganību platība valsts patstāvības gados ir
mazinājusies: pirms kaŗa pļavu un ganību no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes
kopplatības bija 1.904.204 ha vai 31,1%, 1923. g. — 1.666.251 ha vai 27,36%, 1929. gadā —
1.718.289 ha vai 27,75% un, beidzot, 1935. gadā — 1.656.751 ha vai 26,54%. Salīdzinot ar
pirmskaŗa platību, 1935. gadā visas lauksaimnieciski izmantotās zemes platība ir pieaugusi par
136.603 ha un sastāda 60,39% no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes kopplatības, pret
59,4% pirms kaŗa. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes kopplatība Latvijā ir augusi no
6.118.236 ha pirms kaŗa līdz 6.243.776 ha 1935. g. Lauksaimnieciski neproduktīvo zemju platība
pakāpeniski samazinājusies. Tādā kārtā, blakus dzīves atjaunošanas darbam citās nozarēs, zemes
izmantošana lauksaimniecībā ir kļuvusi intensīvāka kā pirms kaŗa. Reizē ar to ir dota atbilde uz
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bieži cilāto jautājumu — vai agrārā reforma traucējusi vai sekmējusi intensīvāku zemes
izmantošanu.
Lielākas pārgrozības mūsu lauksaimniecībā pagājušos 20 gados notikušas lauksaimnieciski
izmantojamās zemes izlietošanā atsevišķu laukaugu sējumiem. Tādu labību, kā rudzu un miežu
sējumu platības, salīdzinājumā ar pirmskaŗa platībām, ir diezgan ievērojami samazinājušās. Tas
izskaidrojams ar to lielo pārkārtošanos, kāda notikusi visā mūsu saimniecību sistēmā pēc kaŗa,
sevišķi sakarā ar agrārās reformas realizēšanu. Mūsu saimniecību sistēmai piemērotākas ir kļuvušas
citas lauksaimnieciskās ražošanas, t. s. kvalitātes nozares, ka piensaimniecība, bekona ražošana,
putnkopība u. t. t. Tas, kā teikts, vispirms ir mūsu saimniecību sistēmas garā un, otrkārt, to diktē arī
mūsu lauksaimniecības ražojumu starptautiskā tirgus apstākļi. Šis pēdējais faktors mūsu
lauksaimnieciskās ražošanas lietā ir gluži jauns, tas ienāca tikai pēc patstāvīgas valsts
nodibināšanas, kad Latvijas lauku ražotāji daudzmaz nozīmīgā veidā pilnīgi par jaunu uznāca
starptautisko tirgu arēnā. Īsā laikā te noskaidrojās, ka ilgstoša izredze ir vienīgi lauksaimniecības
kvalitātes produktu eksportam, kādā virzienā tad arī sāka izkopties ražošana.
Rudzu sējumu platība 1909./1913. g. g. caurmērā bija 350,7 tūkstoši ha, kamēr 1937. gadā —
tikai 288,4 tūkst. ha. Un tad arī jāliecina, ka rudzu sējumu platība ir ievērojami augusi, jo 1920.
gadā šī platība bija tikai 196,7 tūkst. ha.
Miežu sējumu platība ir mazāka kā pirms kaŗa, kaut gan faktiski jau sasniegusi tos pašus
apmērus: 1909./1913. g. g. caurmērā 191,0 tūkst, ha, bet 1927. g.—181,5 tūkst. ha.
Ievērojami ir augusi ziemas un vasaras kviešu sējumu platība: 1909./1913. g. g. caurmērā tā bija
32,6 tūkst, ha, bet 1937. g. — 137,0 tūkst. ha. Pie tam kviešu sējumi iesāka pēc kaŗa, 1920. g., ar
15,7 tūkst, ha lielu platību. Ja agrāk Vidzemē bija mazāk pazīstami kviešu sējumi, tad pagājušos 20
gados Vidzemes interese par kviešu sējumiem ievērojami augusi. Pēc apgabaliem 1937. gada
kviešu sējumi sadalījās: Zemgalē — 40,1 tūkst. ha, Vidzemē — 33,7 tūkst. ha, Latgalē — 31,5
tūkst. ha, bet Kurzemē — 25,7 tūkst. ha. No atsevišķiem apriņķiem Jelgavas apriņķis 1936. g. ar
saviem 18.800 ha stāv pirmajā vietā, gandrīz dubulti pārsniegdams ikkatra cita apriņķa kviešu
sējumu platību. Auzu sējumu platība: 1909./ 1913. g. g. caurmērā — 305,9 tūkst. ha, 1937. g. —
335,2 tūkst. ha; linu 1909./1913. g. g. — 69,6 tūkst. ha, 1937. g. — 67,2 tūkst. ha. Sakarā ar
lopkopības resp. piensaimniecības nostiprināšanos ievērojami vairojusies kartupeļu, zirņu,
sakņaugu un citu dārzāju, āboliņa un citu tīruma zālāju platība:
Sējumu platība (1000 ha)

Kartupeļi
Zirņi
Sakņaugi un citi dārzāji
Āboliņš un citi tīruma zāļāji

1909. /1913. g. g. caurm.

79,6
23,3
—
258,3

1936. g.

119,8
39,4
52,4
535,6

Jaunā Latvijas valsts lauksaimniecība devusi pavisam jaunu kultūru — cukurbietes. To sējumu
platība no 1,7 tūkst, ha 1929. g. strauji augusi, sasniegdama 1936. g. — 11,7 tūkst. ha. Cukurbiešu
sējumi sastopami visos apgabalos, bet pirmajā vietā ar cukurbiešu kultūru aizņemts Jelgavas
apriņķis, kur 1936. g. bija vairāk kā puse no visas cukurbiešu sējumu platības.
Caurmēra ražas labībām joprojām ir svārstīgas, un šai ziņā iespējams runāt par nelielu pirmskaŗa
caurmēra ražu pārsniegumu. Uzlabojušās, turpretim, ir dažādu tīrumu zāļāju ražas. Caurmēra ražu
celšana ir jautājums, kam pēdējos gados ir piegriezta izcila vērība. Taisni šis valsts jubilejas gads ir
izsludināts par ,,ražu celšanas gadu". Ir notikušas vairākas apspriedes par šo jautājumu, gan ļoti
principiālas, gan ari vairāk techniskas dabas.
Lielus postījumus Pasaules kaŗš ir nodarījis lauksaimniecības dzīvajam inventāram. Ir salīdzināmi
skaitļi par mājlopu skaitu 1913. g. un 1920. gadā (1000 galvu):
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Zirgi
Liellopi
Aitas
Cūkas

1913. g.

1920. g.

320
912
996
557

251
746
947
465

%% no 1913. g. skaita

78,44
81,80
95,08
83.48

Tādā kārtā apaļos skaitļos var rēķināt, ka zirgu skaits bija samazinājies par 21°/o, liellopu —
18%, cūku skaits — par 16°/o.
Mājlopu skaita atjaunošanā, sevišķi kvalitātīvā sastāva uzlabošanā, valsts patstāvības gados ir gūti
ievērojami panākumi. Zirgu skaits 1936. g. jau bija 388.800 galvu, govslopu — 1.261.400 galvu,
aitu — 1.351.000 galvu un cūku — 674.400 galvu. Sakarā ar piensaimniecības strauju attīstību
īpaša vērība ir tikusi piegriezta piena lopu ieaudzēšanai. No kopējā govslopu skaita pēdējos gados
slaucamo govju skaits un ražotā piena daudzumi attīstījušies šādi:
Govslopu skaits Slaucamo govju skaits

1929./30.
1930./31.
1931./32.
1932./33.
1933./34.
1934./35.
1935./36.
1936./37.

978.400
1.026.300
1.116.900
1.153.100
1.155.800
1.157.600
1.274.900
1.261.400

721.190
728.400
745.200
784.300
802.900
807.100
875.000
880.300

Piena kopraža 1000 ton.

1.304
1.355
1.384
1.438
1.461
1.487
1.603
1.636

Lopkopības stingrās kontroles rezultātā izslaukumi palielinājušies gadu no gada un ražotā piena
kvalitāte uzlabojusies. Piena pārstrādāšana nostādīta uz rūpnieciskiem pamatiem
koppienotavās. Piensaimnieku sabiedrības faktiski ir izaugušas valsts patstāvības gados. Tās sāka
dibināties pirms kara; 1919. g. tādu piensaimnieku sabiedrību, kas darbojās, bija visā valstī 20, bet
1924. gadā — 319 ar 9464 lielu biedru skaitu. Piensaimnieku sabiedrību skaits visaugstākais bija
1928. g. — 465, pēc kam iesākās to apvienošanās, un 1936. gadā tādu piensaimnieku sabiedrību,
kas darbojās, bija 294 ar 56.585 lielu piena piegādātāju skaitu. Tai pašā 1936. g. bija 1403 piena
pieņemšanas stacijas. 1936. g. piensaimnieku sabiedrībās ražots 20.013 tonnu sviesta.
6. Kaŗa postījumu novēršanu lauksaimniecībā un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību pēc kaŗa
lielā mērā sekmēja pareiza priekškaŗa hipotekāro parādu nokārtošana un jaunā zemes kredita
organizācija Latvijā. Latvija jau labi ilgi priekš kaŗa pazina sistēmatiski noorganizētu ilgtermiņa
hipotēku kreditu, kuŗam savā laikā arī mūsu agrārapstākļu veidošanā bijusi sava nozīme, bet kas
aizņēmēju interesēm nav bijis diezgan labvēlīgs. It īpaši pēdējos gados priekš lielā Pasaules kaŗa
krievu valdības nodibinātās hipotēku kredīta iestādes apzinīgi nodarbojās ar polītiku, kuŗas nolūks
bija ja ne īsākā, tad ilgākā laika sprīdī atņemt latviešiem zemes īpašumus. Pēc kaŗa atjaunotās valsts
nodibināšanas sākumā mūsu noplicinātā zeme ar sagrauto ražošanu un izpostīto inventāru bija
apgrūtināta ar 109 milj. rubļu, kas sastāda apm. 290 milj. latu lielu ilgtermiņa parādu. Nav
noskaidroti īstermiņa hipotekāro apgrūtinājumu apmēri, bet speciālās iestādes aprēķinājušas, ka
šādu īstermiņa hipotekāro apgrūtinājumu summa sniedzas līdz 320 milj. latu. Tādā kārtā kopējais
hipotekārais apgrozījums mūsu valsts dzīves sākumā sastādīja 106 lati uz 1 ha lauksaimniecībā
lietojamas zemes. Ar šādiem parādiem apgrūtināta zeme nekādā gadījumā nebija spējīga novērst
kaŗa postījumus un atjaunot ražošanu. Nemaz nevarēja arī runa būt par to, ka šādā veidā atstāti
zemes apgrūtinājumi dotu iespēju atmaksāt kaut mazāko daļu kreditoriem.
Tāpēc mūsu agrārā kredita vēsturē un visā mūsu lauksaimniecības atjaunošanas gaitā liela nozīme
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ir Tautas padomes 1920. gada 18. marta likumam par agrāko līgumu un parādu nokārtošanu, kas
meklēja un atrada izlīdzinājumu starp aizņēmēju lauksaimnieku interesēm un kreditoru interesēm.
Šis likums samazināja lauksaimniecības parādu nastu līdz kādiem 10—13 milj. latu.
Pēc agrāko parādu nokārtošanas pacēlās jautājums par zemes kredita turpmāko organizāciju —
par nepieciešamām zemes kredita iestādēm un agrārā kredita polītiku. Šo jautājumu kārtošanu
1920. gadā uzsāka zemes kredita pārvalde. 1921. g. 4. novembŗa likums noteica bijušo Krievijas
agrārbanku likvidācijas kārtību. Šo banku izsniegtie aizdevumi bija atmaksājami zemes kredita
pārvaldei resp. Valsts zemes bankai. Ar 1921. g. 16. septembŗa rīkojumu arī vietējām zemes kredita
iestādēm bija uzdots likvidēties. Un kas zīmējas uz jauno agrārā kredita organizāciju, tad pēc
ilgākām debatēm par zemes kredita iestāžu dabu, par to attiecībām pret valsti un citiem
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jautājumiem Satversmes sapulce 1922. g. 21. martā pieņēma Valsts zemes bankas statūtus, nostādot
šo iestādi kā valsts uzņēmumu ar valsts tiešu garantiju. Zemes banka tad nu arī ir šī iestāde, kas
neatlaidīgā un klusā darbā pagājušos valsts patstāvības gados ir strādājusi lielo zemes agrārā kredita
organizēšanas darbu un izdarījusi pašu kreditēšanu tiklab attiecībā uz agrāro reformu, kā arī uz
lauksaimniecības atjaunošanu. Pagājušajā gadā Valsts zemes banka atzīmēja savu 15 gadu darbību
un sakarā ar šo darba jubileju publicēja ziņas par bankas aizdevumiem, kādus tā piešķīrusi 15 gadu
laikā. Kopējā aizdotā summa ir 312,2 milj. latu, no šīs summas 50% izsniegti tieši
lauksaimniecībai, 6,3% — lauku rūpniecībai, 5,4% — spēkbarībai un mākslīgiem mēsliem, 25%
pārņemtas izpirkšanas maksas un 13,3% — pārņemti parādi. Visplašākos apmēros aizdevumi
izsniegti no 1926. līdz 1930. gadam, jo šai laikā notika jauniedalīto saimniecību straujāka
apbūvēšana un korroborēšana. Šo piecu gadu laikā izsniegti aizdevumi par 170,3 milj. latu, sastādot
caurmērā 34 milj. latu gadā. Starp tiem aizdevumiem, kas izsniegti tieši lauksaimniecībai un kas ir
vislielākie Valsts zemes bankas aizdevumu grupā, pirmo vietu ieņem aizdevumi lauku būvniecībai,
kas Valsts zemes bankas 15 darbības gadu laikā izsniegti 107 tūkst, saimniecībām, 109,5 milj. latu
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kopsummā. Lauksaimniecības inventāra iegādāšanai izsniegti 8,9 milj. latu, no šīs summas vairāk
kā puse izsniegti pirmajos pēckaŗa gados zemes apstrādāšanai trūkstošo zirgu iegādei. Aizdevumi
lauku rūpniecībai kopsummā sastāda 19,6 milj. latu, lielākā daļa no tiem izsniegta pienotavu
ierīkošanai: 558 piensaimnieku sabiedrības saņēmušas 11 milj. latu. Ar šo pienotavu tīkla
nodibināšanu, kuŗa apmēru jau minējām, arī izskaidrojas šīs mūsu jaunās ražošanas nozares
nodibināšanās.
Valsts zemes bankai liela loma bija arī lielās pasaules saimniecības krizes laikā, pārkārtojot
lauksaimnieku aizdevumus piemēroti pārgrozītiem naudas apstākļiem.
7. Tās darbības rezultātā, kādu latviešu zemnieki attīstīja, atjaunojot kaŗā izpostīto zemi un
pārveidojot Latvijas lauksaimnieciskās ražošanas nozares, radās latviešu lauksaimniecības
ražojumu starptautiskais tirgus. Vārda vispilnīgākā nozīmē šis tirgus radīts Latvijas patstāvības
laikā. Ja mēs runājam par Latvijas un Rīgas priekškaŗa ārējo tirdzniecību, tad šī tirdzniecība pa
lielākai daļai ir ar transittirdzniecības raksturu un tai pavisam mazs sakars ar mūsu zemes
produkciju un darbu. Un, kā jau teikts, patstāvīgās Latvijas laikā Latvijas ražojumu starptautisko
tirgu nodibināja latviešu lauksaimnieki ar savu kvalitātes produktu eksportu. Šis lauksaimniecības
ražojumu eksports ir sasniedzis lielus apmērus: pēdējos gados mūsu ārējās tirdzniecības statistika
rāda, ka lauksaimniecības ražojumi sastādījuši 33,8— 50,4% no visas eksporta vērtības, neskaitot
koku materiālu izvedumus. Sviesta eksporta izvedumos 1921./1925. g. g. caurmērs rāda 11,3 milj.
latu lielus izvedumus, kamēr 1937. gadā sviests eksportēts par 45,4 milj. latu. Gaļa visādos veidos
1921./1925. g. g. caurmērā izvesta par 1,3 milj. latu, bet 1937. g. visāda veida gaļas izvedumi
sastādīja 4,5 milj. latu; no šī daudzuma bija 1,9 tūkst. t bēkona, 3,7 milj. latu vērtībā. Valsts sākumā
starp lauksaimniecības ražojumiem ārējā tirdzniecībā minami lini. 1921./1925. g. g. caurmērā linu
eksportēts par 31,9 milj. latu, bet 1937. g. — 12,7 milj. latu. Ievērojama lauksaimniecības ražojumu
nozare ir — sēklu eksports. Āboliņa un timotiņa sēklu eksporta vērtība 1937. g. sasniegusi 5,5 milj.
latu, bet linsēklu tai pašā gadā eksportēts par 1,4 milj. latu.
8. Dodot šo pārskatu par darbu kaŗa postījumu novēršanā, lauksaimnieciskās ražošanas attīstības
labā un par jaunām ražošanas nozarēm, vairākkārt jau ir nācies pieskarties gan tīri garīgas, gan arī
materiālas dabas apstākļiem, kas veikto darbu izskaidro un kas šo darbu ir sekmējuši, īpaši vēl še
būtu minama tā lauksaimnieciskās ražošanas un tirdzniecības organizācija, kas šinī dzīves
atjaunošanas un izveidošanas darbā bijusi ļoti nozīmīga. Pirmajā vietā katrā ziņā ir atzīmējami tie
lauksaimniecības kopdarbības pasākumi, kas visdažādākās nozarēs pagājušos 20 valsts
pastāvēšanas gados ir nodibinājušies. Šai pārskatā bija jau minētas piensaimnieku sabiedrības, kas
dibinātas un darbojušās uz kopdarbības (agrāk sauktiem kooperācijas) pamatiem. Uz šādiem
pašiem kopdarbības pamatiem dibinātas un darbojas arī liels skaits patērētāju biedrību, krājaizdevu
sabiedrību, savstarpīgo ugunsapdrošināšanas un citāda veida sabiedrību. Tā, piemēra dēļ, 1936.
gadā darbojās 194 patērētāju biedrības ar 27.580 biedriem, 605 kreditkooperātīvi ar 205.495
biedriem, 400 savstarpīgās ugunsapdrošināšanas biedrības ar 99.778 biedriem u. t. t. Kopdarbības
principu izkopšanā liels solis tika sperts uz priekšu vēl pagājušajā gadā, kad 18. jūnijā iznāca
likums, kas atcēla pašā valsts sākumā, 1919. gadā, izdotos noteikumus par kooperātīvām
sabiedrībām, kā arī visus vēlākos likumus un rīkojumus, kādi izdoti sakarā ar tiem. Jaunais likums
par kopdarbības sabiedrībām un to savienībām pašos pamatos pārveido šo ražošanas un
tirdzniecības uzņēmuma veidu dibināšanu un darbību. Jaunais likums paredz, ka kopdarbības
sabiedrību veidi turpmāk var būt: krājaizdevu sabiedrības, savstarpīgās apdrošināšanas biedrības
(biedru dzīvības, mantas vai citu interešu apdrošināšanai uz savstarpības pamatiem), patērētāju
biedrības, kopiegādes un kopiepirkšanas sabiedrības, sabiedrības lauksaimniecības un zvejniecības
ražojumu kopīgai pārstrādāšanai un pārdošanai, biedrības mašīnu un citu darba rīku kopīgai
lietošanai, arteļi u. t. t. No tā redzams, ka kopdarbības sabiedrībām paredzama vēl lielāka loma kā
līdz šim un tieši lauksaimnieciskās ražošanas un lauksaimniecības produktu tirdzniecības
organizēšanas laukos. Pagājušos 20 gados mēs esam tikuši tik tālu, ka atšķirībā no agrākā
uztvēruma par kopdarbības sabiedrību mērķiem jaunais likums, blakus tīri komerciāliem
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uzdevumiem, ne mazāku vērību piegriež garīgās labklājības un audzināšanas uzdevumiem. ,,Katras
kopdarbības sabiedrības uzdevumos ietilpst savu biedru audzināšana apvienotai pašdarbībai,
pašpalīdzībai un pašpārvaldībai, kā arī savu biedru pavarda, mājas, sētas un uzņēmumu uzturēšanai
un nostiprināšanai, ar to radot drošu dzīves pamatu ģimenei un dzimtai." Te likumdošanas
saimnieciskie mērķi ir organiski saplūduši ar sociālpolītiskiem.
Jaunajā kopdarbības sabiedrību organizācijā bez tam ienests ievērojams jauninājums, kas rada
atsevišķām kopdarbības organizācijām arī stipru materiālu aizmuguri. Tas panākts, izdodot likumu
par kopdarbības fondu un likumu par valsts drošības fondu krājaizdevu sabiedrībās iemaksātiem
noguldījumiem. Abi šie likumi pieņemti Ministru kabineta sēdē 1938. g. 17. janvārī.
Blakus kopdarbības uzņēmumiem ražošanā un tirdzniecībā minamas arī lielās centrālās
organizācijas, kas ilgākā vai īsākā darbības laikā bijušas nozīmīgas lauksaimniecības ražojumu
izvērtēšanā un tirgus noorganizēšanā. 1921. g. 18. augustā nodibinājās Latvijas Piensaimniecības
centrālā savienība, kas 1937. gadā reorganizēta un darbojas tālāk mūsu sviesta eksporta laukā ar
nosaukumu ,,Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība". Bez sviesta šī sabiedrība eksportē arī sieru
un olas. Akciju sabiedrība ,,Bekona eksports" darbojas ar 3 fabrikām — Rīgā, Valmierā un Liepājā.
Valmieras un Liepājas fabrikas galvenā kārtā ražo bekonu, bet Rīgas fabrika — gaļas konservus un
citus gaļas izstrādājumus. Šī sabiedrība 1937. gadā iepirkusi no lauksaimniekiem dažādus mājlopus
par 19 milj. latu, un šās sabiedrības eksports šai pašā laikā sasniedzis apm. 16 milj. latu. 1935. g.
10. septembrī iznāca likums par sēklu tirgus kārtošanu. Sakarā ar šo likumu tai pašā laikā dibināta
akciju sabiedrība ,,Latvijas Centrālais sēklu eksports" sēklu uzlabošanai un eksporta tirdzniecībai.
Šās sabiedrības lielo lomu mūsu lauksaimniecības ražojumu tirgū nodibina tas apstāklis, ka tai
vienīgai ir tiesības eksportēt un importēt āboliņa, timotiņa un pļavu zāļu sēklas, tāpat arī kartupeļus.
Ja arī linsēklu, labības, pākšaugu un citās sēklu eksporta nozarēs darbojas vēl citi uzņēmumi, tad
praktiski tikpat kā viss eksports koncentrējas šai sabiedrībā. Vēl lielāka loma šai sabiedrībai ir
mūsu lauksaimnieku apgādē ar labu sēklas materiālu. 1937. gada 20. janvārī saskaņā ar likumu par
ādu un vilnas tirdzniecību nodibināta akciju sabiedrība ,,Ādu un vilnas centrāle". Šās sabiedrības
uzdevumos ietilpst iekšzemes jēlādu tirdzniecība un ādu eksports.
Šīs īsās piezīmes par mūsu lielajām lauksaimniecības organizācijām nav stādījušas sev par mērķi
dot pārskatu par šo sabiedrību darbību, bet atzīmēt tās vienīgi kā illūstrāciju tai mūsu
lauksaimnieciskās ražošanas un lauksaimniecības ražojumu tirdzniecības attīstības gaitā, kuŗas
liecinieki mēs šodien esam. Iedziļinoties šo sabiedrību darbības sīkumos, mēs varēsim iepriekšējo
gadu darbā konstatēt arī vienu vai otru trūkumu un kļūdu, kas ieviesusies tāpēc, ka mēs savos
pasākumos bijām daudzreiz jauni iesācēji. Bet visumā šo organizāciju nolūks ir bijis panākt to, lai
lauksaimnieks par savām ražotām precēm saņemtu pēc iespējas lielāko tiesu un lai mazāki būtu
sterilie starpniecības izdevumi. Ja pieminēsim vēl tikai to, ka valdības polītika ar cietām
lauksaimniecības ražojumu cenām ir centusies panākt to pašu, it īpaši saimniecības krizes laikā, kad
lauksaimniecības produktu cenu krišana bija katastrofāla, tad mēs lielos vilcienos arī būtu minējuši
tos faktorus, kas izskaidro un dara saprotamu mūsu lauksaimnieciskās ražošanas attīstības gaitu
20 gados vispār.
9. Latvija tā tad ir galvenām kārtām lauksaimniecības zeme. Ne tikai tie 68°/o no strādājošiem
iedzīvotājiem, kas nodarbināti lauksaimniecībā tieši, ne tikai tie raksturo Latviju kā
lauksaimniecības zemi, bet arī lauksaimniecības ražojumu pārstrādātāji rūpniecības uzņēmumi, arī
tirdzniecības pasākumi, kas eksportē zemes un lauksaimniecības produktus, viss tas piešķiŗ šai
zemei lauksaimniecības valsts raksturu un neļauj darba ļaudīm atsvešināties no galvenās bagātību
nesējas — zemes.
Īsi pirms Pasaules kaŗa Latvijā izpaudās stipras rūpniecības attīstības tendences. Ja mūsu
rūpniecības attīstības vēsturē iezīmīgs brīdis ir jau 1721. gadā noslēgtais Nīstādes miera līgums, kas
izbeidza toreiz postošos kaŗus un kuŗam sekoja ilgāks miera laikmets ar ievērojamām tirdzniecības,

107

Latviešu tvaikonis ,,Turaida" pie elevātora Rīgas ostā.

Koku pludināšana Gaujā.

rūpniecības un amatniecības sekmēšanas tendencēm, tad par vēl straujāku rūpniecības attīstības
sākumu var runāt ap 19. gs. 20. gadiem. Līdz tam laikam bija notikušas sekojošās rūpniecības
veicinātājas pārmaiņas: 1) iedzīvotāju skaits bija pieaudzis, 2) Rīgas pilsoņu turība bija vairojusies,
3) Krievijas valsts sāka reālizēt noteiktu muitas polītiku (finansu ministra grāfa Kankrina laikā no
1823. līdz 1844. g.). Kaut ar ierobežojumiem, šai laikā amatniecībā atļāva darboties arī tādiem
strādniekiem, kas nepiederēja pie cunftēm. Rīgā 1834. g. bija 33 rūpniecības uzņēmumi ar 1593
strādniekiem, bet 1854. g. jau 84 uzņēmumi ar 4763 strādniekiem. Nākošais Rīgas rūpniecības
attīstības laiks iesākās ap 19. gs. sešdesmitajiem gadiem. Ievērojamākais notikums, kas iezīmēja šā
laikmeta sākšanos, bija dzelzceļtransporta nodibināšana Latvijā.Vakareiropā pirmās dzelzceļlīnijas
ar praktisku transporta līdzekļu nozīmi bija nodibinātas 19. gs. trīsdesmitajos gados. Rīga
dzelzceļsatiksmes tīklā ieslēdzās pakāpeniski: 1) Rīgas Daugavpils līniju atklāja 1861. gada 12.
septembrī; 2) Rīgas Jelgavas līniju 1868. g. 21. novembrī (pagaŗinājumu līdz Mažeiķiem 1873. g.
1. nov.); 3) Rīgas Mīlgrāvja līniju 1872. gada 1. jūnijā; 4) Rīgas Tukuma (Jūrmalas dzelzceļu)
— 1877. g. 21. septembrī (pagaŗinājumu līdz Ventspilij 1894. g. 16. novembrī); 5) Rīgas
Pliskavas līniju 1889. g. 22. jūlijā. Dzelzs tiltu pār Daugavu atklāja satiksmei 1875. g. 1.
janvārī. 1866. g. nodibinājās vispārējā amatniecības brīvība, kas pavēra brīvāku ceļu rūpniecības
attīstībai. Pēc Rīgas vaļņu nojaukšanas 1857. gadā Rīgas rūpniecības dzīve arī it kā ārēji atraisījās
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no saitēm, kas to turēja cunftu iekārtas sastingumā. Katrs gads nesa kaut ko jaunu. Ap 70. g.
sākās plašākos apmēros māju iepirkšana uz laukiem. Muižnieki ieguldīja iegūto naudu Rīgas
rūpniecībā un bankās. Rīgas veikalu dzīve dabūja plašāku vērienu sakarā ar dienvidostu slēgšanu
krievu un turku kaŗa dēļ. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados sāka dibināties akciju
sabiedrības — šis lielrūpniecības uzņēmumiem piemērotais uzņēmumu tiesiskais veids.
Rūpniecības tirgu ziņā plašas izredzes atvēra Krievijas iekšējais tirgus un valdības eksporta
polītika. Dzelzceļtransporta nodibināšanās faktiski padarīja pārstrādātājas rūpniecības atrašanās
vietas neatkarīgas no izejvielu un kurināmā materiāla iegūšanas vietām, kamdēļ tad arī Rīgā un
Latvijā vispār varēja nodibināties un darboties rūpniecības uzņēmumi, kuŗiem pēc mūsu tagadējās
uztveres še it kā nebija dabisku pamatu. Un tā 1910. gadā — īsi priekš Pasaules kaŗa — Latvijas
rūpniecības uzņēmumu skaits bija pieaudzis līdz 782 ar 93.345 strādniekiem. No strādnieku
kopskaita 83.736 nodarbojās lielos uzņēmumos, kas nodarbināja 50 un vairāk strādnieku. Latviešu
apķērīgā daba sekmēja augsti kvalificēta strādnieku kadra nodibināšanos. Pasaules kaŗš Latviju
sastapa ar samērā augsti izveidotu rūpniecību un kvalificētiem rūpniecības strādniekiem.
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Asāko triecienu, kā jau to minējām, kaŗš deva pilsētām, pirmām kārtām Rīgai un vispār pilsētu
nodarbības nozarēm. Jau gandrīz pašā kaŗa sākumā rūpniecības mašīnas tika evakuētas uz
lekškrieviju. Nekad vēl nav īsti precīzi noskaidrots, kādas vērtības evakuācijā ir aizvestas no
Latvijas. Fabriku ēkas tika sagrautas, rūpniecības darbā derīgie cilvēki iesaukti armijā vai arī
izklīdināti pa visu pasauli.
10. Rūpniecības atjaunošana patstāvīgas valsts laikā pārskatāmības dēļ ļaujas iedalīties 4
laikmetos: 1) rūpniecības atjaunošanas periods, 2) brīvās attīstības laikmets, 3) pasaules
saimniecības krizes periods un 4) organiskās plānsaimniecības laikmets, sākot ar 1934. g. 15.
maiju. Rūpniecības atjaunošana visos šais laikmetos ir bijusi reizē — atjaunošana un arī
pārkārtošana.
Pēc neatkarības cīņām 1920. gada 11. augustā Latvija noslēdza miera līgumu ar Krieviju.
Rūpniecības atjaunošanai galvenais šķērslis bija rūpniecības mašīnu trūkums, kamdēļ arī miera
līgumā Latvija centās ievest noteikumu, un faktiski tāds arī tika uzņemts, ka Latvija saņems atpakaļ
no Krievijas reizē ar citām aizvestām mantām arī rūpniecības mašīnas. Praktiskas nozīmes šim
noteikumam priekš Latvijas rūpniecības atjaunošanas tomēr nav bijis, jo kaŗa gados visas uz
Krieviju aizvestās mašīnas bija gājušas zudumā vai arī pēc noslēgtā miera līguma tur netika
atrastas. Stājoties pie rūpniecības atjaunošanas, mašīnas tātad nācās ievest no ārzemēm. Tāpat kā
lauksaimniecības darbā, arī rūpniecībā ķērās pie dzīves atjaunošanas ar lielu entūziasmu. Tika
nodibināta un pastāvēja īpaša Tirdzniecības un rūpniecības ministrija, kas rūpējās par rūpniecības
atjaunošanu. 1921. gada 15. aprīlī Latvijas Satversmes sapulce pieņēma likumu par dažādiem
atvieglinājumiem rūpniecības atjaunošanā, kas raksturo tā laika noskaņojumu rūpniecības iestāžu
atjaunošanas lietās. Likums nosaka, ka agrāko rūpniecības iestāžu atjaunošanai vai paplašināšanai
un jaunu rūpniecības iestāžu dibināšanai no 1921. g. 1. aprīļa līdz 1926. g. 1. aprīlim ir atļauts zem
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas kontroles ievest bez muitas no ārzemēm mašīnas, aparātus
un to piederumus, kā arī ar tirdzniecības un rūpniecības ministra atļauju minēto rūpniecības iestāžu
izbūvei vajadzīgos materiālus. Tāpat ražošanai vajadzīgās jēlvielas un kurināmo materiālu tai pašā
5 gadu periodā atļauts ievest bez muitas. Zem Tirdzniecības un Rūpniecības ministrijas kontroles
ražošanai un pārstrādāšanai vajadzīgos pusfabrikātus bija paredzēts atļaut ievest bez muitas 3 gadu
laikā, ja gadījumā šos pusfabrikātus Latvijā neražotu. Tāpat bija paredzēts 3 gadu laikā atsvabināt
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus no tirdzniecības un rūpniecības papildu nodokļa un
nekustamu īpašumu nodokļa, ciktāl tas attiecas uz nekustamo īpašumu, kas uzskatāms par darbā
esošās rūpniecības iestādes piederumu, kā arī no vērtības nodokļa, ja šīs rūpniecības iestādes 3 gadu
laikā nepāriet citās rokas. Tas bija vesels autonomās polītikas plāns rūpniecības atjaunošanai. Jau
agrāk, 1919. gada 19. septembrī bija izdoti noteikumi par 1919. g. 4. augustā atvēlētā l milj. rubļu
lielā kredita izlietošanu rūpniecības atjaunošanai.
Šis romantisma laikmets rūpniecības polītikā turpinājās īsu brīdi. Jauni plāni un jaunas vajadzības
pārvilka šiem lēmumiem svītru. Toreiz darbu kārtībā nāca Latvijas valūtas stabilizēšanas uzdevumi,
kuŗu reālizēšanai tikko minētie protekcionistiskās dabas likumi bija šķērslis ceļā. Ministru kabinets
1921. gada 19. jūlijā nolēma Tirdzniecības un rūpniecības ministriju pievienot Finansu ministrijai:
turpmāk lai pastāvētu tikai viena ministrija ar Finansu ministrijas nosaukumu. Šis lēmums bija
zināmā mērā simptōmatisks, jo rūpniecības lietas it kā tika novirzītas otrā plānā. 1921. gada 20.
jūlijā stājās spēkā 7. jūlijā 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā izdotais muitas tarifs, kas bija
ievadījums jaunai naudas polītikai. Jaunajā tarifā muitas nodokļa likmes bija norādītas zelta frankos
un ievestas vispār specifiskās muitas. Šis muitas likums atcēla 1921. g. 15. aprīļa likuma protekcionistisko pantu noteikumus. Šo pašu muitas tarifu skatīja cauri likumdošanas iestāde, un 1922.
g. 23. maijā Satversmes sapulce ar nelieliem grozījumiem pieņēma gadu iepriekš valdības
izsludināto muitas tarifu. Muitas tarifa vispārīgie noteikumi gan paredzēja, ka mašīnas un mašīnu
daļas uz 1921. gada 15. aprīļa likuma pamata arī ielaižamas bez muitas un samaksātā muita
atmaksājama, ja Tirdzniecības un rūpniecības ministrija paspējusi atļaujas izdot. 1921. g. 15. aprīļa
likuma protekcionistiskos pantus tomēr arī šis muitas tarifs nākotnē atcēla. Kā jau teikts, tā bija
110

Ledlauzis ,,Krišjānis Valdemārs".

Kr. Valdemāra jūrskola Rīgā.
Priekšplānā latviešu tvaikonis ,,Rauna".

sagatavošanās priekšā stāvošai naudas reformai; 1922. g. 3. augustā arī tika izdoti noteikumi par
naudu.
Autonomās saimniecības polītikas laukā rūpniecība pēc tam it kā atstāta jau bez lielākas
ievērības. Rūpniecības mašīnu imports turpinājās, jo jauno fabriku ierīkošana un produkcijas
atjaunošana bez tā iztikt nevarēja. Un tomēr pirmo periodu, ko apzīmējām par rūpniecības
atjaunošanas periodu, par nobeigtu uzskatīt vēl nevar. Uz šo pašu periodu attiecas daži notikumi
saimniecības polītikas līgumu laukā. Saimniecisku attiecību kārtošanas sākumi ar PSRS bija vesels
iezīmīgs un raksturīgs laikmets visu Baltijas valstu attiecībās pret šo valsti. Vispirms jau 1920. gadā
Igaunija Tērbatā noslēdza miera līgumu ar PSRS, kuŗā bija klauzulas par saimniecisko attiecību
kārtošanu. Latvijas un PSRS 1920. g. 11. augustā noslēgtā miera līguma saimniecisko nozīmi jau
pieminējām, runājot par Latvijas rūpniecības mašīnu reevakuācijas problēmu. Vispār šis līgums
lika pašus pirmos pamatus Latvijas un PSRS saimnieciskai sadarbībai, jo bez rūpniecības mašīnu
jautājuma arī dažas citas ekonomiskas dabas problēmas šai līgumā ir skartas. Šīs problēmas
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izrietēja vai nu no Latvijas un PSRS priekškaŗa attiecībām, vai arī bija izaugušas no tām
pārgrozībām, kādas bija notikušas pēc Pasaules kaŗa. Šai sakarā tad arī starp Latviju un PSRS ir
noslēgti vairāki ekonomiskas dabas līgumi un konvencijas, kā, piem., jau pirms miera līguma —
1920. g. 12. jūnijā Maskavā parakstītais līgums par Latvijas bēgļu reevakuāciju, tad 1921.
g. 26. februāŗa līgums par tiešo pasažieru un preču transportu, 1921. g. 3. martā Rīgā parakstītais
pagaidu līgums par pasta un telegrafa satiksmi starp abām valstīm u. c. Tas līgums, par ko še
gribam runāt kā par atzīmējamu notikumu Latvijas rūpniecības attīstībā, ir 1927. gada 2. jūnijā
starp Latviju un PSRS noslēgtais tirdzniecības līgums.
Šā līguma pastāvēšanas laikā Latvijas sabiedrības doma ļoti bieži nodarbojās ar jautājumu par šā
līguma nozīmi Latvijas rūpniecībā un tautsaimniecībā vispār. Mēs vēlāk pāris vārdos arī
pieskarsimies šā līguma ietekmei un iedarbībai uz Latvijas tautsaimniecību, izejot no mūsu dzīves
reālām īpatnībām un vajadzībām, bet jāatzīst, ka Latvijas un PSRS tirdzniecības līgums toreiz tīri
objektīvi raugoties deva mums lielāku kontrpartiju, nekā to kādā citā līgumā mēs vēlāk būtu
dabūjuši. Tas bija laikmets, kad PSRS meklēja pēc saimnieciskiem sakariem ar Vakareiropu.
Līgumi ar Baltijas valstīm no PSRS puses tika sagatavoti kā ēsma Vakareiropas valstīm, kamdēļ arī
tie pēc sava satura tīri apzinīgi bija sagatavoti treknāki. Tiesiskais pamats, uz kāda Latvija un PSRS
mēģināja izbūvēt savas īpašās tālejošākas attiecības, bija t. s. Krievijas klauzula, kas kā territōriāls
izņēmums no vislielākās labvēlības klauzulas deva abām valstīm iespēju izveidot speciālu muitas
režīmu. Bija nepieciešams ilgāks sagatavošanās laiks, kamēr Krievijas klauzula ieguva savas
pilsoņu tiesības. Kā ievērojamākais solis Krievijas klauzulas atzīšanā ir Latvijas un Lielbritanijas
tirdzniecības līguma 7. pants, kuŗā atzītas Latvijas tiesības uz šo izņēmumu no vislielākās
labvēlības principa. Tad nu arī Latvijas un PSRS 1927. g. 2. jūnija tirdzniecības līgums satur īpašu
muitas konvenciju ar ievērojami reducētām likmēm, kādas piemērojamas abu līgumslēdzēju valstu
precēm pēc īpašiem sarakstiem. Īpatnējās PSRS ārējās tirdzniecības organizācijas dēļ Latvijas
precēm faktiski nevarēja efektīvi piemērot muitas konvencijā paredzētos muitas nolaidumus,
kamdēļ arī līgumā bija paredzēti tirdzniecisko apgrozījumu apmēri. Bija noteikts, ka PSRS
iepirkumi Latvijā sasniegs 40 milj. latu gadā. PSRS bija apsolījusies dot Latvijas rūpniecībai katru
gadu pasūtījumus 40 milj. latu apmērā.
Šis 1927. g. 2. jūnija tirdzniecības līgums ar PSRS tad nu arī ir līgumu polītikas notikums, kas
ievērojami ietekmēja Latvijas rūpniecības dzīvi. Modernā ražošanā vissvarīgākais elements ir
ražojumu tirgus, un šo tirgu jaunais līgums tad arī deva. No 1923. gada līdz 1927. gadam Latvijas
tirdzniecība ar PSRS bija nepārtraukti pasīva un arī paši apgrozījumi nebija visai prāvi. 1927. g.
imports no PSRS sasniedza 17,6 milj. latu, kamēr eksports 3,8 milj. latu. Aina krasi mainījās 1928.
gadā, kad iedarbojās jaunais līgums: imports bija 17,6 milj. latu, bet eksports bija apmēram
seškārtojies — 23,5 milj. latu. Pateicoties līguma noteikumiem par PSRS pasūtījumiem Latvijas
rūpniecībai, viegli saprotams, ka eksports uz PSRS galvenām kārtām sastādījās no rūpniecības
ražojumiem.
Kaut arī šis līgums ar PSRS ir liels notikums mūsu rūpniecības atjaunošanās sākumā, tas tomēr
mazā mērā ir sekmējis ilgstošam darbam domātu rūpniecības nozaru un pasākumu izveidošanos, tas
nav sekmējis to rūpn. nozaŗu nostiprināšanos, kuŗas mēs atzīstam par savas zemes dabiskām
rūpniecībām. Līgums ar PSRS atnesa dažam labam uzņēmumam vai nozarei gadījuma peļņu, bet tā
funkcionēšana aizvien saistījās ar zināmām briesmām mūsu ražotāju spēku novadīšanai nevēlamā
virzienā.
Jau 1921. gada 7. jūlija valdības muitas likums, kas atcēla 1921, g. 15. aprīļa likumu par
atvieglojumiem rūpniecības atjaunošanā, atbrīvoja rūpniecību no īpašas valsts varas aizbildnības un
gādības un ievadīja pa daļai to laikmetu, ko apzīmējam ar brīvās attīstības un brīvās konkurences
laikmetu. No autonomās aizbildnības rūpniecības jautājumos valdība tomēr pārgāja uz aktīvāku
līgumu polītiku. Tikko iztirzātais Latvijas un PSRS 1927. gada tirdzniecības līgums ir tam spilgts
piemērs. Līgumpolītikas interesēs valdība jau 1923. g. iesniedza Saeimai jaunu muitas tarifa
projektu, uzsveŗot vajadzību pēc vispārīgām un konvencionālām muitas likmēm. Pēc gaŗākām
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pārrunām 1928. gada 16. aprīlī arī tika publicēti divslejīgie muitas tarifi ar maksimālām un
minimālām likmēm. Muitas tarifi sastāvēja no 3 daļām: 1) vispārīgie noteikumi, 2) ievedmuitas
tarifs un 3) izvedmuitas tarifs. Vispārīgie noteikumi paredzēja, ka tarifa maksimālus ievedmuitas
likmes piemērojamas to valstu ražojumiem, kuŗas ar Latviju nav noslēgušas tirdzniecības līgumus.
Tarifa minimālās likmes pilnīgi vai pa daļai piemērojamas to valstu ražojumiem, kuŗas ar Latviju
noslēgušas attiecīgus līgumus. Šis pēdējais noteikums tika papildināts 1932. gada 31. decembrī, kad
izdeva likumu, kas dod valdībai tiesības piemērot pilnīgi vai pa daļai muitas tarifu minimālās
likmes arī to valstu ražojumiem, kuŗas nestāv tirdzniecības līguma attiecībās ar Latviju, ja šīs
valstis Latvijas preču eksportu un tirdzniecību un kuģniecību vispār nenostāda sliktāk kā jebkuŗas
citas trešās valsts tirdzniecību un kuģniecību. Tirdzniecības līgumu polītikai piemērots muitas
režīms tad nu arī atvēra to tirdzniecības līgumu ēru, kas centās stabilizēt un nodrošināt mūsu
ražojumu tirgu brīvā sacensībā ar citām valstīm.
Iekšzemes un starptautiskā saimniecības konjunktūra 1928. g. muitas tarifa izdošanas laikā bija ar
augšupejošu tendenci. Starptautiskā saimniecības polītikā valdīja tieksmes ne tikai pret
protekcionistiskiem muitas polītikas paņēmieniem, bet arī pret importa un eksporta
administrātīviem ierobežojumiem un aizliegumiem. Šīs starptautiskās saimniecības polītikas
tendences ietekmēja arī Latvijas muitas un rūpniecības polītiku, jo Latvija visos laikos aizvien ir
centusies iekļauties starptautiskā sadarbībā. Dažādās konferencēs, kas tika noturētas minēto
jautājumu iztirzāšanai, Latvijas pārstāvji ņēma rosīgu dalību. Tirdzniecības konvenciju, ko Tautu
savienība izstrādāja jau pasaules saimniecības krizes sākumā, Latvija parakstīja. Savā autonomā
tirdzniecības režīma un muitas polītikā Latvija bija faktiski likvidējusi visus administrātīvos
aprobežojumus un aizliegumus, bet muitas tarifam bija vienīgi fiskālo interešu raksturs. Rūpniecība
un vispār saimniecība dzīvoja un veidojās brīvas sacensības un patstāvības centienu gaismā.
11. Pasaules saimniecības krizes izpaušanos Latvijā skaitām no 1931. g., kad 13. jūlijā iestājās
grūtības dažu banku maksājumos, kuŗu novēršanai netika izvēlēti pietiekoši efektīvi līdzekļi. Banku
grūtības tomēr bija krizes ārējā izpausme, kamēr pasaules saimniecības grūtību un arī mūsējo
tautsaimnieciskie pamati bija meklējami katastrofiskā izejvielu un lauksaimniecības ražojumu cenu
krišanā. Eksporta daudzumu, bet sevišķi ienākumu samazināšanās 1931. gadā noveda mūsu zemi
ne tikai objektīvās saimniecības grūtībās, bet, galvenais, saimniecības krizes parādības un to dziļā
ietekme mūsu ekonomikā noveda Latvijas sabiedrības domu pie dziļas uzskatu krizes nācionālās
saimniecības jautājumos un vēlāk arī pie lūzuma.
Vispārējās augšupejošās konjunktūras apstākļos jautājums par nācionālās saimniecības izturības
stiprināšanu bija galīgi izlaists no acīm. Un tikai tad, kad 1931. gadā nodarbinātība sāka
samazināties, kad rūpniecībā nodarbināto personu skaits noslīdēja no 72.100 1930. gadā līdz 66.304
1931. g., kad rūpniecības uzņēmumu ražojumu vērtība samazinājās šais pašos gados no 443 milj.
Ls līdz 356 milj, Ls, iesākās vispirms pārrunas, sāpīgas un bieži uz pārpratumiem un pārmērīga
teōrētiskuma dibinātas idejiskas cīņas par nācionālās saimniecības aizsardzības metodēm. Vispirms
muitas tarifi. Muitas tarifi līdz pat pasaules saimniecības krizes laikam ne tikai pie mums, bet visā
pasaulē tika uzskatīti vai par vienīgo protekcionistiskās polītikas līdzekli. Muitas likumdošanas
tiesības pa lielākai daļai atradās likumdošanas iestāžu rokās. Neraugoties uz spiedīgiem
saimniecības notikumu gaitas norādījumiem un prasībām pēc elastīgākiem muitas tarifu grozīšanas
paņēmieniem, cīņa starp likumdošanas iestādēm un valdībām visās zemēs bija sīva. Tā tas bija arī
Latvijā. Atceroties dažus notikumus no Latvijas muitas tarifu vēstures pasaules saimniecības krizes
gados, minēsim, piem., 1932. gada pilnvarojuma likumu, kas piešķīra valdībai zināmā veidā tiesību
grozīt muitas tarifus. No tautsaimnieciskā viedokļa tas bija kropļains. Kaut minēsim to faktu, ka uz
pilnvarojuma likuma pamata paaugstinātās likmes tika noteiktas tikai uz vienu gadu. Nerunājot
nemaz par to, ka vēlākā laikā vairākas reizes nācās šo termiņu pagaŗināt, pēc būtības šāda muitas
likmju spēkā esamības laika ierobežošana, pastāvot mūsu toreizējiem ļoti zemiem tarifiem, ienesa
lielu nedrošību ražošanā. Un ne tikai šis trūkums piemita šādiem tarifiem — valdībai trūka arī
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elastīgas rīcības iespējas tirdzniecības polītikas laukā vispār. Valdība cīnījās par paplašinātām
tiesībām muitas lietās. Vēl 1934. g. 9. maijā valdība iesniedza Saeimai ,,Likumu par paplašinātām
tiesībām saimniecības dzīves kārtošanā". Šis projekts paredzēja, ka valdībai uz zināmu laiku tiek
piešķirtas tiesības izdot noteikumus: 1) par noslēgto tirdzniecības līgumu un citu saimniecisku
nolīgumu spēkā stāšanos, 2) par muitas tarifu grozīšanu un 3) par preču importa un eksporta
administrātīvo režīmu, valūtas tirdzniecības regulēšanu un aplikšanu ar speciālām piemaksām, kā
arī noteikumus par šādā ceļā iegūto līdzekļu izlietošanu. Saeimas finansu, tirdzniecības un
rūpniecības komisija šo projektu bez panākumiem apsprieda vēl 1934. g. 15. maija sēdē.
Bet pasaules saimniecības krizes laikā, kā jau teikts, jautājums negrozījās tikai ap strīdiem par
muitas likmju augstumu, šī krize — to arī jau minējām — pašos pamatos pārgrozīja ieskatus par
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protekcionistiskas nācionālās saimniecības aizsardzības veidiem, atzina muitu veidu par
nepietiekošu. Darbu kārtībā nāca priekšlikumi par citiem aizsardzības līdzekļiem. Jau pieminējām,
ka ap 1929. g., kad valdīja t. s. brīvtirdzniecības ieskati, Latvija faktiski bija atcēlusi visus importa
un eksporta administrātīvos ierobežojumus un aizliegumus. Ar 1931. gada 13. oktobŗa
noteikumiem par preču importa rēgulēšanu nodibinājās par jaunu īpašs ārējās tirdzniecības
administrātīvais režīms. Tā nolūks bija līdzsvarot ārējās tirdzniecības apgrozījumā importu ar
eksportu. Cenu sabrukuma dēļ samazinātie eksporta ieņēmumi un augstā valūtas kursa dēļ preču
ievedumu pieaugošās tendences darīja šādus tirdzniecības bilances izlīdzināšanas un līdzsvarošanas
centienus par saprotamiem un neizbēgamiem. Un rezultāts: ja var pastāvēt domstarpības par
importa un eksporta administrātīvā režīma technisko izbūvi, tad krizes laikā zināmā mērā zem
spiediena ievestie rūpniecības un vispār nācionālās saimniecības aizsardzības jaunie veidi un
agrākas muitas aizsardzības pastiprināšana ir sekmējusi rūpniecības nostiprināšanos Latvijā taisni
tai laikā, kad visās citās valstīs šī ražošanas nozare ir pārdzīvojusi lielas grūtības un slīdējusi pat
atpakaļ. Kontingentu veids ir ass aizsardzības līdzeklis, kamdēļ arī neizbēgamas bijušas dažas
nenormālas parādības rūpniecības augšanas un veidošanās gaitā, kas attiecināmas taisni uz šiem
krizes gadu rūpniecības polītikas paņēmieniem.
Nācionālas saimniecības aizsardzības polītikas nostiprināšanās saimniecības krizes gados noveda
tāpat pie jauniem ieskatiem par iekšzemes tirgus lomu ražošanā. Tā sauktajā brīvtirdzniecības
laikmetā liela uzmanība gan tika veltīta ārējo tirgu analizei, šo tirgu apmēru uztveršanai iekārtoti un
lietoti rūpīgi izstrādāti statistiski paņēmieni, piegriežot samērā niecīgu vērību iekšzemes preču
apgrozījumiem resp. iekšzemes tirgum. Nācionālas saimniecības aizsardzības polītikas
nostiprināšanās laikā gluži dabiski blakus likumu ceļā ierobežotiem ārzemju .preču ievedumiem
izveidojās pozitīvi centieni paplašināt tirgu iekšzemes precēm, paplašināt pašu iekšzemes tirgu. Pie
Finansu ministrijas nodibinājās iekšzemes ražojumu propagandas komiteja, kas attīstīja rosīgu
darbību gan ar izstādēm, plakātiem, gan citādi. Labākā propaganda iekšzemes ražojumiem tomēr
izrādījās aizvien pieaugošā preču kvalitāte. Iekšzemes tirgus Latvijas ražojumiem paplašinājās, pēc
pašu pircēju pārliecības, bez ārējiem spaidiem.
Bet, kā jau teikts, nācionālas saimniecības aizsardzības polītika ļoti stiprā mērā stimulēja
uzņēmību rūpniecības darbā. Blakus veselīgām ražošanas nozarēm un uzņēmumiem lielā skaitā
attīstījās sīki uzņēmumi bez dabiska pamata. Latvijas rūpniecība, kas pēc Pasaules kaŗa trieciena un
pārveidotiem tirgus apstākļiem jaunā valstī jau bija tā ieguvusi sīkrūpniecības raksturu,
sadrumstalojās vēl tālāk. Katru gadu nākuši klāt jauni uzņēmumi, pieaudzis gan arī rūpniecībā
nodarbināto personu skaits. Uzņēmumu skaits un rūpniecībā nodarbināto personu skaits pēc
pastiprinātās nācionālās saimniecības aizsardzības režīma ievešanas audzis sekojošā pakāpenībā :
1932.

1933.

1934.

1935.

1936.

Uzņēmumu skaits 3.523 3.788 4.288 5.312 5.565
Nodarbināto personu skaits
61.604 70.387 84.669 93.793 100.682
Uz katriem 100 rūpniecības uzņēmumiem 1932. gadā bij 1933. g. — 108, 1934. g. — 122,
1935. gadā — 151, bet 1936. gadā —158. Nodarbināto personu ziņā uz katrām 100 personām
1932. gadā strādāja 1933. g. — 114, 1934. g. — 137, 1935. g. — 152 un 1936. gadā — 163.
Izsekojot rūpniecības uzņēmumu skaita augšanai atsevišķas nozares, pirmām kārtām acīs duŗas
celtniecības uzņēmumu skaita pieaugums. 1932. g. šai nozarē bija nodarbināts 121 uzņēmums ar
1762 nodarbinātām personām, kamēr 1936. gadā celtniecības laukā strādāja 3,5 reizes lielāks
uzņēmumu skaits — 424 ar 7087 strādniekiem. Lielais pieaugums šai rūpniecības nozare iesākās
gan vēlāk, pēc 1934. gada, sakarā ar lielo rosību celtniecības laukā, kādu attīstīja atjaunotās valsts
nācionālā valdība. 2,8 reizes pieaudzis kokrūpniecības uzņēmumu skaits laikā no 1932. līdz 1936.
g.: no 370 līdz 1040; kokrūpniecībā nodarbināto strādnieku skaits tai pašā laikā audzis 1,7 reizes no
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8579 līdz 14.590. Šos skaitļus uzrādām še illūstrācijai, kādā mērā nācionālās saimniecības
aizsardzības pastiprināšana un arī labvēlīgas saimniecības konjunktūras nostiprināšanās ietekmēja
ne tikai rūpniecības augšanu, bet uzspieda tai arī īpatnējas struktūras zīmi.
12. Īpašs periods Latvijas rūpniecības attīstībā ir laiks pēc 1934. g. 15. maija, kad Latvijas
polītiskā dzīvē notika lielais lūzums un valsts varu pārņēma nācionālā valdība. Šim rūpniecības
attīstības laikmetam vispiemērotāk dot organiskās plānsaimniecības perioda nosaukumu.
Lai kļūtu saprotamas lielās pārgrozības nācionālās saimniecības un sevišķi tirdzniecības un
rūpniecības laukos, kādas notikušas pēc 1934. gada 15. maija, ir jākonstatē, ka šo lielo polītisko
pārgrozību cēloņi bija galvenām kārtām saimnieciskas dabas. Iztirzājot pasaules saimniecības
krizes laikmetu Latvijā, nācās aizrādīt uz lieliem un nepārvaramiem šķēršļiem nācionālās
saimniecības aizstāvju cīņā piemērotu ekonomiskās polītikas paņēmienu dēļ. Pretrunas
likumdošanā un izpildu varas rīcībā, inerta noraudzīšanās notikumu norisē, kas savā turpinājumā
draudēja novest pie neatrisināmiem sarežģījumiem, izaudzināja vēlēšanos un ilgas pēc vienotas
gribas valsts un sabiedriskā darbā. 1934. g. 15. maija laikmets atšķiras no iepriekšējā taisni ar šo
savu psīcholoģisko pārkārtojumu. Jaunais laikmets rūpniecības un tirdzniecības polītikā iezīmējas
ar plānveidīgu, vienādi uztvertu, izprastu un izveidotu darbību.
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Organiskās plānsaimniecības periods rūpniecībā un tirdzniecībā tika ievadīts ar atziņu, ka
uzņēmība rūpniecības darba nozarē nevar tikt atstāta savvaļai. Jau notēlotie kontingentu un muitas
aizsardzības paņēmieni stimulēja — tas arī bija jau teikts — ne tikai dabiskās ražošanas nozares,
bet sekmēja arī sīku, normālai attīstībai nespējīgu uzņēmumu nodibināšanos. Daudzos gadījumos
varēja pat sākt runāt par materiālo spēku nelietderīgu izšķērdēšanu. To nācās novērst.
Pārrunas par turpmākas rūpniecības polītikas virzienu un, galvenām kārtām, par šās polītikas
techniskiem paņēmieniem izkristallizējās divi uzskati. Pirmā uzskata aizstāvji norādīja uz
vēlamību, lai valsts vara uzraudzītu un rēgulētu rūpniecības uzņēmumu nodibināšanos un darbību,
izsniedzot īpašas atļaujas. Otra uzskata aizstāvji norādīja uz šā veida galveno trūkumu —
rūpniecības uzņēmumu nodibināšanas un darbības jautājumu iekļaušanu birokratiskā režīmā un
tāpēc izvirzīja priekšlikumu par to pašu mērķu sasniegšanu zināmas pašvaldības ceļā. Tika ieteiktas
īpašas ražošanas apvienības, kuŗās paši rūpnieki zem valsts vai rūpniecības un tirdzniecības
pašvaldības organizāciju kontroles piedalītos pastāvošo pasākumu sanēšanas un dzīvei spējīgas
ražošanas nozares izveidošanas darbā.
Praktiski kārtojot šos jautājumus, 1936. g. 10. jūlijā izdeva likumu par rūpniecības un
amatniecības uzņēmumiem. Tas noteica, ka rūpniecības un amatniecības uzņēmumu darbībai
vajadzīga Finansu ministrijas atļauja, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.
Uzņēmuma paplašināšanai vai darbības pārkārtošanai, kas savienota ar dzinējspēka veida vai
jaudas maiņu, jaunu darba mašīnu uzstādīšanu vai atļaujā noteiktā strādnieku skaita palielināšanu,
vajadzīga jauna atļauja. Likums noteica, ka rūpniecības vai amatniecības uzņēmums ierīkojams
atļaujā noteiktas pašvaldības robežās un uzņēmuma darbība uzsākama atļaujā noteiktā termiņā.
Finansu ministrija var uzstādīt prasības par tā vadību, tecbnisko iekārtu un ražošanu. Tāpat likums
noteica, ka pastāvošiem rūpniecības vai amatniecības uzņēmumiem, kas darbojas uz valsts vai
pašvaldības iestāžu atļaujas pamata vai kuŗiem atļauja nebija vajadzīga, jāizprasa finansu ministra
atļauja noteiktā laikā un kārtībā.
Blakus šiem rūpniecības uzņēmumu dibināšanas un darbības reglamentēšanas centieniem
nācionālās valdības laikā iesākās praktisks rūpniecības jaunuzbūves un veidošanas darbs, kas
saturēja jau pašas rūpniecības pašdarbības un automatiskas sanācijas elementus. Jau 1935. g. 3.
oktobrī bija izdots likums, ka izņēmuma gadījumos, ja valsts saimniecības vai aizsardzības
intereses to prasa, pēc finansu ministra priekšlikuma ar Ministru kabineta lēmumu Latvijas
Kreditbankai var uzdot likvidēt maksāšanas grūtībās nonākušus tirdzniecības vai rūpniecības
uzņēmumus, līdzīgi tam, ka tas notika ar kreditiestādēm. 1936. g. 27. maija likums paplašināja šos
gadījumus arī attiecībā uz konkursā nonākušiem uzņēmumiem, bet 1938. g. 17. janvārī publicētais
likums paredzēja šādas tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu likvidēšanas iespējas vienīgi
atkarībā no valsts saimniecības vai aizsardzības interesēm. Šie sanācijas likumi faktiski lietoti ļoti
nedaudz gadījumos, kamēr ļoti liela bijusi tā aktīvitāte, kāda attīstīta jaunu uzņēmumu dibināšanā
nozīmīgākās tautsaimniecības nozarēs vai arī nozarēs ar lielām valsts aizsardzības interesēm.
Jaundibinātie uzņēmumi parasti iesākuši darbību ar prāviem pamatkapitāliem un savu darba plānu
nosprauduši jo plašu. Šo uzņēmumu tautsaimnieciskais nolūks bijis ar racionāliem ražošanas un
tirdzniecības paņēmieniem sekmēt veselīgu apstākļu izveidošanos rūpniecības uzņēmībā un kavēt
uzņēmības attīstību pasākumos, kas nesola panākumus. Jauno uzņēmumu dibināšanai bija arī
nācionālpolītiskas dabas nolūki — stiprināt latviešu uzņēmību tirdzniecībā un rūpniecībā.
Nosauksim ievērojamākos tirdzniecības un rūpniecības pasākumus, kas nodibinājušies šīs
aktīvitātes rezultātā. 1936. g. 10. decembrī apstiprināja statūtus tirdzniecības akciju sabiedrībai
,,Ogle" ar Ls 500.000,— lielu pamatkapitālu. Sabiedrības mērķis ir tirdzniecība ar oglēm, koksu,
malku, kūdru etc. Pirmajā darbības gadā ,,Ogles" apgrozījumi sasniedza 58 milj. latu. 1936. g. 15.
decembrī apstiprināti rūpniecības akciju sabiedrības ,,Vairogs" statūti. Sabiedrību dibināja ar 8,5
milj. latu lielu pamatkapitālu, un tās mērķis ir vagonu un citu transporta un satiksmes līdzekļu,
katlu, dzelzs konstrukciju, kuģu un citu peldošu līdzekļu, lidmašīnu, lauksaimniecības un citu
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mašīnu būves un remonti etc. ,,Vairogs" ir lielākais metallurģiskais un mašīnrūpniecības
uzņēmums, kuŗam bez tam izcila loma dažādu valsts aizsardzības jautājumu kārtošanā.
1937. g. 21. janvārī apstiprināti tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrības ,,Ķieģeļnieks"
statūti. Sabiedrībai ir 1/2 milj. latu liels akciju kapitāls. Sabiedrības mērķis ir zemes bagātību
izmantošana, ražojot un tirgojoties ar ķieģeļiem un visādi veicinot ugunsizturīgu būvmateriālu un
drenu cauruļu ražošanu un lietošanu. Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrības ,,Kaļķis"
statūti apstiprināti 1937. g. 21. janvārī. Alus darītavu akciju sabiedrības ,,Aldaris" statūti
apstiprināti 1937. g. 30. aprīlī; sabiedrību nodibināja ar 4 miljoni latu lielu pamatkapitālu. Tāpat ar
4 milj. latu lielu pamatkapitālu 1937. g. 29. jūnijā statūtus apstiprināju rūpniecības akciju
sabiedrībai ,,Degviela". Uzņēmums dibināts minerāleļlu, naftas un vispār degvielu iegūšanai un
pārstrādāšanai un tirdzniecībai ar minētajiem produktiem. 1937. g. 17. septembrī apstiprināti statūti
tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrībai ,,Latvijas Koks" ar 4 milj. latu lielu pamatkapitālu.
A/s. ,,Latvijas Koks" mērķi ir mežu materiālu izstrādāšana, pārstrādāšana un pārdošana iekšzemē
un ārējos tirgos. 1938. g. 3. martā dibināta tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība ,,Kūdra"
ar 3,5 milj. latu lielu pamatkapitālu kūdras purvu bagātību izmantošanai, kūdras un tās izstrādājumu
eksportam, kā arī piegādei lauksaimniecībai, rūpniecībai un celtniecībai. 1938. g. 3. martā tāpat
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apstiprināti tirdzniecības un rūpniecības a/s. ,,Šīfers" statūti; sabiedrība dibināta ar 1,5 milj. latu
lielu pamatkapitālu būvniecībai un citām vajadzībām lietojamā mākslīgā šīfeŗa ražošanai, kā arī
tirdzniecībai ar saviem ražojumiem. 1938. g. vasarā dibināta a/s. ,,Rīgas ģipss" Latvijas ģipša
bagātību izmantošanai, ražojot būvniecībā lietojamās ģipša plates un vieglbetonu ,,sipporeksu".
Ģipša plates ražos eksportam. Sabiedrības pamatkapitāla sastādīšanā piedalās arī ārzemnieki. Kā
kopdarbības sabiedrību centrāle tīri tirdznieciskā laukā darbojas Centrālā savienība ,,Turība".
,,Latvijas Piensaimnieku centrālo savienību", a/s. ,,Bekona eksports", ,,Latvijas Centrālo sēklu
eksportu" un a/s. ,,Ādu un vilnas centrāle" jau minējām nodalījumā par lauksaimniecību, runādami
par lauksaimniecības ražojumu pārstrādāšanu un izvērtēšanu. Lauksaimnieciskās ražošanas
veicināšanas uzņēmumu grupā ieskaitāma rūpniecības akciju sabiedrība ,,Mašīnu fabrika un kuģu
būvētava ,,Tosmāre", kuŗas statūti apstiprināti 1938. g. 22. jūnijā; sabiedrība dibināta ar 4 milj. latu
lielu pamatkapitālu.
Nosaucot še vārdā lielākos no nācionālās valdības laikā dibinātiem tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumiem, ir jāliecina, ka taisni šī praktiskā rūpniecības plāna reālizēšana dzīvē lielā mērā
sprauž robežas tām negatīvām parādībām, kā kapitālu sadrumstalošanās, tā ievadīšana neveselīgā
gultnē etc., kādas jau minējām savā apskatā par krizes laikā ievesto nācionālās saimniecības
aizsardzības režīmu. Rūpniecības kapitāla koncentrācijas nolūki ir bez tam racionalizēt ražošanu.
Šādas racionalizācijas prasības Latvijā uzstāda arī darba tirgus resp. strādnieku trūkums
lauksaimniecībā. Aktīvitāte visās ražošanas nozarēs ir tādā mērā paplašinājusies, ka vienīgi efektīva
darba roku izmantošana dod iespēju apkalpot visas nozares, kādas latviešu rokas ir aizņēmušas.
Organiskās plānsaimniecības periods Latvijas rūpniecības polītikā reizē iezīmējas ar savu
sociālpolītisko aspektu. Nācionālās valdības laikā nodibinājās Sabiedrisko lietu ministrija, kas par
savu īpašu uzdevumu stādījusi populārizēt un iesakņot dzīvē jaunus ieskatus par darbu. Strādnieku
darbu uzskata ne par preci, fabrika, uzņēmums nav tikai saimniecisks pasākums, bet arī visas
sociālās būves ievērojams elements. Sakarā ar šīm idejām 1938. g. 14. janvārī izdots likums par
strādnieku un darbinieku veselības aizsardzību uzņēmumos (likums stājās spēkā 1938. g. 15.
maijā). Instrukcijas, kādas izstrādā par šī likuma reālizēšanu dzīvē, cenšas saskaņot
tautsaimnieciskās iespējas ar sociālpolītiskiem ideāliem.
Sociālie centieni saskatāmi arī likumos par amatniekiem un praktiskā polītikā attiecībā uz
strādnieku dzīves jautājumu kārtošanu.
13. Rūpniecības uzņēmumu nodibināšanās, darbība un veidošanās, sekmes vai traucējumi to
darbā u. t. t. lielā mērā atkarājas no šo pasākumu tirdznieciskās organizācijas, no noteikumiem, kas
regulē un nosaka šo pasākumu pastāvēšanas juridiskos veidus. Pašas dzīves veidošanās Latvijas 20
gados ir bijusi tik strauja, ka likumdošanā par tirdzniecības organizāciju, dažādo noteikumu
veidošanā attiecībā uz tirdzniecisko darbību ir bijusi vērojama it kā vilcināšanās, it kā vēlēšanās
nogaidīt, lai lielais pārkārtošanās process norit līdz zināmam loģiskam galam. Neraugoties uz to,
minēsim dažus faktus un likumus, kas nokārto ražotāju pasākumu komerciālo organizāciju. 1933. g.
12. oktobrī izdoti Noteikumi par tirgotājiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem tirgotājs ir tas, kas
arodveidīgi nodarbojas ar tirdzniecību. Par tirdzniecības arodu uzskatāma katra arodveidīga
darbība, kuŗas priekšmets ir viens no sekojošiem darījumu veidiem: 1) kustamas mantas (preču) vai
vērtspapīru iegādāšana un tālākatsavināšana, neskatoties uz to, vai preces atsavina tādas, kādas tās
iegādātas, vai arī apstrādātas vai pārstrādātas; 2) preču apstrādāšana vai pārstrādāšana priekš citiem,
ciktāl tā pārsniedz sīkuzņēmuma apmērus; 3) apdrošināšana ar prēmijām; 4) banku, lombardu un
naudas maiņas darījumi; 5) preču vai pasažieŗu pārvadāšana pa jūru un gaisu, preču pārvadātāju
darījumi, kas pārvadā personas pa sauszemi un iekšējiem ūdeņiem un pārsniedz sīkuzņēmuma
apmērus, kā arī velkoņu kuģniecības uzņēmēju darījumi; 6) komisionāru, speditoru un noliktavu
turētāju darījumi; 7) tirdzniecības aģentu un mākleŗu darījumi; 8) grāmatu un mākslas priekšmetu
tirdzniecības darījumi un 9) spiestuvju darījumi, ciktāl spiestuves darbība pārsniedz sīkuzņēmuma
apmērus. Aroda uzņēmums, kas pēc sava rakstura un apmēra prasa tirdznieciski iekārtotu veikala
vadību, arī uzskatāms par tirdzniecisku aroda uzņēmumu, kaut arī tikko minētie priekšnoteikumi
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nepastāvētu, bet ja uzņēmēja firmu ierakstīta tirdzniecības reģistrā. Noteikumi par tirgotājiem
piemērojami arī attiecībā uz: 1) atklātām sabiedrībām un komanditsabiedrībām, 2) akciju un paju
sabiedrībām un 3) tām kooperātīvām sabiedrībām un viņu savienībām, kuŗas nodarbojas ar
tirdzniecību noteikumu par tirgotājiem nozīmē.
1934. g. 29. maijā izdoti noteikumi par tirdzniecības reģistru, kas atcēla visus līdz tam
pastāvējušos noteikumus par tirgotāju reģistrāciju un kas stājās spēkā 1934. gada 1. augustā. Tā
paša gada 17. jūlijā izdota instrukcija pie noteikumiem par tirdzniecības reģistru. Saskaņā ar
noteikumiem par tirdzniecības reģistru pie apgabaltiesām pastāv tirdzniecības reģistra nodaļas, kuŗu
darbības rajons sakrīt ar apgabaltiesas apgabalu.
Tirdzniecības reģistra tiesnesis ved tirdzniecības reģistru, kuŗā ieraksta visus tirgotājus, kas
uzskatāmi par tādiem saskaņā ar noteikumiem par tirgotājiem. 1933. g. 12. oktobrī izdoti noteikumi
par firmu. Sakarā ar ārējās tirdzniecības režīma maiņu krizes gados, t. i. sakarā ar kontingentu
sistēmas ievešanu, radās nepieciešamība stingri noteikt importa tirgotāju kadrus. 1930. g. 17.
decembrī iznāca jauns likums par importa tirdzniecību un ārzemju tirgotāju pārstāvjiem. Saskaņā ar
šo likumu ievest preces no ārzemēm iekšzemes tirgum atļauts tirgotājiem, kas saņēmuši uz to
īpašas Finansu ministrijas atļaujas nodarboties ar preču importa darījumiem. Šādas atļaujas
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nodarboties ar preču importa darījumiem Finansu ministrija var izsniegt tirgotājiem, kas izpirkuši 1.
vai 2. katēgorijas tirdzniecības vai 1., 2. vai 3. katēgorijas rūpniecības zīmi. Importa atļauju
izsniegšana tikai augstāko tirdzniecības un rūpniecības zīmju katēgoriju tirgotājiem pasargā ārējās
tirdzniecības darījumus no pārmērīgas sadrumstalotības. Līdzīga atļauju kārtība ievesta arī
speciālās tirdzniecības nozarēs. Tā 1935. g. 24. sept. likums par koka materiālu eksportu, transitu
un koktirdzniecības aģentūru nosaka, ka izvest koku materiālus uz ārzemēm, transitēt tos caur
Latviju vai nodarboties ar aģentūru koktirdzniecībā atļauts firmām, kas saņēmušas ikgadus attiecīgu
Finansu ministrijas atļauju. 1937. gada 4. decembŗa likums šo pašu licencēšanas kārtību attiecina
arī uz finieŗu eksportieŗiem un finieŗu eksporta tirdzniecības aģentiem. Bez jau minētajiem
izskaidrojumiem par importa un arī eksporta firmu licencēšanas vajadzību šīs licences ir tās, kas
dara vienīgi iespējamu Valūtas komisijas praktisko darbību. Valūtas komisija pēc 1931. gada ir
vairākkārt mainījusi savas darbības noteikumus, līdz tā izveidojusies par ārējās tirdzniecības
rēgulētāju iestādi. Valūtas komisija pastāv pie Finansu ministrijas, un tās uzdevums ir: 1) sadalīt
noteikto ārzemju maksājamo līdzekļu un prasījumu ārzemju valūtā daudzumu importējamo preču
un pakalpojumu samaksai valsts, pašvaldību un privātpersonu maksājumiem ārzemēs un citu ārējo
maksājumu kārtošanai, 2) regulēt preču importu un 3) pārraudzīt ārzemju maksājamo līdzekļu
uztveršanu un izlietošanu.
Latvijas valsts 20 gadu pastāvēšanas laikā daudz nācies nodarboties ar galvenā tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumu tiesiskā veida — akciju sabiedrību likumdošanu. Kaut arī vairums no
Latvijā pastāvošiem uzņēmumiem ir vienpersonīgie uzņēmumi, tad tautsaimnieciski nozīmīgākās ir
taču kapitālsabiedrības. Pašā sākumā še valdīja liela apstākļu dažādība, jo nācās izšķirt sabiedrības,
kas nodibinājušās bij. Krievijas valdības laikā, un sabiedrības, kas dibinātas Latvijas valsts laikā.
Jautājums par to, kādas Krievijas valdības laikā nodibinātās akciju sabiedrības uzskatāmas par
Latvijas akciju sabiedrībām, bija ļoti svarīgs jau miera līguma sarunu laikā 1920. gadā. Tas stāvēja
sakarā ar jau vairākkārt minēto Krievijas valdības apņemšanos izdot Latvijai 1914.—1917. gados
uz Krieviju evakuētos īpašumus. Akciju sabiedrību veidošanās gaitā ir izdota visos šais gados
vesela rinda paskaidrojumu un instrukciju. Gala iznākumā ir veikts liels darbs un izstrādāts jauns
likums par akciju un paju sabiedrībām. Ministru kabinets jauno likumu pieņēma 1937. g. 22.
decembrī, un tas stājās spēkā 1938. g. 1. janvārī. Sākumā bija noteikts, ka visām akciju un paju
sabiedrībām 6 mēnešu laikā, skaitot no likuma spēkā stāšanās dienas, jāizprasa jauna finansu
ministra atļauja darbības turpināšanai. Dažādu praktisku apstākļu dēļ 1938. g. 22. jūnijā šo atļauju
izprasīšanas termiņu pagarināja uz 1 mēnesi.
1937. g. 28. decembŗa likums par akciju un paju sabiedrībām ir viens no lielākiem tiesiskas dabas
priekšnoteikumiem, kādu ieguvuši tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi patstāvīgās valsts laikā.
Skaidrība un noteiktība kapitālsabiedrību dibināšanas un darbības lietās uzskatāma pati par sevi par
lielu pozitīvu faktoru rūpniecības un tirdzniecības attīstībā. Jaunais likums nosaka, ka akciju
sabiedrība ir sabiedrība ar juridiskas personas tiesībām, kuŗas dalībnieki piedalās ar ieguldījumiem
uz akcijām sadalītā pamatkapitālā, neatbildot personīgi par sabiedrības saistībām. Par sabiedrības
saistībām atbild sabiedrība ar savu mantu.
Akciju sabiedrība, neatkarīgi no tās mērķiem, vienmēr uzskatāma par tirgotāju noteikumos par
tirgotājiem paredzētā nozīmē. Jaunais likums par akciju un paju sabiedrībām noteic šo sabiedrību
minimālos pamatkapitālus — banku akciju sabiedrībām — 3 milj. latu, apdrošināšanas akciju
sabiedrībām — 1 milj. latu, bet pārējām tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrībām — 100.000
latu. Pamatkapitāla palielināšanai vai pamazināšanai jānotiek statūtu grozīšanas kārtībā.
Ievērojot to apstākli, ka akciju sabiedrības skaŗ visplašākās sabiedrības materiālās intereses un arī
to, ka akciju sabiedrību normālai attīstībai ir vislielākā nozīme konjunktūrālā norisē, jaunais likums
paredzējis un vēlākie likumi praktiski izveido īpašu akciju sabiedrību uzraudzību un revīzijas
kārtību. Vispirms akciju sabiedrību pārrauga Finansu ministrija. Tās uzdevumā attiecīgām
amatpersonām ir tiesības izdarīt revīzijas akciju sabiedrībās un pārbaudīt to grāmatas, dokumentus,
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korespondenci un mantu, kā arī sabiedrības darbību vispār. Bez tam likums par akciju un paju
sabiedrībām pakļauj tās obligātoriskai zvērināto revidentu pārbaudei. Zvērināto revidentu institūta
pastāvēšana pirmoreiz minēta likumā par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, un pēc tam
arī jaunais likums par akciju un paju sabiedrībām savā 140. pantā jau konkrētāk piemin likumu par
zvērinātiem revidentiem. Likums par zvērinātiem revidentiem iznāca 1938. g. 16. jūnijā, un tai
paredzēti vispār šā jaunā institūta uzdevumi ne tikai attiecībā uz akciju sabiedrību obligātoriskām
revīzijām, bet arī attiecībā uz revīzijām vispār, kā arī uzticības un lietpratēju uzdevumiem.
Izkopjot pozitīvo tirdzniecības organizāciju darbību iekšzemes tirgū, kā arī līdzdalību
starptautiskā tirdzniecībā, aizvien liela vērība piegriezta solidu tirdzniecības paņēmienu
nostiprināšanai. Vispirms tas panākts ar negātīvām metodēm — cīnoties pret negātīvām parādībām
tirdzniecības praksē. 1927. g. 4. oktobrī iznāca noteikumi par negodīgas konkurences apkaŗošanu,
kas noteica, ka tirgus iekaŗošanai un preču apgrozības pavairošanai, ka arī peļņas darba lauka
nodibināšanai vai paplašināšanai ir aizliegts konkurences nolūkā ķerties pie tādiem darbības
paņēmieniem, kuŗi runā pretim labiem tikumiem vai rūpniecībā un tirdzniecībā pastāvošām
ierašām. 1931. g. šais noteikumos izdarīti pāris reizes speciālas dabas grozījumi, kamēr 1933. g. 27.
aprīlī noteikumi par negodīgas konkurences apkaŗošanu tika pilnīgi pārjaunoti, atceļot agrākos
noteikumus.
Jauns laikmets negodīgas konkurences apkaŗošanā resp. cīņā par solidu tirdzniecību iesākās pēc
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras nodibināšanas. Jau pirmais kameras likums 1934. g.
21. decembrī paredzēja, ka kameras pienākums ir sastādīt negodīgas konkurences apkaŗošanas
komisiju. Sakarā ar to 1935. g. 19. martā tika izdarīti pārgrozījumi 1933. g. 27. aprīļa noteikumos
par negodīgas konkurences apkaŗošanu, svītrojot noteikumu, ka noteikumus par negodīgas
konkurences apkaŗošanas komisijas nodibināšanu un darbības kārtību izdod finansu ministrs saziņā
ar tieslietu ministru. Praktisko negodīgas konkurences apkaŗošanas darbu uzņemas Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tā izstrādāja un finansu ministrs 1935. g. 8. maijā
apstiprināja noteikumus par negodīgas tirdzniecības apkaŗošanas komisiju. Atšķirībā no līdz šim
lietotā nosaukuma — negodīgas konkurences apkaŗošanas komisija — kamera savai iestādei deva
negodīgas tirdzniecības apkaŗošanas komisijas vārdu, tādējādi paplašinot komisijas darbības lauku
un uzskatot negodīgo konkurenci tikai par vienu daļu negodīgas tirdzniecības paņēmienos. Kamera
iesāka bez tam pozitīvu cīņu par godīgas tirdzniecības paņēmienu iesakņošanu. Tā kā negodīgas
konkurences paņēmieni visbiežāk izpaužas nepieņemamos veikala reklāmas paņēmienos, tad tika
sarīkota īpaša izstāde ar nosaukumu ,,Biroja iekārta un veikala reklāma", kuŗas nolūks, starp citu,
bija populārizēt godīgas tirdzniecības un godīgas reklāmas principus. Sadarbojoties ar Starptautisko
tirdzniecības kameru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 1938. gada 28. janvārī pieņēma
un izsludināja starptautiskos veikala reklāmas principus, kas nostādīja jautājumu par negodīgas
tirdzniecības apkaŗošanu jau tīri pozitīvā plāksnē — cīņā par godīgas tirdzniecības principu
ievērošanu. Centienos pēc godīgas tirdzniecības paņēmieniem dažās tirdzniecības nozarēs tika
nodibināta arī īpaša kontrole un izstrādāti plašāki noteikumi, kas vienveidoja tirdzniecisko darbību
un zināmā mērā kōdificēja pastāvošās parašas. 1936. g. 31. jūlijā nodibināja koku eksporta
darījumu reģistrācijas kārtību, 1937. gada 10. augustā publicēja eksporta koku šķirošanas kārtību,
un 1938. g. vasarā izstrādāja jaunās Rīgas ostas parašas. Tie visi bija ļoti rūpīgā darbā izstrādāti
noteikumi, kas nostiprināja solidās tirdzniecības praksi un sekmēja tirdzniecības un rūpniecības
augšanu.
14. Pēc šī rūpniecības un tirdzniecības polītikas attīstības gaitas tēlojuma, tiesisko un tirgus
apstākļu apraksta, kādos veidojusies tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu darbība, minēsim
dažus skaitļus, kas raksturo rūpniecības, amatniecības un tirdzniecības apmērus.
Valsts statistiskā pārvalde 1935. gadā izdarīja skaitīšanu, kuŗas dati ir pilnīgākie un visplašākie,
kādi līdz šim iegūti. Dažas tekošās pārgrozības un konjunktūrālās maiņas, kādas notikušas
nākošajos gados, skaitīšanas pamatainā pārgroza maz. Skaitīšanai piešķiŗama jo liela nozīme arī
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tāpēc, ka tā balstās uz Baltijas valstu statistiķu konferencē izstrādāto plānu un pavisam niecīgā
mērā no šī plāna atkāpjas.
Pavisam 1935. gada skaitīšanā reģistrēti 49.774 rūpniecības un amatniecības uzņēmumi ar
162.209 nodarbinātām personām, tai skaitā 99.317 algotiem strādniekiem. 41.096 no šiem
uzņēmumiem bija bez mēchaniska dzinējspēka un nodarbināja mazāk par 5 algotiem strādniekiem.
Ja šos sīkos uzņēmumus nosauktu par amatniekiem, tad 1935. g. amatniecības un rūpniecības
skaitīšanā saskaitītie uzņēmumi un personas sagrupējas šādi:
Skaits

Amatniecības uzņēmumi
Rūpniecības uzņēmumi
Kopā

41.096
8.678
49.774

%

82,57
17.43
100,00

Nodarbinātās personas

54.827
107.182
162.209

%

33,80
66,20
100,00

Kontrolējamās rūpniecības grupas uzņēmumu, kas tiek skaitīti katru gadu, 1935. gadā bija 5312.
Salīdzinot šo uzņēmumu skaitu un tais nodarbinātās personas, iegūstam sekojošu ainu:
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Uzņēmumu skaits
Nodarbināto personu
skaits

1932.

1933.

1934.

3.523

3.788

4.288

1936.

1937.

5.312 5.565

1935.

5.717

61.604 70.387 84.669 93.793 100.682 111.917

Uzņēmumu skaitu ziņu pirmo vietu Latvijā ieņem pārtikas un garšvielu rūpniecība ar 1850
uzņēmumiem no 1937. g. kopskaita 5717. Nodarbināto personu skaita ziņā pirmajā vietā stāv
metallapstrādāšanas un mašīnrūpniecības nozare ar 18.549 personām, otrā — kokrūpniecība —
18.452 personas, trešajā — pārtikas un baudvielu rūpniecība — 17.639 personas un ceturtajā —
tekstilrūpniecība — 17.220 personas no 1937. g. kopējā nodarbināto personu skaita 111.917. No
1936. gada kopējā rūpniecības uzņēmumu skaita 3391 vai 60,93% ar 88.460 nodarbinātām
personām vai 87,86% bija novietoti pilsētās, bet pārējie rūpniecības uzņēmumi atradās laukos.
No augšā minētajiem 41.096 amatniecības uzņēmumiem pilsētās bija novietoti 23.184 uzņēmumi
vai 56,4% ar 33.167 nodarbinātām personām vai 60,5% no amatniecībā vispār nodarbinātā personu
kopskaita (54.827) Pārējie amatniecības uzņēmumi atradās laukos.
Pirmajā tirdzniecības uzņēmumu skaitīšanā 1935. gada saskaitīja 46.173 tirdzniecības
uzņēmumus. Ja nosauktu par lielajiem tirdzniecības uzņēmumiem tādus, kuŗu īpašnieki ir juridiskas
personas, un visus pārējos, kuŗos nodarbinātas 5 un vairāk personas, bet par maziem tirdzniecības
uzņēmumiem tādus, kuŗos nodarbinātas līdz 4 personām (izņemot uzņēmumus, kuŗu īpašnieki ir
juridiskas personas), tad 1935. g. skaitīšanas dati rāda sekojošu ainu:
Uzņēmumu
skaits
%%

Lielie uzņēmumi
Mazie uzņēmumi
Kopā

4.401
9,5
41.772 90,5
46.173 100,0

Nodarbināto personu
skaits
%%

32.777
62.245
95.022

34,5
65,5
100,0

Visi tirdzniecības uzņēmumi šķiŗoti 7 nodarbēs:
Uzņēmumu
skaits
%%

Preču tirdzniecība . . .
30.373 66,2
Tirdzniecības palīguzņēmumi
849
1,8
Viesu uzņemšana
2.754
6,0
Satiksme un transp.
5.391 11,7
Izglītība, sports, māksla,
izpriecas
282
0,6
Veselības aizsardzība un
higiēna
4.588
9,9
Apdrošināšana un kredits
1.736
3,8
Kopā 46.173 100,0

Nodarbināto personu
skaits
%%

56.350 50,3
2.185
2,3
7.654
8,0
12.167 12,8
1.311

1,4

10 823 11,4
4.532 4,8
95.022 100,0

15. Rūpniecība, amatniecība un tirdzniecība ir pilsētu nodarbošanās nozares, to attīstība un
pārveidošanās dod pilsētām to katrreizējo īpatnējo seju. Starp pilsētām, savukārt, pirmo vietu ieņem
galvas pilsēta Rīga, kas savai attīstībai var pateikties arī tam apstāklim, ka pagājušajos gados tā
nepārtraukti bijusi centrālo administrātīvo, kultūrālo un polītisko iestāžu centrs. No 3391
rūpniecības uzņēmumiem, kas 1936. gadā bija novietoti pilsētās, 36,26% uzņēmumu, t. i. 2018
atradās Rīgā; tie nodarbināja 66,17% no visas Latvijas rūpniecībā nodarbinātām personām resp.
66.618. Rīgā bez tam koncentrēti paši lielākie rūpniecības uzņēmumi. Amatniecības uzņēmumu
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Rīgā bija 10.519 ar 15.745 nodarbinātām personām (1935. g. dati). Pēc 1935. gada tirdzniecības
skaitīšanas datiem Rīgā bija pavisam 17.991 tirdzniecības uzņēmums ar 46.232 nodarbinātām
personām.
Rūpniecības, tirdzniecības un amatniecības uzņēmumu skaits un tais nodarbinātās personas ir
vispār pieņemtie ražošanas saimniecības dati, ar kuŗiem mērī dzīves attīstību un plašumu. Lai
pilnīgi izprastu to plūdumu, ko dzīvei, it īpaši galvas pilsētai, devuši sasniegumi ražošanas laukā,
minēsim dažus patēriņa nozaru skaitļus. Rīgas labierīcību izmantošana: 1914. gadā pilsētas
ūdensvada patēriņš bija 11,7 milj. m3, kamēr 1937. gadā še patēriņa skaitļi sasniedza 17,0 milj. m3
(1922. gada vēl tikai 9,2 milj. m3). Pilsētas gāzes iestāde 1914. gadā ražoja 5,9 milj. m3, 1936. gadā
— 6,5 milj. m3, 1937. g. — 7,2 milj. m3; pievienojumu skaits tais pašos gados audzis no 4959 —
1914. g. līdz 9088—1930. g.
Rīgas elektrības iestāde 1914. gadā ražoja 10,2 milj. kilovatstundas, bet 1930. gadā ražotās
kilovatstundas bija 107,3 miljoni un 1937. g. — 119,1 milj. kilovatstundas; pievienojumu skaits
bija audzis no 2943 līdz 13.117 1937. gadā.
Modernās dzīves raksturīgākā pazīme ir straujā transporta kustības un satiksmes attīstība. Rīgas
galvenie transporta veidi ir — ielu dzelzceļš, dzelzceļš, pilsētas tvaikoņi un patstāvīgās valsts laikā
pilnīgi par jaunu klātnākušais autobusu transports. Ielu dzelzceļa līniju gaŗums Rīgā pieaudzis no
53,6 km 1914. g. līdz 87,1 km 1937. g. Pārvadāto pasažieŗu skaits gada laikā svārstās starp 37—40
(1937. g.) miljoniem personu. Kā jau teikts, autobusu transports pilsētā izveidots pilnīgi par jaunu.
Ar katru gadu pieaugošais autobusu pasažieŗu skaits dod iespēju vairāk rūpēties par autobusu
transporta izveidošanu 1932. gadā autobusos pārvadātais pasažieŗu skaits Rīgā bija 20,8 miljoni
personu, bet 1937. g. — 29,8 miljoni. Šiem pārvadājumiem jāpieskaita vēl autobusu līnijas ārpus
Rīgas. Dzīves plūduma pieaugumu labi raksturo pasažieŗu kustība pa dzelzceļiem uz Rīgas Jūrmalu
un citām Rīgai tuvām vasarnīcu vietām. 1920. gadā uz Rīgas Rīgas Jūrmalas līnijas pārvadātais
pasažieŗu skaits bija 307.810, kamēr 1937./38. g. uz šās līnijas pārvadāto pasažieŗu skaits bija
2.147.991. Ar Vidzemes jūrmalas apdzīvoto vietu ieslēgšanu dzelzceļu tīklā pasažieŗu transports
uz šās līnijas stacijām strauji aug gadu no gada.
1933./34. gadā starp Rīgu un Vidzemes jūrmalas līnijas stacijām pārvadāti 9208 pasažieri, kamēr
1937./38. gadā — 104.051. Šis pasažieŗu kustības virziens ir izaudzis pilnīgi no jauna. Vienīgi
Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksme neatbilst vairs tagadējā laika ātrajam tempam, un ar tvaikonīšiem
pārvadāto pasažieŗu skaits slīd gadu no gada atpakaļ. Pašos pēdējos gados Rīga strauji ieslēdzas
starptautiskā gaisa satiksmes tīklā. 1932. g. gaisa satiksmē pārvadāto pasažieŗu skaits bija 644, bet
1937. g. gaisa satiksmes pasažieŗu statistika uzrāda 5189 satiksmes sezonā pārvadātas personas un
2299 ceļotājus transitā. Satiksmes statistika apliecina dzīves pulsojuma augumu. 1919. g. Rīgā bija
687 tālruņu abonenti, 1930. gada šis skaits bija pieaudzis līdz 23.911. Vadu gaŗums no 94.489 km
1928. gadā pieaudzis līdz 149.277 km 1937. gadā. Pakalpojumu tirdzniecības uzņēmumu darbība
plaukst. Rīgas viesnīcās pieteikto viesu skaits rāda nepiedzīvotu pieaugumu. Pieteikto viesu skaits
bija:
1933.
1934.
1935.
1935.
1937.

Iekšzemnieku

Ārzemnieku

Kopā

28.974
69.594
81.083
85.865
89.810

5.996
10.518
12.517
13.795
18.489

34.970
80.112
93.600
99.658
108.299

Pārlaižot skatu šim dažādo patēriņu nozaŗu statistisko skaitļu rindām, dzīves straujā
pārveidošanās aina visspilgtāk laužas uz āru. Bet dzīves labklājības pieaugumu brīžam grūti un pat
neiespējami raksturot ar skaitļiem. Vai pilsētas finansu valdes izdevumu summas Rīgas
izdaiļošanas vajadzībām varētu raksturot gan to bulvāŗu un ielu skaisto izskatu, kāds atklājas acu
priekšā, kad izejam cauri galveniem pilsētas centriem? Dārzi, parki, laukumi, kas bijuši Rīgas
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Jauna lauku pasta ēka Līgatnē.

Rīga aug. Jauna pilsētas daļa aiz Gaisa tilta.

lepnums kopš seniem laikiem, pēdējos gados izbūvēti visattālākās pilsētas daļās. Privātā
autosatiksme, kuŗas kustības apmērus statistikas iestādes neuztveŗ, piešķiŗ Rīgai tās īpašo
skaistumu un liecina par labklājību. Pilsētas būvniecība! Rīgas pilsētas valdē apstiprināto
būvprojektu skaits ir audzis gadu no gada, bet pēdējo gadu monumentālās celtnes ir pārveidojušas
visu līdz šim iedomāto. Šo celtņu projektēšana ir saistīta ar sabrukušo ēku, praktiski jau
nelietojamo, nojaukšanu. Viena pati celtne šodien aizņem agrāko desmitu gruntsgabalu kopplatību,
un lielie laukumi pret celtnēm ļauj atvērties pēdējo skaistumam. Šis celtniecības vilnis, kas vislabāk
raksturo to konstruktīvā darba periodu, kāds iestājies Latvijā, bez tam plūst pāri galvas pilsētas,
vispār pilsētu robežām — tas aizņem arī laukus.
16. Plašs un panākumiem bagāts darba lauks valsts pastāvēšanas 20 gados ir bijis valsts transporta
ceļu un iekārtas atjaunošana. Panākumi, kādus esam guvuši dzelzceļa transporta, zemesceļu un
jūras transporta izbūvē, reizē ir bijuši mūsu rosīgās saimniecības dzīves priekšnoteikums un
secinājums. Ekspluatējamo dzelzceļa līniju gaŗums Latvijā īsi priekš lielā Pasaules kaŗa, 1913.
gadā, bija 1941 km, mūsu patstāvīgās valsts dzīves sākumā —1920./21. g., kad bija izbeigušās kaŗa
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gaitas — 2603 km, bet 1937. g. 1. aprīlī - 3272,5 km. Valsts dzelzceļa ripojošais inventārs
ievērojami pieaudzis un uzlabojies savā kvalitātē, skaitot laiku no 1920. gada līdz 1937. gadam.
1920. g.

Lokomotīves
Pasažieŗu vagoni
Bagāžas, pasta u. c. vagoni
Preču vagoni

169
{ 229
3.973

1937. g.

290
755
129
5.764

Latvijas laikā ir izbūvēti jauni dzelzceļi 853 km gaŗumā. Salīdzinājumā ar mūsu kaimiņiem —
Igauniju un Lietuvu — mums ir izdevies sasniegt vislielākos panākumus jaunu dzelzceļu būvē,
rēķinot tiklab uz iedzīvotāja, kā arī platības pamata. Šai pašā laikā uzbūvētas 212 dzelzceļu stacijas
un dzīvojamās ēkas ar apbūves laukumu 41.835 m2. Jauno dzelzceļlīniju izbūvē ieguldīts visos šais
gados pāri par 60 milj. latu.
Kaŗš lielus postījumus nodarīja ne tikai dzelzceļa līniju tīklam, bet arī izpostīja daudzus tiltus un
staciju ēkas. Latvijas pastāvēšanas laikā, līdz 1937. g. beigām, tikai uz vecām dzelzceļu līnijām
vien ir no jauna uzbūvēti 172 jauni dzelzs un dzelzsbetona tilti un 3 koka tilti, kuŗu kopīgais gaŗums
ir 1796 tek. m; jaunbūvētas arī 205 caurtekas. Bez tam uz vecām dzelzceļu līnijām atjaunoti 314
dzelzs un dzelzsbetona tilti, 45 koka tilti, kuŗu kopīgais gaŗums 4076 tek. m; atjaunotas arī 24
caurtekas. Dzelzceļu transporta atjaunošanas un paplašināšanas vajadzība izrietēja no aizvien
pieaugošās saimniecības dzīves rosības. Cik lielā mērā še vajadzības pieaugušas, to pierāda preču
pārvadājumu pieaugums pa valsts dzelzceļiem. Ja 1920./21. g. iekšzemes satiksmē pārvadātas pa
valsts dzelzceļiem 1,0 milj. tonnu, tad 1937./38. gada pārvadājumi pēc iepriekšējām ziņām
sniegsies pāri par 5 milj. tonnu. Tiešā satiksmē ar ārzemēm 1920./21. g. pārvadāts virzienā no
Latvijas uz ārzemēm 5,9 tūkst. tonnu, bet 1936./37. g. — 68,1 tūkst. tonnu. Ārzemju pārvadājumi
virzienā uz Latviju 1920./21. g. bijuši 5,1 tūkst. tonnu, bet 1936./37. g. — 54,5 tūkst. tonnu.
Tiešā transita satiksmē pārvadāto preču daudzums tāpat pieaudzis, sasniegdams 1936./ 37.
gadā 127.000 tonnu. 1920./21. g. pārvadāto pasažieŗu skaits bija 6,3 milj. personu, bet 1937./38. g.
— 16,1 milj.
Jau bija gadījums minēt, ka pilnīgi jauna transporta nozare, kas izveidojusies patstāvīgās Latvijas
gados, ir auto satiksme. Šās satiksmes nodibināšana liela mērā saistījās ar labu zemesceļu un šoseju
izbūvi. Valstij dibinoties, ceļi ar noturīgu segu bija tikai 700 kilometri, no šī gaŗuma šoseju 580, bet
apaļu akmeņu bruģu — 120 km. Bez tam ceļi bija nonākuši galīgi nelietojamā stāvoklī, jo kaŗa
gados katra ceļa uzturēšana un labošana bija pilnīgi pārtraukta, bet kaŗa transporta kustība ceļus
līdz galam nolietoja. No 1920./21. līdz 1937. g. 1. aprīlim jaunbūvēts un pārbūvēts šoseju 843 km,
bruģu — 110 km, ceļu ar vieglām bitūminētām segām — 301 km, grants ceļu — 600 km, kas
nozīmē, ka apaļos skaitļos Latvijas patstāvības gados jaunuzbūvēto un pārbūvēto zemesceļu gaŗums
sasniedz 1684 km. Jaunbūvēto tiltu skaits šai laikā bija: masīvo — 226, koka tiltu uz balstiem —
125, bet vienkāršu koka tiltu — 2039. Bez tam vēl jaunbūvētas 3282 caurtekas. 1937. g. 1. aprīlī
šoseju, bruģu, pirmās, otrās un trešās šķiras grantētu zemesceļu kopgaŗums Latvijā bija jau
sasniedzis 34.095 km. No tiem 10.825 km laboja valsts, bet 23.270 km tika laboti klaušu kārtā. Šim
zemesceļu gaŗumam jāpieskaita vēl apmēram 70.000 ceturtās šķiras ceļu.
Reģistrēto automobiļu un motociklu skaits, kas 1937. gadā bija 5829 dažāda tipa automobiļu un
2620 motociklu, ir izaudzis Latvijas valsts patstāvības gados.
Runājot par mūsu transporta stāvokli, vienā no svarīgākām vietām minama kuģniecība. Mūsu
kuģniecība dod darbu apm. 2500 aktīviem jūrniekiem, un, rēķinot 12 gadu laikā no 1926. līdz 1937.
g., kuģniecība devusi apm. 67,5 milj. latu valūtas skaidra atlikuma mūsu maksājumu bilances
aktīvizēšanai. Latvijas patstāvības laikā tvaikoņu tonnāža ir nemitīgi augusi, sākot savas gaitas
1920. g. no 5 tvaikoņiem un 40 buriniekiem 11.146 brutto reģistra tonnu apmērā. Augstāko stāvokli
mūsu tonnāža bija sasniegusi 1931. gadā ar 153 vienībām un 207.092 brutto reģistra tonnām. No šīs
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tonnāžas tvaikoņu bija 114 ar 203.321 brutto tonnu. Latvijas laika vispār pieaugusi tvaikoņu
tonnāža, bet pasaules saimniecības krize smagi skāra taisni šo tonnāžas veidu. 1936. g. 1. janvārī
tvaikoņu bija palicis tikai 89 ar 169.630 brutto tonnām. Mūsu tirdzniecības flotes izaugšanas laikā
bez tam vēl atzīmējams, ka tvaikoņu caurmēra lielums pieaudzis no 494 brutto tonnām 1920. gadā
līdz 2111 brutto tonnām 1938. gadā. Tvaikoņu caurmēra lieluma pieaugums paplašina mūsu
tirdzniecības flotes darījumu rādiju, jo vajadzības gadījumā lielākos tvaikoņus var sūtīt pāri
ōkeanam, vispār ārpus parastā Ziemeļeiropas braucienu lauka. Tirdzniecības flotes atjaunošanai
tomēr priekšā vēl liels darba lauks, jo sevišķi tai virzienā, kas cenšas samazināt mūsu kuģu vecumu.
Latviešiem vēl nav paguvusi nodibināties līniju kuģniecība, jo tā prasa lielākus kapitālus. Sākums
šai virzienā tomēr jau likts ar Apvienotās kuģniecības akciju sabiedrības nodibināšanu.
17. Latvijas naudas vienība ir lats, kas pēc 1936. g. 28. septembŗa likuma līdzinās 0,0396487 £.
Lats sadalās 100 santimos. Līdz minētajam 1936. g. 28. septembŗa likumam, kad Latvija atteicās no
zelta standarta un pielīdzināja savu naudas vienību apm. 1/25 no Lielbritanijas £, attiecīgie naudas
likumi noteica, ka Latvijas naudas sistēma pamatojas uz zeltu un ka tās vienība — lats satur
0,2903226 g tīra zelta. Spriežot pēc zelta satura vienā naudas vienībā, Latvijas zelta lats bija
pielīdzināts 1 Šveices zelta frankam. Kad pēc lielā Pasaules kaŗa sākās vispārēja kustība par zelta
standarta atjaunošanu, tad Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas atjaunoja resp. ieveda zelta
naudas sistēmu (1922. g. 3. augusta likums par naudu). Ļoti noteikti bija izteikts zelta standarta
sistēmas rekvizīts — noteikums par to, ka Latvijas Banka katra laikā savas izlaistās naudas zīmes
apmaina pret zeltu, ja to prasa bankas naudas zīmju turētāji. Noteikums par banknošu apmaiņu pret
zeltu tika atcelts ar jau minēto 1936. g. 28. septembŗa likumu, pēc kam tad Latvija ne tikai atteicās
no zelta standarta, bet arī izdarīja savas naudas vienības vērtības attiecības pārkārtošanu pret
ārzemju valūtām.
1936. g. 28. septembris Latvijas naudas polītikā ir nozīmīga diena, kas iezīmē jauna laikmeta
sākumu. Vissmagākos krizes gados Latvija bija centusies uzturēt savu agrāko naudas sistēmu un
savas naudas agrāko vērtību. Šī cenšanās nebija nejaušība, bet balstījās uz dziļiem un pamatīgiem
psīcholoģisko un vispārsabiedrisko faktoru apsvērumiem. Pasaules kaŗa un tam sekojošo
neatkarības cīņu gados dažādās okupācijas varas ar bezvērtīgas naudas un dažādu naudas surrogātu
saimniecību bija sagrāvušas iedzīvotāju uzticību. Dzīves atjaunošanas darba sākumā jau
pieminētais 1922. g. 3. augusta likums, kas ieveda zelta naudas sistēmu un stabilu vērtību
mērauklu, bija paša dzīves atjaunošanas darba nepieciešams priekšnoteikums. Taupīšanas un
krāšanas gribu, kas ir latviešu tautas vispārējs tikums, varēja atjaunot un nostiprināt tikai šādā ceļā.
Un, patiešām, šai dzīves atjaunošanas darba vispārējas stabilizācijas u. tml. nozīmē 1922. g. Latvijā
ievestai zelta naudas sistēmai ir bijusi ievērojama loma, un ar šo apstākli arī izskaidrojama tā
pacietība, ar kādu Latvija krizes gados turējās pie savas naudas sistēmas.
Valūtas devalvācijas, kādas iesākās 1931. g. un plašā vilnī pārvēlās pār visu pasauli, neapšaubāmi
bija ar dziļu aprēķinu izvēlēts tirdzniecības resp. saimniecības polītikas ierocis. Valstis, kas
devalvēja savas valūtas, starptautiskā tirdzniecībā neapšaubāmi bija handikapētas, salīdzinājumā ar
tām valstīm, kas bija paturējušas savas naudas agrāko vērtību. Latvija par to spilgti pārliecinājās:
tās imports no valstīm ar pazeminātu naudas vērtību ievērojami auga, kamēr eksportam uz šīm
valstīm bija likti ievērojami šķēršļi. Uzturēt līdzsvaru starp eksportu un importu kļuva aizvien
neiespējamāk, devīžu krājumi draudēja samazināties, kas apdraudēja Latvijas naudas sistēmas
stabilitāti, kuŗas segumā bija zelts un ārzemju valūtas.
1931. gadā izšķiršanās varēja būt vai nu par lata vērtības attiecības pārkārtošanu pret ārzemju
valūtām nolūkā stimulēt eksportu resp. uzturēt līdzsvarā ārējās tirdzniecības bilanci, vai arī par
importa ierobežošanu resp. ārzemju valūtas tirdzniecības kontroli, devīžu aizplūduma ierobežošanu.
Latvijas valdība izšķīrās par pēdējo. 1931. g. 8. oktobrī tika izdoti ,,Noteikumi par ārzemju valūtas
operācijām", kas ārzemju maksāšanas līdzekļu un prasījumu ārzemju valūtā iegūšanu un
atsavināšanu darīja atkarīgu no Latvijas Bankas atļaujas. Valūtas tirdzniecības kontroles
likumdošana bija sarežģīta un plaša, bet šodien jau nav aktuālas vajadzības tai izsekot tāpēc, ka šī
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kontrole pieder īstenībā vēsturei. Ja arī daži ārēji momenti, ja pati iestāde, kas šo kontroli izdarīja,
vēl nav arī pilnīgi atcelti, tad šodien valūtas tirdzniecības kontrolei jau ir vairāk formāla, tīri
reģistrācijas nozīme.
Nav šaubu, ka saimniekošana ar valūtas tirdzniecības kontroli nav viegla, un Latvija pie tās
nebūtu ķērusies, ja šīs kontroles ievešanu starptautisko notikumu gaita tai nebūtu uzspiedusi. Bet
pat valūtas tirdzniecības kontroles režīms neatbrīvoja Latvijas zelta naudas sistēmu no ārkārtīga
spiediena. Tas beigās noveda pie seguma jautājuma pārkārtošanas. Ar 1922. gada 19. septembŗa
Latvijas Bankas statūtiem bija ievesti naudas zīmju nodrošinājuma noteikumi — 50% ar zeltu vai
drošu un stabilu ārzemju valūtu (ja izlaisto naudas zīmju vērtība nepārsniedz 100 milj. latu).
Neapšaubāmi, šis seguma procents bija nesalīdzināmi augsts. Londonas ekonomiskā un monetārā
konference vēl 1933. g., kad tā cerēja glābt zelta standarta bojā iešanu, ieteica ķerties pie monetārā
zelta taupīšanas, samazinot seguma procentu. Pa daļai šo ieteikumu dēļ, pa daļai starptautisko
valūtas apstākļu dēļ Latvija 1936. g. 27. maijā tad arī izdarīja seguma normas samazināšanu,
noteicot jau minēto 50% vietā — 30%. Tas neapšaubāmi bija mēģinājums atvieglot konjunktūru
valūtas tirgū un rast jaunas iespējas toreiz jau pieaugošai augšupejošai konjunktūrai pielāgot
atbilstošu naudas apgrozību.
Seguma normas pazemināšana tomēr bija vienīgi pārejas stadija ceļā uz atsacīšanos no zelta
standarta un uz Latvijas naudas vienības kursa attiecību pārgrozīšanu, kas, kā jau augšā minēts, tika
izdarīta 1936. g. 28. septembrī. Ar to tad arī būtu raksturota Latvijas naudas polītikas attīstība,
minēti tie iemesli, kamdēļ Latvija vēl ilgi turējās pie zelta standarta, kaut arī vesela rinda valstu, ar
kuŗām Latviju atradās dzīvos tirdznieciskos sakaros, bija izvēlējušās devalvēto valūtu par
starptautiskās saimnieciskās sacensības līdzekli.
1936. g. 28. septembŗa Latvijas likums naudas lietās neapšaubāmi ir ietekmējis Latvijas ārējās
tirdzniecības režīmu — to pārveidojis un mīkstinājis. Jau minējām, ka tās iestādes, kas bija
nodibinātas valūtas tirdzniecības kontroles nolūkiem, šodien pastāv vairāk reģistrācijas nolūkiem,
jo valūtas tirdzniecības administrātīvo ierobežojumu vajadzība ir atkritusi. Arī importa
tirdzniecības administrātīvais režīms resp. t. s. kontingentu saimniecība pastāv šobrīd nevis
ierobežošanas, bet gan ārējās tirdzniecības plānveidīgas apsaimniekošanas nolūkos. Naudas
polītikas pārvērtības ietekmēja arī muitas režīmu. Tūliņ pēc valūtas kursa attiecību pārkārtošanas
— 1936. g. 20. un 28. oktobrī — tika izdarīti plaši importa muitu pazeminājumi. Šiem
pazeminājumiem biju divējādas dabas nolūki: 1) ar tiem Latvija gribēja pasvītrot, ka izdarītā
naudas reforma nav vērsta pret starptautisko saimniecisko sadarbību, ka tā nav domāta
saimnieciskās autarķijas padziļināšanai un 2) ar muitas pazeminājumiem valdība tālredzīgi novērsa
dzīves dārdzības celšanos iekšzemes tirgos.
18. Naudas saimniecības nokārtošana pagājušajos 20 gados ir viens no mūsu lielākiem
saimniecības dzīves ieguvumiem, it īpaši, ja ņemam vērā to chaotisko stāvokli, kādā atradās
Latvijas naudas saimniecība pēc Pasaules kaŗa beigām. Naudas saimniecības nokārtošana bija
nepieciešams priekšnoteikums kreditiestāžu organizēšanai un kreditsaimniecības darbībai. Arī te
kaŗš un pēckaŗa gadi atklāja pilnīgu postažas ainu. Kreditiestāžu skaits un veidi, kādas Latvija
darbojās pirms lielā Pasaules kaŗa, bija sekojoši: 4 Krievijas Valsts bankas nodaļas, 5 pilsētu
bankas, 3 pilsētu krājkases, 2 biržas bankas, 2 akciju bankas (neskaitot Krievijas akciju banku
nodaļas), 41 savstarpīgā kreditbiedrība un 236 krājaizdevu sabiedrības. Pēc kaŗa un neatkarības
cīņu izbeigšanās, 1920. gada sākumā, Latvijā darbojās vairs tikai 37 kreditiestādes. Tad iesākās
straujš kreditiestāžu skaita pieaugums, it īpaši krājaizdevu sabiedrību laukā, kuŗu skaits divkāršojās,
salīdzinot ar priekškaŗa stāvokli. Arī akciju banku skaits īsā laikā pieauga līdz 21. Šai kreditiestāžu
dibināšanas norisē bija konstatējama tā sadrumstalotības pazīme, kādu mēs jau redzējām
rūpniecības uzņēmumu dibināšanas laukā. Ja salīdzinām kreditiestāžu bilanču summas pirms kaŗa
un pirmajos pēckaŗa gados, tad, piem., 1928. gadā mūsu kreditiestāžu bilanču kopsumma bija
apmēram divas reizes mazāka kā 1914. gada sākumā, pie kam kreditiestāžu skaits pēc kaŗa bija, kā
jau augšā minējām, daudzkārt lielāks. Akciju bankas darbojās ar nelieliem pamatkapitāliem un
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augšupejošās starptautiskās saimniecības konjunktūras laikā puslīdz pieņemamā veidā kārtoja savus
darījumus.
Kreditiestāžu skaits šai laikā Latvijas apstākļos bija par lielu, un šis apstāklis uzspieda
kreditiestāžu organizācijai un to darbībai iekšējas nestabilitātes zīmi. Pasaules saimniecības krizes
sākumi Latvijā tāpēc pirmām kārtām arī izpaudās kreditsaimniecības laukā un pierādīja kļūdas,
kādas še brīvā uzņēmumu dibināšanās gaitā bija ieviesušās. 1931. gadā Saeima pieņēma likumu par
maksāšanas grūtībās nonākušu kreditiestāžu lietu kārtošanu un noguldījumu izmaksas rēgulēšanu
kreditiestādēs. Reālizējot šo likumu, valdība izdeva rīkojumu par noguldījumu izmaksas rēgulēšanu
un dažu vekseļu protesta atlikšanu. Noguldījumu izmaksu ierobežojumi bija palliātīvs līdzeklis, ar
ko centās saglābt kreditiestāžu stāvokli, bet uzticība pret kreditiestādēm pilnos apmēros nekad vairs
neatjaunojās. Kreditiestāžu organizācijas iekšējie trūkumi krizes laikā bija spilgti parādīti, un šis
saimnieciskās darbības lauks prasīja pēc plašākas sanācijas akcijas, lai novērstu draudīgos
sarežģījumus. Šāds sanācijas akcijas sākums bija Latvijas Kreditbankas nodibināšana 1935. g. 11.
aprīlī. Likumu par Latvijas Kreditbanku Ministru kabinets pieņēma 1935. g. 9. aprīlī, bet banka
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savu darbību uzsāka 25. aprīlī. Latvijas Kreditbankai pēc savas organizācijas un darbības veidiem ir
izšķiŗamas 2 dabas: 1) Latvijas Kreditbanka ir parasta privāta komercbanka un 2) Latvijas
Kreditbanka ir īpatnēja sanācijas banka. Sakarā ar šo pārskatu mūs sevišķi interesē Latvijas
Kreditbankas sanācijas darbība. Likums par Latvijas Kreditbanku noteica, ka maksāšanas grūtībās
nonākušo kreditiestāžu likvidācija piekrīt šai Latvijas Kreditbankai. Bija arī noteikts, ka Ministru
kabinets pēc finansu ministra priekšlikuma var nodot Latvijas Kreditbankai likvidēt tādas
kreditiestādes, kuŗas tiesa atzinusi par maksātnespējīgām, bet kuŗu konkursi vēl nav slēgti. To
kreditiestāžu statūti, kuŗus Ministru kabinets pēc finansu ministra priekšlikuma atzinis par
nonākušiem maksāšanas grūtībās, uzskatāmi par atceltiem, līdz ar Ministru kabineta lēmuma
izsludināšanu ,,Valdības Vēstnesī". Pēc šādas publicēšanas Latvijas Kreditbanka bez īpašas
pilnvaras vai sevišķa uzdevuma stājas maksāšanas grūtībās nonākušās kreditiestādes vietā un
reālizē tās prasījumus un turpina jau iesāktās tiesu lietas savā vārdā. Latvijas Kreditbanka tāpat
savā vārdā atbild maksāšanas grūtībās nonākušās iestādes kreditoriem par likumā noteiktiem
parādiem un tikai tās summas robežās, ko Latvijas Kreditbanka šo iestādi likvidējot patiesi pārņem
vai iegūst. Sakarā ar šiem noteikumiem tika izsludinātas par maksāšanas grūtībās nonākušām
kreditiestādēm vesela rinda akciju banku un citāda tipa kreditiestāžu. Ar lielu elasticitāti Latvijas
Kreditbanka iestājās šo maksāšanas grūtībās nonākušo kreditiestāžu vietā, iespējamās robežās
apmierinot noguldītājus un kreditorus. Šās sanācijas rezultātā akciju komercbanku skaits Latvijā ir
samazinājies līdz 7, to darbība kļuvusi stabilāka un balstās uz veselīgiem saimniecības dzīves
darījumiem. Latvijas Kreditbanka savā darbības laikā ir ievērojami paplašinājusies, un tās
pamatkapitāls sasniedzis 40 milj. latu, ar ko Latvijas Kreditbanka kļūst par lielāko privāto banku.
Divdesmit gadu nepārtraukta darba rezultātā Latvijas kreditiestāžu organizācija pašlaik ir
sekojoša: Pastāv 3 kreditiestāžu veidi — valsts, pašvaldību un privātas. Valsts kreditiestādes
atrodas Finansu ministrijas pārziņā, un tās ir šādas: Latvijas Banka ar tās nodaļām un aģentūrām,
Valsts zemes banka ar tās nodaļām un aģentūrām un Latvijas Hipotēku banka ar tās nodaļām un
aģentūrām. Bez tam tekoša rēķina un krājkases operācijas izdara pasta un telegrafa iestādes, kas
atrodas Pasta un telegrafa departamenta pārziņā.
Pašvaldību kreditiestādes ir pašvaldību krājkases, pilsētu pašvaldību bankas un pilsētu pašvaldību
lombardi. Privātās kreditiestādes ir akciju komercbankas, savstarpīgās kreditbiedrības, pilsētu
kreditbiedrības, biržas sabiedrību kreditiestādes, bankas kantoŗi, Latvijas Kreditbanka un
krājaizdevu sabiedrības.
Centrālo vietu starp Latvijas kreditiestādēm ieņem Latvijas Banka. Valdība jau drīz vien pēc
valsts nodibināšanās bija lēmusi dibināt emisijas banku, bet chaotiskie naudas apstākļi valstī,
līdzekļu trūkums un citi apstākļi traucēja šās domas reālizēšanu. No Latvijas valsts dibināšanas
1918. gada 18. novembrī līdz Latvijas Bankas darbības atklāšanai 1922. g. 1. novembrī bija
pagājuši tepat veseli četri gadi. Šais pirmajos četros gados, kamēr vēl nebija emisijas bankas, tās
vietu izpildīja pa daļai Valsts krājkase, pa daļai Finansu ministrija. Valsts krājkases darbība sākumā
bija ierobežota ar noguldījumiem, pārvedumiem un vērtspapīru operācijām. Aizdevumus
rūpniecības un citu saimniecības nozaŗu atjaunošanai šai laikā izsniedza Finansu ministrija. 1921.
gada 30. jūnijā Valsts krājkasei tika piešķirtas tiesības izpildīt visāda veida banku operācijas. 1921.
gada 18. augustā Valsts krājkasi pārdēvēja par Valsts krāj- un kreditbanku. 1922. gadā, kā jau
minēts, stabilizēja naudas vērtību, ievedot zelta naudas sistēmu. Ar to bija sagatavots ceļš emisijas
darbības uzsākšanai. 1922. g. 19. septembrī Ministru kabinets pieņēma Latvijas Bankas statūtus, ar
1922. gada 26. oktobŗa valdības rīkojumu tika uzdots likvidēt Valsts krāj- un kreditbanku, bet 1922.
g. 1. novembrī Latvijas Banka uzsāka darbību.
Latvijas Banka ir valsts uzņēmums. Bankas pārvalde atrodas Rīgā. Par bankas operācijām un
drošību atbild valsts. Latvijas Bankas uzdevums ir: 1) rēgulēt naudas apgrozību valstī, 2) veicināt
tirdzniecību, rūpniecību un lauksaimniecību, atveŗot īstermiņa kreditus, 3) atvieglot naudas
maksājumus kā iekšzemē, tā ārzemēs un 4) izpildīt valsts kases operācijas. Banku nodibināja ar 10
milj. latu pamatkapitālu, pie kuŗa ikgadus pieskaita 25% no bankas tīrās peļņas, kamēr tas nav
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sasniedzis 25 milj. latu. Līdz šim laikam bankas pamatkapitāls sasniedzis jau vairāk kā 22 milj.
latu. Pārējie bankas kapitāli ir rezerves kapitāls, sevišķais kapitāls un speciālie kapitāli. Bankas tīrā
peļņa ieskaitāma valsts ienākumos.
Viens no svarīgākiem Latvijas Bankas uzdevumiem ir naudas apgrozības rēgulēšana. Par
notikumiem naudas saimniecības vēsturē jau bija runa īpaši. Šai pārskatā par šo jautājumu tikai vēl
dažas piezīmes. Latvijas Bankai vienīgai ir tiesības izlaist bankas naudas zīmes. Šis noteikums tiek
tulkots tādējādi, ka Latvijas Banka izlaiž banknotes, kamēr blakus banknotēm kopējā naudas
apgrozības sastādīšanā vēl piedalās valsts kases zīmes un metallnauda, šīs naudas zīmes izlaiž
apgrozībā Finansu ministrija. Latvijas Bankas darbība paplašinājās pāri statūtu robežām jau uz
speciālu likumu pamata pasaules saimniecības krizes gados. Šī darbība attiecas galvenā kārtā uz
starptautisko maksājumu kārtošanas diviem speciāliem veidiem — valūtas tirdzniecības kontroli un
maksājumu klīringu līgumiem. Nodalījumā par naudas saimniecību sniegtais tautsaimnieciskais
pārskats šai lietā še sakarā ar Latvijas Bankas darbības pārskatu jāpapildina ar to, ka noteikumi par
ārzemju valūtas operācijām, kas tika izdoti 1931. g. 8. oktobrī un pēc tam vairākkārt pārlaboti un
papildināti, nodeva Latvijas Bankai ārzemju valūtas tirdzniecības monopōlu. Ārzemju maksāšanas
līdzekļu un prasījumu ārzemju valūtā iegūšana un atsavināšana bija atļauta tikai Latvijas Bankai.
Šis ārzemju valūtas tirdzniecības monopōls paredzēja, ka valdība var izdot noteikumus par ārzemju
maksāšanas līdzekļu nodošanu Latvijas Bankai. 1932. g. 15. septembrī iznāca noteikumi par tās
valūtas nodošanu, kas iegūta no eksporta. Bez Latvijas Bankas piekrišanas bija aizliegts par precēm
saņemto ārzemju valūtu arbitrēt vai apmainīt citā valūtā.
Valūtas tirdzniecības monopols resp. kontrole bija pavisam jauns uzdevumu lauks, kamdēļ arī še
daudzmaz stabila un labi pārbaudīta kārtība varēja nodibināties pēc samērā ļoti sarežģītas
likumdošanas gaitas. 1935. g. 7. martā iznāca likums par valūtu un ārējo tirdzniecību, kas bija
izstrādāts uz ilgu un rūpīgu novērojumu pamata. Pēc atiešanas no zelta standarta valūtas
tirdzniecība gan kļuvusi par vieglāku uzdevumu, jo tā paturējusi vairāk plānveidīgas saimniecības
līdzekļa raksturu.
Ārzemju maksāšanas līdzekļu tirdzniecības kontrole noveda pie veselas rindas bilaterālas dabas
maksājumu klīringu līgumiem starp Latviju un ārvalstīm. Klīringu līgumu saimniecība, kas pastāv
arī brīvas valūtas tirdzniecības apstākļos, ierobežotās valūtas tirdzniecības laikā ieguva jaunu
ekonomisku saturu un technisku izpildījumu. Noslēgtie klīringu līgumi, kas nesatur noteikumus par
saldo norēķināšanu skaidrā naudā, loģiski noveda pie jauna uzskata ārējā tirdzniecībā — par
līdzsvarotu tirdzniecības bilanci starp divām valstīm. Pirmo maksājumu klīringu līgumu Latvija
noslēdza ar Franciju 1932. g. 8. martā. Līgumam ar Franciju sekoja citi — ar Vāciju, Itāliju, PSRS,
Zviedriju, Lietuvu, Igauniju, Ungāriju, Turciju. Klīringa nolīgumi nav slēgti pēc viena parauga, un
to funkcionēšanā nereti bijuši vērojami zināmi trūkumi, kas pa daļai piešķiŗami šī norēķināšanās
veida būtībai. Jau minētais maksājumu klīringu līgumu noteikums, ka atlikumi netiek izlīdzināti ar
naudas pārvedumiem, bet tai vietā tiek prasīta izlīdzināta tirdzniecības bilance, ir viens no
galveniem apstākļiem, kas uzliek klīringu saimniecībai grūtu uzdevumu.
Dažas piezīmes par valūtas krājumu pārgrozībām. Neraugoties uz ārzemju valūtas tirdzniecības
kontroli, Latvijas Bankas valūtas krājumi saimniecības krizes gados ir strauji svārstījušies: 1929. g.
1. janvārī Latvijas Bankas bilancē bija valūtas par 72,5 milj. latu, bet 1934. gada 1. janvārī tikai 3,2
milj. latu. Šī valūtas krājumu samazināšanās ļoti bieži ir izskaidrojusies ar apzinīgo bankas polītiku
neturēt banknošu apgrozības segumu devīzēs, bet pārvērst to zeltā. Arī faktiski devīžu turēšana
segumam kļuva neiespējama ar to, ka agrāk segumam noderīgās zelta valūtas pārvērtās par no zelta
atraisītām papīra valūtām. Zelta krājumu postenis savukārt auga no 23,8 milj. latu 1929. gadā līdz
46,4 milj. latu 1936. gadā. Strauji pārgrozījās aina sākot ar 1936. gada septembri pēc mūsu valūtas
reformas: ievērojami pieauguši tiklab zelta, kā arī valūtas krājumi.
Sakarā ar valūtas kursa attiecību pārkārtošanu radās valsts uzņēmumu un valsts fondu aktīva
pieaugums no šo uzņēmumu un fondu pārziņā esošo zelta, ārzemju valūtas un prasījumu ārzemju
valūtā pārvērtēšanas. Starp citu, no šās pārvērtēšanas izrietošo Latvijas Bankas un valsts zelta fonda
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aktīva pieaugumu 1936. g. 28. oktobŗa likums ieskaitīja valūtas stabilizācijas fondā. Bet ne tikai šīs
pārvērtēšanas rezultātā Latvijas Bankas zelta un ārzemju valūtas posteņi 1937. un 1938. gadā
uzrāda nōminālo pieaugumu. Šie Latvijas Bankas aktīva posteņi ievērojami auguši arī saimniecības
dzīves rosības rezultātā. Ārkārtīgi labvēlīgā iekšpolītiskā konjunktūra un Latvijas eksportpreču
lielais pieprasījums starptautiskos tirgos ievērojami palielināja valūtas ienākumus par eksporta
precēm un 1937. gada arī no kuģniecības frakts ienākumiem. 1938. gada sākums iezīmējas ar mazu
atslābumu.
Latvijas Banka izdara arī visas komerciālās operācijas — diskontē vekseļus un citas termiņa
saistības, atveŗ kreditus un izsniedz īstermiņa aizdevumus, pieņem noguldījumus naudā un dažādas
vērtības glabāšanā, pērk un pārdod vekseļus, izdod akreditīvus u. t. t. Kopš Latvijas Bankas
dibināšanas līdz šim laikam tās bilance ir nepārtraukti augusi: no 30,8 milj. latu 1922. gada 1.
novembrī tā sniedzas pie 300 milj. latu 1937. un 1938. gadā.
Latvijas Bankas loma vispirmām kārtām atzīmējama valsts un privāto noguldījumu glabāšanā.
Latviešu tauta ir taupīga tauta, un tamdēļ, it īpaši pēdējos gados, pēc iekšējo polītisko apstākļu
nostabilizēšanās, noguldījumu pieaugums ir prāvs. Atskaitot pārguldījumus, termiņa un
beztermiņa noguldījumu kopsummas pēdējos gados augušas šādā pakāpenībā: 1934. g. — 71,3
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milj. latu, 1935. g. — 86,5 milj. latu, 1936. g. — 107,3 milj. latu, 1937. g. — 129,7 milj. latu
un 1938. g. — 53,8 milj. latu. Starp dažādām kreditiestādēm termiņa un beztermiņa
noguldījumu summa 1938. g. 1. janvārī sadalījās šādi:
Latvijas Banka
21,8 milj. latu
Pasta krājkase
79,0 „ ,,
Akciju komercbankas
9,0 „
„
Savstarpīgās kreditbiedrības
3,1 „
„
Komūnālās kreditiestādes
11,1 „
,,
Krājaizdevu sabiedrības
29,8 „
,,
Kopā
153,8 milj. latu
Latvijas Bankas bilances pasīva lielākais postenis ir noguldījumi un tekoši rēķini, kas kopā
sastāda vairāk kā pusi no visas bilances. Bankas noguldījumu un tekošo rēķinu apgrozījumi no
1922. g. 1. novembŗa līdz 1938. g. 1. janvārim izteicās šādi:
Atlikums
uz
1. XI. 1922.

Termiņa noguldījumi
Beztermiņa noguldījumi
Tekoši rēķini
Ārzemju valūtas tekoši rēķini

43,2
747,5
12.749,9
1.370,3

Apgrozījumi no 1. XI. 1922. g.
līdz 1. I. 1938. g.
Iemaksāts
Izmaksāts
1000 l a t o s

25.025,4
21.199,8
110.505,5
92.937,2
9.122.652,5 9.011.546,3
304.943,1 302.942,2

Atlikums
uz
1. I. 1938.

3.868,7
18.315,8
123.856,1
3.371,3

Kas zīmējas uz Latvijas Bankas centrāles un nodaļu dažāda veida aizdevumiem, tad tai pašā
starplaikā no 1922. gada 1. novembŗa līdz 1938. g. 1. janvārim apgrozījumu summas sniedzas pāri
4507 milj. tiklab izsniegto, kā atmaksāto aizdevumu pusēs.
Latvijas Banku saista ar valsti divas galvenās uzdevumu grupas: 1) Latvijas Banka izpilda valsts
kases operācijas un 2) Latvijas Banka izsniedz valstij, galvenām kārtām dažādiem valsts
saimniecības pasākumiem aizdevumus. Latvijas Bankas kopējā aizdevumu summa valsts
pasākumiem 1938. gada 1. janvārī sasniedza apm. 65 milj. latu.
Nākošo vietu starp valsts kreditiestādēm ieņem Valsts zemes banka. Jautājumu par Valsts zemes
bankas tapšanu un tās darbības nozīmi mūsu tautsaimniecībā iztirzājām sakarā ar zemes kredita
apstākļiem mūsu lauksaimniecībā. Likums nosaka, ka Valsts zemes banka dibināta aizdevumu
izsniegšanai uz lauku nekustamiem īpašumiem. Zemes banka izsniedz ilggadīgus aizdevumus
vienīgi bankas ķīluzīmēs. Zemes bankas ķīluzīmes nodrošinātas ar bankā ieķīlātiem īpašumiem un
visiem valsts līdzekļiem.
Latvijas Hipotēku banka ir valsts uzņēmums aizdevumu izsniegšanai pret nekustamu īpašumu
pilsētās, ciemos un tādās apdzīvotās vietās, kuŗām pilsētu raksturs. Nodibinot banku, valsts
iemaksājusi tai l milj. latu lielu pamatkapitālu. Pamatkapitāls palielināms pēc vajadzības, atvēlot
līdzekļus budžeta kārtībā. Latvijas Hipotēku banka savu darbību uzsākusi 1924. g. rudenī. Tai laikā
pilsētās un ciemos bija rosīga būvdarbība un vajadzība pēc Latvijas Hipotēku bankas līdzekļiem
bija sevišķi liela. Ar Latvijas Hipotēku bankas palīdzību drīzumā izdevās pārvarēt dzīvokļu krizi,
un šodien stāvokli dzīvokļu tirgū varam uzskatīt par normālu. Latvijas Hipotēku banka savā
kreditpolitikā aizvien raudzījušies, lai līdzekļi ar ilgtermiņa aizdevumu palīdzību nāktu
produktīviem, ilgstoša rakstura kapitāliem ieguldījumiem ar noteikti nodrošinātu un pastāvīgu
rentābilitati. 14 gadu darbības laika Latvijas Hipotēku banka izsniegusi dažāda veida aizdevumus
tuvu pie 150 milj. latu. Izsniedzot savus aizdevumus, banka raugās arī uz pilsētu un ciemu
pašvaldību interesēm un mēģina tās saskaņot ar privāto namīpašnieku un īrnieku interesēm.
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No pārējām kreditiestādēm minēsim vēl dažus vārdus par akciju komercbankām. Juridiskie
pamati, uz kādiem dibināmas akciju komercbankas un saskaņā ar kādiem attīstāma to darbība,
pēdējā laikā ievērojami noskaidroti. Principiālus norādījumus par akciju sabiedrību banku
pamatkapitāliem atrodam likumā par akciju un paju sabiedrībām, un par šo likumu bija jau runa.

AEV nodaļa Liepājā.

Tālāk jaunais kredita likums 1938. gada izdevumā zīmē noteiktu akciju komercbanku darbības
organizāciju, un beigās arī Ministru kabineta 1938. g. 21. jūnija sēdē apstiprinātie akciju
komercbanku normālstatūti dod pieturas punktus to darbībai.
Iedzīvotāju ietaupījumu uzsūkšanai liela loma ir krājaizdevu sabiedrībām un Pasta krājkasei.
Kopdarbības sabiedrību idejiskos pamatus jau noskaidrojām, runājot par lauksaimniecības
ražošanas un tirdzniecības organizēšanu. Šai sakarā minējām jau arī krājaizdevu sabiedrību
darbību. Šai vietā tikai dažus skaitļus. No 1920. līdz 1936. gadam nodibinātas pavisam 819
krājaizdevu sabiedrības. Daudzas sabiedrības savu darbību nemaz nav uzsākušas, bet pēdējā laikā
ievērojami pavairojies to sabiedrību skaits, kuŗas savu darbību apvienojušas. Šādā kārtā likvidēto
un apvienoto krājaizdevu sabiedrību skaits minētajā laika sprīdī bijis 207. Pēdējā laikā jaunas
krājaizdevu sabiedrības nodibinās maz, bet gan notiek to skaita samazināšanās, kas ir vispārējas
atveseļošanās zīme. 1937. g. 1. janvārī darbojās 532 krājaizdevu sabiedrības, bet gada beigās to
skaits bija 505. Krājaizdevu sabiedrībās apvienotais biedru skaits tai pašā laikā vairojies: 1937. g. 1.
janvārī Latvijas krājaizdevu sabiedrības apvienoja 202.696 biedrus, šis skaits līdz gada beigām bija
pieaudzis līdz 206.693. Noguldījumu kopsumma 1936. gada beigās krājaizdevu sabiedrībās bija
sasniegusi 39,2 milj. latu. Noguldītās summas pēc noguldītājiem krājaizdevu sabiedrībās šai laikā
sadalījās šādi: 8,6% tirgotāji, 3,8% rūpnieki, 23,4% lauksaimnieki, 3,5% amatnieki, 8,5%
namīpašnieki, 19,8% intellektuālā un fiziskā darba strādnieki, 20,1% organizācijas un 12,3%
pārējie.
Krājnoguldījumi Pasta krājkasē vairojušies straujāk kā jebkurā citā kreditiestādē. 1931. g. beigās
Pasta krājkases noguldījumu summa bija sasniegusi 7,6 milj. latu, bet 1937. g. 1. jūlijā — 71,1 milj.
latu.
19. Ja visos laikos labi nokārtotai valsts finansu saimniecībai kādas zemes tautsaimniecībā bijusi
liela loma un zināmā mērā tā raksturojusi vispārīgo zemes labklājības stāvokli, tad jo vairāk valsts
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finansu saimniecības loma izpaužas šais laikos, kad, dažādu apstākļu un vajadzību spiesta, valsts
iejaucas dienu no dienas vairāk visā tautsaimniecības norisē un t. s. privātsaimniecības dzīvē.
Daudzu to valsts iestāžu nodibināšana un darbība, par kādām bija runa šai apskatā, veselu lielu
pasākumu reālizēšana, kā, piem., agrārreformas finansēšana, mūsu lauksaimniecības kreditēšana,
būvniecības veicināšana un citi uzdevumi atsevišķos laikos lielākā vai mazākā mērā ir bijuši ne
tikai atkarīgi no valsts finansu saimniecības stāvokļa, bet arī no tās aktīvitātes un tiešas iejaukšanās.
Pārlaižot skatus pār valsts finansu saimniecību visos 20 valsts pastāvēšanas gados, ir jākonstatē
mēģinājumi aizvien saimniekot pēc reāli uzstādīta, ar faktiskiem ienākumiem saskaņota valsts
budžeta. Ir bijuši gadi, kad budžeta pieņemšanas kārtība, budžeta apspriešana saistījās ar lielām
formālitātēm, kas daudzkārt traucēja dzīves norisi un praktisko darbu. Šai ziņā pēdējos gados
vienveidotā mērķveidīgā saimniecība ir stāvokli ievērojami uzlabojusi. Latvijas valsts budžetā
galvenās ieņēmumu grupas visos šais gados bijušas nodokļi, nodevas un atlīdzības, monopolu,
valsts uzņēmumu un kapitālu peļņa, valsts īpašumu izmantošana un dažādi ienākumi no kapitāla
ieguldījumiem. Lielākos ieņēmumus visu laiku dod nodokļi. Valsts pirmajos pastāvēšanas gados
liela nozīme bija valsts monopolam, un it īpaši linu monopolam valsts iesākumā bija ļoti liela loma
mūsu saimniecības dzīvē. Vēlāk pirmajā vietā izvirzījās spirta monopols.
Lielas tautsaimnieciskas pārrunas pagājušajos gados ir bijušas par dažādo, dažreiz tīri ārkārtējas
dabas izdevumu segšanu vai nu ar nodokļiem, vai arī ar aizņēmumiem. Tais brīžos, kad
saimniecības dzīves atjaunošanas uzdevumu lauks bija ļoti plašs un prasīja no iedzīvotājiem lielus
upuŗus, ļoti bieži atskanēja balsis, ka nav taisnīgi segt šos izdevumus tikai tagadējām paaudzēm, bet
ka būtu vēlams arī, lai nākošās paaudzes, kas baudītu šīs labierīcības, nestu upuŗus. Visumā varam
liecināt, ka mūsu dzīve līdz šim ir noritējusi tomēr pēc pretēja uzskata. Latviešu tauta ir centusies
jau tagadējā paaudzē nest tos upuŗus, kādus no tās prasa dzīve, iedomājoties, ka nākošām paaudzēm
būs atkal savi pienākumi un uzdevumi. Tamdēļ arī Latvijai ir ļoti maz parādu, tiklab iekšējo, kā
ārējo. 1918. gadā izlaida Latvijas neatkarības 5% aizņēmumu, bet 1920. gadā iznāca Latvijas
iekšējais 1920. gada 4% aizņēmums. Abi šie aizņēmumi jau gandrīz pilnā mērā ir izpirkti, un
pašreiz no iekšējiem aizņēmumiem nozīmīgākais ir vienīgi Latvijas 1931. gada iekšējais ceļu
aizņēmums, kas 1937. gadā vēl pastāvēja 18,8 milj. latu apmērā. Šiem aizņēmumiem vēl jāpieskaita
valsts kreditzīmju izlaidums Ķeguma spēkstacijas finansēšanai, ko atvēlēja Ministru kabinets 1938.
g. 17. janvārī līdz 34 milj. latu apmēram. Salīdzinājumā ar citu valstu ārējiem parādiem Latvijas
valsts ārējie aizņēmumi ir visai niecīgi. 1937. g. Latvija skaitījās parādā ZAS valstīm 37,0 milj.
latu, Lielbritanijai — 48,7 milj. latu, Francijai — 1,1 milj. latu, valsts ārējais 6% obligāciju
aizņēmums bija 30,8 milj. latu liels, bet 1936. gada aizņēmums Ķeguma spēkstacijas būvei — 5,6
milj. latu. Parādi ZAS valstīm, Lielbritanijai un Francijai ir pēc savas būtības konsolidēti kaŗa
parādi, bet kas zīmējas uz 1936. gada aizņēmumu Ķeguma spēkstacijas būvei, tad vārda stingrā
nozīmē to nav iespējams uzskatīt par ārējo aizņēmumu, bet gan par preču piegādes aizņēmumu
līguma gadījumā.
20. Runājot par saimniecības krizes apkaŗošanu Latvijā un ārējās tirdzniecības grūtībām 1931./34.
gados, nācās atzīmēt to, ka šis laiks sekmēja lielākas vērības piegriešanu iekšzemes tirgus nozīmei.
Pārejot tagad pie jautājuma par Latvijas līdzdarbību starptautiskā saimniecībā, dažos vārdos pie šī
jautājuma vēl ir jāatgriežas. Kopš savas nodibināšanās Latvija aizvien ir uzsvērusi, ka tās
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ tā grib piedalīties starptautiskā saimniecībā un ir palikusi tam uzticīga līdz
pašam pēdējam laikam. Tais pašos saimniecības krizes laikos, kad izveidojās un gāja plašumā
propaganda par iekšzemes tirgus izkopšanu, par pašu ražojumu jo lielāku novietošanu iekšzemē,
šās starptautiskās saimniecības pārrunās ir vairākkārt iztirzāts jautājums par līdzdalību starptautiskā
saimniecībā vai par autarķiju. Un, kā jau teikts, Latvija ir palikusi uzticīga savam viedoklim, ka tā
grib sadarboties ar starptautisko saimniecību. Tikai atšķirībā no tās sadarbības, kāda veidojās
pirmajos valsts pastāvēšanas gados un kāda tiek izkopta pašos pēdējos gados, jāmin tas, ka valsts
sākumā mēs bieži domājām, ka līdzdarboties starptautiskā saimniecībā var arī neattīstītas
nācionālas saimnieciski nenostiprinājušās valstis. Pēdējos gados mēs esam nākuši pie pretējas
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pārliecības, un proti, ka sekmīgai līdzdalībai starptautiskā saimniecībā un sevišķi starptautiskā
tirdzniecībā ir nepieciešama labi nostiprināta un izveidota iekšzemes saimniecība. Tamdēļ arī tas
lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības augšanas process, kādu esam notēlojuši šai pārskatā,
nestāv pretrunā ar starptautiskās saimniecības tendencēm, bet taisni otrādi — pēc šīs savas
nostiprināšanās Latvija ir kļuvusi stiprāka un pilnvērtīgāka starptautiskās saimniecības
līdzdalībniece.
Latvijas līdzdalība starptautiskā saimniecībā izpaužas galvenā kārtā ar mūsu piedalīšanos
starptautiskās tirdzniecības apgrozījumos. Šai nolūkā Latvija ir noslēgusi tirdzniecības līgumus un
nodibinājusi citāda veida saimnieciskus sakarus ar visām valstīm, ar kuŗām mums var būt kaut cik
nozīmīgas attiecības. Tirdzniecības līgumu noslēgšanai un ārējās tirdzniecības apgrozījumu
celšanai nozīmīgs ir ārējās tirdzniecības režīms, kāds kādā valstī nodibinās. Kas zīmējas uz Latvijas
muitas administrātīvo un citādo režīmu, tad šai pārskatā attiecīgās vietās mēs esam to skāruši. Šai
vietā pakavēsimies vēl dažos vārdos pie mūsu līgumisko attiecību nodibināšanas. Pirmie vispārīgie
noteikumi par starptautisko saimniecisko sakaru kārtošanas veidiem atrodami miera līgumos ar
Vāciju un Krieviju. 1920. g. 15. jūlijā noslēgtais ,,Pagaidu līgums par sakaru atjaunošanu starp
Latviju un Vāciju" nosaka personas un īpašumu tiesības un īpašā rindkopā paredz: tāpat abas puses
savstarpēji nodrošina tirdzniecībā, rūpniecībā, kā arī kuģniecībā vienlīdzīgas tiesības ar citu
draudzīgo valstu pilsoņiem (vislielākās labvēlības princips). Kādā citā vietā paredzēti noteikumi
attiecībā uz transitu: Latvija piekrīt tam, ka preces, kuŗas ved transitā no Vācijas uz Latviju,
neapliek ar ārkārtējām nastām un ārkārtējām nodevām. Saimniecības jautājumu nokārtošanai vispār
bija paredzētas sevišķas komisijas. Par saimnieciska rakstura klauzulām miera līgumā starp Latviju
un Krieviju mums ir bijusi jau runa sakarā ar rūpniecības atjaunošanu. Latvijas tirdzniecības līgumu
ēru atklāj tirdzniecības līgums ar Čechoslovakiju. Tam sekoja līgumi ar Lielbritaniju, Ungāriju,
Holandi, Austriju, Norveģiju, Somiju, Franciju, Dāniju, Islandi, Šveici, Zviedriju, Japānu, Beļģijas
un Luksemburgas ūniju, Italiju, ZAS valstīm, Vāciju, PSRS, Grieķiju, Igauniju, Bulgāriju, Turciju,
Poliju, Dienvidslāviju, Portugali, Lietuvu un Rumāniju. Tādā kārtā Latvija ir noslēgusi
tirdzniecības līgumus ar visām ievērojamākām Eiropas un Ārpuseiropas valstīm. Saimniecības
krizes gados slēgti vairākkārt dažādi papildu līgumi pie šiem tirdzniecības līgumiem, kādi bijuši
nepieciešami ar to īpašo aizliegumu un ierobežojumu kārtību, kas šais gados visā pasaulē pastāvēja.
Pašos pamatos Latvijas tirdzniecības līgumu polītikas principi ir palikuši negrozīti visos
pagājušajos gados. Neaprobežotas un beznoteikumu vislielākās labvēlības princips ir viens no
zīmīgākiem starp tiem. Plašus noteikumus mūsu tirdzniecības līgumi satur par pilsoņu tiesībām.
Trešais Latvijas tirdzniecības līgumu polītikas princips ir Baltijas valstu un Krievijas klauzulas. Šīs
klauzulas pieder pie īpatnējākām mūsu līgumu polītikas problēmām. Kā jau to minējām,
saimnieciskās attiecības ar Krieviju savā laikā bija Latvijas ekonomiskās polītikas problēmu centrā.
Kādreizējā polītiskā un saimnieciskā atkarība no Krievijas nostāda šo zemi vēl šobaltdien kā
Latvijas saimniecisko interešu aizmugures zemi, Nevaram noliegt arī to, ka Latvija pareizi izprastu
savu lomu starp tautiskā saimniecībā, ja tā šodien un arī nākotnē censtos uzturēt Krievijas preču
kādreizējo virzīšanos caur Rīgas un Liepājas ostām. Ja runā par Baltijas valstu klauzulas
reālizēšanas mēģinājumiem, tad ar to parasti saprot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centienus
izmantot savas saimnieciskās tuvināšanās nolūkiem priekšrocības, kādas šīm valstīm piešķiŗ
vislielākās labvēlības principa izņēmums (Baltijas klauzula). Līdz pat 1930. gadam Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības polītika raksturojas ar līgumisko attiecību kārtošanu pret trešām
valstīm, kamēr pašu Baltijas valstu savstarpīgās saimnieciskās attiecības bija palikušas it kā novārtā
un daži savstarpīgo attiecību kārtošanas mēģinājumi bez jūtamām sekmēm. 1923. gadā plašu plānu
par savstarpīgo saimniecisko attiecību kārtošanu bija uzmetušas Latvija un Igaunija. 1923. gada 1.
novembŗa pagaidu līgums par Latvijas un Igaunijas muitas ūniju paredzēja īpašu ekonomiskās un
muitas ūnijas reālizēšanas kārtību. Tā kā muitas ūnijas nodibināšanas darbi saskaņā ar šo līgumu
nesolīja panākumus, tad 1927. gada 5. februārī abas valstis noslēdza jaunu līgumu par Latvijas un
Igaunijas muitas ūnijas realizēšanu dzīvē, uz kuŗa pamata turpinājās tad muitas ūnijas
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sagatavošanas darbi. Ja savu savstarpīgo attiecību kārtošanas pirmajā posmā Baltijas valstis, it īpaši
Latvija un Igaunija, bija mēģinājušas veidot tās uz tālejošāku principu pamatiem, kā tas parasts
tirdzniecības līgumos, tad tas bija noticis uz muitas ūnijas klauzulas pamatiem. Pēdējā laikā veiktie
darbi un gūtie panākumi dibinās vairāk uz Baltijas klauzulas izmantošanu. Atsevišķi Latvijas un
Igaunijas attiecībās 1928. gada 25. martā noslēgtais līgums dibinās uz vislielākās labvēlības
principa un tieši tālejošākas priekšrocības nepiešķiŗ. Bet šis pagaidu saimnieciskais līgums
paredzēja, ka turpmāk noslēdzami jauni nolīgumi, kas atvieglinātu abu valstu savstarpīgo
tirdzniecību. Pirmais šāds papildu nolīgums bija noslēgts Tallinā 1931. gada 3. jūnijā. Pie šā paša
tipa līgumiem pieskaitāmi arī 1930. gada 24. novembrī parakstītā tirdzniecības vienošanās starp
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Limbažu pilsētas slimnīca.

Latviju un Lietuvu un, blakus minot, arī 1931. gada 15. janvāŗa Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības
līgums. Minētie 3 līgumi arī raksturoja to posmu Baltijas valstu tirdzniecības polītikā, kāds
pastāvēja līdz saimniecības krizes gadiem. Šo posmu iztraucēja saimniecības grūtības, un paši
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pēdējie gadi ir prasījuši lielas pūles savstarpīgo attiecību kārtošanā, slēdzot vienošanās brīžam par
ļoti sīkiem un konkrētiem jautājumiem.
Latvija ir līdzdarbojusies ļoti plašā mērā dažādu kollektīvu konvenciju izstrādāšanā ar
saimniecisku raksturu. Starptautiskās saimniecības jautājumos pēc kaŗa liela nozīme piekrīt 1927.
gada starptautiskai ekonomiskai konferencei Ženēvā. Šī konference ievadīja pasaules valsts
centienus ekonomiskās dzīves stabilizācijai, uzskatot par drošāko līdzekli starptautiskās
saimniecības atjaunošanai muitas tarifa samazināšanu un importa un eksporta aizlieguma atcelšanu.
1927. gada oktobrī Ženēvā arī sanāca īpaša konference importu un eksporta aizliegumu un
aprobežojumu atcelšanai, kuŗā Latvija darbojās līdz. Konferencei bija mazi panākumi. Jautājums
par starptautiskās tirdzniecības šķēršļu novēršanu no jauna tika celts darbu kārtībā, un 1930. gada
februārī Ženēvā sanāca muitas pamiera konference, kuŗas rezultāta radās tirdzniecības konvencija.
Latvija, kā teikts, dzīvi piedalījās importa un eksporta aizliegumu un aprobežojamu konvencijas
izstrādāšanā un apspriešana. Principiālu iebildumu pret pievienošanos šai konvencijai Latvijai
nekad nav bijis. 1927. g. 8. novembrī konvencija tika parakstīta, un pie tās protokola nebija
pieteikta neviena rezerve.
Ilgus gadus Latvijā cilāja jautājumu par pievienošanos 1923. gada 3. novembrī Ženēvā izstrādātai
konvencijai par muitas formālitātu vienkāršošanu. Jau 1927. gada vispasaules ekonomiskā
konference izteica vēlēšanos, lai muitas formalitātu vienkāršošanas konvenciju parakstītu lielāks
skaits valstu. Tāpat vairākās Tautu savienības asamblejās un muitas pamiera konferencē 1930. gadā
runāts par pievienošanos šai konvencijai, uzskatot to par jebkuŗas citas tālākas starptautiskas
kopdarbības priekšnoteikumu. Latvijai nekad nav bijuši iebildumi pret šās konvencijas vispārīgo
virzienu un tās pamatidejām. Zināmas grūtības ilgu laiku radīja tīri techniskas dabas noteikumi,
kamdēļ Latvijas pievienošanās šai konvencijai un tās ratifikācija aizkavējās. Vēlēšanās tomēr
saskaņot savu rīcību ekonomiskās polītikas laukā ar Tautu savienības ieteikumiem noveda arī pie
šās konvencijas ratificēšanas 1931. g. 17. jūlijā. 1930. g. 24. oktobrī Latvija ratificēja 1930. g. 24.
martā Ženēvā noslēgto tirdzniecības konvenciju. Latvija bija pirmajās rindās starp valstīm, kas
ratificēja šo konvenciju līdz noteiktam termiņam. Šās konvencijas slēgšanas laikā Latvija bija viena
no izņēmuma valstīm, kas nebija paaugstinājusi savus ievedmuitas tarifus.
Pašos pēdējos gados Latvijas saimniecības organizācijas un arī atsevišķie saimniecības uzņēmumi
tirdzniecības apgrozījumu sekmēšanai pielikuši pūles tiešu personīgo attiecību nodibināšanai starp
Latvijas un ārvalstu saimniecības darbiniekiem un organizācijām. Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera darbojas līdz starptautiskās tirdzniecības kamerās un citās starptautiskās
privātsaimniecības iestādēs.
21. Ārējās tirdzniecības apgrozījumi, kādi izveidojušies pēc šiem centieniem līdzdarboties
starptautiskā saimniecībā, Latvijas patstāvības gados ir nemitīgi auguši, kļuvuši stabilāki un
izkoptāki. Konjunktūrālas pārgrozības, kādas iestājušās atsevišķu križu gadījumos, plašākā nozīmē
nav ietekmējušas mūsu starptautiskās sadarbības pieaugumu. Latvijas ārējās tirdzniecības —
importa, eksporta un apgrozījumu vērtību un bilanci izteic sekojošā tabula (milj. Ls):
Gadi

Imports

1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.

73,7
106,4
211,8
255,9
280,5
260,3
250,0
308,8
362,1
296,3

Eksports Apgrozījums

29,3
101,2
162,0
169,6
179,5
188,5
221,2
261,3
273,9
247,9

103,0
207,6
373,8
425,5
460,0
448,8
471,2
570,1
636,0
544,2

Bilance

— 44,4
— 5,2
— 49,8
— 86,3
— 101,0
— 71,8
— 28,8
— 47,5
— 88,2
— 48,4
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1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.

177,1
84,5
91,2
94,9
100,9
121,8
231,2

103,8
96,5
81,5
85,2
98,7
138,3
260,7

340,8
181,0
172,7
180,1
199,6
260,1
491,9

— 13,3
+ 12,0
— 9,7
— 9,7
— 2,2
+ 16,5
+ 29,5

Runājot par lauksaimniecisko ražošanu, jau nācās aizrādīt to, ka taisni šās ražošanas nozares
nostiprināšanās ir devusi Latvijas ārējai tirdzniecībai tās šīsdienas saturu. Mūsu preču eksports uz
ārvalstīm sastādās galvenām kārtām no dabas bagātību un lauksaimniecības produktu eksporta.
Pārējās preces, to starpā fabriku ražojumi, sastāda apmēram 1/5 — 1/4 daļu no visas eksporta
vērtības. Tā 1937. gadā, procentos rēķinot, eksportēti lauksaimniecības ražojumi 33,8%, koku
materiāli — 45,2%, bet pārējās preces — 21,0%. Starp fabriku ražojumu eksporta precēm minamas
cellulōza, kokvilnas un linu diegi un diedziņi, finieŗi, smēreļļas, gumijas izstrādājumi, krāsas,
papīrs un pape, sērkociņu stiebriņi u. c.
Mūsu ārējā tirdzniecībā nozīmīgākās valstis ir Lielbritanija un Vācija. Abas šīs valstis ir mūsu
lauksaimniecības ražojumu labākās noņēmējas, un apmaiņai pret tiem Latvija ieved no šīm valstīm
metallus, ogles un citus ražošanai nepieciešamus produktus, kā arī dažus patēriņa priekšmetus.
Tirdzniecība ar Baltijas valstīm savu apmēru ziņā nav liela, jo vienādā ekonomiskā struktūra nav
tas apstāklis, kas stimulētu preču apmaiņu.
Dažām precēm ievērojamu tirgu Latvija ir radusi arī aizōkeana valstīs.
Bez ārējās tirdzniecības vēl jāmin Latvijas tirdzniecības flote, kas ar saviem braucieniem ņem
dalību starptautiskā saimniecībā. Tirdzniecības flote pēdējos gados dažbrīd Latvijai devusi prāvus
valūtas ieņēmumus.
22. 1934. g. 15. maija pārgrozības Latvijas polītiskā dzīvē pirmām kārtām skaŗ jautājumu par
organizētās sabiedrības līdzdalību likumdošanā un valsts pārvaldes darba. Saeimas darbības
apturēšana nekādā gadījumā nenozīmēja sabiedrības līdzdalības izslēgšanu nedz no līdzdarbības,
nedz līdzatbildības valsts un publisko interešu darba laukā, bet tā gan nozīmēja dziļi tveŗošu šās
līdzdalības pārkārtošanu. 1934. g. 16. maija uzsaukumā pilsoņiem spilgti ir izteikta šādas
pārkārtošanas vajadzība, un tai arī nepārprotami uzsvērts, ka valdības nolūkos nav kārtot valsts
dzīves jautājumus bez pilsoņu, bez sabiedrības līdzdalības.
Valdība stājās pie sabiedrības domas pārkārtošanas un jaunorganizēšanas turpmākai plānveidīgai
līdzdarbībai un līdzatbildībai valsts darbā. Šai darbā valdība ir izgājusi no tām modernām
socioloģijas atziņām, ka mūsu laika valsts ir pirmām un galvenam kārtām speciālistu valsts un ka
valsts darījām pozitīvu atbalstu var sniegt organizētās sabiedrības grupas — grupas, kas apvieno
dažādo ražošanas nozaŗu speciālistus vai arī praktiskā darbā norūdītus ļaudis. 1934. gada beigās un
1935. gada sākumā valdība tad arī izdeva veselu rindu likumu, kuŗu nolūks bija likt pamatus
sabiedrības līdzdalībai valsts darbā. Pirmie likumi izveidoja atsevišķo ražošanas nozaru pārstāvības
iekārtu un nodibināja īpašu padomdevēju organu saimniecības likumdošanas jautājumiem —
valsts saimniecisko padomi. Atsevišķo ražošanas nozaŗu pārstāvēšanai tika nodibinātas 4
saimniecības kameras — Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lauksaimniecības
kamera, Latvijas Amatniecības kamera un Latvijas Darba kamera. Valsts saimnieciskā padome, kas
domāta kā padomdevējs organs valdībai saimniecības likumdošanas jautājumos, tad arī sastādās no
šo četru saimniecības kameru pārstāvjiem. Visas šīs likumdošanas galvenais saturs un ideja, kā jau
teikts, pastāv uz jauniem pamatiem dibinātas sabiedrības līdzdalības noorganizēšanā valsts un
publisko interešu darbam, un šo likumu konkrētie noteikumi tad arī kārto jautājumus, kā praktiski
ražotāju nozaŗu, nodarbības veidu un sociālo stāvokļu līdzdalība šai darbā notiek.
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Latviju pārklāj jaunu šoseju tīkls.
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Ja nepilno 4 gadu darbība atjaunotā valstī pie mums var uzrādīt jau konkrētus panākumus šo
sabiedrības pārstāvības jautājumu kārtošanā, tad jāsaka — cik šo jautājumu kārtošana sākumā bija
nepretencioza, cik tai tika piešķirts vai vienīgi mēģinājumu raksturs, tik tagad jau šie konkrētie
panākumi sāk noskaidroties kā pilnīgi atbilstoši Latvijas īpatnējiem ražošanas apstākļiem un
Latvijas tautas savdabīgām psīcholoģijas prasībām.
Īss atskats uz Latvijas saimniecības konsultatīvo iestāžu veidošanās gaitu var būt noderīgs tagad
reālizēto plānu izprašanai.
Jau Saeimas laikā bija skaidrs, ka tīri polītiskā pārstāvība nenodrošina pietiekoši lielu kontinuitāti
starp valsts iestāžu darbu un privāto saimniecību un ka sociālpolītisko un ekonomisko mērķu
sasniegšanai valsts uzdevumos ietilpst meklēt tiešākas sadarbības formas ar šo privāto saimniecību.

Viens no jaunajiem dzelzceļu tiltiem. (Pie Krustpils.)

Jaunais Gaujas tilts Siguldā.

1921. gadā projekti par saimniecības pārstāvības izveidošanu neatrada vēl pietiekoši sagatavotu
zemi un palika nereālizēti. 1927. g. 3. maijā valdība izdeva pirmos ,,Noteikumus par Finansu
ministrijas saimniecisko padomi" (izslud. LKr. 1927., 97). Tās uzdevumi bija šauri. Saimnieciskā
padome bija nodibināta pie Finansu ministrijas, un tās uzdevums bija ,,sniegt finansu ministram
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atzinumus par visiem tiem saimnieciskas dabas jautājumiem, ar kuŗiem ministrs pie padomes
griežas". Saimnieciskās padomes sastāvā iegāja uz likuma pamata finansu ministrs, 6 dažādo resoru
augstākie ierēdņi, 2 augstskolas mācības spēki, pēc finansu ministra izvēles, 17 saimniecības
organizāciju ieteiktas personas, kuŗas iecēla finansu ministrs, un 6 speciālisti saimniecības
jautājumos, kuŗus arī uzaicina finansu ministrs (ar 1928. g. 1. marta pārgrozījumiem noteikumos
par Finansu ministrijas saimniecisko padomi speciālistu skaitu palielināja līdz 7). Saimnieciskās
padomes priekšsēdētājs bija finansu ministrs.
1927. gadā nodibinātās Finansu ministrijas saimnieciskās padomes uzdevumi ir paredzēti šauri.
Noteikumos nav runa par to, ka padome dod atzinumus par likumiem, likumprojektiem, bet runa ir
vienīgi par ,,saimnieciskas dabas jautājumiem". Ja arī padomes sastāvā iegāja citu resoru pārstāvji
— ierēdņi, tad pati padome bija nodibināta pie finansu resora un drīzāk bija uzskatāma kā iekšējs
Finansu ministrijas organs.
1927. gadā izdoti arī ,,Noteikumi par ārējās tirdzniecības komisiju pie Finansu ministrijas"
(izslud. LKr. 1927., 203) ,,darbības saskaņošanai starp Finansu ministriju un privātām
saimnieciskām organizācijām tirdzniecības līgumu reālizēšanā". Komisijas uzdevums bija: „1)
sistēmatiski vākt materiālus attiecībā uz noslēgto līgumu pildīšanu, reģistrēt noslēgtos darījumus,
pārbaudīt ziņas par neizpildītiem darījumiem un dot atzinumus par nekārtīgas izpildīšanas vai
neizpildīšanas iemesliem; 2) pārbaudīt sūdzības par Latvijas firmu neapmierinošu darbību ārējā
tirdzniecībā un rūpniecībā un dot savus atzinumus; 3) ierosināt priekšlikumus attiecībā uz ārējās
tirdzniecības, it īpaši eksporta izveidošanu".
Ārējās tirdzniecības komisija, kuŗai pēc būtības ir attāls sakars ar saimniecisko padomi, radās
sakarā ar 1927. g. 2. jūnijā starp Latviju un PSRS noslēgto tirdzniecības līgumu, kuŗam bija ļoti
īpatnēja uzbūve.
Ar 1929. gada 7. maija noteikumiem tika atcelta 1927. gadā nodibinātā ,,Finansu ministrijas
saimnieciskā padome" un nodibināta ,,Finansu ministrijas saimniecības padome" (Noteikumi par
Finansu ministrijas saimniecības padomi, izslud. LKr. 1929., 138}. Reizē tika likvidēta arī jau
pieminētā Ārējās tirdzniecības komisija pie Finansu ministrijas.
Spriežot pēc jaunās Finansu ministrijas saimniecības padomes noteikumiem, pēdējās uzdevumi it
kā paplašināti. Saskaņā ar noteikumiem ,,saimniecības padome ir speciālistu — padomdevēju
apspriežu organs valsts saimniecības un tautsaimniecības jautājumos". Savukārt gan padome
izsakās tikai par tiem jautājumiem, ar kuŗiem finansu ministrs pie tās griežas.
Agrākās Finansu ministrijas saimnieciskās padomes permanentais raksturs bija atmests, un agrākā
noteiktā sastāva vietā finansu ministrs aicina personas ,,ar attiecīgām speciālām zināšanām un
piedzīvojumiem". Praksē to tulkoja tā, ka katrreiz pieaicināmi tie speciālisti un praktiķi, kuŗu
zināšanas visvairāk atbilst apspriežamam jautājumam.
Ne 1927. gadā, ne 1929. gadā dibinātās saimniecības padomes Latvijā saimniecības konsultātīvo
iestāžu uzdevumus neveica un pašu šo problēmu neatrisināja.
1934. g. 21. decembŗa likums par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru bija pirmais solis
ceļā uz tagad nodibināto konsultātīvo saimniecības iestādi. Likuma 3. p. 4. pkts noteica, ka Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzdevums un tiesības ir ,,uz valsts un pašvaldību iestāžu
pieprasījumu dot atsauksmes par likumu, rīkojumu un saistošu noteikumu piemērotību no
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu viedokļa, kā arī par likumu, rīkojumu un svarīgu saistošu
noteikumu projektiem, ciktāl tie attiecas uz tirdzniecību un rūpniecību". Arī 1935. g. 29. marta
likuma par Latvijas Lauksaimniecības kameru 3. p. 4. pkts nosaka, ka Lauksaimniecības kameras
uzdevums un tiesības ir: ,,uz valsts un pašvaldības iestāžu pieprasījumu dot atsauksmes par likumu,
rīkojumu un saistošu noteikumu piemērotību no lauksaimniecības viedokļa". Tiklab Tirdzniecības
un rūpniecības, kā arī Lauksaimniecības kameras funkcijas pirmajā laikā bija ierobežotas ar viņām
piesūtīto saimniecības likumu apspriešanu no attiecīgo reprezentējamo ražošanas nozaŗu
(tirdzniecības, rūpniecības vai lauksaimniecības) viedokļa." Tiklab Tirdzniecības un rūpniecības, kā
arī Lauksaimniecības kameras funkcijas pirmajā laikā bija ierobežotas ar viņām piesūtīto
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saimniecības likumu apspriešanu no attiecīgo reprezentējamo ražošanas nozaŗu (tirdzniecības,
rūpniecības vai lauksaimniecības) viedokļa.
Likums par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un likums par Latvijas
Lauksaimniecības kameru sauc vārdā noteiktas, stingri norobežotas ražošanas un nodarbības
nozares, kādas šīs kameras reprezentē. Likums par Latvijas Amatniecības kameru atstājis
reprezentējamo ražošanas un nodarbības nozaru noteikšanu vēlākam laikam. Tas izskaidrojas ar
tām specifiskām grūtībām, kādas modernās saimniecības laikmetā jāsastop, stājoties pie
amatniecības jēdziena noteikšanas. Šīs grūtības bijušas arī citās zemēs, kur valsts stājusies pie
amatniecības problēmu iztirzāšanas un kārtošanas.
Ja Tirdzniecības un rūpniecības, Amatniecības un Lauksaimniecības kameras pieskaitāmas tā
sauktajām saimniecības kamerām, kuŗu organizācijas pamatos likti vai nu ražošanas nozaŗu vai
nodarbības veidu principi, tad Latvijas Darba kamera — Valsts saimniecības padomes likuma
izpratnē arī saimniecības kamera — pieskaitāma tiem sabiedrības pārstāvības veidiem, kuŗu
pamatos dominē sociālpolītiskie nolūki. Likums par Latvijas Darba kameru savā 1. pantā nosaka:
,,Algota darba spēka vajadzību un tiesību taisnīgai pārstāvēšanai un pie šīm aprindām piederīgo
Latvijas pilsoņu dzīves līmeņa pacelšanai sabiedriskā, saimnieciskā un kultūrālā ziņā, kā arī viņu uz
šo mērķi virzītas pašdarbības un pašpalīdzības ierosināšanai un veicināšanai pastāv Latvijas Darba
kamera". Kā redzams, Latvijas Darba kameras organizācijas pamatos nestāv ne ražošanas nozare,
ne arī nodarbības veidi, kā to redzējām pie saimniecības kamerām, bet gan sociālais stāvoklis
(algotais darba spēks). Kā mazs izņēmums šis sociālā stāvokļa princips kā organizēšanas pamats
jau gan paspīd arī likumā par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru tai vietā, kur šai kamerā
ieskaitīta namsaimniecība. Arī namsaimniecību nevar uzskatīt ne par ražošanas nozari, ne par
nodarbības veidu, bet gan vienīgi par zināmu sociālu stāvokli.
Mūsu kameru satversmes jautājumi, saprotamā kārtā, nav sastinguši, tie risināsies tālāk, tie
pieņems praktiskās dzīves vajadzībām aizvien atbilstošākus veidus.
Tāda īsos vilcienos ir notikumu gaita jautājumā par organizētās sabiedrības līdzdalību
likumdošanā un visas valsts polītiskās, saimniecības un kultūras dzīves veidošanā. Šī notikumu
gaita māca, ka notikusi un notiek meklēšana ne tikai pēc jaunām līdzdalības, pēc jaunām
sabiedrības pārstāvības formām, bet arī jauns ir tas saturs, tās idejas par valsts stipruma
priekšnoteikumiem, kuŗām jātiek guldītām jebkāda darba pamatos. Ne bezmērķa savstarpīga cīņa
nes dzīves gaitu uz priekšu, bet kopdarbība, saskaņa un vienotu mērķu apziņa. Šie kopdarbības un
vienības principi ir arī likti organizētās sabiedrības līdzdalības darba pamatos, un šī idejiskā baze ir
arī to sekmju izskaidrojums, kādas līdz šim sabiedrības domas organizēšanā gūtas.
A. ZALTS
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Liepājas bāka.
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Senatne un tagadne.
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AGRĀRĀ

REFORMA

Latvijas agrārtiesību vēsture ir jauna liecība tai bieži novēroto faktu virknē, ka gadu simteņiem
ilgi — gan apslēpti gruzdēdams, gan atklāti uzliesmodams — var pastāvēt grūti izlīdzināms
konflikts starp rakstītām un nerakstītām satversmēm, starp pozitīvām un intuitīvām tiesībām, starp
likumu un taisnību. Pēc tam, kad 15. gs. bija pabeigta latviešu senās agrārās satversmes noārdīšana
un tai vietā uzcelta vācu feodālā iekārta ar gruntskundzību un dzimtbūšanu, likums arvien biežāk,
arvien neatlaidīgāk un bargāk nostājās svešās bruņniecības pusē, kas, tikusi pie polītiskas varas, ar
atļautiem un neatļautiem līdzekļiem sāka latviešu zemniekiem atņemt zemi un brīvību. Kā to ir
konstatējuši vairāki cittautu vēsturnieki un novērotāji, mūsu tauta nekad šo jauno iekārtu neatzina,
bet vai nu uzstājās pret to aktīvi zemnieku nemieros, vai arī veda nepārtrauktu pasīvu cīņu, ikdienas
pārkāpdama dzimtbūšanas bargās normas. Svešie muižnieki un latviešu zemnieki vienmēr bija un
palika ienaidnieki — tas ir Baltijas vēstures fundamentāls fakts, kuŗa nozīmi nevar dzēst vai
mīkstināt neviena, pat kolōnistu sarakstīta historiografija.
1. Ka Latvijā visu laiku dzīvoja blakus nevien divas svešas tautas, bet pastāvēja arī divas dažādas
kultūras un tiesības, to apzinājās kā šejienes vācieši, tā latvieši. Pirmiedzīvotāji un kolōnisti nebija
kļuvuši par vienu nāciju un neapzinājās sevi kā likteņa kopību. Taisni otrādi, latvieši šo likteņa
kopību meklēja un atrada ārpus savas zemes pie kaimiņiem igauņiem un leišiem. To saprata arī
šejienes muižniecība, kā tas redzams no Vidzemes konservātīvo muižnieku ideologa barona Georga
Nolkena runas 1842. g. februāŗa landtāgā1: ,,Vēl šodien tautība un valoda tikpat asi šķiŗ kungus no
zemniekiem kā pirms 600 gadiem. Zemnieki joprojām uzskata savus kungus par iebrucējiem, kas
viņiem atņēmuši zemi un to prettiesīgi valda — viņi nekad nav atzinuši mūsu tiesības un vēl tagad
pretendē kļūt par šīs zemes īpašniekiem." Tāpēc šejienes muižniecības konservātīvais spārns bija
pret jebkādām satversmes reformām 19. gs. vidū un otrā pusē, uzskatīdams gadu simteņa sākumā
radītās agrārās iekārtas sargāšanu par korporātīvu un nācionālu nepieciešamību.
Kā zināms, šī iekārta Igaunijā (1816.), Kurzemē (1817.) un Vidzemē (1819.) radās dzimtbūšanas
atcelšanas rezultātā, pie kam zemniekiem par tā saukto putna brīvību bija jāsamaksā ar savas zemes
zaudēšanu. Tas nozīmēja kurzemniekiem faktiski, bet vidzemniekiem arī juridiski viņu nekustamās
mantas ekspropriāciju bez jebkādas atlīdzības, ja personīgo brīvību neuzskata par šo cenu.
Saimnieku katrā laikā varēja izlikt no viņa tēva mājām, līdz ko bija beidzies īstermiņa nomas
līgums. Vai muižnieks šais mājās pēc tam ielika par saimnieku kādu citu vai kalpu, vai pievienoja
tās savai muižas zemei — tā bija viņa darīšana, pret ko tiesā nevarēja celt nekādu sūdzību. Lai arī
zemnieku brīvlaišana notika cēlu ideālu un humānu principu vārdā, lai arī dažs labs muižnieks
iedomājās un ticēja, ka viņš cīnās zemnieku labā, tomēr patiesībā muižniecība kā kārta cīnījās tikai
pati priekš sevis un par savas kārtas savtīgām interesēm, ko 30 gadus vēlāk, 1844. g. Vidzemes
landlāgā, viens no brīvlaišanas likumu autoriem, landrāts Reinholds fon Samsons atklāti pateica
acīs saviem kārtas biedriem: ,,Jums nav ko lepoties ar zemnieku brīvlaišanu, jo ar to jūs noslēdzat
labu veikalu"2. Rezultātā līdz 1861. g. Vidzemē tikai 209 saimnieki (0,5%) un Kurzemē līdz 1864.
g. 359 saimnieki bija iepirkuši mājas par dzimtu. Vēl tikai 1867. g. Kurzemē un 1868. g. Vidzemē,
tā tad 50 gadus priekš Latvijas valsts dibināšanas, muižās lika atceltas zemnieku klaušas.
Vienīgi pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krievijā (1861.) varēja sākties jauns zemes reformu laikmets
Latvijā, kas ievadīja mazgruntniecības nodibināšanos Vidzemē un Kurzemē, kamēr Latgalē zeme
tika nodota ciema sabiedrībām dzimtbiržu valdījumā. Zemniekiem nebija citas izejas, kā pretēji
savai tiesiskai pārliecībai atpirkt no muižniekiem savu 1817.—19. g. ekspropriēto zemi un pie tam
par cenām, ko noteica paši muižnieki. Par 1 ha kopplatības vidzemniekiem caurmērā nācās maksāt
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82, bet kurzemniekiem 98 zelta rubļus, kamēr Latgalē, kur kroņa zemnieku zemes pārdošanas cena
bija noteikta ar likumu (1886.), tā bija krietni zemāka. Bez tam Krievijā un Latgalē valdība jau
1905. g. ar īpašu manifestu dzēsa visus izpirkuma parādus kroņa mājām, kamēr Vidzemes un
Kurzemes zemnieki, iepērkot zemi, bija uzņēmušies lielus parādus muižnieku kreditiestādēs —
pirmie par 31 miljonu, otrie par 11 miljoniem zelta rubļu (1914.—18. g.). Vidējās zemnieku mājas
lielums Vidzemē sniedzās līdz 47, Kurzemē 41, Latgalē 11 ha3; turpretim bruņnieku muižas
vidējais lielums Vidzemē bija 2400, bet Kurzemē 1900 ha.
Ja šīs iepirkšanas kustības rezultātā pirms Pasaules kaŗa gandrīz visa zemnieku zeme bija
pārgājusi mazgruntnieku rokās, tad turpretim no muižas zemes bija pārdota pavisam maza daļa —
piem., Vidzemē tikai 7% kopplatības. Nepārdota bija arī visa mācītāju muižu zemnieku zeme,
nepārdotas divas trešdaļas kvotes zemes. Turpretim Latgalē biržu zemes pārdalīšana sākas tikai pēc
1905. g., pie kam līdz 1920. g. viensētās bija izdalījušies kādi 15.000 saimnieki jeb apm. ceturtā
daļa no visām ciemu saimniecībām. Visumā pirms agrārās reformas zemniekiem piederēja nepilni
40, bet muižniekiem vairāk nekā 48% no visas Latvijas platības, kamēr valsts īpašumi sastādīja
10%; tā tad kopā ar pilsētas un mācītāju muižām 60% visas zemes bija muižas zeme. Tā kā muižas
jēdziens sadzīvē un Baltijas civīltiesībās nesaskan, tad arī statistiskas ziņas par muižu skaitu Latvijā
ir dažādas. Pēc Lībekas tirdzniecības kameras 1915. g. slepenā ziņojuma vācu valdībai visā
Vidzemē bijušas 729, Kurzemē un Zemgalē 648, Igaunijā 462 bruņnieku muižas4, pie kam šādas
muižas lielums Vidzemē svārstījās no 130 līdz 15.150 ha, bet Kurzemē no 170 līdz 70.000 ha. Bet
nav jāaizmirst, ka bieži vienai muižnieku ģimenei piederēja vairākas (10— 25) muižas; tā, piem.,
baroni Volfi Vidzemē bija 90 muižu īpašnieki ar 289.894 ha lielu kopplatību5. No valsts zemes
fondā ieskaitītām 8557 vienībām kādas 1479 (Vidzemes latviešu daļā 452, Kurzemē 324, Zemgalē
393, Latgalē 310) reģistrētas kā muižas, pie kuŗām vēl jāpieskaita 294 pusmuižas un 171 mācītāja
muiža.
Bez šaubām, šīs plašās latifundijas, kur nevien saimniekoja, bet valdīja šī vārda tiešā nozīmē kādi
1250 Latvijas muižnieki6, vēsturiskā ziņā bija feodāls anachronisms. Bet šī svešās minoritātes
turpmākā valdīšana nozīmēja arī lielas polītiskas un nācionālas briesmas latviešu tautai, ko jo
sevišķi spilgti pierādīja Pasaules kaŗš, kā arī 1905. g. notikumi. Taisni pēc 19. gs. 60-to gadu
reformām sākās straujš Latvijas iedzīvotāju urbanizācijas process. Ja 1863. g. pilsētnieku procents
Latvijā bija tikai 14,8, tad 1897. gadā tas bija jau pieaudzis līdz 28,5, bet 1914. gadā sasniedzis
gandrīz 40, kamēr Krievijā 1914. gadā tas bija tikai 147. Tai pašā laikā lauku iedzīvotāju skaits bija
gājis mazumā, sevišķi Rīgai vistuvākajos apriņķos. Lauku iedzīvotāju biezumu nosaka nevien
pilsētas tuvums un zemes auglība, bet arī zemes īpašuma veids: jo sīkākas zemnieku saimniecības
(piem. Cēsu apriņķī), jo lielāka apdzīvotība. Pēc 1897. g. vispārējās tautas skaitīšanas datiem toreiz
Latvijā no zemkopības pārtika 1 miljons cilvēku, bet no tiem kādi 600.000 bija laukstrādnieki un šo
bezzemnieku ģimenes locekļi8. Ja arī ir pārspīlētas domas, ka Pasaules kaŗa priekšvakarā zemes
īpašnieku un bezzemnieku skaita samērs bija jau 1 :5, tad tomēr nevar noliegt, ka šī latviešu tautas
proletārizēšanās gadu pēc gada pieauga. Tas bija par iemeslu lauku bezzemnieku bēgšanai uz
pilsētām un izceļošanai no Latvijas. Pat vēl kaŗa laikā vācieši bija spiesti atzīt, ka latviešus
uzskatīja par labākiem un izglītotākiem rūpniecības strādniekiem visā Krievijā9. Atrauti no zemes,
viņi meklēja darbu Rīgā, Ventspilī un Liepājā, kuŗu ārējās tirdzniecības bilance 1913. g. bija
sasniegusi 585 milj. rubļu, pie kam Rīga bija izvērtusies par Krievijas pirmo eksporta ostu,
atstādama aiz sevis pat Pēterburgu. Saimnieciskas krizes gadījumā šiem strādniekiem draudēja
pauperizācija, bet Pasaules kaŗā izsūtīšana no savas dzimtenes, lai sekotu evakuētiem rūpniecības
uzņēmumiem uz Krieviju un pat Sibiriju, kur viņi gribot negribot tika ierauti un pa daļai gāja bojā
lielās krievu hinterlandes iekšējās cīņās. Jau 1897. g. kādi 115.000 latvieši jeb 8% bija izceļojuši uz
Krieviju; tie bija galvenam kārtām bezzemnieki. Pēc 1905. g. revolūcijas polītisko vajāšanu dēļ šis
izceļotāju skaits kļuva arvien lielāks, un Pasaules kaŗam izceļoties ārpus Latvijas jau dzīvoja 220—
250.000 latviešu, t. i. 1/8 no visas tautas. Pēc vācu iebrukuma Kurzemē 1915. g. vasarā, pa daļai
krievu valdības pavēles dēļ, pa daļai aiz naida pret ienaidnieku, izceļošana pieņēma tautas
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staigāšanas raksturu, pie kam no Latvijas izbēga vai tika evakuēti ap 850.000 cilvēku, kas nozīmē,
ka kopā ar agrāko gadu izceļotājiem Pasaules kaŗa laikā Krievijā atradās ap 1 miljons Latvijas
iedzīvotāju10. Latvieši bija kļuvuši par tautu bez tēvzemes. Tāpat kā 13. gs. beigās zemgaļi izceļoja
uz Lietuvu, lai nebūtu jādzīvo zem svešinieku jūga, tā 1915. g. vācu okupācijas armija atrada
Kurzemi un Zemgali tukšu no iedzīvotājiem, jo no šiem apgabaliem bija izbēguši kādi 404.000
cilvēku, pie kam dažus Zemgales apriņķus (piem. Jelgavas) bija atstājuši 82% iedzīvotāju.
Tagad var būt dažādās domās, cik polītiski gudra bija šī masveidīgā bēgšana no savas zemes un
bēgļu organizēšana nācionālos strēlnieku bataljonos, kas cieta lielus zaudējumus, sargādami no
okupācijas Latvijas pārējo territōriju, bet nedrīkst aizmirst, ka toreiz latviešu tauta sekoja savai
asiņu balsij un nācionālam instinktam, kas parasti ir nemaldīgs. Lai nu kā, šie notikumi liecināja, ka
svešā muižniecība, kas ar kolōnistu lepnumu iedomājās, ka viņa esot latviešu zemes sāls, bija
zaudējusi visu savu morālisko kreditu un nevarēja uzņemties tās tautas polītisko vadību, kuŗu viņa
nemīlēja, bet centās iznīcināt. Ir dzirdēti naīvi mēģinājumi izskaidrot šo parādību ar latviešu
nepateicību un krievu slavofilu aģitāciju, bet latvieši savu pateicību ir vairākkārt pierādījuši tiem
vācu vīriem, kas ir gājuši kopā ar tautu, un aģitācijai tikai tad ir kādas sekmes, ja zeme ir sagatavota
sēklai. Taisni 1905. g. revolūcija atvēra acis Eiropai, kāda nepārkāpjama plaisa pastāv starp latviešu
tautas vairākumu un vācu minoritāti. Ja šais asiņainās cīņās pret muižniecību piedalījās nevien
zemnieki, bet arī pilsētu strādnieki, tad tas pierāda, ka par spīti vācu sociālisma prettautiskai
mācībai, kas oficiāli skaitījās viņu jaunā ticības apliecība, savā sirdī un prātā viņi vēl nebija
zaudējuši garīgās saites ar dzimto zemi, no kurienes muižniecība bija viņus iedzinusi pilsētās, lai
tos proletārizētu un denācionalizētu. Piektā gada revolūcijas agrārais pamats bija acīm redzams;
ilgstošs sociāls miers Baltijā varēja iestāties tikai pēc lielo latifundiju sadalīšanas sīksaimniecībās
un muižnieku feodālo tiesību atcelšanas. To beidzot sāka saprast arī krievu valdība un pēc
revolūcijas — ar Krievijas zemnieku agrārbankas palīdzību — uzpirka privāto muižu zemes, lai
tās sadalītu 10 — 11 ha lielos gabalos, ko pārdeva galvenām kārtām krieviem. Protams, ka šāda
iekšēja kolōnizācija kalpoja vienīgi zemes rusifikācijai un nesaskanēja ar latviešu tautas interesēm.
Paldies Dievam, kaŗa dēļ nevarēja tikt reālizēts otrs daudz bīstamāks krievu valdības projekts,
ko jau 1914. g. bija izstrādājušas Zemkopības un Iekšlietu ministrijas, sadalīt Kurzemes 191 valsts
muižu ar 55.255 ha lielu areālu starp lielkrievu kolōnistiem. Pēc šī projekta visā Latvijā bija
paredzēts nometināt vairākus simts tūkstošus krievu.Baidīdamies, ka krievu valdība nesāk atsavināt
arī vācu muižnieku zemes, pēdējie nolēma dibināt savu kolōnizācijas biedrību, kas darbojās lielāko
tiesu Kurzemē un uzpirka to vācu lielgruntnieku zemes, kas pēc revolūcijas uzskatīja cīņu ar
latviešiem bez izredzēm un par zemām cenām laida tirgū savus lielos īpašumus11. Sākot ar
1907. g. baltiešu aģenti izplatīja starp Polijas, Volinijas un Pievolgas vācu kolōnistiem
uzsaukumus doties ,,uz brīnumskaisto Kurzemi, kur katrs vācu zemnieks tiks ar prieku apsveikts
un drīz iedzīvosies lielā turībā". Pēc vācu ziņām no 1908. līdz 1912. g. Kurzemes kolōnizācijas
biedrība uzpirkusi kādas 30 bruņnieku muižas un nometinājusi 13.000 vācu kolōnistu Kurzemē un
7000 Vidzemē, piešķiŗot katram caurmērā 15 ha zemes12. Tā kā šo Krievijas vācu kolōnistu
izglītības līmenis bija daudz zemāks nekā latviešiem, tad, lai pasargātu savus tautas brāļus no
pārlatviskošanās, muižnieki tos nometināja Vācijas robežas tuvumā noslēgtā territōrijā, Aizputes un
Kuldīgas apriņķos. Šī muižniecības akcija nepārprotami liecina, ka viņas agrārai polītikai bija tīri
nācionāls mērķis — vispirms stiprināt vācu minoritātes nozīmi Latvijā un izdevīgā gadījumā
atņemt latviešu zemniekiem vēlreiz viņu īpašumus. Šie nodomi visā pilnībā kļuva skaidri Pasaules
kaŗā. Jau 1915. g. decembrī Lībekas tirdzniecības kamera slepeni ziņoja13 savai valdībai, ka vienīgi
Baltijas pievienošana Vācijai un plašos apmēros izdarīta Latvijas un Igaunijas kolōnizācija ar vācu
zemniekiem var glābt Baltijas vācietību no drīzā kapa, kas tai draud pēc 1905. g. revolūcijas.
2. Tiklīdz ko vācu kaŗaspēks bija iegājis Kurzemē, Baltiešu uzticības padome (Baltischer
Vertrauensrat) 1915. g. 28. jūnijā griezās pie Vācijas valsts kanclera ar lūgumu pievienot Vācijai
visu Baltiju no Palangas līdz Narvai, kas došot tikpat lielu territōriju kā Bavārija un Virtemberga
kopā un noderēšot Krievijas vācu kolōnistu nometināšanai. Drīz pēc tam Kurzemē ieradās Pauls
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Labs darbs, laba raža.

Turpinās lauksaimniecības mēchanizācija.

Rorbachs, paklausīdams turienes muižniecības aicinājumam, kas viņam paziņoja, ka anneksijas
gadījumā tā esot ar mieru nodot kolōnizācijas vajadzībām veselu trešdaļu savu muižu areāla. Pēc
Rorbacha izstrādātā plāna trīs Baltijas valstīs varot dzīvot 15—20 miljonu cilvēku, pie kam
kolōnizācijai jāizlietojot domēnes, bruņnieku muižas un zemnieku rentes mājas, kur pirmām kārtām
jānometinot 2 miljoni Krievijas vāciešu.
Kāds cits kolōnizātors, Kurmāles muižnieks Silvio Brēdrichs, 1915. g. augustā nāca ar
priekšlikumu14 radīt kolōnizācijas fondu no šādām zemēm: valsts domēnēm, bruņniecības muižu
trešdaļas, latviešu zemniekiem spaidu kārtā atsavināmās zemes puses un nekultivētām zemēm.
Visas privātās zemes tūliņ nācionalizējamas par vidējām priekškaŗa cenām un sākumā nododamas
līdzšinējiem īpašniekiem lietošanā. Tā kā sakarā ar kolōnizēšanu zemes vērtība ātri pieaugšot, tad
valsts tādā ceļā iegūto peļņu varēšot izlietot turpmākai kolōnizēšanai un meža zemes kultivēšanai.
Ja Kurzemes muižnieki esot ar mieru nodot vācu kolōnizācijai trešo daļu no savām 500 bruņnieku
muižām, tad taisnība prasot, lai arī latviešu zemniekiem atņemot pusi no viņu 25.000 mājam, jo
lepnais dzīves veids pierādot, ka viņiem zemes esot par daudz. Kādā vēlākā rakstā tas pats autors15
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saka, ka arī vācu sociāldēmokrati beidzot pieņēmuši šo plānu par Jaunvācijas dibināšanu Baltijā un
tās kolōnizēšanu ar 2 miljoniem Krievijas vāciešu. Tālāk S. Brēdrichs zīmīgi piebilst, ka
muižniekiem esot vēlamāki nevis Vācijas, bet Krievijas vācieši. Pēdējie būšot pateicīgāki un
paklausīgāki, jo apzināšoties, ka kurzemnieki viņus izglābuši, atdodami savas zemes trešdaļu.
Turpretim Vācijas vācieši vēl iedomāšoties, ka viņi esot baltiešus atpestījuši no krieviem un
atnesuši še savu Rietumeiropas kultūru. Uz Rorbacha un Brēdricha ziņu pamata Lībekas
tirdzniecības kamera savukārt 1915. g. decembrī izstrādāja sīkāku aprēķinu16, cik īsti zemes Vācija
var iegūt kolōnizācijas fondam trīs Baltijas valstīs. Pēc šiem aprēķiniem no Latvijas un Igaunijas
muižniekiem iegūšot 1 miljonu, bet atsavinot latviešu un igauņu mājas 1,5 miljona jeb kopā 2,5
miljona ha zemes, ko sadalot 15 ha lielās saimniecībās var dibināt 107.000 vācu jaunsaimniecības
ar 1 miljonu iedzīvotāju.
Kurzemes vācu pārvalde savā pirmā ziņojumā 1915. g. oktobrī17 bija spiesta atzīt, ka neviena cita
zeme neesot tā kaŗā cietusi kā Kurzeme, no kurienes aizbēgušas apm. 3/5 iedzīvotāju. Bet tai pašā
laikā okupācijas vara neslēpj savu prieku, ka Kurzemi atstājuši arī ,,jaunlatviešu" vadoņi un ka
tāpēc neesot vairs iedomājama nācionālā kustība šai tikai 1,5 miljona lielā tautā, kuŗai kaŗš stipri
vien nolaidis asinis18. Kurzeme, tāpat kā Lietuva, esot ideāla kolōnizēšanas telpa, kur varēšot
nometināt daudz vācu zemnieku uz domēnu, bruņniecības atvēlēto, latviešu pamesto un viņiem
atņemamo māju zemēm. ,,Das ailes zusammen berechtigt zu der Annahme, daß cin großlettisches
Problem schwerlich jemals entstehen wird, daß vielmehr das Lettentum in gar nicht langer Zeit
ohne alle Gewalt vom Deutschtum aufgesogen werden könnte."
1916. g. dzirdam par jauniem kolōnizācijas plāniem. Barons Oto fon Taube ieteica radīt
vajadzīgo fondu no šādām zemēm19: domēnēm, krievu muižnieku un citu polītiski neuzticamu
personu ekspropriētām zemēm, Vidzemē un Igaunijā no Kārļa XI reducētām un Pēteŗa Lielā
restituētām muižām, beidzot, no šim nolūkam iepirktām zemēm, pie kam valstij vai kolōnizācijas
biedrībām jādod pirmpirkuma tiesība. Kolōnizācijai izlietojami vācu kareivji un Krievijas vācieši,
jo kolōnizācijas mērķis ir: 1. izplatīt vācu tautību nevācu zemēs, 2. kāpināt vācu tautas spēkus un 3.
pēc iespējas ātri uzsūkt iegūto apgabalu pirmiedzīvotājus20. Daudz radikālāks savos priekšlikumos
bija kāds cits vācu polītisks rakstnieks K. Ostmans. Pēc šī plāna kolōnizācijai jāizlieto šādas zemes:
1. zemnieku mājas, kuŗu īpašnieki ir izceļojuši; 2. muižas, kuŗu ēkas ir sliktā stāvoklī; 3.
zemniekiem iznomātā muižas zeme; 4. no zemniekiem uzpērkamās mājas; 5. kaŗ a bēgļu pamestās
mājas; 6. nekultivētas zemes, meži un tml. Par kolōnizācijas labāko un vieglāko veidu autors
uzskata nevācu zemnieku māju piespiedu nodošanu vācu rokās21, kas esot viegli panākams,
apliekot nevācu zemnieku mājas ar 60% lielu vērtības pieauguma nodokli, kamēr vācu kolōnisti to
maksāšot tikai 25% apmērā. Šādā kārtā iegūtās zemes jāpiešķiŗot Krievijas vācu kolōnistiem, vācu
kareivjiem un kaŗa invalidiem, valsts vācu civīlpersonām un ārzemju vāciešiem.
Kā to liecina Kurzemes vācu pārvaldes ziņojumi, šie autori darbojās saziņā ar valdības iestādēm.
1916. g. rudenī un ziemā Kurzemi esot vairākkārt apceļojuši iekšējās kolōnizācijas aģenti22.
Ieradusies arī kāda Kaŗa ministrijas komisija, lai pārbaudītu jautājumu, ciktāl Kurzeme noder vācu
kaŗa dalībnieku nometināšanai. Okupācijas iestādes visu laiku veica vajadzīgos priekšdarbus,
sagatavodamas apriņķu kartes, zemes īpašumu kartotēku un izdarīdamas zemes novērtēšanu, pie
kam 1917. g. vasarā šiem nolūkiem katrā apriņķī nodibināja īpašas komisijas un septembrī uz katru
apriņķi nosūtīja pa mērniekam. Jau 1916. g. aprīlī Kurzemes pārvalde bija izstrādājusi projektu
formēt darba bataljonus no Krievijas vācu kaŗa gūstekņiem un tos nosūtīt lauku darbos Kurzemē,
lai vēlāk viņiem būtu pamats palikt te par kolōnistiem23. Reevakuācijas biedrībai bija uzdots sūtīt
uz Kurzemi Volinijas vāciešus, kas lielāko tiesu gan apmetās Prūsijā, bet daļa (11 dzimtas) pārnāca
arī uz Kuldīgas un Aizputes apriņķiem24. 1916. g. 12. jūlijā tika atkārtots 1915. g. 10. novembŗa
aizliegums atsavināt un apgrūtināt lauksaimnieciski izmantojamu zemi.
Lai psīchotoģiski sagatavotu Kurzemi turpmākiem polītiskiem soļiem, 1917. g. 30. jūlijā Jelgavā
otrreiz ieradās ķeizars Vilhelms. Drīz pēc tam 18. septembrī Jelgavā pirmo reizi pēc vācu
okupācijas sanāca Kurzemes landtāgs un akceptēja 1915. g. Kurzemes muižnieku apriņķa apspriežu
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lēmumu par savas zemes trešdaļas nodošanu kolōnizācijas fondam, ja Kurzeme tiktu pievienota
Vācijai. Tā paša 1917. g. vasarā atkal bija Kurzemi apceļojuši vācu kolōnizāciju biedrību
(Vereinigung für deutsche Siedlung und Wanderung und Gesellschaft zur Förderung der inneren
Kolonisation) vadītāji, lai vēlreiz iepazītos ar jauno kolōnizācijas apgabalu25. Tā kā starplaikā
apriņķa mērnieki jau bija praktiski sagatavojuši visus priekšdarbus kolōnizācijas zemju robežu un
vērtības noteikšanai, tad nebija vairs šķēršļu kolōnizācijas pasākuma reālizēšanai. Tā neattiecas
vairs uz Kurzemi vien, bet arī uz Vidzemi, kuŗas bruņniecība 1917. g. novembŗa landtāgā
pievienojās kurzemnieku 18. septembŗa lēmumam. Kurzemes landtāga ievelēta komisija izstrādāja
attiecīgu likumprojektu, ko tā paša gada 15. decembrī pieņēma muižnieku kopsapulce kā pamatu
savām sarunām ar vācu valdību26.
Nenogaidot Vidzemes un Igaunijas kolōnizācijas priekšdarbu nobeigšanu, kur ar attiecīgiem
okupācijas varas 1918. g. 29. janvāŗa un 10. maija rīkojumiem arī bija aizliegta katra zemes
atsavināšana un apgrūtināšana, 1918. gada janvārī Berlīnē tika nodibināta ,,Die Landgesellschaft
Kurland m. b. H." ar 30 miljonu vācu marku lielu kapitālu, ko sedza 19 vācu akciju sabiedrības:
Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndikat, Fr. Krupp, Gelsenkirchener Bergwerke, Pönix u. c.27.
Jau 1918. g. februārī Berlīnē un citās Vācijas pilsētās tika nodibinātas ,,Anwerbungsstelle
Baltenland", bet Liepājā ,,Landlieferungsausschuß", kas solīja Baltijas valstīs zemi visiem
vāciešiem, kuŗi brīvprātīgi ierakstījās Baltijas landesvērā28. Tā paša gada 23. maijā Kurzemes
militārā pārvalde bija izstrādājusi savu likumprojektu par Kurzemes kolōnizāciju, kas nepatika
Kurzemes muižniekiem; viņu protesta dēļ tas tika pārstrādāts par 1918. gada 17. jūnija
,,Verordnung betreffend Landabgabe und Siedlung in Kurland."29.
Saskaņā ar šo likumu Kurzemes kolōnizēšana tika uzticēta jau minētajai vācu paju sabiedrībai
,,Die Landgesellschaft Kurland", kuŗas finansiālai atbalstīšanai 1918. gada 30. maijā tika nodibināta
vēl otra akciju sabiedrība ,,Neuland" ar 15 miljonu marku lielu kapitālu. 17. jūnija likums uzliek
par pienākumu katram Kurzemes lielgruntniekam, kuŗa zemes platība ir vismaz 360 ha, pārdot
biedrībai ,,Kurland" kolōnizācijas nolūkiem trešo daļu savas zemes par 1914. g. cenām. Bez tam
likums piešķīra turpmākos 30 gados biedrībai ,,Kurland" pirmtiesību uzpirkt par iepriekš noteiktām
cenām visus Kurzemes nekustamos īpašumus, kuŗus to īpašnieki būtu spiesti pārdot saimniecisku
grūtību dēļ. Mēs jau redzējām, ka pēc pašas Kurzemes okupācijas varas oficiālā ziņojuma 1918. g.
aprīlī kurzemnieki saimnieciskā ziņā atradās ,,am Rande seiner Kräfte". Tas nozīmēja, ka Kurzemes
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saimnieki — ir tie, kas bija palikuši savās mājās, ir tie, kas atgriezās no bēgļu gaitām — jaunas
dzīves uzsākšanai un nodokļu samaksāšanai bija spiesti jau pašā sākumā pārdot vismaz daļu savas
zemes minētajai vācu biedrībai par tās noteikto cenu. Ir zīmīgi, ka pat vācu autori šo 17. jūnija
likuma noteikumu raksturoja ,,als ein Raub des wohlerworbenen privaten Vermögens zum besten
der Landgesellschaft Kurland"30.
Vācu agrārpolītiķis M. Zērings, kas Igaunijas un Latvijas 1919.—20. g. agrārreformu nosauca par
,,brutālu varmācību"31, izrēķināja, cik zemes Kurzeme iegūtu Landgesellschaft Kurland uz 1918. g.
17. jūnija likuma pamata, proti: l. no bruņnieku muižu trešdaļas 360.000 ha, 2. no agrākām valsts
muižām 200.000 ha, 3. no apm. puses zemnieku zemes 500.000 ha, ko būtu spiesti pārdot latviešu
saimnieki, jo viņu zemes bija apgrūtinātas lieliem parādiem, kā arī to bēgļu zemes, kas negribētu
atgriezties Kurzemē zem vācu varas32. Viss tas dotu vācu kolōnizācijai Kurzemē apm. 1 miljonu ha
kādu 50.000 kolōnistu ģimeņu nometināšanai, jo pēc projekta bij paredzēts fonda zemi sadalīt 15—
20 ha lielās saimniecībās. Tas nepatika Kurzemes muižniekiem, kas aizrādīja uz šī noteikuma
nevēlamību: ,,jābaidās, ka šie vācu sīksaimnieki pievienosies latviešu centieniem, jo abu grupu
vienādais sociālais stāvoklis, interešu kopība un paredzamās savstarpējās laulības var izlīdzināt
nacionālās pretišķības un radīt nevēlamu ciešu kopdarbību". Tai vietā muižnieki ieteica dibināt
150—370 ha lielas jaunsaimniecības, jo šie sociāli augstāk stāvošie jaunmuižnieki kļūšot par
polītiski pilnīgi uzticamu elementu un monarchiskā principa sargu.
Tāds ir vācu agrārreformas gars. To izvedot dzīvē, Kurzemes latviešiem nevien tiktu ekspropriēti
viņu īpašumi, bet arī viņiem pašiem ar laiku būtu jākļūst par minoritāti, jo vācu valdība bij
pieņēmusi Kurmāles barona Silvio Brēdricha 1915. g. projektu nodibināt katras latviešu zemnieka
saimniecības novadā divas vācu kolōnistu jaunsaimniecības. Ka latviešiem un igauņiem projektētā
Vācijas vasaļu valstī Baltijā bija paredzēta vienīgi nenozīmīgas minoritātes loma, tas kļuva redzams
jau no 1917. g. 21. septembrī radītās Kurzemes zemes sapulces (Landesversammlung Kurlands)
sastāva: starp 80 pārstāvjiem tur bij tikai kādi 24—25 latvieši33. Arī zemes sapulces 21. septembrī
izvēlētā zemes padomē (Landesrat) no 20 locekļiem tikai 6 bija latvieši. Šāds sastāvs izskaidro,
kāpēc šī butaforiskā zemes padome, piedaloties 5 latviešu pagasta vecākiem, kā arī pa vienam
Vidzemes un Igaunijas bruņniecības pārstāvim, militārās pārvaldes priekšnieka fon Goslera vadībā
1918. gada 8. martā nolēma lūgt Vācijas ķeizaru34 pieņemt Kurzemes hercogvalsts kroni un
apvienot visas trīs Baltijas provinces vienā, ar Vāciju saistītā valstī. Uz to Vilhelms 15. martā
paziņoja, ka atzīst Kurzemes hercogisti par ,,brīvu un patstāvīgu" valsti (Staatswesen) un uzdod
savam kancleram nodibināt ar to ciešas saimnieciskas un militāras saistības. Beidzot 12. aprīlī
Vidzemes un Igaunijas zemes padomju apvienotā sēde nolēma pievienoties kurzemnieku lūgumam
par Baltijas valsts dibināšanu uz Padomju Krievijas un Vācijas 1918. g. 3. marta Brestļitovskas
miera līguma pamata, kas Vācijai atstāja brīvas rokas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Tas nozīmē, ka pēc Kurzemes hercogvalsts 17. jūnija kolōnizācijas likuma parauga35 tai
vajadzēja sākties arī Vidzemes un Igaunijas ,,hercogvalstīs". Šais abās zemēs kolōnizācijas iespējas
jau tika uz vietām pārbaudītas 1918. g. vasarā un rudenī, pie kam Vidzemē tika nodibināta pat
kolōnizācijas biedrība36. Ja igauņu un latviešu brīvības cīņu dalībnieki nebūtu ar saviem zobeniem
sacirtuši gabalos 1918. g. 17. jūnija likumu, tad Baltijas tautām draudēja senprūšu liktenis.
3. 1918. g. 11. novembrī Igaunijas pagaidu valdība atjaunoja savu pārtraukto darbību, un nedēļu
vēlāk Rīgā tika proklamēta Latvijas valsts ar Kārļa Ulmaņa pagaidu valdību. Bet jau 27. novembrī
Padomju Krievijas kaŗaspēks iebruka Igaunijā un 2. decembrī arī Latvijā, lai krievu okupētos
apgabalos izsludinātu 29. novembrī igauņu un 17. decembrī latviešu padomju varu.
Lai gan 1918. g. 25. decembrī Krievijas padomju valdības galva Ļeņins atzina Latvijas padomju
republikas ,,neatkarību", tomēr tā bija tikpat fiktīva kā Kurzemes hercogvalsts neatkarība no
Vācijas. Abos gadījumos Latvija militāri un saimnieciski bija pilnīgi pakļauta savai kaimiņu
lielvalstij. Ne velti viens no pirmiem P. Stučkas valdības dekrētiem 1919. g. 8. janvārī noteica, ka
Padomju Latvijā ir spēkā visi Padomju Krievijas dekrēti, kas izdoti līdz 25. decembrim37. Tas
nozīmēja, ka Latvijā nekavējoties tiks izvesti dzīvē krievu lielinieku sociālizācijas eksperimenti.
158

Trešās internācionāles agrāro polītiku noteica Krievijas sociālrevolūcionāru partijas agrārā
programma, ko komunisti bija pārņēmuši gandrīz vārdu pa vārdam un kas savukārt vēsturiski bija
saistīta ar krievu sādžas agrāro komūnismu. Krievijas otrais padomju kongress 1917. g. 26. oktobrī
(8. novembrī) zemes jautājumā nolēma sekojošo: ,,uz visiem laikiem tiek atceltas privāta īpašuma
tiesības uz zemi; zemi nevar ne pārdot, ne pirkt, ne nomāt, ne ieķīlāt, ne arī kādā citādā veidā
atsavināt; tā tiek izsludināta par visas tautas īpašumu un nodota lietošanā visiem tiem, kas to
apstrādā"38. Šo Latvijas agrārvēsturei pilnīgi svešo un latviešu tautai pretīgo Krievijas agrāro
komūnismu lielinieku vadoņi uzspieda arī Vidzemes bezzemniekiem, kā tas redzams no Latvijas
strādnieku, kareivju un bezzemnieku 2. kongresa rezolūcijām. Tas notika 1917. g. 16.—18.
decembrī Valmierā un atkārtoja 2. Krievijas padomju kongresa lēmumus. Starp citu rezolūcijā par
agrārjautājumu lasām, ka ,,Latvijai nav vairs atgriešanās pie privātīpašuma tiesībām uz zemi, kas
pāriet proletāriskās valsts īpašumā. Nācionalizētās zemes un inventārs nedrīkst tikt sadalīti starp
privātīpašniekiem, kooperātīviem vai vietējām iestādēm. Kongress kategoriski noraida saucienus
pēc sava kaktiņa, sava stūrīša zemes..." Latvijas padomei, ko šis kongress ievēlēja 69 locekļu
sastāvā, jāpaturot līdzšinējās un jānodibinot jaunas lielsaimniecības (t. i. muižas), kuŗas ,,vienīgi,
nodrošinot augstāko darba ražīgumu, var apmierināt laukstrādnieku prasības pēc darba dienas,
pienācīgas algas u. c."
Valmieras kongresa rezolūcija liecina, ka krievu komūnisma ideologi arī Ziemeļvidzemē bija
nodomājuši bezzemniekiem nedot zemi, bet tos joprojām paturēt par laukstrādniekiem un muižas
kalpiem, līdz ar Baltijas muižniekiem apgalvodami, ka vienīgi muižu lielsaimniecības spēj racionāli
saimniekot. Tomēr no rezolūcijas izriet, ka bezzemnieki tikai ārēji padevās šai svešai ideoloģijai un
savā prātā arvien vēl cerēja tikt ,,pie savu kaktiņa, sava stūrīša zemes", t. i. viņu ideāls nebija
lielinieku vadoņu krieviskais agrārkomūnisms, bet gan vēlēšanās pēc iespējas ātrāk pamest kalpu
gaitas un kļūt par jaunsaimniekiem.
Valmieras kongresā izvēlētā Latvijas padome savukārt 19, decembrī izvēlēja 24 vīru lielu izpildu
komiteju, tā saukto Iskolatu, kuŗa priekšsēdētājs bija vēlākais zemkopības komisārs,
agrārvēsturnieks Fr. Roziņš. Tas nozīmē, ka minētā kongresa agrārā polītika tiks pakāpeniski arī
reālizēta — 1918. g. gan tikai Valkas apriņķī, bet pēc 1918. g. 17. decembŗa visā pārējā lielinieku
okupētā Latvijas territōrijā. Jau 1917. g. beigās Iskolats uzdod katrā muižā organizēt īpašu muižas
valdi un katrā pagastā bezzemnieku padomi, kas nodarbojas ar muižu konfiskāciju un
apsaimniekošanu. Bez tam jau 1918. g. 19. februārī Viskrievijas centrālā izpildu komiteja izdeva 53
pantus lielu pamatlikumu par zemes sociālizāciju, kas formāli bij spēkā arī Padomju Latvijā. Šis
likums izstrādā sīkāk 2. padomju kongresa lēmumu par īpašuma tiesību atcelšanu uz zemi un
nosaka, ka ,,turpmāk visa zeme pāriet darba tautas valdījumā, pie kam to var lietot vienīgi tie, kas
paši to apstrādā" (1.—3. p.)39.
Jau 1918. g. 17. decembŗa ,,manifestā" P. Stučka deklarēja, ka padomju valdība darbosies uz
Valmieras 2. kongresa lēmumu pamatiem; ka privātīpašuma tiesības uz zemi un muižu inventāriem
top atceltas un ka pirmā kārtā muižnieku, kroņa un baznīcu zemes bez atlīdzības pāriet tūliņ
padomju pārziņā; ka soli pa solim iznīcināmas privātīpašuma tiesības uz visiem pārējiem
ražojamiem līdzekļiem, tirdzniecības uzņēmumiem, bankām un t. t. Latvijas komūnistu partijas 6.
kongresā 3. martā Stučka šo manifestu paskaidroja vārdiem: ,,jāiet uz komunismu, kaut arī ir bads
un sabrukums". 1919. g. 22. janvāŗa dekrēts noteica, ka visi malkas krājumi un citi koku materiāli
tiek nācionalizēti40. 4. februāŗa dekrēts nācionalizēja zvejniecību, pie kam zvejniekiem tika atstāts
ne vairāk par 10 proc. no sazvejotā loma41. Tam 10. februārī sekoja dekrēts par banku un pārējo
kreditiestāžu nācionalizāciju42. Beidzot 1. martā tika izsludināts P. Stučkas dekrēts par visu lauku
īpašumu nācionalizāciju, kam sekoja zemkopības komisāra rīkojums par tirgotavās un noliktavās
esošo zemkopības un piensaimniecības mašīnu, arklu, ecēšu, zirga lietu, sēklas un mākslīgo
mēslu atsavināšanu43.
Sava svarīguma dēļ jāapskata tuvāk 1. marta dekrēts. Tas nosaka, ka visa Latvijas zeme pāriet
darba tautas īpašumā un padomju valdības rīcībā bez jebkādas atmaksas līdzšinējiem īpašniekiem.
159

Aug jaunas saimniecības.
Reizē ar to tiek konfiscēts un nācionalizēts viss dzīvais un nedzīvais inventārs, kas piederējis
aizbēgušiem kontrrevolūcionāriem vai muižu īpašniekiem. Turpretim rentnieku un bijušo zemnieku
māju īpašnieku inventārs tiek gan aprakstīts, bet atstāts līdzšinējo īpašnieku rīcībā, izņemot
lauksaimniecības mašīnas, kas tiek nācionalizētas. Pēc lietošanas veida nācionalizētie īpašumi tiek
sadalīti 2 katēgorijā: padomju saimniecībās jeb muižās un rentes saimniecībās. Par pirmām tiek
pārvērstas visas tās nāionalizētās saimniecības, kuŗ aŗamzemes platība pārsniedz 300 pūrvietas. Tās
tiek apstrādātas ar algotu darba spēku, kas jāņem no Darba biržas; tās pārzina t. s. padomju
saimniecības (agrākās muižas) valdes apriņķa agrārnodaļas uzraudzībā. Turpretim bijušo
gruntnieku mājas, kas nav lielākas par 300 pūrvietām aŗamzemes un kuŗu inventārs nav
nācionalizēts, tiek pārvērstas par rentes saimniecībām, pie kam rentes līgumus var slēgt tikai uz 1
gadu ar pagasta strādnieku padomēm, paziņojot par to līdz 15. martam. Saimniekiem, kas nevēlējās
rentēt savu zemi no padomēm, bij tiesība lūgt nācionalizēt viņu mājas par atlīdzību; tās tādā
gadījumā pārgāja pagasta padomes pārziņā. Muižas kalpiem bij aizliegts turēt uz priekšu savus
lopus, bet tie bij jāpārdod padomju saimniecībām. Tām nodeva arī rentes saimniecību nācionalizēto
inventāru. Graudniecība tika atcelta un apakšnoma aizliegta, kas nozīmēja, ka neviens saimnieks
nedrīkstēja ne izgraudot, ne iznomāt savu zemi. Lai arī vispār Padomju Latvijas likumi juridiskā
ziņā bija ļoti slikti izstrādāti, tad tomēr 1. marta dekrētā ir acīm redzama pretruna starp pirmo
pantu, kas paredz visas zemes nācionalizāciju bez jebkādas atlīdzības, un vienu no tālākiem
pantiem, kas nosaka, ka saimniekam, kas nevēlas vairs savās mājās saimniekot, ir tiesība prasīt tās
atsavināšanu par atlīdzību. Kā tas redzams no Latvijas komūnistu partijas 6. kongresa debatēm
1919. g. 3. martā, šai pretrunā slēpās zināmas pretišķības starp latviešu un krievu komūnistu
uzskatiem agrārā jautājumā. Šai kongresā zemkopības komisārs Fr. Roziņš ļoti asi uzbruka
Padomju Krievijas komūnismam, nosaukdams to par ,,razbainieku komūnismu", un starp citu
piebilda: ,,.Ja tagad vēl ir Krievijā maizes kumoss, tad pateicoties tam, ka tur dzīvo uz laupīšanas
rēķina. Tādēļ mums ar šausmām jāskatās uz Krievijas agrārpolītiku44. Mēs ķeŗamies saudzīgāk pie
lietas. Mums ir no svara katrs pūrs labības, kas tiek ražots, katrs piena stops. Nav no svara tik
daudz, kā rīcībā tas tiek ražots. Tā agrārpolītika ir vislabākā, kuŗa pavairo ražošanu. Zemes īpašums
ir ekspropriēts tai ziņā, ka esam atcēluši visas zemes īpašnieku privilēģijas. Bet atņemt visu zemi,
būtu neprātība."
Tomēr formāli šis likums, kas ar savu burtu sekoja Krievijas agrārā komūnisma teorijai un
praksei, atsvieda Latvijas lauksaimniecību taisni simts gadus atpakaļ. Kā toreiz visa zemnieku zeme
pārgāja muižnieku un kroņa īpašumā, tā tagad aiz ,,darba tautas" juridiskās fikcijas patiesībā slēpās
valsts kā īpašniece. Kā ar 1817. un 1819. g. brīvlaišanas likumiem, tā ar 1919. g. 1. marta
nācionalizācijas dekrētu latviešu lauku iedzīvotāji bija pilnīgi ekspropriēti un, palikdami uz
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laukiem, varēja pelnīties vai nu kā muižu kalpi, vai kā pagasta un muižas zemes nomnieki. Starpība
bija vienīgi tā, ka 19. gs. sākumā šīs muižas lielāko tiesu piederēja muižniekiem, bet tagad vienīgi
valstij. Tā ar vienu spalvas vilcienu padomju vara iznīcināja latviešu sīkgruntniecību un izvirzīja
muižu atkal lauku dzīves centrā. Tā kļuva stiprāka nekā agrāk, jo tā ieguva ,,kontrrevolūcionāriem"
saimniekiem atņemto inventāru un visas lauksaimniecības mašīnas. Ja saimniekiem 1. marta
dekrēts nozīmēja 3—4 paaudžu grūta darbā iekrātās mantas sociālizāciju un viņu pašu
proletārizēšanu, tad, protams, tas neko nedeva un nevarēja dot bezzemniekiem. Arī viņu liktenis
bija apzīmogots: cerētā sava kaktiņa, sava stūrīša vietā padomju vara tos vienkārši noraidīja uz
Darba biržu, lai no turienes tie vai nu atgrieztos valsts muižās par kalpiem kā pilnīgi proletārieši,
pat bez tiesībām uz savu govi vai kazu, vai mirtu badu pilsētās, kuŗu rūpniecība bija galīgi
iznīcināta.
Latvijas Tautas padomes 1919. g. 9. septembŗa sēdē pieņemtie Noteikumi par steidzamu
agrārlietu kārtošanu atcēla visus okupācijas varas un padomju valdības dekrētus un rīkojumus
lauksaimniecības lietās un uz to pamata slēgtos līgumus45.
4. Taisni necilvēciskas grūtības bija jāpārvar Pagaidu valdībai Liepājā. Latvijas lielākā daļa bija
lielinieku okupēta, bet Baltijas muižniecība cerēja tai vietā nodibināt Vācijas pavalsti, lai turpinātu
savu agrāko valdīšanu pār latviešiem un igauņiem.
Par spīti visām grūtībām Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdība jau 1919. g. 10. janvārī uzaicināja
pagastu pašvaldības 2 mēnešu laikā sastādīt to bezzemnieku sarakstus, kas vēlētos iegūt zemi, jo
valdība nodomājusi jau ar nākošo saimniecības gadu sadalīt šim nolūkam muižas. Plašāku rīkojumu
par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi izdeva zemkopības ministrs 27. februārī. Ar to Pagaidu
valdības nodibinātā valsts zemes fondā tika ieskaitītas: 1. visas valsts muižas, atceļot nomas
līgumus un atlīdzības jautājumu atstājot Satversmes sapulcei; 2. Zemnieku agrārbankas uzpirktās
muižas un 3. valsts meža zemes, derīgas zemkopībai. Protams, ka tais apstākļos, kādos bija
jādarbojas Pagaidu valdībai, nevarēja runāt par pārējo muižu ieskaitīšanu zemes fondā. Zeme
piešķiŗama: 1. saimniecības spējīgiem bezzemniekiem, 2. mazsaimniekiem un 3. valsts muižu
nomniekiem, dodot priekšroku vispirms Latvijas brīvības cīnītājiem un pēc tam dalāmās zemes
līdzšinējiem valdītājiem. Kamēr Satversmes sapulce skatīs cauri Pagaidu valdības likumprojektu
par zemes piešķiršanu dzimtsīpašumā vai dzimtsnomā, zemi pagaidām izdos tikai termiņa nomā,
sākot jau ar 1919. g. Jurģiem, pie kam parastām zemnieku saimniecībām piešķirs 20—60 pūrvietas.
Zemes ierīcības darbi tiek uzticēti Agrārai padomei un apriņķu agrarkomisijām46. Šo komisiju
darbību noteica ar 3. aprīļa, bet Agrārās padomes ar 5. aprīļa instrukciju. No tās redzams, ka ar
zemi pirmā kārtā bija jāapgādā ,,kareivji, kas ar ieročiem rokā aizstāv Latvijas neatkarību, vai viņu
nāves gadījumā viens no likumīgiem mantiniekiem", dodot priekšroku kareivjiem ar inventāru.
Saskaņā ar 3. marta rīkojumu kaŗa dienestā iesaukto saimniecībās, kas bija palikušas bez neviena
darbam spējīga strādnieka, lauku darbi bija jāveic pārējām pagasta saimniecībām klaušu kārtībā47.
Beidzot 11. aprīlī tika dots rīkojums par kaŗa apstākļu dēļ pamesto lauku māju iznomāšanu
bezzemniekiem 1919./20. g.48.
Tālākos soļus agrārlietu kārtošanā pārtrauca muižnieku sazvērestība. 1919. g. janvārī Liepājā
nodibinātā Latvijas vāciešu nācionālā padome (Baltischer Nationalausschuß) turpināja Kurzemes
kolōnizācijas biedrības darbu, solīdama visiem ārzemju (t. i. valsts vācu) brīvprātīgajiem, kas
vismaz 4 nedēļas piedalīsies Latvijas brīvības cīņās pret lieliniekiem, trešo daļu savu muižu
sadalīšanai jaunsaimniecībās49. Šo brīvprātīgo vervēšanai bija ierīkoti biroji 10 Vācijas pilsētās ar
centru Berlīnē. Lai cik ierobežota bija Pagaidu valdības agrārā polītika, tā ļoti nepatika baltiešiem,
jo padarīja ilūzoriskas viņu cerības kolōnizēt Latviju ar vācu kareivjiem. Tāpēc Nationalausschuß
vairākkārt (21. janvārī, 22. februārī un 3. aprīlī) iesniedza Pagaidu valdībai ultimātivas prasības
kādos 14 punktos50, starp kuŗiem jāmin: līdzšinējo muižnieku korporāciju un biedrību netraucēta
pastāvēšana, fizisko un juridisko personu īpašumu neaizkaŗamība, armijas sadalīšana nācionālās
kaŗaspēka vienībās, vācu kareivju apgādāšana ar zemi, vācu un latvju valodu līdztiesība visās
iestādēs.
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Ministru prezidents Kārlis Ulmanis atteicās pieņemt vāciešu prasības, kas nozīmētu neatkarīgās
Latvijas galu. Tad 1919. g. 16. aprīlī landesvērs nolēma gāzt ar ieročiem rokā Pagaidu valdību.
Ministru prezidents atrada patvērumu angļu misijā, bet pārējie kabineta locekļi uz kuģa ,,Saratovs".
Tikai 8. jūlijā ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar valdības locekļiem varēja ierasties Rīgā*.
Pagaidu valdības pilnvarnieks Ziemeļvidzemē M. Gailītis un agrārlectu pārzinis V. Gulbis jau 9.
jūlijā atcēla lielinieku izdotos privātīpašuma aprobežojumus un zemes sociālizāciju, kā arī uz tās
pamata noslēgtos nomas līgumus, uzdodami apriņķu agrārkomisijām izdarīt steidzīgu bezzemnieku
reģistrāciju. Tā kā sociāla miera un polītiskas drošības labā jau ar 21. aprīļa rīkojumu bruņnieku
muižu lielākā daļa Ziemeļlatvijā bija pagaidām pārņemta valsts rīcībā, tad 20. jūlija Zemkopības
ministrijas darbinieku apspriedē Cēsīs nolēma šo stāvokli paturēt, kamēr Satversmes sapulce galīgi
neizlemj privāto muižu likteni. Tāpat pagaidu solis bija Ministru kabineta 1919. g. 24. oktobŗa
rīkojums par to personu īpašumu sekvestrāciju, kas uz kaŗa stāvokļa pamata bija izsludināti par
valsts nodevējiem sakarā ar Niedras un Bermonta sazvērastību pret Latvijas likumīgo valdību. Līdz
1920. g. 1. janvārim uz šo rīkojumu pamata bija pārņemtas un sekvestrētas 313 privātas muižas un
525 pusmuižas ar 900.000 pūrvietām lielu platību51. Bez tam šai laikā bija jau sadalītas 16
Kurzemes un 17 Vidzemes valsts muižas, ar ko pietika tikai 666 jaunsaimniecību ierīkošanai.
Valdības agrārai polītikai Latvijas valsts pirmā gadā bija un varēja būt tikai iekšpolītiska nozīme,
proti: radīt tautā uzticību, ka pat visgrūtākās likteņa stundās valdība nav aizmirsusi, ka Latvijas
pastāvēšana un labklājība vienmēr būs atkarīga no pareizi atrisināta zemes jautājuma un ka viņas
agrārai iekārtai jākļūst par polītiskās satversmes pamatu. Tas nozīmēja, ka šādā vai citādā veidā bija
jālikvidē lielgruntnieku latifundijas, ko latviešu nebrīvības laikos bija nodibinājusi svešie polītiskie
un sociālie kungi, un jāatgriežas pie senās latviskās agrārās iekārtas, kas nepazina muižas vācu
feodālo tiesību nozīmē.
Ka muižas kundzība ir anachronisms, to bij atzinuši paši muižnieki un arī vācu okupācijas vara,
uzsākdama šo muižu sadalīšanu. Tai pašā laikā viņu kolōnizācijas nodomi nepārprotami rādīja, ka
muižu pastāvēšana arī turpmāk varētu vilināt dažas lielvalstis iegūt Latviju, lai tur kā kolōnistus
novietotu savus zemniekus un kareivjus. Landesvēra sazvērastība pret Pagaidu valdību liecināja, ka
lielgruntnieki nekad nebūs tās valsts lojāli pilsoņi, ko viņi savā sirdī neatzina, bet uzskatīja vienīgi
par pārejošu pēckaŗa parādību. Ja jau pēc 1905. g. revolūcijas muižniecības morāliskais svars
Latvijā bij palicis pavisam mazs, tad 1919. g. brīvības cīņās tas uz ilgiem gadiem latviešu tautas
apziņā bij kļuvis par grūti deldējamu morālisku debetu.
No otras puses Pagaidu valdībai un latviešu polītiskām partijām stāvēja priekšā atbildīgais
uzdevums nodibināt nevien ārēju, bet arī iekšēju sociālu mieru, jo tikai pastāvot pēdējam varēja būt
ilgstošs arī pirmais. Līdz 1934. g. 15. maijam tas bija iespējams vienīgi īsa pamiera veidā, jo
partijas savus spēkus smēla taisni no nemiera un iekšējām cīņām. Šāds pamiers iestājās brīvības
cīņu nācionālās sajūsmas uzplūdos, bet lai tas ātri nebeigtos bija jārūpējas, lai morāliski tiktu
atbruņotas tas bezzemnieku plašās aprindas, kas vismaz pa daļai vēl atradās lielinieku ideoloģijas
garīgā gūstā un gaidīja, vai patiesi nācionālā valdība un Satversmes sapulce apmierinās viņu asiņu
balsi pēc sava kaktiņa, sava stūrīša zemes. Tā kā jau krievu okupācijas laikā privātās muižas bija
nācionalizētas un tajās gan kā laukstrādnieki, gan kā nomnieki saimniekoja bezzemnieki, tad šo
muižu atdošana atpakaļ viņu agrākiem īpašniekiem un bezzemnieku padzīšana no viņu faktiski
lietotās zemes nozīmētu veicināt pilsoņu kaŗu, kad vēl cīņas ar ārējo ienaidnieku Latgalē nebija
galā. Bez tam nedrīkstam aizmirst, ka jau Bermonta uzbrukuma sākumā 1919. g. 10. oktobrī
Igaunijas Satversmes sapulce pieņēma ļoti radikālu agrārās reformas likumu52, kas paredzēja visu
valsts, bruņnieku un mācītāju muižu ieskaitīšanu zemes fondā un sadalīšanu sīksaimniecībās,
atstājot varbūtējās atlīdzības jautājumu turpmākam laikam. Būtu pavisam neiedomājams, ka pēc šī
precedenta Latvija varētu iet pa citu agrārās reformas ceļu, jo taču abām tautām bija kopīga
* Par šo sazvērastību un turpmākiem polītiskiem notikumiem sk. rakstu ,,Latvijas armija valsts 20 gados". Red.
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agrārvēsture, kopīga tautas atmoda un pret kopējiem ārējiem ienaidniekiem kopīgi vestas brīvības
cīņas.
Tādos polītiskos, militāros un sociālos apstākļos 1920. g. pavasarī sākās Satversmes sapulces
vēlēšanu kampaņa. Tāpat kā Igaunijā, šais vēlēšanu cīņās pirmā vietā bija izvirzīts nevis valsts
iekārtas, bet agrārās satversmes jautājums53. Tā tad lemšana par agrāro reformu bija izņemta no
valdības rokām un nodota pašai tautai, pie kam — līdzīgi Igaunijai — arī Latvijā neviena polītiska
partija neuzskatīja par savu mērķi līdzšinējās agrārās iekārtas sargāšanu. Domas dalījās vienīgi
jautājumā, ciktāl un cik ātri noārdāma vecā un pēc kādiem principiem ceļama jaunā agrārā
satversme.
5. Satversmes sapulce sanāca 1920. g. 1. maijā un jau 5. maija sēdē ievēlēja Agrārlietu komisiju
sākumā 36, bet pēc 9. jūnija 40 locekļu sastāvā. Agrārās reformas likums tika izstrādāts un
pieņemts pa daļām. I daļu par valsts zemes fondu Satversmes sapulce pieņēma 1920. g. 16.
septembrī, IV daļu par zemes ierīcības komitejām 17. septembrī, II daļu par valsts zemes fonda
izlietošanu 21. decembrī, bet III daļu par agrārās iekārtas nostiprināšanu 1922. g. 3. maijā.
10. maijā atklājot Agrārlietu komisijas darbību, tās priekšsēdētājs uzsvēra, ka nodibinot tik plašu
komisiju Satversmes sapulce it kā gribējusi radīt otru likumdošanas palātu, lai likums tiktu
vispusīgi pārspriests un izstrādāts dzīvei spējīgs, neaizmirstot, ka ,,Latvijas zemes aŗamā kārta ir
vienīgā mūsu zelta raktuve. Komisijas uzdevums būs ļoti grūts, jo tai jāizšķiŗ daudzi principā gluži
pretēji jautājumi, pat pretēji pasaules uzskati". Ievērojot tautas lielo interesi, komisija nolēma
vispirms iesniegt Satversmes sapulcei īpašu deklarāciju, ko uzdeva izstrādāt 6 vīru
apakškomisijai54.
Agrārās deklarācijas apakškomisija noturēja 6 sēdes, kuŗās apsprieda partiju iesniegtos projektus
un iztirzāja pēc pantiem Igaunijas 1919. g. 10. oktobŗa agrārās reformas likumu. Ir ļoti svarīgi
konstatēt, ka 1920. g. Latvijas agrārās reformas likums veselu rindu pantu aizguva no Igaunijas
1919. g. likuma. Jau 26. maijā apakškomisijas priekšsēdētājs Agrārlietu komisijā īsumā raksturoja
izstrādāto deklarāciju. Ievērojot, ka deklarācija ar ievadu un 6 daļām vairāk līdzinājas
likumprojektam, nolēma dot to apakškomisijai saīsināt un pārstrādāt. Bet arī pārstrādātā veidā
komisija 2. jūnija sēdē noraidīja nevien deklarācijas tekstu, bet arī pašas deklarācijas vajadzību, tai
vietā nolemdama ievēlēt jaunu apakškomisiju, kas izstrādātu likumu par zemes fondu.
Apakškomisija nolēma ņemt likumam par pamatu agrārās deklarācijas projektu un nosaukt to par
agrārās reformas pamatnoteikumiem55. To apspriešana sākās Agrārlietu komisijā jau 4. jūnijā un
turpinājās līdz 14. jūlijam, kad pēc 18 sēdēm bija gatavs likumprojekts par ,,valsts zemes fonda
nodibināšanu", ko pēc tam Juridiskā komisija apsprieda 11 sēdēs no 21. jūlija līdz 6. augustam,
pieņemdama priekšlikumu nosaukt šo likumu par Agrārās reformas likuma I daļu.
Ja Juridiskā komisija pārbaudīja likumu vienīgi no juridiskās formas viedokļa, tad turpretim
Agrārlietu komisija skatīja to cauri pēc būtības, izlietodama kā materiālu arī Igaunijas 1920. g. 28.
janvāŗa noteikumus par zemes reformas izvešanu. Jau Valsts zemes fonda likuma apakškomisijā
pašā sākumā izcēlās zīmīgas domstarpības starp muižnieku pārstāvi baronu V. Firksu un latviešu
partijām. Pirmais izteica domas, ka zemes reformai jābūt tikai sociālai un ka tāpēc nav vajadzīgs ne
radīt valsts zemes fondu, ne tajā ieskaitīt visas lielgruntniecības, bet zeme jādod bezzemniekiem
pakāpeniski pēc vajadzības. Turpretim latviešu grupas aizrādīja, ka agrārai reformai ir reizē sociāls
un polītisks raksturs, un ka pēc Zemkopības ministrijas paskaidrojuma ir jau reģistrēti Vidzemē un
Kurzemē vien kādi 43.000 bezzemnieki, bet valsts muižas ir visas sadalītas.
Vēl asāk dažādu principu sadursme izpaudās pašā Agrārlietu komisijā. Tie bija šādi: l. vai visa
atsavināmā zeme jāpārņem valsts rīcībā un šiem nolūkiem jādibina īpašs zemes fonds, vai pietiek
tikai atsavināmās zemes reģistrēt un sadalīšanai ņemt tikdaudz, cik ikgadus vajadzīgs56; 2. vai
zemes fondā ieskaitāma visa lielgruntnieku zeme un pēc tam bijušiem īpašniekiem piešķiŗama
zināma daļa ar tām pašām tiesībām kā citiem bezzemniekiem, vai jau pašā sākumā lielgruntniekiem
atstājams neaizkārts muižas centrs vai kāda cita neatsavināma daļa; 3. vai fondā ieskaitāmas arī
pašvaldību zemes; 4. vai muižas atsavināmas kopā ar ēkām un inventāru vai bez tā; 5. vai
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Mājas mežmalā.
atsavināmo zemju īpašniekiem maksājama atlīdzība un kāda; 6. cik lielām jābūt dzīvei spējīgām
jaunsaimniecībām; 7. vai zeme piešķiŗama īpašumā vai nomā?
Dažus no šiem principiem, kā, piem., atlīdzības jautājumu, nespēja izšķirt ne Igaunijas, ne
Latvijas Satversmes sapulce, un aiz polītiskiem iemesliem nolēma atlikt šīs lietas kārtošanu uz
vēlākiem laikiem. Bet ar šo jautājumu netika galā arī I Saeima, jo kreisais spārns, sevišķi
sociāldēmokrati, aiz vēsturiskiem un polītiskiem motīviem bij pret jebkādu atlīdzību, norādīdami,
ka par reducētām muižām to nemaksāja ne poļu karalis Stefans Batorijs, ne zviedru ķēniņš Kārlis
XI. No otras puses minoritātu lielgruntnieki nostājās tikai uz tiesiskā viedokļa un par taisnīgu
atlīdzību atzina vienīgi atsavinātās zemes pirmskaŗa vērtības pilnīgu samaksu. Lai gan arī latviešu
nācionālās partijas aizstāvēja atlīdzības principu kā tiesiskas valsts pamatnoteikumu, tomēr tai pašā
laikā uzsvēra, ka jāievēro arī saimnieciskais moments, proti Latvijas valsts maksāšanas spējas.
Diemžēl, pašās pilsoniskās partijās nebija vienprātības par atlīdzības aprēķināšanas veidu, kāpēc arī
Saeima pēc plašām debatēm bija spiesta pieņemt tautas nobalsošanā sociāldēmokratu ierosināto un
Saeimai 1924. g. 15. janvārī nodoto likumu, kas paredz atlīdzību nemaksāt, bet vienīgi dzēst
atsavinātās zemes hipotekāros parādus, ko protams nesaņēma bijušie īpašnieki, bet viņu kreditori.
Ka agrārai reformai vajadzīgā zeme ir jāatsavina un ka nevar gaidīt, kamēr lielgruntnieki to laiž
tirgū pēc sava ieskata, šai ziņā bija liela vienprātība visā Agrārlietu komisijā. Līdzšinējā Latvijas
agrārvēsture liecināja, ka ne cariskā krievu valdība, ne vācu okupācijas vara, ne paši lielgruntnieki
negribēja latviešiem pārdot muižas iekšējās kolōnizācijas vajadzībām. Valsts varai ir nevien tiesība,
bet pat pienākums iejaukties privālsaimnieciskās attiecībās, ja tās apdraud valsts labklājību un
sociālo mieru. Šo principu, ka salus publica suprema lex esto atzīst kā modernās autoritārās valstis,
tā arī dzīvei spējīgās dēmokratijas un monarchijas.
Komisijā bija domstarpības, vai atsavināšana izdarāma pakāpeniski vai uz reiz, radot īpašu valsts
zemes fondu. Vairākums bija tais domās, ka plānveidīga agrārreforma izdarāma vienīgi ar fonda
palīdzību. Bez tam komisijai bija jārēķinās ar notikušo faktu: ar Pagaidu valdības rīkojumiem,
sevišķi Vidzemē, lielākā daļa muižu jau bija pārņemta valsts pārziņā un iznomāta bezzemniekiem.
Visiem bija skaidrs, ka šo zemju atdošana atpakaļ muižniekiem būtu par cēloni bezzemnieku
nemieram, ko varētu izmantot komūnistu aģitācija. Tāpat kā agrāk, arī 1920. gada cīņa par zemi bij
cīņa par polītisku varu, un vienīgi tas, kas to gribēja zaudēt, varēja atteikties no zemes jautājuma
kārtošanas valsts mērogā. To ļoti labi 1922. g. 17. martā formulēja Igaunijas valsts vecākais K. Päts
šādiem vārdiem: ,,Zeme ir valsts varas rekvizīts; bez zemes neviena tauta nevar radīt valsti".
Nosakot zemes fonda sastāvu, apakškomisijas projekts cieši turējās pie Igaunijas 1919. gada
likuma 1. panta, kas šai ziņā ir ļoti radikāls un ieskaita fondā visas Baltijas provinču likumu III
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daļas 597. pantā paredzētās zemju katēgorijas. Latviešu projekts tām pievienoja vēl attiecīgās
Kurzemes un Latgales zemes, kā arī ārvalstu banku un kolōnizācijas biedrību iepirktās zemes.
Citiem vārdiem, Kurzemē tika fondā ieskaitītas minētā likuma 613. p. paredzētās (arī nebruņnieku)
muižas. Agrārlietu komisija bij domājusi Latgalē atsavināt arī Krievijas likumu krājuma X daļas
412. p. noteiktās galma zemes, bet tā kā šādu zemju Latvijā nebij, tad Juridiskā komisija svītroja šo
pantu.
Agrārlietu komisijā tika vairākkārt pārrunāts jautājums, vai nebūtu pareizi bijušiem
lielgruntniekiem atstāt neatsavinātu kādu daļu muižas zemes, eventuāli muižas centru, kas
nepārsniedz mazgruntnieku mājas platību, un vai vispār vajadzētu ieskaitīt fondā zemes, mazākas
par 300 pūrvietām jeb 100 ha. Pilsoniskās partijas aizrādīja, ka pretējā gadījumā tiks radīta jauna
bezzemnieku šķira, kuŗai tā kā tā vēlāk nāksies iedalīt fonda zemi. Priekšlikumu par neatsavināmās
daļas atstāšanu 30. jūnijā iesniedza Zemnieku savienība, bet komisija to noraidīja ar nelielu balsu
vairākumu. Tomēr Satversmes sapulce likuma otrā lasījumā 7. septembrī to pieņēma ar 79 pret 65
balsīm. Bez tam 16. septembrī trešā lasījumā pieņēma piebildumu, kas tika iesniegts jau 8.
septembŗa sēdē, ka valdības ierādītā neatsavināmā daļa nav saistāma ar muižas centru. Tāpat
Agrārlietu komisija 14. septembrī piekrita ierosinājumam, ka neatsavināmā daļā var ietilpt meža
gabali līdz 15 ha. Tad pat komisija pieņēma priekšlikumu neatsavināt muižu rūpniecības iestādes
(fabrikas), ja tās nepārstrādā vietējos lauksaimniecības ražojumus. Abus šos pārlabojumus
Satversmes sapulce pieņēma likuma trešā lasījumā 16. septembrī.
Agrārās reformas likuma pirmo daļu par valsts zemes fondu Satversmes sapulce sāka apspriest
1920. g. 19. augustā, pie kam izcēlās plašas debates par likuma principiem un motīviem, kas
turpinājās 7 sēdēs līdz 1. septembrim. Galvenie strīdus jautājumi bija privāts īpašums vai mūža
noma, muižu neatsavināmās daļas un atlīdzība bij. īpašniekiem. Dažus no šiem principiem
Satversmes sapulce izšķīra praktiski, citus — un jo sevišķi atlīdzību par atsavināto zemi — vienīgi
teōrētiski, atzīstot zināma principa pareizību, bet tā izvešanu dzīvē atstājot vēlākam laikam.
Tā kā šais debatēs atsevišķās frakcijas noskaidroja savus balsošanas motīvus, kas parasti nesakrita
ar kollektīvā likumdevēja — Satversmes sapulces — likumdošanas motīviem, tad tuvāk
neapskatīsim agrārās reformas likuma I daļas grūto gājienu cauri likumdošanas mašīnai, noraidot
uz Latvijas Satversmes sapulces stenogrammām (1920. g., 544.—765. lpp.). Bet svarīgi ir gan
raksturot to lielā vēsturiskā brīža svinīgumu, ko 1920. gada 19. augustā ievadīja Agrārlietu
komisijas referents ar emocionāli stipri akcentēto aizrādījumu, ka ,,šodien Augstais nams stājas pie
tā likuma apspriešanas, kuŗš izšķirs jautājumu, būt vai nebūt Latvijas valstij un vai Latvijas saulei
mūžu dzīvot!" Arī Zemnieku savienības runātājs starp citu uzsvēra, ka ,,agrārās reformas izvešana
dzīvē ir vissvarīgākais darbs, ko nākas darīt Satversmes sapulcei un kuŗa sekas būs neizdzēšamas
Latvijas dzīvē uz gadu simteņiem un, varbūt, uz neminamu gadu skaitu!"
Uz likuma pirmās daļas pamata valsts zemju fondā ieskaitīja ap 3,5 miljona ha (Igaunijā likai 2,3
milj. ha), pie kam mežu resora pārziņā pārgāja ap 2 miljoni ha mežu, ūdeņu un lauksaimniecībai
nederīgas zemes. Fondā ieskaitītās 8557 vienības bija šādas: 1479 muižas, 294 pusmuižas, 171
mācītāja muiža, 202 mājas, 546 no muižām atdalīti gabali un 5865 dzimtsnomas gabali57. Tā kā
Latgalē spēkā bijušie Krievijas civīllikumi neatšķīra muižas no tām atdalītiem zemes gabaliem, tad
1924. g. ar 31. janvāŗa likumu noteica, ka Rēzeknes apriņķī par muižām uzskatāmi zemes īpašumi,
kas pārsniedz 200 desetinas (ap 220 ha), bet Daugavpils un Ludzas apriņķos — 225 desetinas (ap
250 ha); turpretim īpašumi, kas bija mazāki par šīm normām, pielīdzināmi atsevišķiem, no muižas
atdalītiem gabaliem.
Dienu pēc Agrārās reformas likuma I daļas pieņemšanas Satversmes sapulce 17. septembrī
pieņēma arī šī likuma IV daļu par zemes ierīcības komitejām. Tās tika nodibinātas valsts zemes
fonda sadalīšanai, izlietošanai un piešķiršanai. Zemākā iestāde bija pagasta, pilsētas vai miesta
komiteja, kuŗu darbību no likumības un lietderības viedokļa vadīja un šo komiteju iesniegumus
apsprieda apriņķu komitejas, bet galvenais izpildu organs, kas agrāro reformu izveda dzīvē un
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galīgi izšķīra zemes sadalīšanas un piešķiršanas projektus, bija Centrālā zemes ierīcības komiteja,
kuŗas lēmumus kasācijas kārtībā varēja pārsūdzēt Senātā vienīgi no likumības viedokļa.
Visvairāk domas dalījās jautājumā, kā sastādīt Centrālo komiteju. Kreisais spārns aizstāvēja
uzskatu, ka tik svarīgas reformas izvešanu nevar uzticēt vienīgi valdībai, bet tās darbība — tāpat kā
parlamentā — pastāvīgi jākontrolē polītiskām partijām, kāpēc lika priekšā vēlēt Centrālā komitejā 6
Satversmes sapulces locekļus blakus ministriju pārstāvjiem. Turpretim valdība un pilsoniskās
grupas aizrādīja, ka polītisko partiju delegātu vietā vēlami pašvaldību locekļi, jo likumdevēju
uzdevums nav iejaukties izpildu varas darbībā. Neskatoties uz to, agrārlietu komisija 3. septembrī
pieņēma un vēlāk arī Satversmes sapulces vairākums akceptēja sociāldēmokratu priekšlikumu, ka
Centrālā komiteja sastāv no 6 valdības un 6 Satversmes sapulces pārstāvjiem ar valdības ieceltu
priekšsēdētāju. Tikai vēlāk Saeimā pilsoniskām partijām izdevās samazināt parlamenta locekļu
skaitu uz pusi un panākt arī pašvaldību (1924. g.) un sabiedrības (1928. g.) pārstāvību Centrālā
komitejā. Vispār likuma IV daļa vēlāk tika vairākkārt grozīta un papildināta.
Agrārās reformas likuma II daļas — valsts zemes fonda izlietošana — izstrādāšanai Agrārlietu
komisija 2. jūlijā ievēlēja 6 vīru apakškomisiju. Tā 4 sēdes no 9. līdz 19. jūlijam izstrādāja II daļas
pirmās nodaļas likumprojekta pirmo uzmetumu ar nosaukumu ,,Valsts zemes fonda sadalīšana", ko
20. jūlijā iesāka apspriest Agrārlietu komisija, pabeigdama šo darbu 16. novembrī, pie kam tā
visumā turējās pie Deklarācijas apakškomisijas izstrādāto pamatnoteikumu ceturtās daļas. Kā
apakškomisijā, tā komisijā vispirms bija jāizšķiŗ jautājums par jauno saimniecību apmēriem. Lai
gan daži deputāti ieteica rezervēt zināmu fonda daļu lielsaimniecību dibināšanai, jo vienīgi tās varot
apgādāt pilsētas un armiju, kā arī racionāli saimniekot, tomēr vairākums bija par fonda sadalīšanu
tādās mazsaimniecībās, kuŗas var apsaimniekot viena ģimene. Ar to, tāpat ka valdības projektā,
mazgruntniecība tika deklarēta par jaunās agrārās iekārtas pamatu. Tā kā arī 2/3 bezzemnieku bija
pieteikušās uz divzirgu zemi, tad par jaunsaimniecību normu komisija pieņēma 60 pūrvietas, ko
vēlāk noapaļoja līdz 25 ha. Satversmes sapulce šādu iekoptas zemes normu vienai ģimenei
uzskatīja par lielu un samazināja to līdz 22 ha. Tāpat vienojās, ka pastāvošās sīksaimniecības, kas
nepārsniedz 15 ha, var tikt paplašinātas līdz 22 ha. Tā kā Latgales frakcija prasīja, lai uzņem likumā
noteikumu, ka zemes trūkuma gadījumā latgaliešu bezzemniekiem jādod tiesība nomesties uz fonda
zemes citos Latvijas apgabalos slēgtās kolōnijās, tad apakškomisija 15. jūlijā nolēma atstāt atklātu
jautājumu par biržu jeb šņoŗu zemju sadalīšanu viensētās, kamēr nebūs izstrādāti sevišķi noteikumi.
Tos izstrādāja un galīgā veidā izdeva tikai 1928. g. 8. jūlijā.
Pēc plašākām pārrunām tika pieņemts arī apakškomisijas svarīgais priekšlikums, ka valsts
īpašumā paliek fonda meži, ūdeņi, nederīgās zemes, apakšzemes bagātības, kā arī vietas ar
vēsturisku nozīmi un dabas jaukumiem. Tāpat valdībai tika atstāta tiesība pašai apsaimniekot fonda
zemes ar kultūrālām labierīcībām. No tām tika radīti valsts muižu kultūrālie centri, no kuŗiem
nelielo daļu (ap 20) apsaimniekoja pati valsts, ierīkodama zirgu audzētavas, selekcijas stacijas,
dārzsaimniecības un skolu fermas, bet lielāko daļu (ap 80) iznomāja biedrībām, iestādēm un
privātām personām58.
Lai gan agrārās reformas likuma I daļa ieskaitīja zemes fondā arī rentes mājas, tomēr
apakškomisija vienojās, ka šo māju turpmākais liktenis jāpielīdzina iepirktām mājām, jo abu
katēgoriju saimnieku gadskārtējās izmaksas bija stipri līdzīgas. Tāpēc apakškomisijas projektā bija
uzņemts noteikums, ka ne rentes, ne mežsargu mājas netiek sadalītas, ja arī to platība pārsniedz
likumisko normu. Tomēr Agrārlietu komisijas 30. jūlija sēdē, izdarot likuma otro lasījumu, pacēlās
balsis, ka jāsadala arī rentes mājas. Uzdeva šo jautājumu vēlreiz noskaidrot apakškomisijai, kuŗas
4. augusta sēdē Statistiskās pārvaldes pārstāvis paskaidroja, ka jāizšķiŗ rentes mājas uz zemnieku,
muižas un kvotes zemes. Tad vienojās uzņemt šo šķirojumu arī likumā: pirmās nolēma vispār
nesadalīt, bet muižas rentes mājas nedalīt tad, ja tām ir noteikts vietējo zemnieku saimniecības
raksturs. Tomēr latgaliešu frakcija cēla pret to ierunas, aizrādīdama, ka Latgalē lielākās muižas jau
ir sadalītas rentes mājās jeb foļverkos, un pieļaujot to nedalāmību Latgalē vispār nebūtu fonda
zemes ko dalīt. Tāpēc Agrārlietu komisijas 9. septembŗa sēdē likumprojekta trešā lasījumā
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latgalieši lika priekšā nedalāmās rentes mājas ierobežot ar zināmu platību normu — uz muižas
zemēm ar 40, uz zemnieku zemēm ar 70 ha. Komisija noraidīja šo priekšlikumu, bet Satversmes
sapulce atzina latgaliešu prasību par pamatotu un, likumu pieņemot, apstiprināja muižas un kvotes
zemes rentes māju nedalāmību, izņemot Latgali, bet ar nosacījumu, ka tās nedrīkst pārsniegt 100
ha. Tas nozīmē, ka sadalīšanai bija nolemti Latgales ,,foļverki", kas bieži vien bija Baltijas
pusmuižu lielumā.
Zemes fonda izlietošanas apakškomisija 21. jūlijā sāka izstrādāt arī likuma II daļas otro nodaļu
par ,,fonda zemju piešķiršanu". Nu bija jāizšķiŗas par tautsaimnieciski un polītiski ļoti atbildīgo
soli, kam un ar kādām tiesībām piešķiŗama fonda zeme. Apakškomisija nolēma arī šoreiz turēties
pie agrārās deklarācijas pamatnoteikumu 5. nodaļas.
Kā zināms, tā paredzēja zemes piešķiršanu dzimtā lietošanā. 22. jūlija sēdē tika ierosināts pantu
formulēt tā, ka zeme piešķiŗama dzimtā īpašumā bez iemaksas ar nelielām gadskārtējām
nomaksām, bet piezīmē uzņemt noteikumu, ka zemi var dot dzimtsnomā tiem, kas to vēlas.
Nobalsojot, balsis apakškomisijā dalījās līdzīgi, kāpēc nolēma pantu formulēt 2 variantos: dzimtā
lietošanā vai dzimtā īpašumā. Agrārlietu komisija sāka šo projektu apspriest 4. augustā, pie kam
plašākās pārrunās noskaidrojās divi pretēji viedokļi. Kreisais spārns — pēc igauņu likuma parauga
— aizstāvēja dzimts nomu, jo tā ierobežošot spekulāciju ar zemi, bet nepelnītas vērtības pieaugumu
nodrošināšot valstij; bez tam iestādēm vai uzņēmumiem zināmam mērķim piešķirtā zeme pēc kāda
laika varot izrādīties šim mērķim vairs par nevajadzīgu. Turpretim labais spārns ar Zemnieku
savienību priekšgalā aizstāvēja dzimtu īpašumu, ko paredzēja arī valdības projekts, motivējot šādu
prasību ar pašu bezzemnieku iesniegumiem, tautas tiesisko pārliecību un lauksaimniecības attīstību,
jo nomnieki baidīsies zemi apbūvēt un nedabūs vajadzīgos kreditus. Pirmā lasījumā komisija 17.
augustā ar 19 pret 18 balsīm nolēma, ka fiziskām personām fonda zeme dodama privātā īpašumā,
bet juridiskām — termiņa nomā, ar piezīmi, ka pēc pašu vēlēšanās arī fiziskas personas var saņemt
zemi nomā. Tad pat pieņēma papildinājumu: ,,ar tiesību iegūt šo zemi vēlāk par dzimtsīpašumu".
Likuma otrā lasījumā 11. novembrī komisija atkal noraidīja 17. augusta formulējumu un pieņēma
pantu pirmā variantā par zemes piešķiršanu dzimtā lietošanā. Bet trešā lasījumā 16. novembrī
komisija ar 14 pret 12 balsīm pievienojās priekšlikumam atjaunot panta otro variantu ar 17. augusta
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redakciju. Tā pēc ilgām cīņām uzvarēja latviešu tiesiskā pārliecība un praktiskais zemnieku prāts,
ka mūsu agrārai iekārtai jābalstās uz privātu īpašumu.
Komisija vienojās, ka zeme piešķiŗama par atlīdzību, kuŗas lielumu noteiks ar sevišķu likumu.
Saeima to izdeva 1923. g. 23. aprīlī, paredzot, ka izpirkuma maksu aprēķinās pagasta, pilsētu un
miestu zemes vērtēšanas komisijas pēc virskomisijas izdotiem tarifiem, kuŗa arī apstiprina vietējo
komisiju lēmumus. Likums noteica, ka dzimtā īpašumā vai dzimtsnomā piešķiramās fonda zemes
novērtējamas tā, lai vidēja ienesīguma zemes cena nepārsniegtu 10, bet augstākā ienesīguma zeme
20 latu par ha; atsevišķi novērtējamas ēkas un būvkokiem derīgs mežs. Pēc novērtējuma un
izpirkuma maksas noteikšanas sākās piešķirto īpašumu korroborācija. Līdz 1933. g. 1. janvārim bija
korroborētas 119.904 vienības ar 1.139.659 ha kopplatības, par ko bija aprēķināta 53.182.451 latu
liela izpirkuma maksa. Pieskaitot tai zemes uzmērīšanas un citus techniskus izdevumus, kā arī
parādus un Valsts zemes bankas aizdevumus, šī summa sasniedza 164.306.740 latu, no kuŗiem
ieguvēji bija iemaksājuši 4.788.368 latus, palikdami valstij parādā ap 159 miljoni latu59.
Agrārlietu komisijā nebija lielas domstarpības, kam piešķiŗama fonda zeme. Uz to bija tiesība
katram Latvijas pilsonim, kam savas zemes nebija vai bija mazāk par 22 ha, un kas uzņēmās to
apsaimniekot. Saskaņā ar agrārās reformas mērķi no fonda zemes vispirms bija jāapmierina
sīksaimniecības un pēc tam vietējie bezzemnieki, pie kam priekšroka bija dodama Latvijas brīvības
cīnītājiem un viņu pakaļpalicējiem. 1921. g. 2. janvāŗa instrukcijā Centrāla zemes ierīcības
komiteja noteica zemes piešķiršanas kārtību, sadalot pieprasījumu listes 7 grupās. Līdz 1934. gada
1. janvārim bija sadalītas 189.946 fonda zemes vienības, no kuŗām 48.912 vienības (25,75%) bija
piegriezumu veidā saņēmuši sīksaimnieki, 52.482 gabalus (27,63%) ieguvuši jaunsaimnieki, 34.433
— pilsētas (18,13%), 10.439 amatnieku gabali (5,5%) un 8849 rentes mājas (4,66%). Bez tam
bijušiem muižu īpašniekiem valdība līdz 1936. g. 1. janvārim bija ierādījusi 1306 gabalus
neatsavināmas daļas ar 82.000 ha jeb nepilnus 5% no sadalītās platības. Turpretim tai pašā laikā no
1.659.927 sadalītiem ha platības ziņā visvairāk bija ieguvuši jaunsaimnieki — 54,80% jeb gandrīz
veselu miljonu (909.598) ha; tiem sekoja līdzšinējie nomnieki ar 18,45% jeb 306.238 ha un
sīksaimnieki ar 8,51% jeb 141.179 ha60.
Pēc 26 sēdēm Agrārlietu komisija 24. novembrī pabeidza likumprojekta II daļu un nodeva to
Juridiskai komisijai, kas to 7. decembrī nosūtīja Satversmes sapulces prezidijam. 1920. g. 21.
decembŗa kopsēde tā galīgā veidā pieņēma šo likumu. No vēlākiem agrārās reformas likuma II
daļas grozījumiem sevišķi jāatzīmē 1928. g. 26. maija likums Par zemes piešķiršanu Latvijas
brīvības cīnītājiem, kas deva tiesību ārpus vispārējās kārtības saņemt vēl brīvo fonda zemi arī tiem
Latvijas pilsoņiem, kas no 1897. g. līdz 1918. g. 18. novembrim bija piedalījušies cīņās par
dēmokratisko republiku pret Krievijas patvaldību vai Vācijas okupācijas varu, ja viņi šīs rīcības dēļ
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bija cietuši no policijas, soda ekspedīcijām vai tiesas iestādēm; tāpat Latvijas armijas kaŗavīriem
tika pielīdzināti Latviešu strēlnieku pulku kaŗavīri, kas bija šais pulkos iestājušies līdz 1917. g. 1.
septembrim.
Likuma III daļu Satversmes sapulce pieņēma tikai 1922. g. 3. maijā. Ja šo 6 pantus lielo likumu
par agrārās iekārtas nostiprināšanu izdeva tik vēlu, tad tas izskaidrojams ar lielām domstarpībām,
ko šai likumā uzņemt, ko ne, pie kam šīs pretišķības izpaudās nevien Agrārlietu un Juridiskās
komisiju viedokļu dažādībā, bet arī pašā Satversmes sapulcē. Zemes fonda izlietošanas
apakškomisija jau 1920. g. 29. jūlijā sāka apspriest agrārās reformas likuma III daļu, turoties pie
agrārās deklarācijas sestās daļas pamatnoteikumiem. 24. augustā apakškomisijas projekts tika
nodots Agrārlietu komisijai; tas sastāvēja tikai no 10 teikumiem un attiecās vienīgi uz fonda
zemēm, paredzot likuma sīkāku izstrādāšanu valdībai. Bet jau pirmā komisijas sēdē 25. augustā
latgalieši lika priekšā attiecināt likumu nevien uz fonda zemēm, bet uz visām jau pastāvošām
saimniecībām, ko beidzot arī Satversmes sapulce pieņēma.
Lai agrārās reformas radītā jaunā zemes iekārta patiesi nostiprinātos, bija jāgādā, lai ar laiku no
mazsaimniecībām atkal neizceltos lielsaimniecības no vienas puses un sīksaimniecības no otras
puses. Tāpēc apakškomisija izstrādāja projektu, ka ,,bez sevišķas ikreizējas valdības atļaujas zemes
saimniecību apvienošana, dalīšana un apgrūtināšana ar parādiem ir aizliegta". Tomēr Agrārlietu
komisijā lika dibināti aizrādīts, ka šāds agrārtiesisks režīms kaitēs saimniecību dzīves spējām,
kāpēc tas jāmīkstina. Tāpēc 1920. g. 26. novembŗa sēdē tika ierosināts noteikt zināmu maksimālu
un minimālu normu, kuŗas robežās būtu atļauta kā zemes apvienošana, tā dalīšana bez valdības
atļaujas. Beidzot arī tika pieņemts normas princips, kāds pastāvēja jau agrāk Vidzemes zemnieku
likumos. Tomēr komisija ilgi nevarēja vienoties par šīs normas lielumu, līdz beidzot 1021. g. 15.
februārī ar 15 pret 14 balsīm pieņēma priekšlikumu noteikt maksimālo apvienošanas normu uz 100,
bet minimālo dalīšanas normu uz 15 ha. Tomēr Satversmes sapulce galu galā atjaunoja jau 1920. g.
30. novembŗa sēdē latgaliešu ierosinājumu par 50 un 10 ha, kas apmierināja arī Latgali. Bez tam
Agrārlietu komisija bija paredzējusi 10 gadu ilgu pārejas laika režīmu fonda un neatsavināmām
zemēm, nosakot, ka šai laikā tās var atsavināt tikai ar Zemkopības ministrijas atļauju, kuŗai pieder
arī pirmpirkuma tiesība. Satversmes sapulce noraidīja šos ierobežojumus, atstājot vienīgi
noteikumu, ka fonda zemes ieguvējs, kas pirmos 10 gados atsavina savu piešķirto zemes gabalu,
nebauda tiesību iegūt fonda zemi no jauna bez valdības atļaujas.
Visumā Latvijas agrārās reformas likums bija labāki izstrādāts nekā attiecīgais Igaunijas
Satversmes sapulces lielā steigā pieņemtais 1919. g. 10. oktobŗa likums. Tiesa, arī mūsu
Satversmes sapulcē un tās komisijās notika lielas cīņas ap visiem svarīgākiem jaunās agrārās
iekārtas principiem un vesela rinda pantu tika pieņemti vai atraidīti ar ļoti nelielu balsu vairākumu,
tomēr galu galā uzvarēja nevis partiju dogmas, bet latviešu praktiskais prāts un tēvzemes mīlestība.
6. Neviens cits Latvijas patstāvības laikā izdots likums nav tik dziļi pārveidojis lauku dzīvi kā
agrārā reforma. Tas ir viens no mūsu valsts pamatlikumiem, jo radīja pavisam jaunu agrāro
satversmi un šai ziņā pielīdzināms arī Satversmes sapulces dotam polītiskās satversmes jeb
konstitūcijas likumam. Tomēr starp abiem pamatlikumiem ir liela starpība. Rakstot valsts
satversmi, mūsu likumdevējiem bija vēl pavisam maz polītisku piedzīvojumu, bet jo liels bija tas
ideoloģiskais mantojums, ko visas jaunās valstis saņēma no revolūciju sagrautām impērijām. Tāpēc
valstiskas gudrības trūkumu centās atvietot ar radikālām valststiesiskām doktrīnām, atdarinot
pavisam citos vēsturiskos un ģeopolītiskos apstākļos radušos likumdošanas paraugus. Latvija šai
ziņā sekoja galvenām kārtām Vācijas ,,Veimaras satversmei", kuŗas praktiskais noderīgums vēl
nebija zināms, bet ko kreisās partijas uzskatīja par konstitucionālās likumdošanas pēdējo vārdu.
Diemžēl, jau pēc dažiem gadiem izrādījās, ka mūsu satversme ir pārāk teōrētiska, lai būtu dzīvei
spējīga.
Turpretim agrārās reformas likums attaisnoja gandrīz visas uz to liktās cerības, kas pierāda, ka šis
likums bija nevien labi uzrakstīts, bet arī piemērots mūsu tautas un valsts vajadzībām. Ja arī
likumdošanas gaitā dažas partijas centās padarīt to nereālu un doktrīnāru (piem., prasot no
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jaunsaimniekiem atteikšanos no īpašuma tiesībām), tad tomēr Satversmes sapulces vairākums,
sekodams ilgiem agrārpolītiskiem piedzīvojumiem un savas tautas tiesiskai apziņai (piem., 74%
Vidzemes un 93% Kurzemes bezzemnieku lūdza zemi piešķirt īpašumā), pratu vēl īstā laikā
atteikties no šiem svešiem ideoloģiskiem centieniem un dot tautai tādu likumu, kādu viņa vēlējās
un kas saskanēja ar mūsu zemes vēsturi un agrārām tradicijām.
Tāpēc pilnīgi nepareizi spriež tie mūsu agrārās reformas apkaŗotāji, kas apgalvo, ka tā liecinot par
,,latviešu tautas nevēsturiski ievirzīto domāšanu" un par ,,lieliniecisko agrārpolītisko ideju plašu
izplatīšanos tautā"61. Bet viņiem pašiem jāatzīst, ka pēc lielinieku likumiem zeme kļūst ,,tautas
īpašums", ko kūtram apstrādātājam piešķiŗ vienīgi lietošanā. Turpretim mūsu agrārās reformas
likums nekur nerunā par tautas īpašumu, un mūsu jaunsaimnieki saņēma zemi nevis lietošanā, bet
īpašumā. Bez tam Kārļa Ulmaņa valdības izstrādātais un 1920. g. augustā Satversmes sapulcei
iesniegtais Agrārās satversmes likumprojekts jau pirmā pantā deklarēja, ka ,,Latvijā paliek spēkā
privāta īpašuma tiesība uz zemi". Lai arī šī deklarācija nav uzņemta agrārās reformas likumā, tomēr
šīs reformas gars skaidri rāda, ka individuāls īpašums ir Latvijas valsts pamats kā uz laukiem, tā
pilsētās. Bet jau 18. gs. vācu vēsturnieks Justs Mēzers teica, ka ,,kādas tautas iekšējās vēstures
virzienu un raksturu nosaka tās agrāro likumu gars". Iztulkojot šo formulu, vienmēr jāpatur prātā,
ka runājot par mūsu vēsturi šejienes vācu vēsturnieki domā savu ,,baltiešu garu", kamēr mēs tur
meklējam latviešu gara manifestāciju. Raugoties no šī viedokļa, ar pilnām tiesībām var apgalvot, ka
agrārās reformas likums ir visnācionālākais no visiem mūsu likumdošanas aktiem, jo likvidēdams
muižas tas atiet atpakaļ līdz mūsu rakstītās vēstures pirmsākumiem, līdz senlatviskai agrārai
iekārtai. Vai kāda tauta vēl gaišāk var parādīt un skaidrāk izteikt savas vēsturiskās domāšanas
nepārtrauktību un nācionālo tradīciju stiprumu!
Bet agrārās reformas likumam ir vēl cita vēsturiska nozīme: radīdams taisnīgāku lauku īpašumu
sadalījumu, tas izlaboja agrākā agrārā režīma kļūdas un netaisnības, dodams morālisku
gandarījumu visiem tiem, kas tic, ka ,,Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi". Vienīgi šī ticība taisnības
galīgai uzvarai dod tautām spēku cīnīties par savu tēvzemi un brīvību, vienīgi tā piešķiŗ vēsturisku
jēgu mūsu dzīvošanai. Zināms, taisnības jēdzieni ir dažādi nevien dažādos laikos, bet arī dažādās
kārtās un šķirās. Tomēr nekad pirms tam latviešu tauta nebija tik vienota savas nācionālās taisnības
apziņā kā agrārās reformas laikā. Lai arī atsevišķi individi un dažas cittautiešu grupas sajuta asas
sāpes, kad chirurga nazis sadalīja lielgruntnieku latifundiju slimos audus, tomēr šī operācija bija
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nepieciešama, lai tautas organisms tiktu glābts no acīm redzamas bojā ejas. Ka šī valsts enerģiskā
iejaukšanās privāttiesiskās attiecībās bija vienīgi pareizais ceļš, to pierāda tas, ka Latvijas
saimnieciskā dzīvē pēc tam iestājās pilnīga atveseļošanās.
Jaunā agrārā iekārta pilnīgi pārgrupēja arī lauku iedzīvotājus sociālā ziņā. Agrārai reformai
tuvojoties noslēgumam, arvien vairāk noskaidrojās, ka tā uzsūkusi ļoti plašu sabiedrības slāni, tā
sauktos bezzemniekus. Gan vēl kādu laiku sadzīvē un likumdošanā šķiroja jaunsaimniekus no
vecsaimniekiem, bet drīz vien kļuva redzams, ka šim šķirojumam nav nekāda sociāla un tiesiska
pamata. Ja arī jaunās saimniecības ir mazākas par vecām, tad tomēr pirmās bieži vien rentējas
labāk, jo nav spiestas nodarbināt svešu darba spēku. Pēc 1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas
datiem blakus 146.000 vecsaimniecībām biju radīts 69.000 jaunsaimniecību. Skaitot katrā
jaunsaimniecībā tikai 4 ģimenes locekļus, dabūjam, ka agrārā reforma saistījusi pie zemes apmēram
280.000 cilvēku jeb 15% no visiem Latvijas iedzīvotājiem62. Tai pašā laikā bezzemnieku skaits
Latvijā ir kļuvis tik mazs kā nekad agrāk: pēc 1937. g. vispārējās skaitīšanas datiem 236.281
saimniecībā bija nodarbināti tikai 153.935 laukstrādnieki, starp kuŗiem 35.260 bija ārzemnieki; tā
tad pašas Latvijas laukstrādnieku bija 118.67563. Bet arī starp tiem bija tikai 38.000 gada
strādnieku. Ja arī saimnieciskā ziņā šī parādība nav apsveicama, tad tomēr sociālā ziņā tā liecina, ka
Latvijā vairs nav bezdarba un līdz ar to zudis galvenais sociālo nemieru pamats. Darba algām
kāpjot un dzīves apstākļiem uzlabojoties, laukstrādnieku materiālais stāvoklis kļūst arvien labāks
un dzīves standarts augstāks. Līdz ar to strauji pieaug pilsētas strādnieku ieceļošana pagastos (1936.
g. 21.534, 1937. g 24.744 cilvēki), kas nozīmē pilsētu un lauku antagōnisma izbeigšanos un tautas
atjaunošanos. Ja arī šai ziņā ir lieli nopelni nācionālās valdības pareizai polītikai, tad tomēr
psīcholoģiskais lūzums varēja iestāties tikai tāpēc, ka agrārā reforma bija radījusi drošu sociālu
pamatu tautas vienībai.
Par spīti ļoti ļauniem cittautu agrārpolītiķu pareģojumiem64, ka jaunsaimniekiem būšot sliktāka
dzīvo nekā agrākiem muižas kalpiem, un ka Latvija neko nespēšot vairs ražot eksportam, agrārā
reforma ir devusi labus saimnieciskus rezultātus. Ja šis ekonomiskais efekts neiestājās uzreiz, tad
tas izskaidrojams nevien ar tiem milzu līdzekļiem un lielo darbu, ko nācās ieguldīt agrārās reformas
izvešanā un jaunsaimniecību ierīkošanā, bet arī ar Latvijas ārkārtīgiem kaŗa postījumiem un
zaudējumiem. Nedrīkstam aizmirst, ka 1920. g., uzsākot iekšējo kolōnizāciju, bija nopostīta ceturtā
daļa lauksaimniecības ēku; aŗamās zemes platība bija samazinājusies par 27, zirgu skaits par 25,
liellopi par 20%. Bet ja 1913. g. mūsu sējumu platība bija ap 1 miljonu ha, tad 1935. g. tā bija jau
divkāršota, sasniegdama 2,1 miljonu65. Pieaudzis arī mājlopu skaits: zirgu no 320.000 (1913.) līdz
391.900 (1937.), liellopu no 912.000 līdz 1.209.900, aitu no 996.000 līdz 1.334.000 un cūku no
557.000 līdz 739.30066. Turpretim daudzās Rietumeiropas valstīs mājlopu skaits šai pašā laikā ir
gājis mazumā. Lai gan caurmēra ražas ziņā Latvijai vēl ir priekšā Dānija, Holande, Beļģija, Vācija,
Zviedrija, Norveģija un Lielbritanija, tomēr Latvija savukārt pārspēj Poliju, Rumāniju, Padomju
Savienību, Ungāriju, Igauniju, Lietuvu, Amerikas Savienotās valstis. Sevišķi svarīgi konstatēt, ka
mūsu jaunsaimniecības sekmīgi sacenšas ar bijušo muižu saimniecībām, pārspēdamas tās nevien
aŗamzemes platības, bet arī brutto ienākumu ziņā. Tas pierāda, ka nav nekāda pamata mūsu agrārās
reformas nelabvēļu apgalvojumiem, it kā agrāko muižu sadalīšana jaunsaimniecībās būtu sagrāvusi
Latvijas lauksaimniecisko kultūru un samazinājusi tās ražošanas spējas.
Beidzot jāizceļ agrārās reformas nozīme agrākās Baltijas un Latgales saimnieciskā un kulturālā
tuvināšanā. Līdz tam katrs no šiem valsts apgabaliem agrārtiesiskā ziņā dzīvoja savu īpatnēju dzīvi:
,,baltieši" viensētās, latgalieši ciemos. Tiesa, nedaudz (105) ciemu bija arī senā sēļu zemē un
Valkas apriņķī (10), tomēr vienā pašā Latgalē atradās 5264 ciemi, kur zemi apstrādāja pagabalos
(birzēs jeb šņorēs), kas skaitījās vienas dzimtas pastāvīgā lietošanā. Šo pagabalu apsaimniekošana
bija ļoti neizdevīga un kopā ar zemes trūkumu viens no Latgales zemnieku priekškaŗa nabadzības
cēloņiem. Jau krievu laikos bija 901 ciems sadalīts viensētās, tomēr vienīgi Latvijas laikā, sevišķi
sākot ar 1926. g., uz īpaša likuma pamata šis darbs tika plānveidīgi izvests līdz galam: līdz 1934. g.
1. janvārim bija sadalīti 4136 ciemi 65.975 viensētās ar 651.000 ha lielu platību. Pieskaitot tās
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fonda jaunsaimniecībām un sīksaimniecību piegriezumiem, dabūjam, ka agrārās reformas
noslēgumā pavisam radītas kādas 100.000 jaunas mazsaimniecības un apmēram tikpat padarītas
saimnieciski spēcīgākas ar fonda zemes piegriezumiem. Bez tam tagad visā Latvijā, pēc muižu un
ciemu likvidēšanas, nodibinājusies vienota agrārā iekārta ar 275.698 saimniecībām (1935. g.), starp
kuŗām 57% ir 5—30 ha lielas mazsaimniecības. Ja pirms reformas zemniekiem piederēja 39,32%
valsts territōrijas, tad tagad šis procents ir palielinājies par 20,34% jaunsaimnieku zemes, tā ka
1930. g. 1. jūlijā zemnieku īpašumā atradās jau 59,66% visas Latvijas platības.
Lai gan agrārās reformas likuma izstrādāšanas un dzīvē izvešanas laiks ir vēl pārāk tuvs, un visi
vajadzīgie dati nav pienācīgi sakārtoti un pārbaudīti, tomēr jau tagad var ar diezgan lielu drošību
apgalvot, ka tas ir viens no vislielākiem darbiem, ko veikusi neatkarīgā Latvija. Protams, ka likumu
izstrādājot un it sevišķi to izvedot dzīvē tika pieļauta daža laba kļūda, paviršība un nolaidība, tomēr
nedrīkstam aizmirst, ka darot tik lielu darbu, kuŗa sekas skāra desmitiem tūkstošu pilsoņu vitālās
intereses, tas nemaz nebija citādi domājams un iespējams. Bet tāpat kā neviens personīgi nevar
piedēvēt sev šī likuma slavu, tā arī nevienu personīgi nevar vainot par agrārās reformas iespējamām
kļūdām, jo šīs reformas autors ir pati latviešu tauta. Jaunā agrārā iekārta vispār bija iespējama
tāpēc, ka Latvijas brīvības cīnītāji daudzos neaizmirstamos kaujas laukos bija uzveikuši tās
naidīgās varas, kas ar bruņotu spēku stāvēja ceļā taisnīgākas agrārās satversmes radīšanai. Šī
likuma formālais autors — Satversmes sapulce — arī bija tikai kauls no mūsu kauliem un miesa no
mūsu miesas un visā pilnībā atspoguļoja to ideoloģiju, kas valdīja mūsu daudz cietušā tautā pēc
Pasaules kaŗa un Krievijas sabrukuma.
Toreizējā un tagadējā Latvija ir tauta un zeme ar vienu nosaukumu, bet dažādu dvēseli. Tomēr
abām Latvijām agrārā reforma nav tikai Satversmes sapulces pieņemts likums, ko var arī aizmirst,
kad tas vairs nav vajadzīgs un izbeidzis savas saimnieciskās un sociālās funkcijas — tā ir un paliks
mūsu tautas bauslība, ierakstīta laika biedru un pēcnieku sirdīs, iecirsta tūkstošu un desmit tūkstošu
zemnieku namu pamatos.
Prof. A. ŠVĀBE
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IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS
POLĪTIKA

Vērojoties uz gadu simteņiem un tūkstošiem, kas no cilvēces mūža mums ir zināmi un pazīstami,
nevar neredzēt, ka viņas attīstība neiet uz priekšu vienā taisna līnijā, bet ka tai mainās strauji
enerģijas uzplūduma posmi ar pagurumu. Tāpat katrai tautai ir savs enerģijas krājums, ko tā ilgi var
turēt apslēptu, lai pēkšņi tai ļautu uzziedēt un pēc ilgiem laikiem, ja tikvien viņa savu eksistenci
uzturējusi, atkal reiz panāktu to, kas ir bijis. Tāpēc jēdziens par progresu, par attīstīšanos, ir visai
sarežģīts; tas apzīmē attīstības gaitu, kas paceļ atsevišķu tautu vai kultūras grupu pāri tās
iepriekšējam attīstības stāvoklim, tuvina to viļņa augstākai līnijai; bet, kā cilvēka organisms necieš
pārmērīgu piepūlēšanos un pēc tādas iegūst atpūtu pat slimībā vai miegā, tāpat arī garīgās kultūras
sasniegumiem ir savas noteicējas līnijas. Šī viļņveidīgā enerģijas pieaugšana un atplūdi ir dažādos
laikos dažādās vietās, bet nav nekad absolūti tumšu laikmetu tautas dzīvē.
Tauta ir stipra uz savas zemes un var ilgāku laiku arī piespiedu kārtā būt sastingumā, bet viņas
atmoda nozīmē šai atpūtā uzkrātās enerģijas strauju iedarbināšanu un neredzēti ātru attīstības gaitu.
Tas apbrīnojamais spars, ko mēs šeit redzam, ir arī saprotams: kā atdusa nenovājina organismu, ja
vien tas nav bezdarbā bijis, bet sakrāj apslēptus spēkus, ko pēc atmodas var ar prieku un patiku
darbā likt, lai gūtu panākumus, tāpat arī tauta, kas nav pielaista savus spēkus iztērēt, izšķērdēt, ir
latentās enerģijas pilna.
1. Kas ir bijis Latvijas valsts sākumā saņemtais mantojums, un kas ir darīts šais 20 gados?
Kaŗa izpostītā zeme, simtiem tūkstoši bēgļu ir bijis šai mantojumā.
Ir bijis vajadzīgs liels spēks zemes atjaunošanai, Tikai vēstures un atmiņu grāmatās vairs varam
lasīt par izpostītiem tiltiem, dzelzceļiem un sašautām pilsētām.
Kādas skolu telpas ir saņēmusi Latvija kā mantojumu?
Ludzā vidusskolā klases bija divstāvu mājiņā, arī pagrabā, kur pavasarī pat ūdens ir bijis viesos;
Daugavpilī skolas bija jāierīko māju drupās. Un tā joprojām.
Bet tagad? Ne tikai lepnās triju stāvu valsts skolas ir mūsu krāšņums pat uz laukiem, bet pie skolu
celšanas ir ķērušies arī pagasti. Zeme ir spēka pilna, un tai ir viegli ar atmodināto enerģiju izkopt un
veikt to, ko tai nav ļāvuši veikt agrāk. Mēs esam tik tālu, ka varam novākt pat laikmetam
nepiemērotas ēkas, kas ir nepatīkama liecība par agrāko, — ne Latvijas laika, — trūcību un
tumsību, varam prasīt pēc gaišām mājām un dzīvokļiem; mēs varam radīt jaunai Latvijai pienācīgas
celtnes. Visas šīs brūces ir dziedinātas ar mūsu pašu līdzekļiem, bez ārējiem kapitāliem un
aizņēmumiem.
Ko teikt par latviešu zinātni? Vai tas nav brīnumbērns, kas radies līdz ar Latvijas valsti? Bet kāds
ir bijis ,,mantojums"? Tautai bija atņemti labākie dēli, bez tiesībām un bez iespējas atgriezties
tēvijā, jo šeit viņiem nedeva ne darba, nedz maizes. Kā tad viņi gan varēja ko darīt pašas tautas
līmeņa celšanai? Gods sacīt, saites nekad nav irušas, un Latvijas Ūniversitāte, Konservatorija un
Mākslas akadēmija, tāpat ka Nacionāla opera, Teātris, tapa uz reizes, kad to gribēja Latvija. Bija
tautas dēli, no svešuma atpakaļnācēji, kas varēja likt roku pie arkla.
Tagad mēs droši varam runāt par latviešu zinātni un latviešu mākslu, bibliotēkām, muzejiem.
Mums vaļā veŗas Latvijas vēsture tās senā spožumā; no tumšiem kapiem ceļas senie kaŗavīri ar
vairogiem un šķēpiem, ceļas Latvijas pagātne, varoņi un ķēniņi no pilskalniem!
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Gadsimtiem ilgi aizturētā tautas enerģija jau ir devusi panākumus, ko var tikai apbrīnot un kas ir
ķīla turpmākiem sasniegumiem.
2. Ideja par mūžīgi nemainīgo skolu, ārpus laika un telpas, ir tikai abstrakti teōrētiski iespējama.
Paidagōģijas vēsture mums rāda skolas attīstības gaitā paņēmienus un mākslu pieiet skolniekam,
saprast viņu, vadīt viņa pirmos un turpmākos soļus, bet ne mazāk rāda arī skolas specifiskos
nolūkus zināmos laikmetos. Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka spriest par zemi varam pēc tās skolu
stāvokļa.
Lielās pārmaiņas Latvijas nācionālā dzīvē nav varējušas neietekmēt mūsu skolu ideju, mūsu skolu
sistēmu. Jauna dzīve prasa jaunu skolu — šī doma ir bijusi jau Latvijas pirmajos gados. Tikai
dažādi ir bijuši meklēšanas ceļi; vieni ar saucienu ,,nevar liet jaunu vīnu vecos traukos" ir gribējuši
dot jaunu, sagraujot visu veco; šo paņēmienu dzīve ir pārveidojusi citā gudrībā — dot jaunu,
piepaturot mūžīgi pareizo skolas darbā, jo radošais nav anarchija. Cīņa jaunās skolas dēļ jo bieži ir
tapusi par cīņu cīņas dēļ, līdz kamēr noskaidrojās arī tās ideāli nācionālisma un tautas vienības
saprašanā.
Kas ir mūsu skolas saturs? Vispirmā vietā tas ir cilvēks kā individs un ka loceklis valsts darbā;
divējādai ir jābūt arī audzināšanai: individuālai un sabiedriskai. Bet izglītība iet divējādus ceļus: no
vienas puses tā pakāpeniski veŗ vaļā durvis arvienu augstākām skolām, bet no otras — tā dod tautas
lielākai daļai izglītību dzīvei, kas praktiski noslēdzas jau pirmajā posmā. Šī izglītība tomēr nedrīkst
būt ģenerālizētāja; pretēji ,,apmācībai", kāda mums atmiņā no triju ziemu skolas ar ,,kaut ko kaut
kā" iemācīšanai, — tās ideāls ir pēc iespējas saskaņoties ar skolu beigušo turpmāko dzīvi un
nodarbošanos, dodot tai vajadzīgo vērienu. Tautas kultūra nevar būt bez šāda vēriena un bez
profesionālas mākas; pirmais dod iespēju saprasties visdažādākām profesijām, bet otrais — būt tām
sava vārda un darba cienīgām. Arī vienkārša darba strādniekam ir jābūt ne tikai praktiķim vien, bet
tāpat cilvēkam ar savu skatu, dzīves un darba sapratējam; skolai ir arī šai ziņā viņam jāpalīdz, dodot
arī šo dzīves uzskatu un skatu uz dzīvi, kopā ar vajadzīgām zināšanām.
Ar individa veidošanu vēl nepietiek mūsu jaunajā valstī, kuŗas nolūks ir rast un radīt kopējo,
vienotāju, to, kas formē un kopā satur tautu, dod tai spēku būt par valsts idejas nesēju. Pats tautas
jēdziens rāda ne tikai individu konglomerātu tai; kā armija nevar būt dažādi tērptu rekrūšu pūlis
neorganizētā, nedisciplinētā raibumā un nesaskaņotā nevarībā, tā arī tauta, kam nav interešu
vienības, ir tāds pats pūlis bez vakardienas un rītdienas. Nācionālisms kā tautas apziņa ir pamatā, ar
tradicijām, par kuŗām varam sacīt ,,mēs"; šīs tradicijas ieaudzināt ir tāpat skolas uzdevums, dodot
individa spēkiem iespēju plūst kopējā gultnē, kur no strautiņiem aug liela upe varenā spēkā.
Skola ir cieši saistīta ar valsti, tās dzīvi, iekārtu, mērķiem, ar tās sociālo un kultūras polītiku.
Tāpēc arī mūsu nācionālai skolai tās sākumā ir nācies pārdzīvot trauksmainus brīžus; arī jautājums
par skolotājiem ir bijis visai sarežģīts. Jau tas vien, ka pirmajos laikos, — un ne tikai pirmajos vien,
— skolotāju sastāvs ir bijis maz piemērots un nepietiekoši sagatavots jaunajam darbam iepriekšējas
izglītības trūkuma dēļ: cilvēkiem, kas savā laikā gatavoti triju ziemu skolai, ir nācies uzņemties
proģimnazijas skolotāja uzdevumus. Vēl 1924./25. māc. gadā tikai 68% no visiem pamatskolas
vispārīgās izglītības skolotājiem ir pilntiesīgu, ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām, kurpretim
1936./37. gadā tādu ir jau 93%, no tiem 248 skolotāji pamatskolās ar augstskolas izglītību un
kandidāta gradu; speciālos priekšmetos skolotāju ar akadēmisko izglītību ir vēl vairāk. Minētie
nepilntiesīgie skolotāji, sākot ar 1919. gadu, ir bijuši apmācāmi vismaz kursos, lai viņi varētu veikt
savu uzdevumu klasē. Otrs moments ir bijis skolotāju trūkums. Skolotāju skaits visās zemākās
skolās dubultojies, sākot ar apm. 5000 skolotājiem 1911. gadā līdz apm. 11.000 — 1937. gadā.
Jaunās skolotāju sagatavošanas iestādes nav segušas visu šo iztrūkumu, bet arī šeit izpa-līdzēlies ir
vajadzējis atkal ar kursiem vai īslaicīgu vispārīgās izglītības vidusskolu absolventu paidagōģisku
apmācību. Arī šis ceļš ir bijis nepieciešamības ceļš, un skola ir cietusi, kamēr laiks izlīdzinājis šos
trūkumus. Var viegli iedomāties paidagōģisko ideju jucekli šādos apstākļos un tās grūtības, ar
kādām kristallizējusies paidagōģiskā doma un mūsu skolas ideja; to visai nopietni traucējusi arī
laikmetīgā paidagōģiskā brīvdomība, kas pirmajos laikos atbildību par sekām ir novirzījusi otrā
177

Piemineklis Kronvalda Atim pie Preses pils Siguldā.

178

plānā, tāpat ar nepatiku novirzot arī Izglītības ministrijas un sabiedrības prasības pēc darba sekmēm
un kontroles par tām. Vēl viens pārmetums ir bijis uzklausāms šiem skolotājiem: ka arī pēc tiesību
iegūšanas viņi maz vērības piegriezuši profesionālās paidagōģiskās izglītības turpināšanai un
papildināšanai; ka grāmata vispārīgi nav bijusi goda vietā pie viņiem.
Šie dažādie momenti, kā arī atraušanās no sabiedrības bija noveduši mūsu skolotājus pie tā, ka
vecais skolotājs, kuŗa izglītība tiešām bijusi mazāka, bet kas pazīstams bijis kā grāmatu rūķis un ir
tik daudz darījis mūsu sabiedriskās un līdz ar to arī tautas dzīves pacelšanai agrākos laikos, — ka
tas ir gan bijis sabiedrības centrā, bet jaunais šo godu zaudējis, topot par profesionālu darbinieku,
kas savai tuvākai apkārtnei ir bijis svešs un nevajadzīgs, tāpat kā šī apkārtne arī viņam. Tāda ir
bijusi tā krize, no kuŗ as mūsu skolu un skolotāju izrāva 15. maija notikumi. Un vai mēs nevaram ar
drošu sirdi sacīt, ka īsajā laikā mūsu skola un arī skolotāji ir sevi atraduši? Vai pēc tam vairs ir grūti
novērst ar apzinātu gribu arī trūkumus?
Latvijas pastāvēšanas pirmajā laikā cīņās par skolas iekārtu pirmajā vietā ir bijis jautājums par
,,vienoto skolu", programmām un metodēm. Paceļot tautas izglītības līmeni no triju ziemu skolām
līdz sešklasīgai pamatskolai, kas faktiski ietver agrākās proģimnazijas resp. 4 zemāko agrākās
vidusskolas klašu kursu, gan nav dzīvē reālizēts 6 gadu obligātoriskās pamatskolas princips, bet
pēdējie divi gadi atstāti fakultatīvai pamatskolas otrai pakāpei. Rūpes par tautas izglītību, kur
paredzētas arī vēl papildskolas pamatskolu beigušajiem un pirmskolas iesācējiem, ir savā laikā
novedušas pie konflikta ar vidusskolu, pēdējai atstājot tikai 4 klases vien. Lai pilnu pamatskolu
veicīgāki reālizētu, tai atņemtas zemākās klases; arī budžeta liegšanas kārtībā tāpat tai atņemtas vēl
uz laiku atstātās divi sagatavošanas klases, kas atbilstu otrās pakāpes pamatskolas klasēm. Ka rūpes
par pamatskolu ir nākušas uz vidusskolu rēķina, jo ātri pierādīja dzīve. Jau 1924. gadā Saeimai
iesniedza likumprojektu par sešgadīgām vidusskolām, kas dienas gaismu neieraudzīja, bet ko 10
gadus apsprieda komisijās, kamēr jautājumu atrisināja jaunais 1934. gada skolu likums un tā
turpmākie grozījumi. Tikai šis likums, pagaŗinot mācības laiku vidusskolās līdz 5 gadiem pēc
pamatskolas beigšanas, dodot iespēju tām pievienot 2 sagatavošanas klases un pat pilnu pamatskolu
ar 6 klasēm, ir ļāvis elpu atvilkt jo sevišķi mūsu provinces vidusskolām; tas ir devis piemērotu
iespēju pieaicināt vajadzīgos priekšmetu speciālistus ar stundu skaitu, kas nodrošina viņu
eksistenci. Tiešām, agrākās 4 klases ar maksimālām iespējamām 144 nedēļas stundām ir atļāvušas
algot ne vairāk par 6 skolotājiem ar pilnu stundu skaitu apm. 18 speciāliem priekšmetiem, tāpēc
tiem tad ir bijis jādod stundas 2—3 vai vairākos blakuspriekšmetos, ko nekādi par ,,radniecīgiem"
atzīt nevar un kuŗos skolotājam nekādas speciālas izglītības nav bijis. Dziedāšanā un vingrošanā arī
,,radniecība'' vairs līdzēt nevarēja, un skolotāji ir bijuši spiesti strādāt divās vai vairākās pilsētiņās,
no vienas uz otru braukdami. Šis stāvoklis ir likvidēts, un mēs varam droši gaidīt provinces
vidusskolas atveseļošanos, kas ir jau saskatāma. Programmu cīņu tāpat izcīnīja vidusskolu un
pamatskolu ,,brāļu kaŗā", bet tai dalību ņēma arī Ūniversitāte, konstatēdama, ka vidusskolas
absolventu zināšanas nav pietiekoši labas. Noskaidrojās, ka vaina nav skolotājos, kas nekā nav
varējuši darīt īsā laikā, četru gadu un arī programmu nesaskaņošanas dēļ, jo pamatskola bazējas uz
koncentriem, mācāmo vielu izņemot sākumā elementāri, tad otrreiz jau plašāk; otrās pakāpes
pamatskolā bērni ir gan nogurdināti ar šo ,,atgremošanu", bet tāpat tikuši sargāti no sistemātikas,
kas pamatā vajadzīga nākošiem vidusskolu aspīrantiem. Tā ,,vienotā skola" gan bija tapusi par
,,vienoto pamatskolu", bet ne par vienotu skolu ar saskaņotu pakāpenisku pāreju no pamatskolas uz
vidusskolu un augstskolu, kas beidzot ir panākts ar programmu saskaņošanu. Eksperimenti ir
izbeigušies, un arī pamatskola, pārcietusi bērnu slimību savā attīstības gaitā, nonākusi pie
skaidrības, pie prasībām pēc zināšanām un sekmēm. Uzskati par skolnieku ir grozījušies tādā ziņā,
ka viņa audzināšanu noteic pieradināšana pie dzīves grūtībām, norūdīšana nākošai dzīvei, darba un
atbildības principa nostiprināšana jau skolā, lai skolnieks arī dzīvē par savu darbu un izturēšanos
varētu atbildēt. Skolotājs nevar būt vecākais skolnieku saimē, bet gan ir atbildīgs audzinātājs, kuŗa
pienākums skolniekus novest līdz nospraustam mērķim. Šis atbildības princips ir nostiprināts arī
visur citur skolas dzīvē un iekārtā. Ja agrāk arī citās nozarēs ir bijusi noteikšana padomēm,
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komitejām un komisijām, ko iestādēs veidojuši tās darbinieki, tad tas ir bijis arī skolās, kur pat
skolniekiem dota iespēja līdzi runāt. Arī šeit ir bijusi laimīgā iespēja vadītājam neuzņemties
atbildību par to, kas notiek viņa iestādē, jo tiešām viņš ir bijis tikai š neatbildīgo kollēģiju lēmumu
izpildītājs. Ar jauno skolu likumu atbildība paliek skolas priekšniekam, bet paidagōgu padome lemj
līdzi paidagōģiskos jautājumos, kurpretim sadarbība ar vecākiem paliek saimnieciskās
pašpalīdzības jautājumos. Tieši sadarbībā ar vecākiem ir izdevies veikt visai nopietnos un svarīgos
jautājumus par līdzekļu sagādāšanu, jo sevišķi skolēnu ēdināšanai skolā. Plašas virtuves un
ēdamistabas apkalpo mazos pilsoņus, šo tautas dārgāko mantu un nākotnes cerību; tikai vecākie
cilvēki vairs atminas un atceras skolas maizi, kas līdzi ņemta nedēļai — maizes doniņu, sviesta
cibiņu un gaļas gabaliņu, kuŗi ziemas laikā tumšajos un drēgnajos pieliekamos nereti sasalst un
katra ziņā ir jau laika zoba skarti līdz nedēļas beigām. Tā, var sacīt, pie ūdens un maizes ir auguši
bērni, bez silta ēdiena un pietiekošas barības, kas jo sevišķi tiem vajadzīga viņu vecumā. Jo plaši
izveidotie internāti atbrīvo bērnus no liekajiem 5—6 un vairākiem kilometriem ikdienas uz skolu
un atpakaļ.
Jau šie sasniegumi rāda, ka tautas izglītību uzskata par svarīgāko jautājumu mūsu kultūras
polītikā.
Ar pašu sakni ir izravēta tā sociālā atšķirība un netaisnība, kas izglītību ir centusies uzturēt par
zināmu grupu privilēģiju. Mūsu valsts un nācionālā drošība un viņas spēks prasa katra pilsoņa
nodrošināšanu ar izglītības ieročiem: izglītība mūsu laikos vairs nav privilēģija, bet gandrīz jau
klaušas, un valsts polītika zina, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ir nostiprinājies arī jauns intelliģences
vērtējums. Ja agrākos laikos augstskolas diploms ir bijis kā burvju rīkstīte, kas atveŗ pats no sevis
cieši noslēgtas durvis augstām vietām un labām izredzēm, tad tagad šī izglītība dod tikai iespējas,
bet stāvoklis dzīvē jāiekaŗo pašam. Mēs varam priecāties, ka jaunekļus ar akadēmisko izglītību
atrodam arī praktiskajā dzīvē, ka atrodam tos arī uz laukiem savās saimniecībās, pamatskolās,
pagastu sekretāriātos. Tā mūsu intelliģence netop atrauta no dzīves, netop par sevī noslēgtu kastu,
par sausu, neauglīgu zaru.
Mēs zinām, cik neveselīga ir bijusi vecās Krievijas polītika šai ziņā. Kaut arī nākot no zemnieka
sētas, katrs, kas vien izglītību guvis, ir ticis no tās ārā izņemts; jau ar vidusskolas izglītību to
izslēdza no pagasta un no zemnieku kārtas, bet ar augstskolas beigšanu viņu ierindoja personīgos
muižniekos; arī turpmākā darba vieta reti kad viņam izraudzīta dzimtā novadā, — parasti viņu no tā
atturēja, lai nebūtu nekāda kontakta ar dzimto sādžu, lai tas neizplatītu ,,idejas" neizglītoto
zemnieku masā.
Mūsu skolā ir izzudušas pēdējās atliekas, kas no šādiem uzskatiem vēl bija palikušas neapzinātas
audzināšanas paņēmienos. Mēs esam atgriezušies pie tās instinktīvi par pareizo nojaustās polītikas,
kas mūsu tautai ir tik daudz laba darījusi jau sākot ar atmodas laikmetu, kad skolnieki un studenti
savu vasaras brīvlaiku pavadīja tēva mājās, neaizmirsdami teku uz dzimtu un tēva sētu, nepazūdot
arī savai tautai, kuŗas attīstības līmeni noteikti ietekmēja šo jauno izglītoto darbs; tie bija
modinātāji, mudinātāji un ceļa rādītāji. Izglītību ieguvušiem tagad nav vairs bailes no provinces, un
līdz ar to kultūras pacelšanai provincē izdarīts liels pakalpojums.
Skolēnu pašdarbību ievirzot arī praktiskā mazpulku darba gultnē, Latvijas valdība ir izdarījusi
krasu pagriezienu jaunā, veselīgā audzināšanas novirzienā. Rezultātā ar pamatskolas beigšanu tās
absolventi ir piesavinājušies to vajadzīgo zināšanu daudzumu, kas vajadzīgs katram, lai viņš varētu
pienācīgi veikt uzliktos pienākumus kā savā personīgā dzīvē, tā arī valsts un sabiedriskā darbā.
Pamatskolu beigušo lielākā daļa atgriežas ģimenē un paliek tur par palīgiem un darba turpinātājiem.
Arvien jo vairāk ir nostiprinājies uzskats par mācekļu institūta atjaunošanas vajadzību, jo lai būtu
par meistaru, jāiziet arī šis apmācības laiks; tas uzsvērts sevišķi jaunos rīkojumos par amatniekiem,
pie kā pieturas arī Amatniecības kamera. Speciālo izglītību turpretim var iegūt dažādās arodu un
amatu vai arī papildskolās un kursos.
Rūpēšanas par arodizglītību ir raksturīga mūsu skolu polītikai jau sākot ar Latvijas valsts
dibināšanas pirmajām dienām. Zemākās arodizglītības uzdevums ir bijis aizpildīt jūtamo robu pēc
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Pasaules kaŗa, kad bija vērojams ļoti liels amatnieku speciālistu trūkums, jo palikuši bija, mācekļu
institūtam izjūkot, vai vienīgi tikai vecākie amatnieki, bez darba turpinātājiem. Zemāko arodskolu
uzdevums ir bijis pēc vispārīgās izglītības iegūšanas pamatskolā dot nākošajiem amata pratējiem arī
pamatu speciālai izglītībai ar praksi turpat skolā vai arī ārpus tās. Speciālas skolas ar trīsgadu kursu
ir ar mēchanikas, elektrotechnikas un būvniecības, kā arī galdnieku, ķīmijas un ādminības un tāpat
ar tirdzniecības nodaļām.
Līdzās šādām dienas skolām, kuŗu audzēkņi nav mācības laikā citur nodarbināti, ir arī vakara
skolas, kur mācās rūpniecības, tirdzniecības un citu uzņēmumu ierēdņi, strādnieki un mācekļi, lai
papildinātu savas vispārīgās izglītības un aroda zināšanas; šeit mazāka vērība piegriezta praksei, ko
audzēkņi iegūst visvairāk tiešā darbā. Lielākajā Rīgas pilsētas amatniecības skolā audzēkņu ir 1153.
Arī papildskolas ir ar praktiski ievirzītu divu gadu mācības programmu pamatskolas absolventiem.
Papildu skolas programma pieskaņota šejienes apstākļu prasībām, un mācības pa lielākai daļai
iekārtotas vakaros, lai varētu piedalīties arī dienā nodarbinātie. Šīm skolām nav noteikto mācības
dienu, bet gan stundu skaits mācības gadā, kas nevar būt mazāks par 180 un arī nevar pārsniegt
300. Šo papildskolu programma paredzēta 16 dažādiem arodiem: lauksaimniecībā, zvejniecībā,
mājkopībā, būvniecībā, galdniecībā, mājturībā, aušanā, šūšanā un adīšanā, drēbniecībā,
atslēdzniekiem, elektrotechnikā, mašīnu vadītājiem, metalla plastikā, apavu izgatavošanā, ādas
mākslas darbos un tirdzniecībā. Speciāli kursi pieaugušiem amatniekiem un praktiķiem, lai sniegtu
viņiem nepieciešamās teōrētiskās zināšanas un paceltu viņu vispārīgo izglītību, kā arī speciāli kursi
ar šaurāku praktisku programmu paredzēti pie arodskolām un var būt arī ārpus tām. Šādus speciālus
kursus pēdēja laikā rīko jo sevišķi kameras un saziņā ar tām Kr. Barona tautas augstskola.
Zemāko skolu specifikācija ir jo stingri ievērota, paredzot tās visās dzīves nozarēs. Ja 1911. gadā
ir bijušas tikai 13 amatniecības skolas, 1937. gadā turpretim zemāko arodskolu tīklā ir 6
lauksaimniecības, l mājsaimniecības, 4 mājturības, 4 lopkopības, 3 dārzkopības, 1 biškopības, 1
zvejniecības, 2 laukstrādnieku, 1 dārzstrādnieku, 3 mežsaimniecības, 4 mākslas un rokdarbu skolas.
Tirdzniecības skolu tips nav vairs iecienīts, un to skaits samazinājies no 21 līdz 2; jūrskolas ir
koncentrētas: no 10 jūrskolām ar 300 skolēniem palikusi viena ar 223 skolēniem. Skolotāji
arodskolās ir ar speciālu izglītību savos priekšmetos.
Daļa pamatskolas audzēkņu dodas uz vidusskolām, kas savukārt iedalās vispārizglītotājās un
speciālās resp. arodskolās. Pirmās, ko vieno kopējais ģimnazijas nosaukums, dod iegūto zināšanu
padziļināšanu un paplašināšanu, tāpat arī to uzdevums ir izkopt un attīstīt skolnieku gara spējas un
sagatavot viņus turpmākai izglītībai; ar šīs ģimnazijas izglītību abiturients tāpat var iet dzīvē, jo ir
tai pietiekoši sagatavots un audzināts; izglītots un garīgi attīstīts ģimnazijas abiturients pratīs
orientēties dzīvē un tās uzdevumos, atradīs tai savu vietu, godam veicot arī tos pienākumus, ko no
viņa prasa valsts un sabiedrība. Šāda izglītība ir uzskatāma par nobeigtu tiem, kas to nepapildina
augstskolā un arī nemeklē noteiktu izglītību amatam un arodam, kādam šīs skolas negatavo.
Speciālo izglītību dod vidējās arodskolas, kas iet līdztekus iepriekšējām. Speciālām vidusskolām
pieskaitīti skolotāju institūti, kas 6 gados veic skolotāju sagatavošanas darbu, technikumi un
komercskolas, kā arī speciālās lauksaimniecības, dārzkopības, mājturības, lietišķās mākslas,
žēlsirdīgo māsu u. c. līdzīgas vidusskolas. Šo skolu beigšana dod jau arī zināmas arodtiesības
palīgspēku, techniķu u. t. 1. nozarēs, un to uzdevums ir gatavot galvenā kārtā pienācīgi izglītotus
praktiskā darba darītājus, kas darbojas akadēmiski izglītotu darbinieku vadībā. Tāpēc arī šo skolu
programma piemērota ne izglītības turpināšanai augstskolā, bet ir par sevi noslēgta, lai gan ar
zināmiem noteikumiem abiturientiem ir atvērts ceļš arī akadēmiskai izglītībai. Ūniversitāte,
Konservatorija un Mākslas akadēmija noslēdz izglītības gaitas, pirmā — zinātniskos, pēdējās —
mākslas priekšmetos. Tāda ir mūsu vienotā skola, saskaņota no pirmskolas līdz augstskolai.
Valsts lielā mērā rūpējas par tautas izglītību. Atbalsts, ko valsts sniedz skolām, ir liels.
Arī skolotāju algošanu ir atbalstījusi valsts, jo mazākajām pašvaldībām nebūtu bijis pa spēkam
uzņemties skolu reformas reālizēšanu. Kāda nozīme ir šādam jautājuma atrisinājumam, rāda
salīdzinājums ar skolotāju stāvokli priekš Pasaules kaŗa. Skolas pārzinis tad saņēma 400 rbļ. gadā
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un viņa rīcībā bija nodotas visas skolas ēkas un telpas, izņemot klases, bet viņam bija uzlikts par
pienākumu uz sava rēķina izdarīt visus sīkos remontus un apgaismot skolas telpas, kā arī turēt
kārtībā dārzu un bojāto koku vietā iestādīt jaunus; skolas naudu par vasaras brīvlaika skolniekiem
saņēma viņš kopā ar palīgu; palīga atalgojums bija 225 rbļ. un viena istabiņa skolā, pie kam viņš
par 100 rbļ. varēja pie pārziņa dabūt pilnu uzturu. Puiša alga tai laikā bija 140 rbļ. gadā, protams
pie saimnieka maizes, tā tad pārsniedza skolotāja palīga algu, kas, atskaitot pārtiku, bija 125 rbļ.
Nav bijis nokārtots arī jautājums par sociālo palīdzību resp. pensijām un ārstēšanu. Skolotāju
vēlēšanas tagad stipri vienkāršotas, un aizmirsti laiki, kad tiem nācās vietu meklējot braukāt no
pagasta uz pagastu. Nabadzīgākos apvidos atvērtas valsts pamatskolas, kur valsts dod visu —
telpas, mācības līdzekļus un algas. Valsts veicina arī skolu apgādāšanu ar bibliotēkām; vajadzīgos
līdzekļus dod Kultūras fonds, kas iekārtojis šādas bibliotēkas gandrīz visās skolās; Izglītības
ministrijas mācības līdzekļu nodaļa rūpējas par pieejamiem mācības līdzekļiem, pēc iespējas tos
darinot Latvijā. Lai rādītu, cik liola ievērība ir veltīta izglītībai Latvijā un kādi ir sasniegumi viņas
20 gados, salīdzināsim 1911. un 1936./37. m. g. datus.
Skolu skaits

1911. 1937.
Pamatsk., pirmsk., papild.sk., bērnu dārzi
Augstākās tautskolas
Lauksaimniecības skolas
Mājsaimniecības
,,
Mājturības
,,
Lopkopības
,,
Dārzkopības
,,
Biškopības
,,
,,
Zvejniecības
Laukstrādnieku
,,
Dārzstrādnieku
,,
Mežsaimniecības
,,
Lauksaimniecības t. augst.
Arodu skolas

1.775
40
6
—
—
—
—

Skolotāju skaits

1911. 1 937.

1911. 1937.

119.044
5.640
619
—
—
—
—
—

231.591
—
1.042
70
188
130
229
72

1
2
1
3

—
—
—
—

6
17
7
123

—
—
—
—

—

1

—

71

—

12

—

21

—

3.837

—

28

—
—
—
—
—

1.929
—
28
1
4
4
3
1

Audzēkņu skaits

3.466 9.137
409
—
32
162
—
13
—
22
—
18
—
28
—
6
6
8

356
3
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Amatniecības skolas
Tirdzniecības ,,
Mākslas un rokdarbu skolas
Jūrskolas
Proģimnazijas un II šķ. māc. iest.
Ģimnazijas, vīriešu
sieviešu
Reālskolas
I šķ. māc. iestādes
Komercskolas
Technikumi
Skolotāju institūti
Daž. citas paidag. māc. iestādes
Konfesionālās māc. iestādes
Lauksaimniecības vidusskolas
Dārzkopības
,,
Mājturības
,,
Lietišķās mākslas
,,
Dzelzceļu techniskā vidusskola
Mājturības seminārs
Žēlsirdīgo māsu skolas
L. Ūniversitāte
Rīgas Politechnika
L. Konservātorija
L. Mākslas akadēmija
Priv. augstskolas
Zemākās
Vidējās
Augstākās

13
21
—
10
72
15
40
13
15
11
—
5
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2.040
1.937
102
1
2.040

—

2
4
1
—
}76
—
—
12
7
4
5
2
4
1
1
1
1
1
4
1
—
1
1
5
2.133
2.006
119
8
2.133

2.757
—
166
—
3.387
215
219
32
—
333
—
42
300
223
32
25
9.329
—
670 —
4.658
378
11.520 }15.881
1.070 }1.552
4.433
—
361
—
2.840
—
367
—
2.379
2.472
201 247
—
1.849
—
258
749
1.028
79
116
—
472
—
54
500
96
33
19
—
764
—
66
—
32
—
10
—
56
—
8
—
141
—
20
—
247
—
21
—
80
—
24
—
181
—
61
—
6.802
— 405
2.084
—
94
—
—
289
—
37
—
191
—
20
—
623
—
95
170.239
269.378 7.577 12.935
141.076
238.154 4.994 9.895
27.079
23.299
2.489 2.483
2.084
7.295
94
557
170.239 269.378
7.577 12.935

Šī tabula rāda visai pārskatāmi apstākļus 1911. gadā un 1936./37. m. gadā. Ja aplūkojam zemākās
mācības iestādes un salīdzinām skaitļus, tad redzam, ka visumā nav daudz grozījies šo skolu skaits
no 1937 skolām 1911. gadā līdz 2006 skolām 1936./37. m. gadā, bet ne tā ir ar skolnieku un
skolotāju skaitu, kas pieaudzis no 141.076 līdz 238.154 un no 4994 līdz 9895, pie kam tieši
tautskolā 1911. gadā ir mācījušies 119.044 bērni (42.860 Kurzemē, 56.175 Vidzemē ar Rīgu un
Latgalē 20.009). 1911. gada datiem jāpieskaita vēl 40 augstākās tautskolas ar 5640 skolniekiem un
409 skolotājiem, kā arī 72 proģimnazijas un 2. šķiras mācības iestādes ar 9329 skolniekiem un 670
skolotājiem, jo šie skolu tipi vairs nepastāv un iegājuši Latvijas pamatskolu sistēmā. 1936./37. m.
gadā 1929 pamatskolās ir 231.591 skolēns un 9137 skolotāji.
Rīgā 38.026 ar 2019 skolotājiem, Vidzemē 41.917 ar 1521, Kurzemē 32.242 ar 1175, Zemgalē
35.679 ar 1333 un Latgalē 83.727 ar 3089 skolotājiem.
Salīdzinot iznāk:
Vidzeme ar Rīgu
Kurzeme un Zemgale
Latgale

Skolu skaits
1911. 1937.
802
615
621
671
352
743

Skolēnu skaits
1911. 1937.
56.175 79.943
42.860 67.921
20.009 83.727

Skolotāju skaits
1911.
1937.
1.656
3.540
1.110
2.508
700
3.089

Šie skaitļi rāda ārkārtīgi lielu pieaugumu Latgalē, kur skolu skaits dubultojies, bet skolnieku un
skolotāju skaits četrkārtīgi pieaudzis; arī citur ir dubultojies skolotāju skaits, bet skolnieku skaits
pieaudzis apm. 1,5 reizes, lai gan Latvijas iedzīvotāju skaits ir apm. par trešdaļu samazinājies.
Skolu skaits rāda vismazāko pieaugumu un pat tendenci samazināties, jo vairojas lielo
pamatskolu skaits, kas jaunās telpās var uzņemt vairāk skolnieku un iznīd agrākās mazās skoliņas.
Pēc 1934. gada vien 2½ gados uzceltas vai atjaunotas 174 skolu ēkas 9,5 miljoni latu vērtībā.
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Lielākā ir Rīgas 16. pamatskola ar 980 skolniekiem un 35 skolotājiem 1936./37. m. gadā, bet
nākošā — Grīvā ar 937 (37).
Valsts skolas vispār ir ļoti plašas. Tās visas ir jaunceltnes; pēc agrārās reformas arī daudzi muižu
centri ir piemēroti skolām. Daudz ir darīts telpu jautājuma kārtošanai. Atšķirību starp 1911. un
1937. gada skolu sistēmu raksturo arī augstāko pamatskolu, kā arī atsevišķo proģimnaziju un citu
otrās šķiras mācības iestāžu ieplūšana pamatskolā. No zemākām arodskolām dzīvei nepiemērotas
izrādījušās tirdzniecības skolas, kas tāpat gandrīz pilnīgi izzudušas, kurpretim pieaudzis ir
arodskolu, bijušo amatniecības skolu skaits un no jauna radušās speciālās mājsaimniecības,
mājturības, lopkopības, dārzkopības, biškopības, zvejniecības, laukstrādnieku, dārzstrādnieku,
mežsaimniecības, mākslas un rokdarbu skolas. Raksturīgi ir skaitļi par vispārīgām vidusskolām, kur
ir ievērojami samazinājies kā skolnieku, tā arī skolotāju skaits. Vidējām arodskolām no jauna
nākuši klāt technikumi, lauksaimniecības, dārzkopības, mājturības, lietišķās mākslas, dzelzceļu
vidusskolas, kā arī mājturības seminārs un žēlsirdīgo māsu skola; ģimnazijas apvienojušas sevī
visus iepriekšējos vispārīgās izglītības vidusskolu tipus. Kopā tomēr skolu skaits gan audzis (no
102 līdz 119), bet samazinājies skolēnu (23.299 pret 27.079) un skolotāju (2483 pret 2489) skaits.
Jo sevišķi šis process ir vērojams ģimnazijās: 83 skolas ar 23.451 skolnieku un 2176 skolotājiem
1911. gadā pret 76 skolām ar 15.881 skolnieku un 1552 skolotājiem 1937. gadā. Šis samazinājums
ir visai zīmīgs, jo Latvijas apstākļos ģimnazijām vairs nav tās nozīmes, kāda tām bijusi agrāk.
Jāaizrāda tomēr, ka vidējo arodskolu kustība ir nākusi uz reālskolu konta, kas faktiski ir izzudušas
kā lieks starpnieks starp humānitāro un aroda izglītību, kurpretim īstās ģimnāzijas ir palikušas
agrākajā līmenī.
Salīdzinot dažādās izglītības pakāpes, redzam, ka tautas izglītība zemākās skolās ir sasniegusi
īstus ziedu laikus, kas liecina par augsto kultūras līmeni mūsu zemē, bet vidējā izglītība nav
pārspīlēta, paliekot nospraustās robežās. Augstākā izglītība turpretim ir tapusi bagāta savā
dažādībā: agrākā politechniskā institūta vietā mums ir pilna ūniversitāte ar techniskām fakultātēm;
līdztekus tai ir arī speciālas augstskolas: Lauksaimniecības akadēmija, Mākslas akadēmija un
Konservātorija. Kopā šīs augstākās izglītības iestādes aptveŗ visas dzīves vajadzības, nodrošinot
speciālistu gatavošanu visās nozarēs.
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3. Noslēdzot ar augstskolām Latvijas izglītības iestāžu pakāpenisko koordināciju, ir dota iespēja
vajadzīgo speciālistu sagatavošanai pašu zemē. Tā ir Latvijas izglītības polītikas pamatprasība,
gādāt par augstāko izglītību pašu zemē. Šo prasību nevarēja apmierināt vienīgi techniskā izglītība,
ko jau agrāk deva Rīgas Politechniskais institūts. Praktisko atrisinājumu dzīves vajadzībām atrada
atveŗot pilnīgi jauna tipa augstskolu — Latvijas Ūniversitāti, kur vecajām ūniversitātes fakultātēm
(filoloģijas un filozofijas, tiesību zinātņu un tautsaimniecības, matēmatikas un dabas zinātņu,
teoloģijas un medicīnas), kas visumā dod humānitāro un dabaszinātnisko — medicīnisko kadru, vēl
pievienojās politechniskās (architektūras, inženieru, mēchanikas, ķīmijas un lauksaimniecības), kā
arī atsevišķos institūtos citur veidotā veterinārmedicīnas fakultāte.
Latvijas Ūniversitāte ir viena no nedaudzām, kur šādi kopā sakausētas ūniversitātes un tecbniskās
fakultātes. Līdz ar to tika ievests vienotās zinātnes princips universitātē, 1938. gada tai pievienojot
arī Romas katoļu teoloģijas fakultāti.
Latvijas Ūniversitāte ir augstākā zinātnes un izglītības iestāde Latvijā. Tās uzdevums ir veicināt
zinātnisko pētīšanu un zinātnes izplatīšanu tautā un gatavot Latvijas vajadzībām darbiniekus ar
augstāko izglītību. Tās nācionālais raksturs izpaužas ne tikai saistībās ar valsti, bet arī mācības
valodā, kas ir latviešu, izņemot Ūniversitātes padomes noteiktus gadījumus; arī viņas zinātniskā
darbībā pienācīgās nozarēs goda vietā ir Latvijas daba, dzīve un cilvēki kā speciāls pētīšanas
objekts.
Latvijas Ūniversitātes tapšana ir jāuzskata par vienu no izcilākiem jaunās Latvijas sasniegumiem.
Ja agrāk mūsu jaunā paaudze bija spiesta plūst prom no dzimtās zemes augstākās izglītības
iegūšanai (izņemot vienīgi technisko izglītību, ko varēja iegūt Rīgā), tad līdz ar Latvijas valsts
tapšanu jau 1919. gadā varēja savas durvis jo plaši atvērt Latvijas Ūniversitāte. No 2 Politechnikas
ēkām viņa ir tālu ārā izaugusi; arī šais ēkās nekas nav pāri palicis no priekškaŗa ierīces, jo bij.
Politechnikas laborātorijas, bibliotēkas, tāpat kā mācības līdzekļi kaŗa laikā evakuēti un nav atpakaļ
saņemti. Arī šeit viss ir bijis no jauna sākams, tāpat ka jaunajās fakultātēs. Ja lielo organizācijas
darbu ir izdevies godam veikt, tad tikai tādēļ, ka no visām pasaules malām dzimtenē atgriezās
kvalificēti un jau pazīstami latviešu profesori un citi mācības spēki, kas šeit atrada īsto vietu, kur
izlietot svešumā gūtās zināšanas. Tā radās zinātnieku kadri. Mācības spēku jautājums ir visumā
uzskatāms par nokārtotu, tāpat arī mācības gaita, fakultāšu programmas u. t. l. Līdz ar to ir
piepildījies tas, par ko sapņoja jau Kronvalda Atis ,,Tautiskos centienos". Latviešu skolu sistēma ir
izveidota ne tikai ar latviešu pamatskolu un vidusskolu, bet arī ar nācionālu augstskolu. Šis darbs ir
veikts valsts pirmajos 20 pastāvēšanas gados, lai gan latviešu valodas izveidošana par mācības
valodu ir bijusi saistīta ar lielām grūtībām. Ir bijis jāizveido speciālā terminoloģija un zinātniska
latviešu valoda un jādod vajadzīgās mācības grāmatas kā skolas, tā arī ūniversitātes vajadzībām, ir
veidota arī zinātniskā literātūra latviešu valodā. Viss tas ir bijis iespējams tikai Latvijas laikā, jo
pirms tam latviešu valoda pat kā mācības priekšmets nav pieļauta skolu programmās. Arī latviešu
zinātniekiem ceļš bija atvērts tikai ārpus Latvijas kā akadēmiskai darbībai, tā arī pētniecībai, jo pat
Rīgas Politechniskā institūtā viņu izredzes ir bijušas visai aprobežotas. Rūpējoties par latviešu
zinātnieku atpakaļaicināšanu no visām pasaules malām, Latvijas Ūniversitātei ir izdevies radīt
vajadzīgo piedzīvojušo mācības spēku kadru, ap ko grupējas jaunākie mācības spēki. Ar 1923. gadu
sākas jau doktora promocijas Latvijas Ūniversitātē. Līdz 1937. gadam to ir jau 114. Pie
Ūniversitātes gatavoties profesūrai atstāti līdz 1928. gadam 34, bet nākošos piecos gados 68, no
kuŗiem apm. trešā daļa jau minētajā laikā ir uzsākusi zinātnieka karjeru Ūniversitātē kā asistenti,
privātdocenti, docenti vai profesori. Stipendijas dod iespēju pabalstīt viņus pirmajos gatavošanās
gados, kā arī vēlāk papildināties ārzemēs zinātniskos komandējumos. Jo sevišķi vērtīga ir
sabiedrības atsaucība ar ziedojumiem šim mērķim, cēls piemērs tam ir Kr. Morberga lielais
dāvinājums, kas devis iespēju izveidot plašo Morberga fondu.
Pakāpeniski veidojoties, mācības spēku kadrs ir audzis no 185, kāds ir 1919./20. m. gadā, pēc 5
gadiem jau līdz 290, bet 1937./38. m. gadā līdz 418, no kuŗiem 103 ir profesori, 115 docenti un 200
pārējo. Studentu skaits arī pieaug no 1262 (1919./20.) līdz 3472, 4777, 5440 un 6001 nākošajos
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gados; 1937./38. m. gadā tas stabilizējies uz 6819; augstākais studentu skaits 1931./32. m. gadā —
8766, no kuŗiem tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 2034. Ūniversitāte devusi jau
ievērojamu akadēmiski izglītotu pieaugumu; līdz 1937./38. m. gadam to absolvējuši 6015
studējošie, visvairāk medicīnas (1467), tad tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultāti (1455).
Studijas jūtami atvieglo stipendijas un atbrīvošana no mācību maksas, lai gan vēl arvien nav
izdevies studējošos saistīt tikai viņu tiešam darbam — studijām, kā arī ievadīt studiju beigšanu
paredzētā normālā laikā, ko traucē studentu blakusnodarbošanās. Jo dzīva ir studentu apmaiņa
praksei ar kaimiņu valstīm, sevišķi Poliju, Zviedriju, Vāciju u. c. Ir nodibinātas ārzemju stipendijas
studentiem dažādiem kursiem vai ilgākām papildu studijām, pēdējās parasti jau sagatavojamiem
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jauniem zinātniekiem (Rokfellera fonds, Baltijas institūts Zviedrijā u. c.). Šādas stipendijas izsniedz
arī Morberga fonds.
Lauksaimniecības fakultāte veidojas par akadēmiju Jelgavā, bet tas vietā no jauna šai gadā nākusi
klāt Romas katoļu teoloģijas fakultāte.
Intensīvā darba liecinieki ir bibliotēkas, laborātorijas un muzeji, kas visi ir no nekā tapuši un
izauguši šais 20 gados. Latvijas Ūniversitāte ir iekārtota un tikusi pie saviem institūtiem, muzejiem
u. c. kollekcijām tikai ar mūsu pašu valsts gādību vai dāvinājumiem, kas saņemti kā no mācības
spēkiem, Latvijas iestādēm un personām, tā arī no ārzemju universitātēm, zinātniskām iestādēm vai
arī valdībām. Daudz vērtīgu grāmatu saņem arī apmaiņas ceļā ar Ūniversitātes izdevumiem.
Līdzīga ir arī rūpība par augstākām mākslas iestādēm Latvijā, kuŗu uzdevums ir dot kvalificētus
speciālistus divās galvenās nozarēs — mūzikā un tēlotājā mākslā, dodot tiem vajadzīgo augstāko
izglītību pašu zemē. Šais nozarēs augstāko mācības iestāžu trūkums ir bijis tikpat sāpīgi sajūtams.
Rīgas mākslas skola sākot ar 1909. gadu gan ir jau uzskatāma par materiāli nodrošinātu un tai jau
mācās lielāks skaits mūsu jauno gleznotāju, kas patlaban ir spēku briedumā, tomēr priekš tam
gandrīz visi latviešu mākslinieki ir savu speciālo izglītību ieguvuši ārpus Rīgas, visvairāk Pēterpilī,
turienes augstākās mākslas skolās.
Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos sāk veidoties arī Mākslas akadēmija; atgriežoties dzimtenē,
vecākā mākslinieku paaudze izveido tās mācības spēku kadru, piesaistot arī dažus no jaunākiem;
noskaidro arī programmas, komplektē mācības līdzekļus, un jau 1921. gadā dibināja Akadēmiju,
paredzot tai kā tīro, tā arī lietišķo mākslu, bet līdzās meistardarbnīcām arī 4 vispārīgās zīmēšanas
un gleznošanas klases; ievērojot kaŗa un citus apstākļus, Akadēmija no saviem audzēkņiem neprasa
vidusskolas, bet tikai pamatskolas izglītību. Tikai 1932. gadā, pārveidojot Akadēmijas satversmi,
pieņem jau tikai vidusskolu beigušos, likvidē vispār izglītotājus priekšmetus un tāpat arī klasu
skaitu samazina no 4 līdz 2. Paliek arī tikai nepieciešamie zinātniski teōrētiskie priekšmeti: mākslas
vēsture, anatomija, kompozīcija un stila mācība, perspektīva un ēnu teorija, latviešu etnografija un
ornāmentika, speciālā technoloģija.
Līdz 1938. gadam pavisam uzņemts 801 audzēknis, no kuŗiem vēl skaitās 201, beiguši 204 un
izstājusies 396; no beigušiem visvairāk ir figūrālā glezniecībā (82), tad grafikā (33), dabas
glezniecībā (27), dekorātīvā glezniecībā (19), figūrālā tēlniecībā (18), keramikā (17) un beidzot
lietišķā tēlniecībā (8). Pēdējā laikā pārsvarā ir dabas skatu glezniecība.
Savā laikā izcīnītas niknas cīņas ap Akadēmiju un bijušas prasības to pat likvidēt; starp citu ir
bijuši aizrādījumi par to, ka tā nedod eksistēšanas iespēju absolventiem. Šis jautājums ir tapis
vieglāks tieši pēdējos gados, kad atbalsts mākslai ir drošāks kā no valsts puses ar izstādēm un
pasūtījumiem, tā ar aicinājumiem izgreznot un izkopt sabiedriskās celtnes galvas pilsētā un arī
provincē; arī sabiedrība ir tapusi mākslai pieejamāka. Akadēmija ir sākumā vienīgā mākslas skola
Latvijā līdzās privātām studijām un kursiem; pēdējā laikā tās darbu atvieglo vairākas speciālas
lietišķās mākslas vidusskolas.
Līdzīgi Mākslas akadēmijai arī Latvijas Konservātorija dibināta jau Latvijas pastāvēšanas
pirmajā, 1919. gadā kā mācības iestāde ar uzdevumu dot augstāko izglītību skaņu mākslā. Arī tā
kopojusi ap sevi līdz tam izklaidētos latviešu mūziķus, lai gan tai varbūt visvairāk nācies sākumā
izpalīdzēties ar citiem speciālistiem. Savu tiešo uzdevumu pildot, Latvijas Konservātorija var
uzrādīt 523 kursu beigušos un audzēkņu skaitu 271 (480 audz. 1920./21. m. g.) ar 37 mācības
spēkiem. Konservātorijas panākums ir lielākā absolventu kadra radīšanā, kuŗu rokās ir kā
audzinātāju uzdevums skolās, tā arī jauno komponistu un mācības spēku sagatavošana, kas cienīgi
var stāties priekšgājēju pēdās; arī izpildītāju skaits ir pienācīgi audzis kā vokālā, tā instrumentālā
mūzikā. Mūsu abas operas, kā arī lielākie simfoniskie orķestŗi savus kadrus pilda ar
Konservātorijas absolventiem. Līdzās tiešiem mācības uzdevumiem Konservātorija ir sekmējusi arī
mūzikas dzīvos attīstību. Atklātībā tā ir rādījusi savus audzēkņus viņu priekšnesumu vakaros, ir
rīkojusi simfōniskos un citus koncertus; tās kamermūzikas vakari ir vienīgie, kas nepārtraukti
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turpinās jau no pirmajiem gadiem, izpildītāji ir mācības spēki un ārzemju viesi; Rīgai nav svešs
neviens no izciliem māksliniekiem ar pasaules slavu.
Salīdzinot apstākļus priekš 20 gadiem un tagad, redzam, kādas pūles Konservātorija pielikusi
muzikālās kultūras veidošanā Latvijā. Nav vairs muzikāla analfabētisma; nav stūrīša Latvijā, kur
nestrādātu kāds Latvijas Konservātorijas absolvents; viegla diletantisma vietā nostiprinās nopietns
uzskats par mākslu. Mūzikas dzīve ir tapusi rosīga, un ir nostiprinājusies tās nākotne.
4. Augstskolas godam noslēdz to izglītības iestāžu pakāpenisko grupējumu, kāds ir likts mūsu
skolu politikas pamatā. Šai polītikai arvien vēl nav aizmirstami Kronvalda vārdi: ,,Mums pienākas
un vajaga savu tēvzemi kā visas tautas svētnīcu cienīt un godāt, par tās gaismību, brīvību un
nemirstību no sirds dibena gādāt un strādāt, un tāpēc gataviem būt, kad tagadējie laiki to no mums
prasa.
Bet šāds prāts, šāda tīra tēvzemes mīlestība jau mazos gados dēstījama; jo tad ne mūžam
neaizsniegsim īsteno tēvzemes mīlestības augstumu un spēku, ja skolās un mājās viņu nenesīsim,
neaudzināsim un nespēcināsim."
Apskatot tēvzemes mīlestības avotus, Kronvalds saka, ka pirmais tāds avots ir tēvzemes pazīšana,
otrais tēvzemes vēsture, bet trešais avots, bez kuŗa tēvzemes mīlestība nekad nevar uzplaukt, ir tēvu
valodas cienīšana un kopšana.
Vēl cits tēvzemes mīlestības avots ir sevišķi: latviešu tautas krietnāko dēlu cieņā, godā turēšana.
Kronvalda vārdi ir arī latviešu kultūras polītikai un turpmākai veidošanai visai nozīmīgi kā
zinātnē, tā arī mākslā. Arī šeit pirmajā vietā ir tēvzemes pazīšana. Latviešu zinātnes pamats ir tieši
Latvija un viņas tauta. Ir jāsaka, ka mūsu valsts pastāvēšanas laikā šai nozarē radušies plaši vērieni
un skatījumi; kā ar burvja zizli ir modusies plaša un spēcīga interese par mūsu zemi, par tiem
spēkiem, kas tai dus: visi tie lielie sasniegumi, tie garīgie un techniskie ieroči, ko dod modernā
zinātne visās nozarēs, ir tapuši auglīgi, tieši mūsu zemei piemēroti. Jau techniskās nozarēs pētīšanas
objekti ir specificējušies šai virzienā, rezultātā dodot padziļinātu mūsu apstākļu zināšanu kā
piemērus no pašu dzīves. Zinātniska pētīšana ir koncentrējusies mūsu Ūniversitātē, kā arī speciālos
institūtos pie resoriem, atbalstīta gan ar budžeta, gan ar Kultūras fonda un citiem līdzekļiem. Pie
Ūniversitātes ir dibināts arī speciāls zinātnieciskās pētīšanas fonds, lai dotu iespēju veikt plašākus
uzdevumus. Jau pieminētā koncentrēšanās, pētījumu centrā liekot Latvijas dzīvi, dabu un kultūru, ir
devusi īsajos 20 gados visai raženus panākumus, un šo pētījumu rezultāti līdz ar to ir daudzos
jautājumos devuši arī praktiskus risinājumus. Šo zinātnisko sasniegumu plašāks apskats paliek
Latvijas Ūniversitātes iespiestam pārskatam, bet arī šeit nevar neminēt kaut dažus no tiem
visdažādākās nozarēs.
Tēvzemes pazīšana ir izpaudusies mēchanikas un inženieŗu zinātnes pētījumos, kas devuši
Latvijas upju pazīšanu, to elektroficēšanu, kam vainagu uzliek Ķegums; tā izpaudusies plašos
meliorācijas darbos, ar Lubānas ezera ūdeņu sistēmas regulēšanu pirmajā vietā; šo pētījumu
rezultāts ir arī jaunās degvielas — kūdras bagātību izmantošana; jaunas metodes lietotas ceļu tīkla
izveidošanā, kas piemēroti modernai satiksmei; rūpniecības elektroficēšana un darba
racionālizēšana ir tāpat radījusi lielas pārgrozības mūsu dzīvē. Ģeologu un ķīmiķu pētījumi ir
devuši jaunu uzskatu par izrakteņiem, likuši revidēt uzskatu par to trūkumu Latvijā. Izejvielas vairs
nav jāieved no ārzemēm daudzās rūpniecības nozarēs: ir ,,atrasts" Latvijas māls, dolomīts, cementa
izejvielas un smilts stiklam, krāsu zeme u. t. t. Farmaceuti ir atraduši dziedniecības avotus ne tikai
jau agrāk pazīstamos Ķemeros vien: vērtīgo minerālūdens avotu skaits ir pieaudzis. Ārstniecības
augu kultivēšana pašu zemē liecina par tēvzemes pazīšanu arī šai nozarē. Milzu soļiem attīstījusies
lauksaimniecība visās nozarēs — kā graudkopībā, tā arī lopkopībā, lietojot jaunas metodes un
paņēmienus; pilnīgi jauna ir cukurrūpniecība u. t. t. Visi šie sasniegumi ir ilga pētniecības darba
rezultāts ar Latvijas dabu kā pētījumu objektu, iepazīstoties ar tās īpatnībām un bagātībām. Mēs
varam runāt arī jau par izkoptu Latvijas ģeografiju un kartografiju. Pētījumu un tēvzemes
apzināšanas rezultāti dod iespēju nākt ar prasību ,,pazīsti savu zemi, apceļo to"; daudzās ekskursijas
un tūrisma izveidošanās ir pavērušas zemes skaistumu arī plašām aprindām, un tūristus sastopam ne
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vairs tikai trafareti izslavētās vietās, bet gan visā Latvijā, ko veicina tūristu mītnes visās malās. Arī
cilvēks ir pētījumu objekts; jāpiemin antrōpoloģiskie pētījumi kaŗaspēkā un atsevišķos novados; no
rases teorijas viedokļa visai svarīgi ir arī asiņu pētījumi, kas devuši pārsteidzošus rezultātus par
tautu radniecību Latvijā.
Iepazinušies ur savu zemi un tautu, mēs stiprināmies tās mīlestībā, bet salīdzinot apstākļus šeit un
citur, vēl jo vairāk redzam priekšrocības un bagātību tai, kas vedušas pie pārticības un tautas
saimnieciskas labklājības.
Tēvijas vēsture, ko Kronvalds piemin kā nākošo avotu, ir visilgāk bijusi liegta latviešu
pētniekiem, un nav brīnums, ka priekš Latvijas neatkarības viņi varējuši dot tikai atsevišķas
grāmatas vai atsevišķu jautājumu aprakstus, un gandrīz vienīgās grāmatas šai nozarē ir rakstījuši
sveštautieši no savas kārtas viedokļa, ar interesi par pašu tautas likteni un par pašu vēsturi. Šai laikā
latviešu vēsturniekiem iespēju strādāt ņēma kā vispārējā latviešu intelliģences atturēšana no
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darbības pašu zemē, tā arī vēstures avotu nepieejamība. Tikai pēdējie 20 gadi ir atvēruši ceļu brīvai
pētīšanai Latvijā, un gan neviena no zinātnes nozarēm nebūs piedzīvojusi tādus ziedu laikus, kā
tieši latviešu vēsture Latvijas valstī. Par to liecina to iestāžu darbības apskats, kuŗām uzdots
darboties šai nozarē, un šo iestāžu nav maz. Vēstures pieminekļu apzināšana, vākšana un
aizsardzība ir uzdota Pieminekļu valdei, kas apstiprināta 1923. gada 13. jūnijā. Tautas tradiciju,
sevēstures uu etnografijas, ka arī vēsturisko dokumentu valsts krātuves ir Latviešu folkloras
krātuve, Vēsturiskais muzejs un Vēsturiskais archīvs. Pieminekļu valdes uzdevums ir organizēt un
vadīt mūsu dzimtenes kultūras pieminekļu aizsardzību un kopšanu; tās darbs norit divos galvenos
virzienos: 1) pieminekļu apzināšanā, reģistrēšanā, apskatīšanā un pētīšanā un 2) šo pieminekļu
aizsardzībā un kopšanā.
Senvēstures pieminekļu sistemātiskai reģistrēšanai sarīkotas ekspedīcijas. Uzmēroti Augšzemes,
Latgales un Vidzemes pilskalni un citas archaioloģiskās senvietas.
Izdarot pieminekļu reģistrāciju nozīmētas un aprakstītas 20.000 archaioloģiskas senlietas Latvijas
un Igaunijas muzejos.
Pieminekļu vākšanai un pētīšanai lielā skaitā izdarīti izrakumi.
Sevišķi minami pēdējo gadu plašie izrakumi. Daugmales pilskalnā 1933., 1935. un 1937. g.
atrastas dažādu senvēstures laikmetu 7974 senlietas. Doles Birzuļu pilskalnā ,,KIanģu kalnā" 1935.
g. izrakumos atrada 100 senlietu. Pie pilskalna konstatēta arī senmītnes vieta. Talsu pilskalnā
izrakumi izdarīti 1936. g. un 1037. g. Atrastas 4568 senlietas. Sevišķi vērtīgas ir seno ēku un
nocietinājumu paliekas. Pilskalns izveidots kā varens seno kuršu varas centrs Ziemeļkurzemē.
Valmieras pilsdrupu vietā izrakumos 1937. g. atrastas 200 senlietas no 13. un turpmākiem
gadsimtiem. Jau 1927. gadā notika plaši izrakumi Raunas pilskalnā. Izrakumos atklātas varenas
jaunākā dzelzs laikmeta celtnes un nocietinājumi, kā arī atrasts daudz vērtīgu senlietu. Un tā
joprojām.
Nolūkā reģistrēt un apskatīt izzūdošās tautas tradicijas un etnografijas pieminekļus, sākot ar 1924.
gadu līdz 1931. gadam Pieminekļu valde sarīkoja etnografisko pieminekļu reģistrēšanas
ekspedīcijas dažādos apriņķos.
1924. gadā pie Pieminekļu valdes nodibināts Brīvdabas muzejs, lai tur sakopotu mūsu tautas
materiālās kultūras darinājumus tādā sakarā un apvienībā, kādā tie radušies un lietoti senajos laikos,
lai kopainās uzglabātu sendienu redzamo saturu, kas ietverts celtnēs, to apkārtnē un sakārtojumā,
telpu iekšējā izveidojuma, iedzīves un darba piederumos.
Sarīkojot ekspedīcijas sistemātiski apzināti architektūras un mākslas pieminekļi dažādos
apriņķos, izdarot nozīmīgāko pieminekļu fotografēšanu, aprakstīšanu un uzmērošanu.
Noskaidrojies, ka daudz senmantu, sevišķi no lietošanas izņemto baznīcas seno iekārtu objekti
(koka skulptūras, gleznojumi u. c.) uz vietām tiek glabāti nepiemērotos apstākļos un bieži bez
jebkādas uzraudzības, kas sekmē minēto senmantu bojā eju. Apdraudētos pieminekļus pārvieto uz
Rīgu, kur tos nodod muzeja rīcībā, konservē un restaurē. Tādā kārtā izdevies paglabāt daudz
vērtīgu pieminekļu, kas tagad sastāda jaunnodibinātās Valsts vēsturiskā muzeja baznīcas mākslas
nodaļas kodolu.
Izdarīti restaurēšanas darbi pilsdrupās, brāļu draudžu lūgšanas namos, Rundāles pilī, Apriķu un
Zlēku baznīcās.
Pamatojoties uz noteikumiem par pieminekļu aizsardzību, Pieminekļu valde ierakstījusi valsts
aizsargājamo pieminekļu sarakstā 1412 pieminekļus; starp tiem 381 aizvēstures piemineklis, 206
celtnes vai to daļas, 701 mākslas un lietišķās mākslas objekts un 124 vēstures pieminekļi.
Pieminekļu valde ir sarīkojusi vairākas izstādes un piedalījusies citu rīkotās izstādēs, valde
izdevusi publicējumus par Latvijas pilskalniem un svarīgākiem izrakumiem u. t. t.
Tāpat arī Latviešu folkloras krātuve savos 13 pastāvēšanas gados var atskatīties uz ražīgu un
panākumiem bagātu darba cēlienu; tā pulcinājusi ap sevi vairāk kā 1000 līdzstrādnieku, un šis
līdzstrādnieku skaits vēl arvienu pieaug.
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Kad mūsu lielākie folkloras vācēji un kārtotāji: Kr. Barons, Ansis Lerchis-Puškaitis un Fricis
Brīvzemnieks pēc sekmīgā darba gaitām bija devušies pie miera veļu valstī, tad, apskatot šo vīru
celtos latviešu tautas tradiciju pieminekļus, varēja rasties doma, vai tas nav jau viss mantojums, kas
mums palicis pāri no mūsu senču gara dzīves gaitām. Un kad izrādījās, ka vēl mūsu veco māmuļu
mutēs glabājas daudz skaistu, nekur neuzrakstītu tautas tradiciju, tad vajadzēja domāt par tādas
iestādes dibināšanu, kas rūpētos par šo tradiciju pasargāšanu no bojā iešanas, kas rūpētos par šo
tradiciju krāšanu un glabāšanu. Jau 1924. gada decembrī paraksta noteikumus par folkloras
krātuves dibināšanu pie Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes; folkloras krātuve sāk darboties
1925. gada 3. septembrī.
Čaklas līdzstrādnieces tautas tradiciju vākšanā arvienu ir bijušas mūsu skolas, kas devušas vairāk
kā pusi no krātuves tradīcijām. Pēdējā laikā šai darbā ļoti rosīgi ir arī mazpulki; tāpat lielu interesi
šis darbs ir modinājis skautos un aizsargos.
Līdz š. g. 1. jūnijam mūsu folkloras krātuvē ir savākti un inventarizēti 1.505.424 tautas tradiciju
varianti. Ja tiem pievienojam vēl tos materiālus, ko folkloras krātuve ieguvusi, bet nav vēl spējusi
reģistrēt, tad varam teikt, ka tradiciju skaits tai ir tuvu pie divi miljoniem.
Tagad, kad sākusies rosīgā tautas nācionālās gara kultūras kustība, redzamu vietu tai ieņem mūsu
tautas tradicijas; šo tautas tradiciju pētīšanas darbā ir likti pamati, lai mūsu latviskā kultūra
atmirdzētu spožākā gaismā.
Archīvu kopošana ir koncentrēta Valsts archīvā, kas dibināts 1919. gada 1. septembrī; šai archīvā
ievietojami raksti un dokumenti, kam vēsturiska nozīme un kas nav vajadzīgi iestāžu tekošajam
darbam. Valsts archīvam bija pakļauti visi valsts resoru, komūnālo un kārtu iestāžu arcbīvi. 1924.
gadā pārraudzība par archīviem pāriet uz Pieminekļu valdi; sākot ar šo gadu Valsts archīvam
jānodod visi iestāžu vecie archīvi, izņemot baznīcu archīvus, kas arī satur daudz svarīga Latvijas
vēsturei. No evakuētiem archīviem atpakaļ saņemta tikai daļa. Liels darbs ir pielikts kaŗa laikā
bojāto archīvu sakārtošanai, kā arī pārņemto archīvu iekārtošanai, lai tie būtu pieejami izziņām un
zinātnieku vajadzībām archīvā lasītavā.
Valsts vēsturiskais muzejs ir vienīgais no minētajām iestādēm, kas kodolam saņēmis mantojumā
jau agrāk vāktas un veidotas kollekcijas. Mūzejā iekārtota senvēstures un etnografijas, ka arī
baznīcas mākslas nodaļa. Senvēstures nodaļa ir iekārtota, lai rādītu mūsu vēstures senākos posmus
to attīstības gaitā ar akmens laikmetu sākot; tā rāda tādus sasniegumus latviešu materiālā kultūrā,
par kādiem agrāk pat iedomāties nevarējām, jo sevišķi grezno apģērbu un rotas lietu nozarē, bet
tāpat arī māju rīkos. Etnografijas daļa ir varbūt iespaidīgākā un krāšņākā, jo mūsu tautas tērpi ar
rotas lietām redzami šeit novadu dažādībā un bagātībā; stingri konservātīvā ornāmentika tos saista
ar senvēsturiskiem tērpiem gadu tūkstošu nepārtrauktā gaitā. Mājturība ir pa daļai pārgājusi uz
Brīvdabas mūzeju, kur iespējams uzstatīt ēkas ar visu inventāru; tomēr arī Vēsturiskajā mūzejā
paliek daudz no tā, sevišķi gan trauki, māla un koka darinājumi. Baznīcas mākslas nodaļa ir glābusi
no bojā ejas bēniņos ļoti skaistus kokgriezumus, kas dod iespēju izsekot latviešu darinājumiem šai
nozarē.
Zinātniskā pētniecība vēstures nozarē ir koncentrēta Latvijas Vēstures institūtā, kas ar Valsts
Prezidenta sevišķu gādību kā kodols Zinātņu akadēmijai nodibināts kā valsts augstākā zinātnes
iestāde latviešu un vispārīgās vēstures pētīšanai 1936. gada 14. janvārī. Tā uzdevums ir latviešu un
vispārīgās vēstures notikumu un parādību pētīšana un noskaidrošana nācionālisma un patiesības
garā. Nodibinoties Latvijas Zinātņu akadēmijai, Vēstures institūts pāries tanī kā tās pirmā
sastāvdaļa.
Vēstures pētīšanā soli pa solim uz priekšu ejot jo vairāk vaļā veŗas latviešu zeme, veŗot savas
bagātības latviešu vēstures pētniekiem, bet sadzeltējušās dokumentu lapas dod tiem neizsmeļamas
bagātības latviešu vēstures saprašanai un darināšanai.
5. Ja zinātne var lepoties ar lieliem sasniegumiem brīvā Latvijā, tas pats ir sakāms arī par
panākumiem mākslā un rakstniecībā. Arī šeit ar Latvijas valsts gādību radušies speciāli institūti un
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iestādes, kas godam veikuši savu atbildīgo darbu, izkopjot un veicinot atsevišķas nozares. Arī šeit
varam redzēt tos lielos sasniegumus, kas gūti pēdējos 20 gados.
Pirmie latviešu mūzikas darbinieki 19. gs. un arī vēl 20. gs. sākumā ir bijuši līdzīgos apstākļos ar
pirmajiem zinātniekiem tai ziņā, ka viņu darbībai nav bijuši labvēlīgi apstākļi un ka tie nav varējuši
savu talantu izkopt tieši dzimtajā zemē. Latviešu mūziķus pirmais simfōniskais koncerts vēl neilgi
priekš kaŗa ir atzīmēts kā sevišķa ārkārtēja parādība, lai gan nevaram sacīt, ka būtu cienīgu darbu
trūkums bijis arī šai laikā. Tomēr pilnīgi attīstīties šī mūzikas nozare ir varējusi tikai Latvijas valsts
laikā, kad tā nāk goda vietā koncertu programmās. Tāpat tikai ar Nācionālās operas nodibināšanu
pie vārda ir tikusi latviešu opera un latviešu balets. Vienīgi vokālā mūzika ir varējusi īsti uzplaukt
priekškaŗa laikos, un jo sevišķi līdzās solo dziesmām tas ir sakāms par koŗa dziesmām. Šī nozare ir
pirmā, kas sev iekaŗojusi drošu vietu un nostiprinājusies, jo jau sākot ar pirmajiem Dikļu dziesmu
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svētkiem 1861. g. un pirmajiem vispārējiem 1873. g. Rīgā šie dziesmu svētki top par koŗu dziesmu
veicinātājiem faktoriem un tautas svētkiem, kuŗu nozīme tautas atmodā un vienošanā ir jo sevišķi
liela. Šī tradicija ir mantojums Latvijas valstij, un arī valsts 20 gadu jubileju šai gadā ievadīja 9.
dziesmu svētki ar 17.000 dziedātāju un vairāk par 100.000 apmeklētāju. Katri dziesmu svētki
arvien vēl ir notikums tautas dzīvē. Mēs varam vērot koŗu kultūras sevišķu uzplaukumu, ko parāda
arī bieži rīkotos novadu svētkos, redzam arī mūsu dziesmas sasniegumus arvien jaunā repertuārā.
Koŗu kultūra ir redzama arī speciālu koŗu izveidošanā, kas savus mākslas sasniegumus ir rādījuši
koncertos ne tikai pašu zemē, bet latviešu dziesmai triumfa gājienu sagādājuši arī ārzemēs.
Tāpat kā skolu, tā arī kultūras polītika Latvijā vadās no principa dot pieejamus sasniegumus šais
nozarēs ne tikai galvas pilsētas iedzīvotājiem, bet visai zemei, radot arī provincē noteiktus centrus.
Tā, piemēram, rodas vietējie mūzeji — nodaļas vai patstāvīgi sava novada kultūras atspulgam,
vietējie, valsts pabalstītie teātri u. t. 1.; tā tas ir arī mūzikas kultūras propagandai un veicināšanai.
Visu zemi apkalpo Latvijas radiofōns, kas saista tos daudzos speciālistus mūziķus visdažādākās
nozarēs, ko par tādiem veidojusi mūsu Konservātorija, neatteicoties arī no ārzemju klasiskā
repertuāra. Radiofōna uzdevums ir dubultīgi atbildīgs: no vienas puses tam piekrīt mākslas
populārizēšana, un tiešām, maz ir tādu vietu Latvijā, kur nesniegtos tā neredzamā vara. Radiofōns ir
lielākā koncertzāle; tā dzīvības jautājums ir repertuārs, un savukārt tas rada un veicina arī latviešu
mūziku; mūsu skaņražiem vairs nevar mājās gulēt apputējušas manuskriptu gubas.
Nekavējoties pie mūsu mūzikas attīstības, īsi varam tomēr sacīt, ka labvēlīgie apstākļi ir
veicinājuši arī tās latviskuma izpaudumus; ir godā latviešu tautas dziesmas, kuŗu melodiju lielais
daudzums vēl arvien var dot jaunus ierosinājumus kā aranžējumiem, tā arī motīvu dažādībai un
izskaņai patstāvīgās kompozīcijās.
Otra plašā mākslas iestāde šai nozarē ir Latvijas Opera. Arī šeit ir bijuši priekšdarbi sākot ar
1912. gadu, bet tikai Latvijas valstij dibinoties tai likti droši pamati, pārvedot vajadzīgo kadru uz
dzimteni no svešuma. Nācionālā opera kā valsts iestāde pastāv jau no 1919. gada un ir izveidota,
izmantojot mūsu Konservātorijas audzinātos māksliniekus. Tā nav atteikusies arī pieaicināt ārzemju
ievērojamākos diriģentus laiku pa laikam, lai dotu pēc iespējas augstākus techniskus sasniegumus.
Arī dekorātīvais ietērps ir mūsu gleznotāju darināts. Tā pagājušos 20 gados Nācionālā opera var
nopelnos ieskaitīt latviskā kadra izaudzināšanu; izaudzināti ir latviešu diriģenti, režisori, dekorātori,
sōlisti, orķestris, koris un balets. Opera var atskatīties uz plašu repertuāru (160 uzvedumu), kur
sastopam 98 operas, 44 baletus (dažus arī vienā cēlienā), 1 orātoriju un 17 operetes; bez tam vēl
jāpiemin 127 simfōniskie un 589 dažādi koncerti. Latviešu komponistu radošā doma savu izteiksmi
atradusi 9 latviešu operās un 2 latviešu baletos. Balets latviešu skatuves mākslā ir visjaunākā
nozare; labu skolotāju vadībā tas ir sasniedzis pilnību t. s. klasiskā baletā un guvis pienācīgus
laurus arī ārzemēs viesojoties. Jaunus spēkus tam audzina operas baleta skola. Par krāšņiem
inscenējumiem un dekorātīvo iekārtu ir rūpējušies mūsu labākie gleznotāji un inscenētāji.
Arī tēlotājā mākslā redzam plašus vērienus un sasniegumus Latvijas laikā. Celtniecībā rosību
izsaukušas visvairāk valsts un sabiedriskās jaunbūves; jau pieminēts ir tas jauno, stalto skolu tīkls,
jo sevišķi provinces pilsētās un uz laukiem; tāpat arī tautas namu problēma risināta ar
monumentālām celtnēm Daugavpilī, Liepājā u. c., kā arī uz laukiem. Beidzot valsts iestāžu
jaunbūves — un jo sevišķi paredzamā Uzvaras laukuma izbūve — liecina par lielo rosību šai
nozarē.
Nodibinot Nācionālo celtniecības komiteju, valsts ir gribējusi sacīt arī savu vārdu šai lietā, lai
dotu monumentālām celtnēm vajadzīgo garantiju to veidojumam, noraidot gadījuma raksturu un
liekus eksperimentus celtniecības nozarē. Jautājums par latvisko architektūru ir ievirzīts studiju
plāksnē, pētījot seno latviešu celtniecību un tās elementus, lai rastu šīs vecās mākslas sintēzi un
saskaņotu to ar modernās tcchnikas sasniegumiem. Tēlniecībai iespēju progresēt ir devuši daudzie
pieminekļi, kas arvien jo vairāk sāk greznot Latvijas pilsētas un arī lauku centrus, mūsu varoņu un
izcilo darbinieku piemiņai. Goda vietā ir tādi monumenti, kā Brīvības piemineklis Rīgā un Brāļu
196

Gulbenes 6-kl. pamatskola.

Rēzeknes valsts komercskola un ģimnazija.

kapu veidojums, kam līdzīgu pēckara darinājumu mēs neatradīsim daudzās valstīs. Latviešu tēlotāja
māksla ir kā spārnus vaļā raisījusi, un ik diena nes tai jaunus sasniegumus.
Sevišķi spontāni attīstījusies glezniecība. Pirmo reizi mākslinieku saime vienota Kultūras fonda
izstādēs un latviešu māksla ir bijusi kopā skatāma. 4 izstādēs piedalījušies katrā ap 200 gleznotāju
ar 415 līdz 563 darbiem katrā; nopirktas valsts un pašvaldību vajadzībām 488 gleznas par Ls
129.210,—. Ārzemju izstādes, ko rīkojusi Izglītības ministrija pēdējos gados vien, ir bijušas
Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Austrijā un Ungārijā. Šīs izstādes ir mūsu tēlotājas mākslas
triumfs, un analizējot jūsmīgās atsauksmes, varam nojaust, ka latviešu mākslu cildina tāpēc, ka tajā
redz vītālo spēku, kas pārsteidz. Latviešu gleznotāji strādā ar savas zemes tematiku, dodot apkārtni,
kas ir īpata un Vakareiropas mākslas centros nav tapusi trafareta. Tieši īpatnība padara mūsu
izstādes ārzemēs viengabalainas. Uzplaukst arī grafika kā atsevišķos darbos, tā grāmatu
mākslinieciskā ietērpā.
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Tēlotājas mākslas īstā apskate ir Valsts mākslas mūzejā, lai gan daudzi pirkumi ir arī Rīgas
Pilsētas mūzejā. Latvijas Valsts mākslas mūzejs ir nodibināts 1920. gada 15. martā. Rūpējoties par
pirmo latviešu gleznotāju izklaidētiem darbiem, mūzejs ir sakopojis I. S. Rozes, K. Hūna, J. Federa,
Art. Baumaņa, P. Baloža darbus, kā arī A. Alkšņa, T. Ūdra, I. Valtera, J. Rozentāla, R. Pērles un J.
Grosvalda darbus. Mūzejs iekārtots vēsturiskam latviešu mākslas pārskatam glezniecības, grafikas,
tēlniecības un lietojamās mākslas nodaļās.
Latvijas valsts laikā ir spēcīgi izveidojusies lietišķā māksla un mākslas amatniecība. Ejot dažādu
meklējumu ceļus, arī tā cenšas iegūt latvisku seju jo sevišķi ar ornāmentikas studijām, kam
neizsmeļamu materiālu bagātību dod Vēsturiskā mūzeja senlietas un etnografiskie krājumi.
Rezultātā — lieli panākumi keramikā, porcelānā, stikla, dārgmetallu izstrādājumos, audumos u. c.
nozarēs. Līdzās brīviem motīviem šeit sacenšas etnogrsfiskie, gan pareizos atdarinājumos, gan arī
stilizējumos. Jāpiemin, ka sevišķi audumu nozarē izpaužas šo etnografisko motīvu triumfs.
Tautisko tērpu ilgu gadu simteņu tradicija ir atdzimusi; latviešu tērpu bagātīgais krāšņums un
dažādība atkal ir iekaŗojusi tautas plašas aprindas; mēs varam būt lepni viņu mirdzumu redzot
visām dziedātājām plašajos dziesmu svētkos.
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Gādība par tēlotāju mākslu, kā redzējām, ir izpaudusies divējādos veidos — atvēlot līdzekļus
mākslas darbu iepirkšanai un — izstāžu rīkošanā. Lielākās summas ziedotas tieši iepirkšanai, bet
pēdējos gados ir ievadīta mākslas populārizēšana, Kultūras fonda izstādēs iegādātās gleznas
novietojot arī provinces muzejos un sabiedriskās iestādēs. Arī pašvaldības ir šai darbā piesaistītas,
lai nebūtu nevienas skolas, pagasta mājas un tautas nama, kas nebūtu izdaiļots mākslas darbiem.
Teātrim viņa 70 gadu mūža gaitā ir bijusi tikpat liela sabiedriska nozīme kā dziesmu svētkiem un
koŗiem. Latvijas laika teātŗu polītiku raksturo pastāvīga Nācionālā teātŗa nodibināšana Rīgā, kā arī
provinces teātŗi. Nācionālais teātris dibināts 1919. g. 30. novembrī; tā uzturēšanu uzņēmās valsts,
nenododot to nevienai privātai organizācijai, koncentrējot tai ievērojamākos skatuves spēkus, kas
jau līdz Pasaules kaŗam darbojās Rīgas Latviešu biedrības un pa daļai arī Jaunajā teātrī; šie
veterāni, kuŗu vidū bija daudzi ar visai pazīstamiem vārdiem, veidoja krietnu ansambli. Nācionālais
teātris visumā ir pieturējies pie klasiķiem, nevairoties gan arī no modernās drāmas un komēdijas,
tautas lugām u. t. l. tulkojumiem, bet no latviešu rakstnieku darbiem ņēmis visu ievērības cienīgo.
Viņš ir pieturējies pie reālas spēles, ievērojot psīcholoģisko pārdzīvojumu īstenību, ir veidojis no
dzīves ņemtus cilvēkus. Tāpat kā agrākos laikos, kad Rīgas Latviešu biedrības un Jaunais teātris
viens otru papildināja, arī Nācionālā teātŗa darbību papildina Dailes teātris, kas, gandrīz visu laiku
vienas vadības rokās bijis, ir veidojis citu pieeju skatuvei ar stilizētu uztveri, ritmiskām kustībām,
gaismas efektiem konstruktīvi veidotā inscēnējumā. Repertuārs no Šekspīra līdz italiešu vieglai
komēdijai, no smagām drāmām līdz kamerspēlei.
Daudz ir sasniegts lauku kultūras dzīvē. Nav tādas vietas Latvijā, kur nebūtu pieejami radiofōna
priekšlasījumi un koncerti, kur nebūtu arī vietējo sarīkojumu un viesošanās no ārienes. Jo liela
nozīme šai ziņā ir provinces teātŗiem, kas apkalpo ne tikai savu pilsētu (Liepāja, Jelgava,
Daugavpils, Rēzekne, Valmiera), bet arī rajonu, izbraucot uz mazākām kaimiņu pilsētām un uz
laukiem. Tos atbalsta Kultūras fonds. Šie teātŗi ir pilnīgi stabilizējušies, tiem ir piemērotas telpas,
par ko nav jāsarkst galvas pilsētas priekšā, ir izveidotas labas aktieŗu vienības, ir labi kostīmi un
dekorācijas. Tā aug mūsu provinces pilsētu un lauku teātŗi.
Rakstniecības uzplaukums ir cieši saistīts ar līdzīgu uzplaukumu grāmatniecībā, jo šīs abas
nozares ir kā dvīņu brāļi, kas viens bez otra iztikt nevar. Pēdējā pēc zināmas krizes un tulkotu
mazvērtīgo grāmatu uzplūduma ir atveseļojusies un arī publikas gaume ir tā uzlabojusies, ka
iespējama ne tikai labu, bet arī greznu grāmatu izdošana. Arī grāmatniecībā redzam valdības gādību
ar Kultūras fonda palīdzību atbalstot jo sevišķi zinātnisku grāmatu izdošanu, kam pie nelielā
iedzīvotāju skaita Latvijā nav pietiekoši daudz noņēmēju. Lai veicinātu derīgu grāmatu izplatīšanu
tautā, organizētas Kultūras fonda tautas bibliotēkas (ap 800). Bez tam Latvijā valsts un pašvaldības
dod bibliotēkām caurmērā divas trešdaļas no viņu apgrozības summas, caurmērā ikgadus apm.
450.000 latus. Latviešu grāmatu vien ir novietots publiskās bibliotēkās 1936. g. 1.151.310, bet
skolu bibliotēkās 1.871.222 — kopā 3.022.532 grāmatas. Stabilizējoties grāmatu tirgum, ir
stabilizējusies arī grāmata, ar vērtīgu saturu un glītu ietērpu. Grāmatu spiestuves var dot greznus
izdevumus un grāmatas ar augstu mākslas kvalitāti.
Mūsu rakstniecība nav jauna, un tās uzplaukums vēl pa daļai saistāms ar to paaudzi, kas savu
darbību sākusi jau priekš Pasaules kaŗa, bet galīgi izveidojusies Latvijas laikā savā attīstības gaitā
par Eiropas mēroga rakstniekiem, kuŗi der par paraugiem arī rakstnieku jaunai audzei. Līdzīgi arī šī
jaunā paaudze ir pratusi iekaŗot sev pienācīgu vietu latviešu mākslā. Brīvā Latvija ir devusi bagātu
un daudzpusīgu vielu kā tagadnes, tā arī tālās senatnes un tuvējās pagātnes tēlojumiem, kas ietverti
episkā dzejā, lielākos romānos un mazākos tēlojumos. Līdzās izkoptai prozai, kas var lepoties arī ar
stila un formas sasniegumiem, tāpat arī dzeja ir uz drošiem pamatiem. Latviešu rakstniecība ir jau
gājusi arī pasaulē gan krājumos, gan atsevišķos tulkojumos.
6. Viens no lielākiem un īpatiem institūtiem Latvijas kultūras polītikas uzdevumu risināšanā ir
Kultūras fonds. Kā mēs augstāk redzējām, Kultūras fonds ar saviem pabalstiem ievērojami
veicinājis mūsu kultūras dzīvi visās nozarēs. Tā lielā nozīme ir no parastā valsts budžeta neatkarīgu
summu radīšana tiešam konkrētam kultūras vajadzību atbalstam katrā atsevišķā gadījumā. Ar to
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Rēzeknes 2. latviešu pamatskola.

28. janvāŗa pamatskola Liepājā.

Kultūras fonds ir izveidojies ar savu iniciātīvu un plašu vērienu par sevišķi nozīmīgu faktoru, gan
apmierinot dažādus pieprasījumus, gan arī nospraužot vadītājas līnijas mūsu kultūras — mākslas un
zinātnes — attīstības gaitā. Jau 1919. g. 15. jūlijā ministru prezidents Kārlis Ulmanis valdības
deklarācijā teica, ka ,,arī mākslai vajag dabūt no valdības pabalstu un palīdzību, cik tas būs
iespējams; turpmākā valdības polītika izpaudās daudzo izglītības un kultūras iestāžu dibināšanā jau
1919. g., bet jau 1920. g. 20. oktobrī ministru prezidents parakstījis kabineta pieņemtos pirmos
noteikumus par Kultūras fondu, kas spēkā stājušies 18. novembrī. Vēlāk ir bijuši dažādi grozījumi,
bet pašreiz ir spēkā 1934. g. 24. jūlija likums.
Kultūras fonds izsniedzis pabalstos no 1919. gada līdz 1937./38. g. (to ieskaitot) 17.514.195 latus,
kas sadalās šādi:
monumentālām celtnēm (sākot ar 1935. g.)
prēmijām par darbiem kultūras laukā
piemiņām un atzinības balvām
zinātnieku un mākslinieku komandējumiem

Ls 623.000
„ 184.200
,, 108.214
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Valkas tautas nams.

Vienības nams Daugavpilī.

studijām ārzemēs
zinātniskiem pētījumiem un studijām
zinātnisku un populāri-zinātnisko u. c.
rakstu izdošanai un iegādāšanai
bibliotēkām
teātŗiem
kursiem, lekcijām etc.
tautas namiem u. t. 1. apmēram

,,
„

411.745
360,772

„
„
,,
„
,,

1.520.073
2.324.066
3.953.494
858.725
2.000.000

Daudz Kultūras fonds darījis arī Draudzīgā aicinājuma kārtošanas labā, piešķiŗot ikgadus
līdzekļus grāmatu iesiešanai, gleznu ierāmēšanai, visu dāvinājumu nosūtīšanas izdevumu samaksai
un attiecīgo darbinieku algošanai..
7. 1935. g. 28. janvārī atskanēja Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa Draudzīgais aicinājums.
,, ...Nebūs mums tautskolas, kas nebūtu pirmo gaišumu dzīves ceļā līdzi devusi simtiem un atkal
simtiem skolnieku. Simts, divi un trīs simti tagad dzīvē savās vietās nostājušies, droši vien būs
spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal atpakaļ vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tautas
gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu uz šīm skolām..."
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Grāmatas, gleznas, mācības līdzekļi ar neatvairāmu straumi plūda skolās, biedrībās, iestādēs un
organizācijās. Bija modināta latviešu tautas vienprātība, pašdarbība, pienākuma apziņa, griba nest
upuŗus kopēju tautas interešu labā, negaidot visu tikai no valsts vai pašvaldības. Tiešām, īsā laikā
pati tauta ir izdarījusi brīnumus kultūras celšanas darbā.
Jau pirmajā Draudzīga aicinājuma gadā ar Kultūras fonda nodaļas starpniecību bija ziedotas
472.331 grāmata, otrā gadā — 355.344 grāmatas un trešajā gadā 383.956 grāmatas. Bez tam skolas
saņēmušas grāmatas arī tieši no dāvinātājiem. Tā Draudzīgajam aicinājumam sekojot, skolām ir
veltīts 1.241.910 grāmatu. Tāpat ir iemaksāti pirmajā gadā Ls 119.491,72; otrā gadā — 73.763,71
lati un trešajā gadā Ls 90.143,38. Skolas saņēmušas tieši no dāvinātājiem pirmajā gadā 67.503,10
lata; otrā gadā Ls 48.612,34 un trešajā gadā Ls 27.317,80. Pieskaitot vēl naudas ziedojumus
beidzamajā laikā, kopā iemaksāti Ls 471.148,22. Par to naudas daļu, kas iemaksāta Kultūras fonda
rīcībā, iepirktas izsūtīšanai skolām ap 120.000 grāmatas. Draudzīgais aicinājums ir devis skolām
vēl daudzas citas vērtības gan mākslas darbu, gan mācības līdzekļu veidā. Atsaucība ir bijusi liela
arī šeit. Dāvinātas 1343 gleznas un gleznu reprodukcijas, dāvināti radio uztvērēji u. t. t.
Šie rezultāti ir ļoti lieli, un vēl arvien joprojām nav zudusi atskaņa Valsts Prezidenta
Draudzīgajam aicinājumam, vēl arvien plūst sabiedrības dāvanas pirmajai skolai, jo ir modinātas
atmiņas un līdz ar to rūpes par tautas ziedu — jauno paaudzi un, vēl vairāk, ir atrasts kopējs ceļš
kopējam darbam.
Jāatzīmē vēl, ka 1937. g. maijā nodibināts Tēvzemes balvas fonds. Šo balvu piešķiŗ jau kā valsts
atzinību un pateicību par izciliem nopelniem tautas un valsts labā, kā par atsevišķiem ievērojamiem
darbiem, tā arī par nopelniem ilgākas darbības laikā zinātnes, mākslas, rakstniecības, celtniecības,
saimniecības, audzināšanas, sabiedriskā, valsts aizsardzības un polītikas laukā. Fonds ir pieaudzis
jau pirmajā gadā, līdz š. g. 30. jūnijam līdz Ls 1.086.774,90, kas dod iespēju paredzētās balvas
izmaksāt no procentiem, neskaŗot kapitālu.
8. Ko teikt slēdzienam pēc sīkāka pārskata par izglītības un kultūras polītiku Latvijas valsts
pirmajos 20 gados? Šādu slēdzienu būs daudz, bet galvenais gan būs tas, ka mēs esam attaisnojuši
sevi, esam varējuši rast spēkus un darba darītājus, esam veikuši milzu darbu, to iesākot kaŗa
izpostītā zemē, spējuši to darīt visās nozarēs. Tautas izglītībai mēs esam veidojuši jaunu skolu, bet
akadēmiskai izglītībai jaunas augstskolas; kurpretim kultūras un mākslas iestādes valsts ir devusi
visas no jauna, tāpat kā arī jaunus institūtus kultūrālam darbam.
Mēs esam pierādījuši, ka jaunās kultūras tautas ir tapušas par aktīvu dalībnieku kultūras darbā un
cīņā, ka viņu spēcīgā dzīves griba tās padara jo ātri par pilntiesīgām un pieaugušām, ka viņām ir
vieta Dieva pasaulē.
Prof. K. STRAUBERGS
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Šogad mēs atskatāmies uz brīvas Latvijas valsts pirmo lielo posmu, nostaigātu gaŗu ceļu un
darītiem darbiem: 1938. gads ir jubilejas gads.
Pirmā mūsu doma ir — par tiem, kas, cīnoties par tautas brīvību, ir uz ežiņas savu galvu likuši.
Visu zemi klāj pieminekļi brīvības cīnītājiem: tauta ir bijusi pateicīga saviem dēliem, kas tai
upurējuši savu dzīvību. Tad mēs kā labi saimnieki pārlaižam skatu pār mūsu pilsētām un laukiem,
pār tīrumiem, pļavām un mežiem; mēs vērtējam to, kas ir 20 gadu laikā darīts, kā tas ir darīts. Mēs
redzam, ka ļoti daudz ir darīts, un tas ir mūsu gandarījums un lepnums.
Dabiski, ka lielās svētku dienās mēs domās vēlreiz pārdzīvojam visu, kas bijis, reizē lielās cerībās
vēršot skatu uz nākotni.
1. Vai tas bija brīnums, vai bija nejaušība, ka tapa brīva latviešu valsts? Vai 1918. gada 18.
novembrī — valsts tapšanas dienā — notika brīnums? Tauta, par kuŗas esamību pasaule maz zināja,
šī tauta pateica un paziņoja pasaulei savu noteikto, nelokāmo gribu būt un palikt uz visiem laikiem
brīva, patstāvīga un neatkarīga — pati savā valstī. Vai tās bija kādas nejaušības sekas? Nē. Tautas
netop, tautas ir. Un vienā naktī netop arī valsts, kuŗas ideja nebūtu eksistējusi jau agrāk. Valsts top
tikai tad, ja tauta ir gatava valstiskai eksistencei, kad tautas griba ir uz to vērsta. Var rasties nejauši
kāds mākslīgs valsts veidojums, bet nācionāla valsts, valsts, kas ir mūžības idejas nesēja, tā top
tikai, ja vienu territōriju apdzīvo tauta, ko apvieno kopības sajūta, tauta, kas cēlusies no viena
celma, runā vienu valodu, kuŗai viena vēsture. Visi šie elementi piemīt latviešu tautai.
Laiku miglā atpakaļ ved latviešu valsts ceļi. Latviešu valsts ideju pauž latviešu zemju valdnieku
— hercoga Jēkaba, Viestura, Nameiša, Tālivalža, Lamekina, Visvalža un citu vārdi. Jau gadu
tūkstoti latviešu tauta dzīvojusi valstisku dzīvi uz savas zemes, un latviešu valsts pastāvēja jau tad,
kad daudzas citas tautas vēl tikai sāka likt pamatus savai valstiskai dzīvei.
Dabisks un loģisks noslēgums ir, ka latvieši, kas jau sirmā senatnē, sadalīti vairākās atsevišķās
mazās valsts vienībās, apdzīvoja tagadējo valsts territōriju, — ka tie tagad apvienojās savās
etnografiskās robežās vienā valstī.
Latvijas valsts ir latviešu tautas brīvas gribas radīta un ir gaŗa vēstures posma dabisks un loģisks
noslēgums. Tautas un tēvijas ideja ir atradusi savu augstāko formu nācionālā valstī.
Mēs neesam ,,tauta bez vēstures", kā dažkārt mēdz teikt tie, kas ar šiem vārdiem cenšas attaisnot
savu rīcību mūsu zemē. Tagad mēs paši esam sākuši brīvi rakstīt savu vēsturi, un šī vēsture ir
cienīga būt ierakstīta cilvēces vēstures labākajās lapas pusēs. Mūsu vēsture liecina, ka latviešu
tautas vitālais spēks, tās augsti vērtējamā un vērtētā enerģija nav nevienam bijusi par postu, — tā
nesusi svētību mierīgā, auglīgā darbā. Šī enerģija bijusi dižena zemnieku enerģija, un kaŗa cirvi
latvietis ir cilājis vairāk savas mierīgās un skaistās zemes apsargāšanai. Gan vēstures gaitās arī
latvieši staigājuši kaŗa ceļus, mērodamies spēkos ar citām tautām, bet vairāk latvietis var stāstīt par
tām cīņām, ko viņa senči izcīnījuši pret svešo varmācībām. Latviešu tautas vēsturē ir daudz slavas
un daudz skumju. Bet kā sarkans pavediens vēstures lapām cauri iet: mēs gribam būt brīva tauta
brīvā zemē! Latviešu tauta zaudējusi savas tiesības ne tādēļ, ka tā bijusi nevarīga, bet gan tādēļ, ka
svešo varu pārspēks ir bijis par daudz liels, un tauta nebija vēl sakausēta vienā valstī. Latviešu zeme
atrodas lielu tautu territōriju sadurā; šī zeme ir dabisks atbalsta punkts lielu tautu savstarpīgām
cīņām — šeit savas cīņas izcīnījuši slavi, ģermāņi un skandinavieši. Tāds ir bijis latviešu tautas
smagais liktenis. Un ja tik smagos apstākļos latviešu tauta nav svešu tautu uzsūkta, ja latviešu tauta
sevi saglabājusi, saglabājusi savu valodu, kultūru, savas senās tradīcijas un — savu nelokāmo gribu
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uz brīvību un uz savu valsti, tad tas viss tikai liecina par skaitliski mazās tautas augsto kvalitāti, par
lielu iekšēju spēku, kas pārvarējis neizsakāmas grūtības.
Nē. Mēs neesam tauta bez vēstures, mūsu tautas vēsture ir kultūras tautas vēsture. Nāks laiki, kad
cilvēces vēsturi rakstīs citā aspektā, kad neslavēs tos, kas ar pārspēku ielauzušies citu zemēs.
Sabruks pieminekļi, kas celti laupītājiem un uzurpātoriem, bet nekad neizgaisīs slavas aureola ap
tēvijas sargu pieminekļiem: tāda būs mentālitāte, kad rakstīs jauno cilvēces vēsturi.
1918. un 1919. gadā latvieši atbrīvoja savu zemi. Kuršu pēcnācēji kopā ar zemgaļiem, letgaļiem,
sēļiem un vidzemniekiem atbrīvoja seno latviešu territōriju, kopīgi nosprauda robežas savai latviešu
apdzīvotai zemei. Vēstures norise deva iespēju latviešu tautai pulcēties atkal ap karogu, ko tās
vadoņi pārņēma no senajiem valdniekiem. Tapa vienotā valsts.
Tas notika priekš 20 gadiem.
2. Savu valsti izkaŗojuši, latvieši stāvēja lielu un sarežģītu uzdevumu priekšā. Valsts bija tapusi,
robežas nospraustas, tagad bija jāizveido forma, saturs, kas atbilstu jaunajiem, modernajiem
laikiem. Bija jātop tautas un valsts satversmei.
Dabiski, ka satversmei vajadzētu būt tādai, kas atbilstu tautas īpatnībām, ievērojot tautas
skaitlisko lielumu, latviešu cilvēku raksturu, zemes kultūrālos, saimnieciskos un polītiskos
apstākļus. Bet darbā bija jāstājas drudžainā steigā, jo vēl nebija norimušas kaŗa bangas, vēl nebija
drošības, kādas nejaušības varētu nest rītdiena. Ir saprotami un dabiski, ka šai steigā latviešu
intelliģences vairākums sekoja laikmeta modernajām idejām un deva zemei satversmi, ko uzskatīja
par progresīvāko. Satversme bija dominējošu radikālu polītisku ideju ietekmēta, šādā formā tā
nebija nekur vēl praktiski pārbaudīta.
Lai kāda būtu satversme — tā pirmajos gados nebija izšķīrēja; pirmajos gados tai bija sekundāra
nozīme: tautu vēl vienoja kopīgo cīņu atskaņas un kopīgās nācionālās idejas. Vispirms bija
jānokārto pārvaldīšanas sistēma un jāsakārto kaŗā nopostītā zeme; bija jāreformē polītiskā,
saimnieciskā dzīve.
Agrārā reformā latviešu tauta piedzīvoja savu ilgu piepildīšanos.
Ar lielu entūziasmu un neatlaidību visi ķērās pie darba. Kā pēc burvja mājiena zemi pārklāja
jaunas mājas, jaunas saimniecības; pazuda klajie muižu lauki, kuŗos gadsimtiem ilgi latvietis bija
spiests apstrādāt savu zemi citiem par labu. Tas bija pārņemšanas process: latvietis pārņēma senču
zemi atpakaļ savā īpašumā, savās rokās.
Līdztekus tam tauta veidoja visu, kas nepieciešams intensīvā modernā saimniecības un kultūras
dzīvē. Tas bija neatlaidīgs, diža vēriena darbs.
Latviešu intelliģence, savā zeme kopota, ar lielu entuziasmu un ideālismu sāka darboties
nācionālas kultūras laukā, lai panāktu to, kas, svešu varu traucēts, nebija varējis pienācīgā mērā
attīstīties. Latviešu zinātne, raksti un māksla spontāni uzplauka. Šis uzplaukums bija brīnumam
līdzīgs: kā kad zemē būtu sēta augstvērtīga sēkla, kas gaidīja pavasari un siltu lietu, lai uzplauktu
lielā krāšņumā.
Šāds uzplaukums nozīmē, ka latviešu tauta nekā nebija zaudējusi no savas senās nācionālās
kultūras, tauta gaidīja tikai savu laiku: brīvības laikiem iestājoties, latviešu kultūras dzīve attīstījās
augstākā potencē.
Par visu to derētu padomāt tiem, kas centušies ārpasaules priekšā nostādīt latviešu kultūru kā
neeksistējošu vai kā mazvērtīgu, primitīvu. Tautas kultūra netop vienā naktī, tās saknes guļ dziļi
dzimtā zemē, un kultūras zieds uzplaukst, kad pienācis izdevīgs laiks.
3. Vēršot skatu atpakaļ uz 20 gados nostaigātiem ceļiem, pienākums prasa, lai mēs redzam savu
slavu, bet lai redzam arī savas kļūdas: ne pārmetumam, bet izlabošanai. Zemes polītiskajā
organizēšanā, kas sākumā uzrādīja pozitīvas pazīmes, ar laiku sāka parādīties defekti. Drīz bija
jānāk pie pārliecības, ka steigā radītā satversme nebija piemērota laikmeta polītiskajiem apstākļiem,
ka tā nebija organiski izaugusi uz tiem pamatiem, ko dod vēstures secība un tautas īpatnības, bet
lielā mērā teōrētiski radīta. Polītisku krizi nepārdzīvoja latviešu tauta vien, šī krize pārņēma arī
citas, lielākas tautas, kas noveda līdz lielām un radikālām polītiskām pārvērtībām daudzās
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zemēs. Šo polītisko pārvērtību laikmetu apzīmē par dēmokratijas vai dēmokratisma krizi. Šāda
krize dabiski attīstījās arī pie mums. Mēs atrodamies vēl pārāk tuvu lielajiem pārvērtību laikiem, lai
varētu spriest par pārvērtību cēloņiem un sekām, mēs pagaidām varam runāt tikai par spilgtākajiem
faktiem.
Kamēr latviešu tauta kopīgiem spēkiem cīnījās — ilgu laiku morāliski, tad ar ieročiem rokās —
pret svešu pārspēku, kamēr latviešu tauta kopīgi cīnījās par savas zemes faktisku pārņemšanu savās
rokās, tauta palika vienota un vienprātīga. Labākiem, vieglākiem laikiem iestājoties, kad zeme jau
bija sasniegusi saimniecisku uzplaukumu, sāka augt diferenciācijas process: tā bija vēsturiska
parādība un revolūciju laiku mantojums; šķiru cīņu polītiskās un saimnieciskās metodes sāka
traucēt un nelabvēlīgi ietekmēt tautas dzīvi.
Daudz šai procesā bija mākslīgi radīts. Šķiru cīņu sekas pilsētā, pastāvot samērā vāji attīstītai
industrijai, nevarēja būt izšķīrējas krizes nozīmē, bet latviešu nācionālā dzīve sāka dezorganizēties,
kad šķiru cīņas mācības sāka kultivēt arī uz laukiem: laukus mākslīgi dalīja vecsaimniekos —
lielgruntniekos, mazsaimniekos, jaunsaimniekos un lauku proletāriātā. Šodien mēs zinām, ka pēc
būtības nav izšķirības starp jaunsaimnieku un vecsaimnieku, jo t. s. jaunsaimnieks ir tāds pats
zemkopis un zemes īpašnieks kā vecsaimnieks, apzīmējums ,, jaunsaimnieks" bijis relātīvs un
īslaicīgs; nekad arī plaisa starp lauku strādnieku un latviešu zemnieku nav bijusi tik liela, kā to
centās paplašināt uz šķiru cīņas mācības pamata. Polītiskā propaganda pilsētās centās nostādīt
strādniekus un mazturīgās šķiras pretstatā pilsētas turīgiem pilsoņiem un arī zemniekiem, kaut gan
atšķirības starp latviešu strādnieku, amatnieku un zemnieku nebija tik lielas, ka tās varētu latviešus
šķelt tik lielā mērā. Latviešu tautas locekļi savā starpā īstenībā nebija pazinuši šķiru cīņas modernā
nozīmē: latviešu tautas visi slāņi izauguši no zemniekiem, un vēl šodien radnieciski sakari starp
pilsētas iedzīvotājiem un lauciniekiem nav pārtraukti.
Stāvokli pasliktināja apstāklis, ka polītiskajās cīņās sadrumstalojās arī pilsonība, ko vairāk radīja
praktiski polītiski momenti, mazāk idejisku uzskatu dažādība.
Latviešu tauta un zeme, kaut gan nācionāli apzinīgi vienota, tomēr iekšēji aiz daudziem
iemesliem vēl nebija pietiekošā mērā sakausēta stiprā monolita masā. Valsts nācionālās dzīves
robežās cēlās konflikti, kas ar laiku kļuva asi; subjektīvās intereses radīja problēmas, kas traucēja
kopīgu darbu. Latvieši pamazām sāka zaudēt vienprātību; arvienu vairāk virsroku sāka ņemt šķiru,
grupu, uzskatu, interešu cīņas, kur iespaidīgākais ierocis bieži vien ir — pretinieka diskreditēšana,
nomelnošana, autoritātes graušana.
Attīstījās sīkas cīņas, un tais cilvēks satikās ar cilvēku pārāk tuvu, nebija vairs distances. Sāka
zust cieņa pret cilvēku, pret autoritāti.
Vēsture mums stāsta par lielu latviešu vadoņu vārdiem sirmā senatnē; mūsu vēstures mijkrēslas
periodā šie vārdi mirdz kā lāpas. Latvietis ir ticējis savu labāko dēlu aicinājumiem, ir tiem sekojis.
Latvietis ir savus vadoņus arvienu godā turējis, ar lielu pietāti viņu vārdus minējis. Neliekuļota un
liela bija sajūsma un liela bija ticība tam brīvības cīņu vadonim, kas ar ,,Saratovu" 1919. gada
ieradās atbrīvotajā Rīgā. Pamatojoties uz tautas ticību, tās vadoņi 1918. un 1919. gadā veda tautu
cīņā un vadīja zemi bez satversmes. Satversme bija — vadoņu uzupurēšanās un tautas ticība un
paļāvība: ticība savam ģenijam, kas izpaudās labāko dēlu darbos. Bet spēku sadrumstalošanas
procesā tauta sāka zaudēt kontaktu ar saviem vadoņiem. Jaunā polītiskā satversme neatbilda tautas
garīgai satversmei, radītie apstākļi traucēja tautas polītisko attīstību pareizā virzienā, palika pat par
dezorganizētāju parādību.
Polītiskā satversme negarantēja tautas pārstāvībā labāko izlasi, bet gan deva iespēju veiklākajiem
profesionālajiem polītiķiem tikt pie vārda; tautas pārstāvību reprezentēja ne labākie no labākajiem,
bet pa lielākai daļai nejaušs elements. Valdības šādos apstākļos nevarēja būt stabilas un nevarēja
pretendēt uz autoritāti, uz morālu spēku, kas spētu tautu vadīt. Valsts vadība atsevišķos brīžos
atradās elementu rokās, kas nebija cienīgi latviešu tautu reprezentēt. Tautu pārvaldīja, bet ne vadīja.
Sekas bija morāles krize, kur tauta vairs skaidri neredzēja savus ceļus.
Jāņem vērā vēl viens faktors, kas traucēja nācionālās dzīves normālu attīstību.
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Latvietis savā ideālismā, zemei satversmi dodot, bija devis maksimāli iedomājamas tiesības
sveštautiešiem, kuŗu vairākums nepiederēja pie zemes seniem iedzīvotājiem. Saimniecības dzīvē —
rūpniecībā un tirdzniecībā — lielā mērā dominēja svešs elements, pa daļai nejaušs elements: sveši
ienācēji, kas apmetušies mūsu zemē svešu varu valdīšanas laikos vai kā polītiski emigranti,
patvērumu meklēdami. Privātkapitāls neproporcionālos samēros ar iedzīvotāju nācionālo sastāvu
atradās sveštautiešu rokās, kas nebija ar tautu un valsti organiski sakausēti; kapitāls nebija
nācionāls.
Latvietis ar agrārreformu bija pārņēmis savās rokās savu paša zemi — melno aŗamzemi, zaļās
pļavas un mežus, bet viņa darba augļi nonāca līdz patērētājam iekšzemē un ārzemēs lielā mērā ar
svešu starpnieku palīdzību.
Latvietis bija vienu gadu desmitu sūri strādājis, bija radījis ar savu darbu zemē turību, bet nebija
vēl ieguvis visu varu, sevišķi saimniecības dzīvē. Sveštautieši, polītiskos apstākļus pareizi sev par
labu novērtējot un izmantojot, saslējās ciešā kopībā, katra tautība savu tautisko grupu robežās un
dažādas tautiskas grupas savā starpā, lai maksimāli izmantotu visas iespējas polītiskā svara un
saimnieciskā pārsvara saglabāšanai un stiprināšanai. Polītiskie un saimnieciskie apstākļi ļāva tiem
šīs tiesības izveidot zināmā nozīmē par privilēģijām.
Latvietis nebija vēl iekaŗojis pilsētas. Zeme, lauki bija latviski, bet radās liela pretestība,
latviskojot pilsētas. Šis process tikpat kā apstājās. Viss tas ietekmēja ne tikai polītisko, bet arī
kultūrālo dzīvi, padziļināja nācionālās dzīves dezorganizētājus momentus.
Šim stāvoklim bija sevišķi liela ietekme smagajos saimniecības krizes gados, kad visu pasauli
pārņēma saimniecības depresija. Apstākļi prasīja saimniecības dzīves plānveidīgu vadīšanu, darot
galu saimniecības liberālismam; bija nepieciešams radikāli grozīt likumus, kas kārtoja saimniecības
dzīvi. Visa saimniecība bija jāvada no viena centra, piemērojot to ārējiem apstākļiem un līdz ar to
attiecīgi pārveidojot iekšējo saimniecības struktūru. Pastāvot spēka esošai satversmei, tas nebija
izdarāms. Visu augšā minēto apstākļu sadarbība radīja sekas, ko varētu apzīmēt ar mīņāšanos uz
vietas.
Saprotams, ka šādā stāvoklī dažādas ,,ideoloģijas" atrada auglīgu zemi, un jau pietiekoši raibo
saimniecības, polītiskās un kultūrālās dzīves kaleidoskopu šie apstākļi padarīja vēl raibāku.
Atmosfēra palika lielā mērā saspīlēta.
Tā nebija tautas nevarība, bet bija gan pašu ideālismā radīto apstākļu, kā arī vispārējās
saimniecības un polītiskās konjunktūras sekas.
4. ,,Satversme vairs neiet!" Pienāca diena, kad šāds sauciens sāka skanēt atklāti un iespaidīgi. Visi
juta un zināja, ka kaut kas ir jādara, lai izvestu tautu no strupceļa; visi arī bija pārliecināti, ka
jānotiek kādam lūzumam, bet nebija skaidrības, kādā ceļā šim lūzumam jānotiek un kāda rakstura
tam jābūt.
Dažādas grupas centās izmantot tautas sašutumu, radīja organizācijas, lai panāktu valsts iekārtas
grozīšanu. Bet no svešām tautām aiztapinātās idejas nepārliecināja tautu, neiedvesa uzticību, kā to
neiedvesa arī cilvēki — bieži dēkaini — kas bija nostājušies šo organizāciju priekšgalā. Tautu
aicināt sekot lielām pārvērtībām varēja tikai tās personas, kam tauta uzticējās, ko tauta pazina kā
brīvības cīņu laikmeta vadoņus. Iniciātīvu savās rokās pārņēma tie, kas bija vadījuši latviešu tautu
cīņās, vīri, kas tautas likteņa izšķīrējos brīžos nebija baidījušies uzņemties atbildību, likdami sevi
ķīlā par tautas brīvību. Šie vīri dabiski bija aicināti palīdzēt tautai atrast atkal pareizu ceļu.
Tādēļ dabiska, saprotama bija arī tautas piekrišana un tautas entūziasms, kad naktī no 15. uz 16.
maiju ministru prezidents Kārlis Ulmanis un kaŗa ministrs ģen. Jānis Balodis publicēja valdības
manifestu tautai.
5. ,,Ar bažām visa tauta vēro jau ilgāku laiku iekšpolītiskā stāvokļa pieaugošo sasprindzinājumu,
kas uztrauc mierīgos iedzīvotājus, radīdams nedrošības sajūtu un draudēdams izvērsties nejaušās
avantūrās un bruņotās sadursmēs; valdība, kas apzinās savu atbildību tautas priekšā, nevar
vienaldzīgi noskatīties iekšpolītisko notikumu tālākā norisē līdzšinējā virzienā; mums uzlikts
uzdevums sargāt iegūto brīvību un neatkarības vainagu un pierādīt visai pasaulei, ka tas mums
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pieder ar pilnām tiesībām kā vienotai, dzīvei spējīgai, brīvības cienīgai tautai; šī pārliecība ir mūs
vadījusi, kad mēs šai brīdī uzņemamies atbildību, kuŗas smagumu mēs pilnīgi apzināmies; lai stipra
paliek tautas griba, tautas ticība un paļāvība Latvijas nākotnei." — Šos vārdus manifestā tautai
paziņoja brīvības cīņu vadoņi — valdības galva un kaŗa ministrs.
Ministru prezidents reorganizēja valdību, aicināja kabinetā pirmām kārtām vīrus, kas bija
piedalījušies brīvības cīņās. Viņš aicināja talkā visu tautu.
Nācionālā valdība varēja stāties pie darba tūdaļ, tauta to bija gaidījusi. Lauki un pilsētas
vienlīdzīgi, sūtot delegācijas pie ministru prezidenta, sūtot apsveikumus un uzticības
apliecinājumus, radīja morālu bazi jaunai valdības darbībai.
Pēc lielā nācionālā dzīves uzplaukuma pirmajos desmit gados uz laiku it kā bija apstājusies tautas
un valsts veidošana uz tiem mērķiem, ko nospraudusi latviešu tauta, tās vēsture. Tagad šis
pārtrauktais darbs bija jāturpina, likvidējot to, kas padarītajā darbā bija nepareizs: bija jāizlīdzina
latviešu tautas likteņa līnija un jāturpina uz priekšu pareizā virzienā. Nācionālās valdības pirmie
neatliekamie soļi bija dezorganizētās nācionālās dzīves kļūmu un kļūdu diktēti: dezorganizētā
nācionālā dzīve prasīja dziļi tveŗošu pārkārtošanu — ātru un neatliekamu pārkārtošanu. Pirmām
kārtām jaunajai ēkai bija jāceļ pamati, un stipri pamati.
6. Saprotams, ka jauno problēmu virknē, ko radīja pārvērtības, sabiedrības doma apstājās pie
satversmes jautājuma. Uz šo dabisko jautājumu ministru prezidents 1934. g. 18. maijā deklarēja, ka
valdība, ,,neatkarīgi no saviem tiešiem uzdevumiem, nekavējoties stāsies pie satversmes reformas
sagatavošanas, jo viņa saprot tautas gribu šai virzienā, lai pēc iespējas drīz nodrošinātu ilgstošā
veidā 15. maija ieguvumus. Visu šo darbu veikt valdība uzskata kā savu svētu pienākumu un to
darīs ar visu rūpību un tālredzību, lai valsts iekārta un izbūve viņas jaunās vadošās līnijās būtu
nospraustas nosvērtākā garā, nekā tas notika neatkarības pirmo gadu steidzībā."
Vēl reizi, 1938. gada 11. janvārī, Valsts saimniecības padomes 1. sesijas atklāšanā, Valsts
Prezidents deklarēja:
,,Šimbrīžam Valsts saimnieciskā padome ir vienīgā iestāde, kuŗa aicināta ņemt dalību mūsu valsts
likumdošanā. Tas ir sākums likumdošanas tālākas pārkārtošanas virzienā.
Tomēr, kas būs tālāk? Es došu atbildi, kādu jau šimbrīžam iespējams dot. Tiklīdz būs klāt
brīdis, kad varēs pamatoti nākt pie atziņas un slēdziena, ka saimniecībā, kultūrā un polītikā ir veikta
pārkārtošana un sakārtošana, ko solīja un uzņēmās polītiskās partijas, bet, nogrimušas savās ķildās
par varu, nespēja izdarīt, tiklīdz būs nostiprināti jaunā vienības garā liktie pamati mūsu nācionālai
dzīvei, tad likumdošanā darbosies tieša tautas pārstāvība. Es vēlos un ceru, ka šis brīdis pienāks
drīz. Bet jaunā tautas pārstāvība vairs nebūs polītisko partiju kopsapulce, jo nedrīkst ļaut
atjaunoties vecajam stāvoklim."
Satversme. Daudzu veco valstu laime ir tā, ka to satversme attīstījusies, pakāpeniski veidojusies
līdz ar dzīvi un izveidojusies par tautas garīgās un materiālās dzīves organisku sastāvdaļu; blakus
satversmes rakstītam burtam pastāv nerakstītā satversme — polītiskās un sabiedriskās dzīves
tradicijas, kas satversmi papildina un to iztulko. Satversmi nevar radīt īsā laikā, — to mēs
piedzīvojām ar savu pirmo satversmi. Vēl grūtāk īsā likuma veidā formulēt satversmi ir laikmetā,
kad šai ziņā visa pasaule pārdzīvo krizi, kad visās zemēs aktuāls un akūts jautājums par satversmes
papildināšanu, revīziju vai radikālām pārgrozībām satversmē. Un ar satversmes grozīīšanu jārevidē
daudzi novecojušies uzskati, jāatbrīvo tauta no novecojušos un dziļi iesakņojušos uzskatu ietekmes;
jāpārvar daudzi aizspriedumi; jāsagatavo jauni pamati, lai tauta varētu jauno stāvokli pārņemt.
Katrai tautai jādod satversme, kas atbilst tās raksturam, tautas tradicijām, uzskatiem, mērķiem,
vērā ņemot apkārtējo pasauli, polītisko vidi. Jaunā satversme nevar būt pavirša, kāda jauna likuma
kodifikācija, bet tai jāaptveŗ visa dzīve visā dažādībā, dzīve visā plašumā un dziļumā; blakus
rakstītai satversmei jābūt satversmes papildinājumiem tradiciju un paražu veidā, kas apņem visu
tautu.
Tas nozīmŗ, ka satversmei nav vien kā jāpārvalda zeme, kāda zemē lai valda formālā polītiskā
iekārta, bet satversmei jāpauž arī tautas augstākie mērķi. Jaunas satversmes pamatos jābūt jaunām
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mācībām, tāpat kā vecās Vakareiropas satversmes izveidojās uz sadzīves tradiciju un mācību
pamata. Ja šīs mācības novecojušās un neatbilst vairs jaunās dzīves mērķiem un vajadzībām, tad
tās jāaizstāj ar jaunām mācībām. Tagad pagājuši tie laiki, kad ļoti svarīga loma mācībās par dzīves
satversmi bija uzskatiem par šķiru cīņas nepieciešamību un neatvairāmību. Sevišķi tas sakāms par
mazām tautām un mazām zemēm. Satversmei jābūt organiski saistītai ar jauno izpratni, uztveri par
tautu un valsti.
Uzskati par tautu un valsti šodien ir citādi nekā bija priekš kaŗa. Šodien notiek liels un tautu
sakopošanas process vienā territōrijā. Pēc šiem tautu sakopošanas likumiem pēc Pasaules kaŗa
izveidojušās jaunas valstis, un daudzas vecās valstis mainījušas savas robežas. Šie centieni atraduši
mūsu dienās savu spilgtāko izpausmi: pretēji internācionālistu mācībām, ka atsevišķu šķiru
intereses stāv pāri visām citām interesēm, ka lai atsevišķas šķiras sniedz viena otrai roku pāri
savas zemes robežām, tagad sāk dominēt uzskats, ka katras tautas uzdevums ir — sevi sakopot
savas apdzīvotās territōrijas robežās par vienu tautu vienā valstī. Dažādu internācionāļu laikmets
ir pārdzīvots. Neviena tauta nevēlas vairs pieļaut starptautisko organizāciju ietekmi savā dzīvē,
nevēlas šādu organizāciju diktātus.
7. Sakausēt tautu vienā organismā, padarīt tautu un valsti identisku var tikai ilgā laikā, ja valstī
tiek reālizēta sabiedriska un nācionāla taisnība, kad šai taisnībai atsevišķi individi, atsevišķas
grupas vai šķiras upurē savas intereses. Tad jārevidē arī paši uzskati par individuālo brīvību.
Individuālā brīvība jāierobežo par labu tautas un valsts augstākām interesēm.
Ja vecā satversme deva visplašākās garantijas šādai individuālai brīvībai, ko varēja izlietot un ko
izlietoja šķiru cīņām, tad, likvidējot šķiru cīņu iespējas kā sistēmu un paņēmienu sabiedrisku un
saimniecisku attiecību kārtošanā, jaunajai satversmei jāpakļauj individuālā brīvība tautas un valsts
interesēm, lai novērstu nācijas dzīves dezorganizēšanu. Ierobežojot cilvēka brīvību nācijas augstāku
uzdevumu vārdā, atsevišķam cilvēkam tomēr garantētas tiesības kā nācijas sastāvdaļai, kas tam
nodrošina viņa personības izpausmi un iespējami augstāko labklājību. Šķiru cīņas radītā nemiera un
nekārtību vietā jānāk harmonijai valsts dzīvē. — Apmēram šādi ir īsumā formulējamas tās idejas,
kas šodien sāk ņemt virsroku visā pasaulē. Šīs idejas ir laikmetīgas un atradušas izpausmi arī valsts
vadītāja deklarācijās.
Valsts, ierobežojot pilsoņa brīvību, neļaujot tam pašam uz šķiru un grupu cīņu pamatiem polītikas
un saimniecības dezorganizētaja nozīmē cīnīties par savām interesēm, līdz ar to uzņemas atbildību
par cilvēku, par cilvēka labklājību vispārējā labklājības līmeņa robežās un par viņa pareizu un
mērķapzinīgu attīstību, lai varētu reālizēt augstāku mērķi — nācijas — tautas un valsts — dzīvi
augstākā potencē. Pienākums rūpēties par cilvēku, uzņemties atbildību par cilvēku, diktē uzdevumu
kārtot atsevišķu profesiju, atsevišķu grupējumu vai slāņu attiecības, ievedot jaunu likumību. Šī
jaunā uztvere prasa satversmes izveidošanu uz jauniem pamatiem nekā tas noticis līdz šim, un šeit
nepietiek ar palliātīviem, nepietiek no bezdarba pabalstiem un citām novecojušām sociālās dzīves
kārtošanas metodēm, bet jākārto saimniecības dzīve tādā veidā, lai katrs tautas loceklis būtu aktīvs
kopējā darbā, lai katram pēc savām zināšanām un spējam būtu nodrošināta sava vieta darbā, lai
neviena roka nestāvētu dīkā.
Valstij jāsargā vājākais. Vājākā sargāšana valstī paceļ sabiedriskās taisnības jautājumu jaunā
uztverē.
Zīmējoties uz sabiedrisko taisnību, Valsts Prezidents jau 1935. gada 30. aprīlī deklarēja: ,,Mūsu
mērķis ir visplašākā sadarbībā, skoloto tautiešu palikšana ciešā tautas kopībā, saskaņota, līdzsvarota
tautsaimniecība, tautas spēku vairošana, garīgās un materiālās kultūras celšana tautā, visos tās
slāņos. Tāpēc, pretēji agrākai naida un šķiru cīņu sludināšanai, tagad vajaga vispirms nevien
propagandēt visu šķiru sadraudzīgas sadarbības nepieciešamību un tās svētīgās sekas, bet arī darbos
spēcināt un veicināt šo sadarbību."
Šī deklarācija atkārtota darba svētkos Rīgā 1937. gada 25. jūlijā.
,,Es neesmu velti atkārtoti runājis par sabiedriskās taisnības neatvairāmām prasībām... mūsu
valdība nav un nebūs nekad ne šķiru, ne partiju, ne grupu, ne arī organizāciju valdība. Viņa tāda
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nav bijusi un nebūs! Viņas gādība un rūpes būs vērstas nevis uz tautas atsevišķām daļām, uz kaut
kuŗas grupas vai šķiras nepelnītu, nesamērīgu labumu vairošanu, vai uz grupu, šķiru un
organizāciju stāvokļa celšanu vai varas ielikšanu viņu rokās.
Mūsu sabiedriskā, saimnieciskā, kultūrālā polītika ir bijusi un būs visas tautas polītika, kuŗas
vienīgais uzdevums būs kalpot patiesi visai tautai. Viens likums visiem, vienas tiesības visiem, un
viena taisnība visiem, bez šķirošanas pēc mantas vai stāvokļa, vai piederības pie vienas vai otras
grupas un organizācijas agrākos laikos vai arī tagad."
Šīs deklarācijas iezīmē jaunus ceļus sabiedriskajā dzīvē.
Pārveidojot sabiedriskās attiecības, jāpārveido arī saimniecības dzīve, pakļaujot to stingriem
likumiem.
Saimniecības dzīves pārorganizēšanai uz jaunās dzīves satversmes pamatiem blakus sabiedriskai
taisnībai izvirzās tūlīt otrs uzskats: ,,nācionālā taisnība".
8. Kā jau augstāk aizrādīts, pirmajā patstāvīgās Latvijas dzīves posmā apstākļi neļāva latviešiem
iegūt vadītājas pozīcijas saimniecības dzīvē — tirdzniecībā un rūpniecībā. Ar gadiem, kad latvieši,
sūri strādājot, bija jau sakrājuši brīvu kapitālu, saimniecības dzīves pozicijas bija lielā mērā
sveštautiešu aizņemtas. Šāds stāvoklis bija nenormāls, un arī valsts vara bija nespēcīga
saimniecības dzīvi kārtot tādējādi, lai latvietis varētu iegūt tanī vietu, kas tam pēc taisnības
pienāktos. Nācionālā valstī kapitālam jābūt nācionālam: tagadējie laiki ir vadītas (diriģētas)
saimniecības laiki, un sekmīgāk vadīt nācionālo saimniecību var tikai, ja kapitāls ir nācionāls. Bet
visam tam pāri stāv prasība par nācionālu taisnību. Ja atsevišķs indivīds nav pietiekoši stiprs panākt
savu taisnību, tad tas jāpanāk kopīgas organizēšanās veida. Jaunajai sadzīves iekārtai ir jāpalīdz
pārorganizēt saimniecības dzīvi tādējādi, lai būtu panākta un nostiprināta nācionālā taisnība. Šinī
ziņā stāvokli raksturo Valsts Prezidenta runa Valsts saimniecības padomes 1. sesijas atklāšanā
1988. gada 11. janvārī: ,,Un bez visa tā vēl jāatzīmē, ka paši pēdējie gadi ir nesuši piepildījumu arī
tam, kas 15 gadus ilgi bija licies neiespējams, proti, saimnieciskā dzīvē ir panākta svarīga
pārkārtošana un sakārtošana, tā ka tagad visas saimnieciskās nodarbības nozares ir tapušas
pieejamas visiem pilsoņiem. Latviešiem Latvijā ir pašķirts ceļš, brīvs ceļš uz ienesīgākām
saimnieciskam nozarēm, uz rūpniecību, tirdzniecību. Tas nozīmē, ka Valsts saimnieciskā padome
sanāk laikā, kad uzvarējusi ir nācionālā un sabiedriskā taisnība, un latvietis savā valstī ir beidzot
tapis līdztiesīgs visiem citiem. Gaŗa un ilga bija latviešu cīņa par savam tiesībām pašiem sava
zemē, beidzot arī pašiem savā valstī."
9. Viens no iesāktiem, bet nepabeigtiem lieliem darbiem, pie kuŗa latviešu tautai savā valstī bija
jāķeŗas, bija — panākt, lai visā zemē valdītu viens likums, lai visi latvieši visos novados būtu
pakļauti vienām un tām pašām tiesiskām normām. Pārāk lielas pretišķības un nevienprātība tautas
pārstāvībā neļāva šo darbu pienācīgi veikt, neļāva dot zemei vienu likumu. Šis darbs bija jāturpina
nācionālai valdībai. Jaunais civīllikums stājās spēkā 1938. gada 7. janvārī, un tas ir spēkā visā
Latvijas valstī; tas nojauc pēdējo šķērsli starp Latgali un pārējo Latviju, kas saplūst tiesību vienībā.
Civillikuma spēka stāšanās ir viens no svarīgākiem aktiem Latvijas valsts dzīvē, tas ieved lielu
skaidrību un lielu noteiktību visās lietās, kas ar civīllikumu kārtojamas. Territōriāli un nācionāli
apvienotu tautu vēl dziļāk apvieno viens likums.
10. Zemē, kas piederējusi vienai tautai jau tad, kad vēl vēsture nebija sākta rakstīt, zemē, ko šī
tauta pēc gadsimtu ilgām cīņām pārņēmusi pilnīgi savās rokās, — šai zemē jāizveidojas vienai
nācionālai kultūrai. Nekas nav dabiskāks par prasību pēc vienas kultūras vienotā āacionālā
territōrijā. Kamēr šādu territōriju apdzīvotāja tauta nav sakausēta, tās spēki nevar sasniegt
augstāko spraigumu. Ja kultūrā atšķirība atsevišķos novados nav būtiska, tad jo labāk, ja ātrāk šīs
atšķirības izzustu, un labi, ja tas notiek dabiskā kultūras dzīves sakausēšanas procesā.
Latviešu tauta brīžiem bijusi pakļauta dažādām atsevišķām varām, kā sekas — dažāda
administrātīvā prakse zemes pārvaldīšanā, likumdošanas dažādība un dažāda kulturāla ietekme.
Visu latviešu novadu un cilšu sakausēšana vienā nācionālā kulturālā dzīvē īsti varēja sākties tikai
pēc patstāvīgas latviešu valsts nodibināšanas. Sakausēšanas process dabiski prasa laiku, bet šo
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procesu var paātrināt, ja aiz savtīgiem polītiskiem aprēķiniem atsevišķas personas, atsevišķas
grupas necenšas radīt pretestības, padarīt tās permanentas vai vēl padziļināt. Diemžēl, pēdējās
tendences stiprā mērā bija manāmas pirmo saeimu laikos. Likvidējot šo polīisko sistēmu, novērsti
mākslīgi šķēršļi, kas traucēja vienveidīgas, vienas kultūras attīstību visā valsts territōrijā.
Runājot par kultūras ,,nokrāsām" atsevišķos novados, jāņem vērā konfesijas jautājums.
Saprotams, reliģiskajam momentam kultūras dzīvē ir liela loma, konfesija ietekmē cilvēka dvēseli,
raksturu, bet kultūrāli attīstītās tautās reliģijas problēmas nav saistītas ar nācionālo jautājumu.
Divdesmit gados mūsu tautas izglītības līmenis pacelts augstu, un tagad vairs nevar būt runas par
plaisām, ko varētu radīt piederība pie dažādām konfesijām. Nekas vairs nestāv ceļā, lai latviešu
tauta būtu pakļauta vienotai kultūrai. Ja vēl atlikušas kaut kādas atšķirības, tad tās ir pārvaramas.
Un vēl: latviešu valsts ir nācionāla valsts, un šīs valsts robežās jādominē vienai nācionālai
kultūrai, latviskai kultūrai. Latviešu tauta ir devusi tām svešajām etniskām grupām, kas
sadrumstaloti dzīvo Latvijas territōrijā, iespēju kopt savu kultūru, bet dabiski, ka visām tām
atsevišķām parādībām jāiekļaujas valsts kultūras dzīves rāmjos. Šāda ir dabiskā dzīves norise, kad
nācija sasniegusi augstu kultūras līmeni. Šo dabisko norisi ilgus gadus traucēja bieži konflikti, ko
radīja polītiskos nolūkos radītais kultūras separātisms. Dabiskais izlīdzināšanas process ir
atjaunojies pēc tam, kad novērsti traucētāji polītiski momenti.
Par kultūras problēmām Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis savā runā par Profesiju un Rakstu
kameru dibināšanu 1938. g. 21. aprīlī izteicās: ,,Mums visiem ir viens vienīgs pamats: Latvijas
valsts, viena kultūra, tāpat kā mums ir arī tikai viena vēsture Latvijā. Īpatnējām nokrāsām vajaga
tikt saskaņotām, un pastāvīgi ikvienam atminēties, ka viņam jāiekļaujas kopīgā valstiskuma
ietverē." Un vēl: ,, ...vienas valsts robežās var būt viena kultūra, un mūsu Latvijas valsts robežās
vieta ir tikai latviskai kultūrai. Šī latviskā kultūra var būt ļoti iecietīga, tā var ļauties rasties arī
vienam otram atzarojumam vai arī citādai izskaņai. Tikai atminieties to, ka latviskais novelk
robežu, un visam citam vajaga ietilpināties šajā latviskā kultūrā, un ne otrādi." Viena vēsture un
viena kultūra.
11. Latviešu tauta 20 gadu laikā ir pierādījusi, ka tai piemīt augsta kvalitāte un liels spēks, ka tā ir
nobriedusi nācijas veidošanā. Ja visas dzīves veidošana uz šo augstāko mērķi nav arvienu gājusi
taisnā līnijā, tad, kā jau augstāk sacīts, tā nav nevarēšana, bet tā ir ceļu meklēšana. Ceļu meklēšana
nav tik vienkārša un viegla tāda sarežģītā laikmetā, kādi Eiropas vēsturē ir bijuši pēdējie 20 gadi.
Šie 20 gadi ir lielu vērtību pārvērtēšanas laikmets, un neviens vēl nezina, kad un kā galīgā veidā
izveidosies jaunās atziņas. Varbūt tāda ir vēsturisku apstākļu radīta nepieciešamība, ka jaunās
atziņas veidojas autoritārās sistēmas virzienā. Latviešu tauta savā līdzšinējā valsts dzīves procesā ir
šo sistēmu akceptējusi. Šī sistēma, kā to rāda notikumi, nozīmē visu spēku koncentrāciju. Tik
vētrainā laikmetā, kādu mēs tagad pārdzīvojam, valsts neatkarības un patstāvības saglabāšanai
nepieciešama spēku koncentrācija visaugstākā spraigumā.
Mēs nevaram redzēt nākotni, nevaram šodien spriest, kādas patiesības meklēs un atzīs nākošie
laiki, bet mēs zinām, ko māca mums vēsture, māca nesenā pagātne un pārdzīvojamais laiks: stiprai
varai jāvada valsts.
Tautām jāseko saviem vadoņiem.
R. BĒRZIŅŠ-VALDESS
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TĀ ZEME IR MŪSU
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Šī zeme ir mūsu! Cik tālu sniedzas skats vēstures miglā, cik tālu atpakaļ sniedzas ziņas par
latvieti, mēs to atrodam tais pašos novados, kur šodien. Latvietis līdis līdumus mežos, aris zemi,
kopis pļavas un tīrumus tais letgaļu, zemgaļu, sēļu, kuršu un citu cilšu novados, kas šodien visi
kopā veido vienu valsti. Daba un apkārtne veidojusi latvieša dvēseles dzīvi, veidojusi un
līdzsvarojusi viņa raksturu. Klusi meži, auglīgi tīrumi, sapņaini ezeri un upju līči noskaņojuši viņu
brīva zemkopja mierīgai dzīvei, bet nemitīgie uzbrukumi izveidojuši sīkstu karavīru. Latvietis
izveidojies par ziemeļu cilvēku.
Latvietis cieši saaudzis ar savu zemi, savu apkārtni. Viņš ieaudzis savā zemē ar visu savu būtību,
saknes zemē dziļi ielaizdams. Viņš veidojis šo zemi, un šī zeme veidojusi viņu.
Ilgus gadsimtus latvietim bija ņemta iespēja atklāti un iespaidīgi veidot savas zemes seju pēc
savas līdzības. Latvieša rakstura īpašības un spējas un zemes ģeogrāfiskais stāvoklis ir
priekšnoteikumi, ir dotības, lai latviešu apdzīvotie novadi iekļautos Vakareiropas kultūras dzīves
joslā, — nebija latvieša vaina, ka nācionālās kultūras attīstība tika kavēta un ka novēlojās zemes
attīstība modernās civilizācijas nozīmē. Iesākās spontāns uzplaukums, kad pienāca laiks.
Tie, kas pazinuši mūsu zemi priekš Pasaules kaŗa, šodien Latviju apmeklējot, tās pilsētas un
laukus apceļojot, apbrīnā noraugās uz lielām pārvērtībām: zemes seja, cik tās veidošana pakļauta
cilvēka roku darbam, tapusi citāda. Savu seju pārmainījušas pilsētas, pārmainījuši lauki. Latvietis,
kas pēc divi gadu desmitiem vai pat pēc mazāka laika sprīža atgriežas savā dzimtenē, izbrīnā raugās
apkārt: dzimtās zemes ainavas ir jaunas, zeme mainījusi savu seju. Kur agrāk pa mežiem, tīrumiem
un pļavām līku loču vijās prīmitīvi ceļi, tur šodien saulē margo labi kopti lielceļi un taisnas, platas
šosejas; pāri upēm pārmesti monumentāli tilti; jauni dzelzceļi un telegrafa un tēlefōna līnijas šķērso
visu zemi, vieno visattālākos valsts novadus. Un visa zeme it kā biezāk apdzīvota, it kā būtu noticis
kāds milzīgs kolōnizācijas process: nekur nav vairs agrāko klajo muižu tīrumu — kā no zemes
izaugušas neskaitāmas jaunas saimniecības, jaunas glītas ēkas zaļu dārzu vidū vēstī par
brīnumainām pārvērtībām.
Mazāk savu seju pārmainījušas pilsētas, bet neskaitāmas jaunas celtnes, jaunas modernas pilsētas
daļas, asfaltētas ielas, labi kopti dārzi un jauni laukumi pilsētās vēstī par iesāktu pārveidošanas
procesu.
Visu šo lielo pārvērtību izskaidrojums ir: latviešu zemes arājs pārņēmis savu tēvu tēvu zemi savās
rokās, iekšējas kolōnizācijas kārtībā cēlis jaunu pasauli. Modernā lauku un pilsētu celtniecība vēstī
par jaunu kultūru, kuŗā meklē sintēzi starp veco zemnieku kultūru un moderno Eiropas dzīvi.
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Latvija bija jāceļ uz kaŗa gruvešiem.
(Ilūkstes baznīcas drupas.)
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Rīga. Operas laukums.
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Rīga. 11. novembŗa bulvāris.
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Jaunais tilts pie Jelgavas.
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Vienības tilts pie Daugavpils.
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Iecavas baznīca un jaunais tilts.
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Jaunais tilts pie Kokneses pils drupām.
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Skola lauku ainavā.
(Līgatnes pamatskola.)
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Skats uz Viļēnu pasta namu.

222

Šoseja ar tiltu pār Gauju pie Murjāņiem.
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Lapegļu ceļš pie Silmalas.
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Svētdienas izbraukumā.
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Moderns ceļš un moderns transports.
(Rīga — Baldone.)
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Skats uz Gaujas leju un jauno tiltu pie Siguldas.
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Rīts Slīteres Zilajos kalnos.
(Jaunais ceļš.)
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Ceļš pie Dubļu ezera.

229

Šoseja ar vītoliem.
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Ceļš uz Tukumu.
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Ceļš gar Daugavas krastu.
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Ceļš uz Krāslavu.
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Daugavas leja pie Lielbornas.
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Jauno rudzu birums.
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Kulšana pie Brežģakalna.
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Vecsaimniecība Zemgalē.
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Jaunsaimniecība Zemgalē.
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Šoseja priežu silā Saulkrastos.
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Ceļš uz Zilo kalnu.

240

Divdesmit gadus tauta strādājusi, lai paceltu zemes garīgo un materiālo kultūru līdz Vakareiropas
līmenim: lai izlīdzinātu starpību, lai kopā ar citām kultūras tautām brīvā kopdarbībā un cēlā
sacensībā radītu jaunas vērtības. Latvija šodien ir jau Vakareiropas turpinājums.
Tā ir mūsu tiesa kopējā tautu darbā. Bet par to ir vēl kas cits sakāms. Vakareiropas kultūras joslā
iekļaujas jauna pasaule, citāda pasaule. Vakareiropas cilvēkam atvērta jauna zeme, kas saglabājusi
savu svaigumu, savu dabisko skaistumu.
Tā ir Baltijas jūras apkaimes ziemeļu cilvēka dzīves telpa ar īpatu baltu tautas gara pasauli, kuŗā
kopā ar veco valodu vēl saglabājušās teikas, pasakas, dainas, vecas parašas un tradicijas. Šī zeme
un šī tauta ir tilts no senās indoeiropiešu kultūras pasaules uz moderno Vakareiropas civīlizāciju.
Zeme un tauta laipni gaida viesus. Bet arī mums pašiem, tiem, kas vēlas apceļot dzimto zemi,
šodien pa labiem ceļiem, ar labiem satiksmes līdzekļiem viegli pieejami visi zemes novadi: arī
mums pašiem atveŗas jaunas dailes pasaules. Mēs esam mācījušies un vēl katru dienu no jauna
mācāmies dziļāk ieskatīties mūsu zemes pagātnes un tagadnes sejā. Pētījot mūsu senatni un vērojot,
kā jaunās dzīves izpratnē aug un attīstās mūsu lauki un pilsētas, mēs uz katra soļa atrodam vēstures
pēdas, latviskās vēstures pēdas, — vienalga, kādā novadā nonākam; atrodam lietas un parādības,
kas mūs saviļņo un pilda mūsu sirdis ar lepnumu. Apceļojot savu zemi, mēs arvien atklājam jaunus
skaistuma avotus, kas savā dažādībā ir neizsmeļami.
Mūsu tēvija ir skaista.
Mūsu zeme nav pārlieku apdzīvota, nav pārlieku industriālizēta; materiālās kultūras jaunā pasaule
nenomāc mūsu zemes dabas skaistuma īpatnības un daudzveidīgumu.
Šo daudzveidīgumu rada mūsu plašie meži, pakalni, ielejas un auglīgie līdzenumi; to pauž varenā
Daugava, teiksmainā Gauja un Aiviekste, klusā Lielupe, krāšņi un sapņaini ezeri; padara
majestātisku jūra, kas simtiem kilometru gaŗumā skalo baltās liedaga smiltis. Dziļu darba un dzīves
prieku pauž zeltītās druvas, zaļās pļavas — viss latviešu cilvēka lauku dzīves plašais ritums.
Pavasaris, vasara, rudens un ziema atveŗ jaunus prieka un brīnuma avotus.
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,,Vējiņš pūta, sili krāca,
Priežu gali stabulēja."
(Daiņa.)
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,,Melni, melni tie mežiņi,
Kā nav melni, egles vien."
(Daiņa.)
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,,Meža gali, meža gali
Citi īsi, citi gaŗi."
(Daiņa.)
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,,Kas kait man dzīvot,
Ozoliņa muižiņā!"
(Daiņa.)

245

,,Visapkārt rudzi, mieži,
Vidū zaļi ozoliņi."
(Daiņa.)

246

Arī meža vidū rūc traktors.

247

Meža pļava.

248

Idille.

249

Mežs Gaujas krastā.

250

Lauki un birzis rudenī.

251

Sils Vidzemes jūrmalā.

252

Klusais mežs.

253

Jaunie bērzi.

254

Vidzemes ainava.

255

Saimniecība Līgatnes lejā.

256

Lielais mežs.

257

Bērzi pie Lejasezera.

258

Pavasaris.

259

Jāņu diena.

260

Ziedošā pļava upes līcī.

261

Papuve.

262

Kviešu lauks Zemgalē.

263

Lopi mākslīgās ganībās.

264

Skats uz Lazdonas baznīcu.

265

Gane Kurzemē.

266

Abavas leja.

267

Dzirnavas Vidzemes jūrmalā.

268

Aiviekstes leja.

269

Pie Saules kalna.

270

Piebalgas ainava.

271

Ceļš uz Piebalgu.

272

Purvam atkaŗotā pļava.

273

Kartupeļu lauks.

274

Vasara iet uz beigām.

275

Maliena.

276

Latgales ainava.

277

Ceļā uz dzirnavām (Latgale).

278

Ceļā uz Saldu.

279

Kurzemes ainava.

280

Dižmāras tirgus Talsos.

281

Lopu tirgus.

282

Vakars pļavā.

283

Uz mājām.

284

Meža ezers pie Indras.

285

Malienas ainava.

286

Ezeru zeme — Latgale.

287

Raznas ezera krastos.

288

Ziemeļvidzemes jūrmalā.

289

Jūrmala pie Tūjas.

290

Zvejniecības piederumi.

291

Zvejnieku patvērums.

292

Zvejas motorlaiva.

293

Klusā liedaga.

294

Rojas ostā.

295

Skats Liepājas ostā.

296

Krāslava.

297

Daugavas leja aiz Krāslavas.

298

Gauja.

299

Vecais krogs pie Viļēniem.

300

Subata.

301

Bauska.

302

Baznīca Saldū.

303

Krāslavas tirgus laukumā.

304

Cēsis.

305

Daugavpils.

306

Vecā Rīga.

307

Tirgus Liepājā.

308

Pie dzelzstilta.

309

Pie elevātora.

310

Daugavas leja pie Jaunjelgavas.

311

Hercoga Jēkaba pulveŗa maltuve Kandavā.

312

Dobele.

313

Lielupe pie Jelgavas.

314

Skaistkalne.

315

Ainava pie Skaistkalnes.

316

Abavas leja pie Sabiles.

317

Saimniecība Ziemeļvidzemē.

318

Vecie vītoli Vidzemes jūrmalā.

319

Ceļš ar bērziem.
(Pie Iecavas stacijas.)

320

Šī zeme ir mūsu. Kāda viņa ari būtu: bagāta vai nabaga, — tā ir mūsu zeme! Mēs esam ar to
saauguši, mīlam to. Latvieši un latviešu zeme ir nedalāma vienība. Uz šīs vienības altāŗa tauta
laiku laikos nesusi upuŗus. Mīlestība uz savu zemi ir latviešu cilvēka būtības dziļākais pamats, ir
viņa reliģija.
Dziļā reliģiskā noskaņojumā zemnieks apstaigā savus tīrumus un pļavas, viņš tur redz dievus
staigājam.
*
Ar dziļu prieku mēs apskatām mūsu zemes daudzveidīgos krāšņumus, ar lepnumu vērojam sūrā
un dižā darba panākumus, bet mūsu prieki pārvēršas dziļā saviļņojuma, kad atrodam būtisku
saskaršanos ar mūsu zemi un cilvēkiem: tā ir mana dzimtene, mana tēvija, mana tauta un valsts!
Tā ir mūsu senču zeme, tā ir mūsu senču dievu zeme; šeit, šai zemē dus senču kauli, šeit senās
upuŗu vielās aprakti senču altāŗi; mēs paši piederam šai zemei ar visu savu būtību, šeit dusēs reiz
mūsu kauli, un nākamās paaudzes saņems šo zemi kā dārgu mantojumu.
Dziļi, būtiski saskaŗoties ar savu zemi, mums viss ir jauks, skaists un tuvs: dižens tilts, ko radījis
jauns darba prieks, stalta skolas ēka, kas rāda jaunu kultūras vēstures posmu, vecā arāja sēta, kas
glabā senās tradicijas, vecā pirtiņa, kas vēstī par tautas dzīves smagajām dienām.
Skaisti ir bezgalīgie meži, kuŗos senči līduši tīrumus, jaukas ir pļavas un birzis, klusie upju līči;
tuva ir katra neapstrādāta zemes pēda, kas gaida darba rokas, lai pārvērstos ziedošā pļavā vai kuplā
druvā.
Jauks ir viss, ko cilvēks apskata, kad sirds pilna mīlestības uz savu dzimto zemi un savu tautu.
____________
,,Kas tā tāda diža sēta
Aiz kalniņa lejiņā?
Tai sētai treji vārti,
Visi treji sudraboti,

Par vieniem Dievs iebrauca,
Par otrim mīļā Māra,
Par trešiem saule brauca
Div' dzelteni kumeliņi."
(Daiņa.)

321

Ceļš uz Māras zemi.

322

Vecā Latgale.

323

Aizmirstā pasaule.

324

Svētā vieta pie Krāslavas.

325

Ainava ar krustu.

326

Viļēnu baznīca.

327

Krusts pie Raznas.

328

Pie Lubānas ezera.

329

Jaunsaimniecība Latgalē.

330

Vecās mājas Dundagas apvidū.

331

Vecs latgalis.

332

Liezeres baznīca.

333

Ainava ar Krimuldas baznīcu.

334

Ainava ar riju.

335

Stārķu ligzda.

336

Ziema Vidzemes augstienē.

337

Slēpotāju paradīze.

338

Sarma.

339

Ziemassvētki.

340

Zvejnieku osta Ventspilī.

341

Loču tornis Ventspilī.

342

Viestura piemiņas pils Jelgavā.
(Galvenā ieeja.)

343

Viestura piemiņas pils.

344

1938. g. Dziesmusvētki Rīgā.

345

Bagāta nīceniece Dziesmusvētkos.

346

Kurzemnieces.

347

Tautu meitas no Rendas.

348

Lielvārdes koris dodas uz Dziesmusvētkiem.

349

Vadoņa sumināšana.

350

NO REDAKCI JAS

Latvija divdesmit gados! Divi gadu desmitos katra tauta, kas tikko izkaŗojusi nācionālo brīvību
un savu valsti, pārdzīvo svarīgu un liktenīgu vēstures posmu. Valsts nodibināšana, tautas dzīves
visu aptveŗoša atjaunošana un pārkārtošana, — tā ir bezgalīgi plaša, bagāta viela, kas nav
izsmeļama vienā grāmatā. Par atsevišķiem posmiem vai atsevišķām nozarēm ar laiku sniegs
pārskatus atsevišķi izdevumi, bet šīs grāmatas uzdevums būtu veikts, ja kaut arī aptuveni būtu
izdevies apskatīt tautas un valsts divdesmit gadu dzīves vadītājas idejas, ja būtu izdevies parādīt
zemes jauno seju.
Šogad, lielās svētku svinībās valsts dibināšanas divdesmit gadu atcerē mēs, pieskaŗoties lieliem
jautājumiem, kas veido atsevišķus dzīves posmus, gribam pakavēties pie tā, kas darīts un
pārdzīvots. Tad mums domās jāpārdzīvo vēlreiz bezgalīga gaŗa dienu virkne, jāpakavējas pie lielām
lietām un pie ikdienas dzīves vienmuļām parādībām, — pie visa, kas sava kopsummā veido dzīvi.
No šī viedokļa esam vadījušies grāmatu sastādot, it sevišķi illūstrāciju izvēlē.
Grāmata attēlos cenšas rādīt lielu pasākumu, diženu darbu sasniegumus un līdztekus — ainas un
ainavas, kas raksturo mūsu zemes seju, tādu, kādu mēs redzam no vagona, autobusa loga, redzam to
dzimto zemi apceļojot; uz šo vienkāršo, nemāksloto ainu un ainavu fona jo spilgtāk izpaužas viss
tas, kas radīts, jaunu dzīvi ceļot; zemes un tautas būtība izpaužas netikvien jaunas dzīves parādībās,
bet gan lielā kopainā, kas rāda pagātni, tagadni un līdz ar to atzīmē nākotnes ceļus.
Grāmata cenšas latviskā aspektā rādīt to, ko paši esam veikuši un cēluši, rādīt to, kas latviešu
cilvēkam tuvs un mīļš. Ar nolūku esam izvairījušies rādīt romantisma laikmeta izdaudzinātās
,,skaistās vietas", kas visumā neraksturo mūsu zemes seju; vispār nav arī attēlu, kuŗi rāda vērtības,
kas stāv atstatus mūsu tiešai tautas kultūrai, jo ļoti daudz no šīm vērtībām mūsu zemē ir
epizodiskas, nav raksturīgas mūsu nācionālai kultūrai. Šo vērtību attēli jau parādījušies daudzos
speciālos izdevumos, un lieki būtu tos šai grāmatā atkārtoti ievietot.
Šāda pieeja no vienas puses atviegloja grāmatas sastādīšanas uzdevumu, bet no otras puses radīja
arī grūtības: samērā maz mūsu foto archīvos sakopoti materiāli, kas raksturīgi mūsu zemei —
varenie meži, auglīgie lauki, krāšņās pļavas, birzis, klusās nomales ar vienkāršās darba dzīves
ainām, — viss tas, kas dveš mūsu daudzveidīgās zemes elpu. Bija jāuzņem simtiem jaunu ainavu,
lai no tām izmeklētu raksturīgāko.
Tautas un valsts divi gadu desmitu atceres svētkos mūs dziļi saviļņo viss, ko lielām grūtībām lielā
pašaizliedzībā esam veikuši un panākuši, bet visdziļāko un dzidrāko prieku dod mums apziņa, ka
tagad -

šī zeme ir mūsu.
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