V nodaļa

1940. g. janvāris – jūnijs
Totalitāras sistēmas izveide
tiek pabeigta
Juris Paiders. 1940. gads sākās pavisam citos apstākļos. Latvijas
valdība bija veikusi labprātīgu izvēli un pievienojusies PSRS ietekmes
sfērai. Tagad Latvijā, neskaitot PSRS karaflotes matrožus un virsniekus, kā arī neskaitot jūrniekus un tehnisko personālu, jau bija izvietoti
25 000 padomju karavīri.
Lielākā daļa baltvāciešu Latviju jau bija pametuši, bet par baltvāciešu īpašumiem Latvijai bija jānorēķinās ar Vāciju, veicot pārtikas un
izejvielu piegādes. Vienlaikus ar katru kara dienu starptautiskā tirdzniecība samazinājās, jo arvien vairāk neitrālo valstu nonāca kādas karojošās puses ietekmē (1940. gada aprīlī Dānija, Norvēģija, maijā Holande un Islande utt.). 1940. gada pirmajā pusē Latvijas ekonomikai bija
jāiztiek tikai ar saviem krājumiem.
1940. gada maijs ir brīdis, kad valsts faktiski tuvojas bankrotam.
Tiek pieņemts lēmums atlaist 30% tautsaimniecībā strādājošo un aizliegts šajā nozarē kādu pieņemt darbā līdz 1940. gada 15. oktobrim.
Tiek pieņemts lēmums, ka ikvienam valsts sektorā strādājošajam ir trīs
mēneši jānostrādā lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka valsts «iegāja» karā
bez resursiem, nonāca līdz ekonomiskajam kolapsam deviņu mēnešu
laikā, pat nepiedzīvojot karadarbību savā teritorijā.
Igors Jurgens. Tomēr jāņem vērā, ka daļa resursu bija jāiztērē, lai
norēķinātos par baltvāciešu repatriāciju.
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Jānis Urbanovičs. Vēsturnieks Inesis Feldmanis ir noskaidrojis, ka
padomju bāzes radīja Latvijai ekonomisko slodzi viena miljona latu
apjomā (LOPK, 126. lpp.). Turklāt viena no daudzajām precēm, ar
ko Latvijai bija jāapgādā padomju karabāzes, bija ziepes, kuru krājumi
Latvijai izbeidzās jau maijā.
Juris Paiders. Tas perfekti parādās valdības lēmumos. Jūnija sākumā laikraksti publicē aizliegumu pārdot veļas ziepes privātpersonām
(BZ 05.06.1940.). Taisnības labad ir jānorāda, ka 1940. gadā bija ļoti
barga ziema (mīnus 44 grādi). Toziem aizsala Rīgas jūras līcis un jūras
piekrastes daļa pie Liepājas. Aizsala pat Melnās jūras ziemeļu daļa. Tā
bija gadsimta visaukstākā ziema, kas radīja dubultu slodzi valsts kurināmā resursiem, un rezultātā ziemas beigās Latvija faktiski palika bez
kurināmā resursiem. Tāpēc arī jau februārī tika aizliegts tālāk pārdot
malku bez kurināmā apgādes pilnvarnieka atļaujas (BZ 23.02.1940.).
Par malkas tālāku pārdošanu (bez atļaujas) bija paredzēts 2 mēnešu
cietumsods vai 1000 Ls liels naudas sods.
Kurināmā trūkums piespieda valdību pieņemt arī nepopulārus lēmumus. 1940. gada februāra beigās malkas sagāde tika noteikta kā
obligāts zemnieku pienākums.
Pašvaldību departaments uzdeva «apriņķu un pagastu vecākiem
rūpēties, lai arī lauksaimnieki – meža īpašnieki – sagatavo dedzināmo
malku savos mežos» ne tikai savam patēriņam, bet katrā saimniecībā
obligāti jāsagatavo 3 sterus malkas pārdošanai (BZ 29.02.1940.).
Kurināmā trūkuma, normētas apgādes un fiksētās cenu politikas sekas bija spekulācijas un citi pārkāpumi. 1940. gada marta sākumā mežu
departamenta darbinieki uzsāka malkas krājumu kontroli mājās. «Noskaidrojās, ka dažam pircējam mājās bija vairāk desmit steru malkas.
Kontrole vēl turpināsies.» (BZ 06.03.1940.). Tā kā malkas krājumu
īpašnieki malku nedrīkstēja pirkt, tad valdība pieprasīja pārbaudīt pases
visiem malkas pircējiem. «Uzsākot malkas orderu izdalīšanu Rīgas preču
stacijā, pirmdien rindā bija ap 4000 pircēju. Kad reizē ar ordera izsniegšanu pieprasīja pases, lai pircēja dzīves vietā pārbaudītu malkas iegādes
nepieciešamību, īsā laikā no 4000 pircējiem palika tikai 1500. Pārējie,
galvenā kārtā sveštautieši, pazuda.» (BZ 06.03.1940.). Lai novērstu spekulācijas, meža departamenta malkas plačos pirkto malku nedrīkstēja
pārdot tālāk un pārkāpējus sodīja ar 1000 ls lielu naudas sodu.
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115. att. Informācija par Vācijas antisemītisko politiku. Pēc Latvijas pievienošanas PSRS
interešu sfērai informācija par Vācijas politiku pret ebrejiem netika īpaši slēpta. Avīžu ziņa
vēsta par to, ka visiem Vācijas ebrejiem jānomaksā kontribūcija 20% apjomā no visas īpašumu
vērtības. (JZ 19.10.1939.)

Savukārt jūnijā tika paziņots izmisuma pilns lēmums, ka nākamajā apkures sezonā privātpersonām ogles netiks pārdotas ( BZ
07.06.1940.).
Tie, kuri veidoja preču krājumus vai pārdeva preces dārgāk par
valsts noteiktajām cenām, tika nežēlīgi sodīti. Sīktirgotāji tika sodīti
par malkas cenas paaugstināšanu vai pat par diegu spolītes pārdošanu, prasot vairāk par valsts noteikto maksimumu (BZ 11.05.1940.).
Latvijā 1940. gada janvārī sākās masveida cukura kartiņu viltošana.
Par mahinācijām ar cukura kartiņām tika slēgtas daudzas tirgotavas un
veikali (BZ 23.02.1940.).
Pilsoniskās brīvības tika vēl vairāk ierobežotas. 1940. gada janvārī stājās spēka noteikumi par fotografēšanu un filmēšanu (BZ 10.01.1940.),
kas bija visai līdzīgi vēlākajiem padomju laika ierobežojumiem.
Tika aizliegts «fotografēt, filmēt vai citādā veidā uzņemt ārpus
slēgtām telpām mūsu armijas vai arī mūsu zemē novietotā Padomju
Savienības karaspēka atsevišķas vienības vai ešalonus, posteņos norīkotos atsevišķus karavīrus, karaspēka novietnes un kara iestāžu atrašanās
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vietas, karaspēka apsargājamos
rajonus, karaspēka nocietinātus
rajonus un to atsevišķus nocietinājumus, kara ostas, jūras bāzes, aerodromus un visāda veida
militāras celtnes, laukumus, kas
iekārtoti karaspēka apmācībai
un visāda veida karaspēka apbruņojuma, techniskās apgādes
116. att. Ebreju aresti Rumānijā. Ebreju bēgļus
un transporta priekšmetus utt.» citās Vācijas interešu sfēras zemēs negaidīja
(BZ 10.01.1940.). Vainīgiem vieglas dienas, bet gan aresti un nometnes. (BZ
draudēja 1000 ls naudas sods 25.05.1940.)
vai 3 mēneši arestā.
Preses likums un cenzūras aizliegumi vairākos piegājienos tika
pastiprināti, janvārī tika noteikti ierobežojumi sludinājumiem
(VV 23.01.1940.), bet maijā pat ziņu izkārtojumam (R 19.05.1940.).
Personiskās brīvības tika reglamentētas ar sodiem un piespiedu
darbu. 1940. gada 29. februārī tika pieņemts likums, kas noteica, obligātas vienu mēnesi ilgas darba klaušas lauksaimniecībā visiem vidusskolniekiem. Maijā tika izsludināta nenodarbinātu personu reģistrācija (VV 10.05.1940.) un pieņemts likums par saimniecisko dienestu
(BZ 29.05.1940.).
Ekonomiskais totalitārisms sasniedza maksimālu pakāpi.
Gadu cietumā varēja dabūt par 500 mārciņu pārskaitījumu dēla mācību maksai uz Londonu. Minēšu tikai vienu piemēru. 1940. gada janvārī Rīgas apgabaltiesa iztiesāja daugavpilietes Ernas Magidas lietu. Viņa
tika apsūdzēta par nelikumīgu 500 mārciņu pārskaitījumu uz Londonu.
Viņas dēls studējis kādā Anglijas augstskolā, un māte centusies viņam
sagādāt līdzekļus. Apsūdzētajai vajadzējis pārskaitīt 500 mārciņu dēla
mācību maksai uz Londonu, bet viņas lūgumu atļaut pārvedumu valūtas komisija noraidījusi. Tad apsūdzētā pārskaitīja uz Londonu 500
mārciņas no kādas privātas bankas Viļņā. Lai gan apsūdzētās aizstāvis
tiesai nodemonstrēja Magidas dēla Anglijā izsniegtu diplomu par augstskolas pabeigšanu, tiesa par nelikumīgu valūtas operāciju «Ernai Magidai piesprieda 1 mēn. cietumā un 37.920 ls vai vienu gadu arestā. Valstij
par labu no Magidas piesprieda 12.640 ls.» (BZ 16.01.1940.).
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117. att. Vācijas antisemītiskā politika. Visi Lielvācijas ebreji tiks deportēti uz okupētās Polijas
teritoriju pie Sanas upes. Tie, kas tam noticēja, vairs neuzdeva jautājumus par to, uz kurieni aizvedīs ebrejus. Tikai ebreji saprata, ka rezervāta vietā tos nosūtīs uz koncentrācijas nometnēm.
(JZ 04.11.1939.)

Februārī tika pieņemts rīkojums par labības krājumu reģistrāciju
(VV 13.02.1940.). Visām firmām, uzņēmumiem, iestādēm un personām, izņemot labības ražotājus, bija jāreģistrē labības krājumi, ja tie
bija lielāki par 100 kg. Paredzamais sods nepaklausīgajiem bija 10 000
ls vai uzņēmuma slēgšana. Valsts pārņēma kontroli pār visiem iespējamiem krājumiem. Martā tika dots rīkojums par ādas krājumu reģistrāciju (VV 14.03.1940.), aprīlī – par tauku krājumu reģistrāciju
(VV 06.04.1940.) un ziepju krājumu reģistrāciju (BZ 09.04.1940.).
Tomēr ekonomikas sabrukums bija tik liels, ka maijā valdība
noteica aizliegumu pieņemt darbā jaunus darbiniekus rūpniecībā
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118. att. PSRS-Somijas karš. Somijas karš bija zināmā mērā kā paraugstunda, kas notiek ar
valsti, kura atsakās piekrist lielvaru interešu sfēru sadalījumam. (BZ 30.11.1939.)

(R 05.05.1940.), bet maija beigās tika dots obligāts rīkojums sašaurināt
ražošanu (BZ 25.05.1940.).
Situācija ekonomikā bija bezcerīga. 1940. gada maija beigās valdība
paziņoja, ka ārvalstu kuģi Latvijas ostās vairs nevarēs uzpildīt degvielu
(BZ 30.05.1940.). Jūnijā tika noteikti zāļu pārdošanas ierobežojumi
(BZ 07.06.1940.) un noteikts, ka par uzvalka vai kurpju pāra iegādi
veikalniekam pirkuma reģistrācijas atzīme jānorāda pircēja pasē (VV
17.06.1940., VV 18.06.1940.).
jānis Urbanovičs. 1940. gada jūnijā ekonomiskais totalitārisms
Latvijā jau bija sasniedzis no šodienas mērogiem grūti izprotamu, neiedomājamu apmēru. Ir personas reģistrācija visiem nenodarbinātajiem, ir ieviesta obligāta krājumu reģistrācija, tiek noteikti nepatīkami
sodi par mazāko nepaklausību (trīs mēneši cietumā vai liels naudas
sods). Principā ekonomiskā sistēma ir lielā mērā izveidota totalitāra,
līdz ar to 1940. gadā pāreja no Ulmaņa iekārtas uz Latvijas PSR varēja noritēt bez sāpēm un bez masveida protestiem. Protestēja tikai
intelektuāļi.
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119. att. PSRS-Somijas karš. Karadarbības sakums nelīdzinājās zibenskaram.
Atšķirībā no Vācijas un Polijas trīs nedēļas
ilgušā kara PSRS Somijā nespēja salauzt
somu armijas pretošanos kara pirmajos
divos mēnešos. (JZ 13.12.1939.)

Izskatās, ka PSRS armijas ienākšana un pārmaiņas, ko pēc tam veica tā saucamā Tautas saeima, nevis sašaurināja ekonomiskās brīvības,
bet tās paplašināja. Pēc 1940. gada maija un jūnija aizliegumiem tās
pārmaiņas, kuras radīja Latvijas inkorporācija PSRS sastāvā, vienkāršajam cilvēkam deva lielākas brīvības.
Visus Ulmaņa laikus, bet jo īpaši – 1940. gada pirmajā pusē –,
sabiedrībā tika «iepotēts» vadoņa kults. Presē tika uzsvērtas vadoņa runas un vadoņa norādījumi. Priekšplānā izvirzījās vadonis, un Ulmaņa
persona it kā atvirzījās otrajā plānā. Tāpēc vēlāk bija tik viegli pāriet
uz PSRS vadoņu slavināšanu. Vadoņa norādījumi palika virsrakstos,
tikai pēc 1940. gada jūnija K. Ulmani no «aizkadra» nomainīja cits
vadonis – Staļins.
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Juris Paiders. Kad PSRS karaspēks iesoļoja Rīgā, Latvija bija perfekti sagatavota iekļaušanai padomju sistēmā. Latvijā jau darbojās
nežēlīga cenzūra, spekulanti un valūtas uzpircēji tika izķerti un sodīti
ar cietumsodu. Latvijā bija ieviesta normēta iedzīvotāju apgāde ar vairākām precēm un nežēlīgi tika sodīti cukura, benzīna vai petrolejas
kartīšu viltotāji.
Latvija bija sagatavota PSRS ekonomiskai sistēmai, tāpēc, piemēram, 1940. gada 24. jūlija lēmumi par normētu vilnas uzvalku pārdošanu (BZ 24.07.1940.) netika uztverti kā kaut kas ārkārtējs, bet izskatījās
tikai kā jau 1939. gadā uzsākta procesa sīka detaļa.
Tāpēc, kad ienāca padomju karaspēks, režīms un aizliegumi nevis
pastiprinājās, bet notika pretējais. Vairāki kartiņu sistēmas aizliegumi
tika atcelti. 1940. gada jūlijā vismaz ārēji tika daļēji atcelta cenzūra.
Šos notikumus vērtējot no vienkāršā iedzīvotāja pozīcijām (ne tikai no
kreisi noskaņoto), ir vairāk ekonomisko brīvību nekā līdz tam. Taču,
protams, sākas citas nepatikšanas – bagātajiem tiek nacionalizēts īpašums. Vienkāršais strādnieks šo nacionalizācijas procesu uz savas ādas
neizjuta.
Latvijas sagatavošana PSRS okupācijai aizsākās nevis 1940. gada 17.
jūnijā, bet jau 1939. gada oktobrī. Par to liecina arī labvēlīgie raksti par
PSRS sistēmu un dažu PSRS ideju (kā kooperācijas) pārspīlēta uzspiešana. Jau 1940. gada ziemā tika sākta lauksaimniecības kooperācijas
ideju popularizēšana, tomēr Latvijas zemnieki masveidīgi nevēlējās labprātīgi kolektivizēties. Tikai 2116 zemnieku (BJ 20.03.1940.) atsaucās
K. Ulmaņa aicinājumam labprātīgi palīdzēt novākt ražu kaimiņam!!!
Ministru kabinets (BJ 20.03.1940.) pat pieņēma īpašu lēmumu par
privilēģijām «tiem lauksaimniekiem, kas sekojuši Prezidenta aicinājumam – «kaimiņš kaimiņam»». Lauksaimnieki, kas ar savām mašīnām
palīdzēja novākt ražu kaimiņiem, saņēma apliecības, kuras deva tiesības
braukt par puscenu Latvijas dzelzceļā. Bet ikviens lauksaimnieks, kas ar
savu mašīnu nopļāva kaimiņiem vairāk par 10 ha labības vai zāli, par
katru nopļauto hektāru saņēma 2 ls prēmiju, bezmaksas lauksaimniecības žurnālu abonementu un telefona maksas pazeminājumu.
1940. gada pirmajai pusei raksturīga iepazīstināšana ar PSRS pieredzi. Jelgavā notiek PSRS lauksaimniecības izstāde utt. Lēnas tuvināšanās
process bija uzsākts. Un pēkšņi šis process pārtrūkst. Seko ultimāti utt.
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120. att. PSRS-Somijas karš. 1940. gada aprīlī, vērojot Somijas pieredzi, šķita, ka Latvijas
valdības izvēle bija daudz pareizāka. (BZ 16.02.1940.)
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121. att. PSRS-Somijas karš. Somijas karš atsedza PSRS armijas vājumu, problēmas ar
komandējošo sastāvu un nemoderno tehniku. Somijas karš radīja iespaidu, ka PSRS ir militāri
vāja un Vācijai nebūs grūtības sakaut Sarkano armiju. Visticamāk, ka šis karš stimulēja Vācijas
vadību pieņemt lēmumu sākt gatavoties karam ar PSRS (BZ 26.02.1940.)

jānis Urbanovičs. Iespējams, to ietekmēja tas, ka 1940. gada aprīlī
vācieši ieņēma Oslo, bet jūnijā – Parīzi. Manuprāt, tieši vāciešu panākumi Rietumu frontē pārtrauca lēno Latvijas integrāciju padomju
sistēmā, un pārtapa daudz nežēlīgākās formās.
igors jurgens. PSRS nebija palicis īpaši daudz manevrēšanas iespēju. Lasot mūsu sūtņa Maiska atmiņas, Ļitvinova, Kolontajas un citu
man pieejamo autoru atmiņas, ir jāsecina, ka tas nebija laiks, kad ir
iespējamas ideoloģiska un sociāla rakstura pārdomas. Jo divas lielvalstis, no kurām viena bija agresors, bet otra – valsts, kurai bija izraidītās
statuss, sacentās par to, kura sagrābs stratēģiski labākas militārās pozīcijas. PSRS ilgstoši atradās izraidītas, atstumtas valsts statusā. 1938. gada
Minhenes procesā PSRS netika iekļauta divpusēju sarunu procesos,
kurus padomju valdība centās uzsākt ar angļiem, frančiem, čehiem,
poļiem u.c. Un vispār, ja varam ticēt Vintstona Čerčila memuāriem,
tad tā laika vadošās pasaules valstis cerēja, ka, palīdzot Vācijai, tā par
savu pretinieku izvēlēsies komunismu un to uzvarēs.
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122. att. PSRS-Somijas karš. Kara rezultātā Somija bija spiesta parakstīt pazemojošu miera līgumu, bet tā saglabāja savu
neatkarību. (JZ 16.03.1940.)

Tātad – vienā pusē agresors, otrā – no normāla starptautisku attiecību kopuma atstumta nācija. Abām pusēm ir grūtības vienoties ar mazajām valstīm, kas aizpilda Eiropas telpu. Kad divas šādas
puses vienojās, tad radās Molotova-Ribentropa pakts. Staļinam bija
vajadzīga atelpa, jo viņš nepaguva diversificēt rūpniecību uz Urāliem.
Staļins vēl nebija pabeidzis armijas reformu. Karš ar Somiju parādīja
visus Sarkanās armijas defektus – komandieru sastāva vājo kvalitāti un
laikmetam neatbilstošo bruņojuma līmeni un armijas tehnisko aprīkojumu. Tieši tāpēc pat karā ar Somiju Sarkanā armija tik tikko izturēja un tai bija lieli zaudējumi. Staļins šīs problēmas lieliski saprata
un uzskatīja, ka valstij ir nepieciešama atelpa. Rēķinoties ar tā laika
kara doktrīnām, tas nozīmēja kontroli pār teritorijām. Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un Baltijas valstu iekļaušana PSRS sfērā ļāva
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attālināt konfliktu. Taču jau tolaik, par spīti tam, ka PSRS un Vācija
bija noslēgušas vienošanos par neuzbrukšanu, bija absolūti skaidrs, ka
gan viena, gan otra puse bija gatava nepalaist garām brīdi, ja radīsies
izdevība uzbrukt. Tā ir reālā – asiņainā – politika.
1940. gada pirmās puses beigās, manuprāt, vairs nebija laika sociālajiem eksperimentiem. Priekšplānā izvirzījās valsts izdzīvošanas
jautājums un teritoriju pārdales jautājumi, lai varētu labāk pozicionēt
bruņotos spēkus pirms izšķirošā uzbrukuma. Spriežot pēc mūsdienās
pieejamiem dokumentiem, valstu vadību līmenī ilūziju nebija. Visās
valstīs PSRS izlūkdienests veidoja savu aģentu tīklu. Cilvēki vienkārši
gatavojās karam. Tāpēc nešķita svarīgi, kāda nokrāsa ir vienas vai otras
valsts politiskajai sistēmai. Sākās rupjas, brutālas varas politika, nebija
laiks dažādām smalkām niansēm. Bet, protams, pārmaiņas Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā tika «iepakotas» ļoti profesionāli. Ir jānovērtē, ka
pat tajā laikā PSRS gādāja par savu tēlu.
Jānis Urbanovičs. Redzot, kā 1939. – 1940. gada ziemā Latvija
tika sagatavota gaidāmajai inkorporācijai PSRS sastāvā, ir jāizdara
secinājumi, ka acīmredzot ir bijuši kādi solījumi (slepena vienošanās) varas elitei: «Ja būsiet paklausīgi, tad paliksiet par vadītājiem...»
Iespējams, tieši tāpēc 1940. gada maijā tika nomainīts PSRS vēstnieks. Jaunais vēstnieks varēja neko «nezināt» par iepriekšēja vēstnieka apsolīto. Ļoti ticami, ka Ulmaņa elite bija saņēmusi kaut kādus
apsolījumus, bet te pēkšņi sākās 1940. gada vasaras notikumi un
īstenojās visnežēlīgākie varianti. Viņus piekrāpa.
Igors Jurgens. Manuprāt, šī būtu interesanta tēma vēsturiskai izpētei. Tomēr, vērtējot gan 1940. gada jūnija notikumus, gan tos procesus,
kas Latvijā noritēja pirms tam, nevajadzētu novērtēt par zemu t.s. komunistiskās piektās kolonnas ietekmi. Kominterne bija ļoti svarīga organizācija. Kreisās idejas tolaik bija neticami populāras. Nacisms tika uztverts
kā absolūtā ļaunuma ideja, un ļoti daudzi palīdzēja PSRS bez jebkādas
samaksas. Aģenti no augstām Anglijas aprindām strādāja par labu Staļinam aiz pārliecības, bet ne naudas dēļ. Izmantojot Kominterni, Staļins
bez maksas daudzās valstīs varēja rēķināties ar piekto kolonnu, kas no
sirds vēlējās fašisma sagrāvi un no sirds vēlējās Staļina uzvaru, citiem vārdiem, PSRS uzvaru šajā konfliktā. Savukārt Latvijā bija diezgan populāra
kreiso spēku ideoloģija un pietiekami labi izveidota PSRS aģentūra.
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123. att. PSRS – Somijas
karš. Atstājot Padomju Savienībai atdotās teritorijas,
600 000 somu pameta savas
mājas un zemi, bet valdībai
un sabiedrībai bija jāatrod
mājvieta un darbs vairāk nekā
pusmiljonam cilvēku. (BZ
04.04.1940.)

124. Kara rezultātā Somija
zaudēja vairāk no savas valsts
teritorijas, nekā to paredzēja
pirms kara sākuma piedāvātais līgums, bet Somija
nosargāja savu neatkarību.
(JZ 16.03.1940.)
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Juris Paiders. Es varētu pievienoties Jurgena kunga teiktajam
par to, ka valdību līmenī ilūziju par reālo politiku nebija. Ja pieņemam, ka Ulmanis sāka apjēgt, ka PSRS okupē Latviju, tikai 1940.
gada 17. jūnijā, tad sanāk, ka Latvijas vadītājs ir bijis pilnīgs «antiņš»
starptautiskajās lietas – tāds muļķītis, pajoliņš. Manuprāt, Ulmanis nebija nedz muļķītis, nedz «antiņš», nedz pajoliņš. Viņš un viņa
ministri labi apzinājās risku, ar ko var noslēgties Latvijas iekļaušana
PSRS interešu sfērā. Klāstīt, ka Ulmanis nesaprata un neprognozēja,
ar ko var noslēgties Latvijas iekļaušana PSRS interešu sfērā, nozīmē
nomelnot Ulmani.
Latvijas līderi visu 1940. gada pirmo pusi ne tikai sagatavoja Latvijas ekonomisko un likumdošanas sistēmu vieglai integrācijai PSRS,
bet arī brīdināja iedzīvotājus par to, kādas pārmaiņas gaidāmas nākotnē. Ārlietu ministrs V. Munters priekšlasījumā universitātes saimei
teia: «Bet smagākie pārbaudījumi mums vēl stāv priekšā. Mums vēl ne
vienu reizi vien būs jāatbild uz liktenīgo jautājumu: vai šī patstāvīgā
nacionālā eksistence ir patiesi mūsu tautas augstākais mērķis, uz kuru
tiecas svētākie centieni? Arī tad, ja šī eksistence būs sūra un grūta.» (R
13.02.1940.).
Atļaušos izteikt vēl vienu hipotēzi. Ulmanis neriskēja savu atvadu
runu teikt 1940. gada jūnijā. Viņš bažījās, ka šāda runa varētu izprovocēt spontānus protestus, kas tikai palielinātu tautas un, īpaši, zemnieku, ciešanas. Tāpēc viņš savu atvadu vārdus, savu politisko testamentu izteica mēnesi pirms 1940. gada 17. jūnija, savā runā par godu
15. maija sestajai gadadienai: «Vēl jo vairāk es to gribu uzsvērt tādēļ,
ka nākotne var nest vēl smagākus pārbaudījumus un lielākas grūtības
kā līdz šim piedzīvotās.» (BZ 16.05.1940.).
Gandrīz precīzi pēc mēneša sākās jaunās grūtības. Ulmanis bija
gandrīz pravietisks: «Nākamās dienas prasīs daudz no mums visiem.»
Tālāk Ulmanis jau padomju sistēmai tik pierastajā Ēzopa valodā
aicināja nesalūzt zem svešas ideoloģijas spiediena: «Mums cīņa ar kara
ieročiem ir aiztaupīta, bet arī mums neizbēgama cīņa ar gara un gribas
ieročiem. Un arī šai cīņai gataviem būt es aicinu ik vienu un ikkatru.
Arī šai cīņā lai uzvaru gūtu, nepieciešami būsat jūs visi, modrības,
izturības un pašaizliedzības bruņās tērpti.»
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125. att. Lūzums Rietumu
frontē. 1940. gada aprīlī sākās
strauju un negaidītu notikumu
virkne, kas radikāli mainīja
Eiropas karti. Aprīļa sākumā
Vācija ieņēma Kopenhāgenu.
(BZ 09.04.1940.)
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Manuprāt, šajā runā Ulmanis arī
cenšas paskaidrot savas rīcības motīvus,
kāpēc viņš izdarīja šādu izvēli un piekrita labprātīgai iekļaušanai PSRS interešu
sfērā:«...var atgādināt, ka katra īpatņa
dzīvošanai ir vienīgi tik daudz vēsturiskas jēgas, cik tā tieši vai netieši ir kalpošana tautai; var prasīt, lai katra īpatņa,
katras grupas labums, lai cik svarīgs tas
izliktos, vienmēr piekāptos tautas un
valsts labuma priekšā.»
Un pašā runas nobeigumā ir Ulmaņa īstais politiskais testaments,
kuru viņš vairs nedrīkstēs izteikt pēc
mēneša: «Un mēs izturēsim pārbaudījumos un cīņās, mēs uzvarēsim un
pastāvēsim, lai visā nākotnē stipra un
droša paliktu mūsu valsts Latvija.» (BZ
16.05.1940.).
Manuprāt, 1940. gada maijs ir lūzuma punkts, jo ir sapratne, ka izdabāšana, piekāpšanās un iztapība PSRS
nelīdzēs. Latvijas neatkarības dienas ir
skaitītas. Cerība ar iztapību saglabāt
vismaz nacionālas valsts ārējo čaulu
neīstenosies.
igors jurgens. Laikam tas ir mūžīgs jautājums. Latvijas elite cerēja, ka
piekāpjoties un izdabājot, viss notiks
vieglāk, ka Staļins varbūt rēķināsies
ar Latvijas nacionālajām interesēm.
Vēsture pierāda, ka iztapība ne vienmēr ir efektīva. Tas nav nekas unikāls,
126. att. Oslo ieņemšana. Divās nedēļās pēc
Dānijas galvaspilsētas ieņemšanas tika salauzta
Norvēģijas militārā pretestība. (BZ 22.04.1940.)
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127. att. Vācija uzbrūk
Beļģijai un Holandei.
Jau maijā Vācijas armija
sāka sekmīgu uzbrukumu
Francijai virzoties cauri
Beļģijas teritorijai. (BZ
10.05.1940.)
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128. att. Anglija okupē Islandi. Vācijas panākumi karā 1940. gada pavasarī deva stimulu
citām lielvarām pasteigties ar savas kontroles nodibināšanu pār neitrālajām valstīm.
(BZ 10.05.1940.)

ka tieši tos, kuri izcēļas ar pakalpošanu kādai lielvarai, tā pati lielvara
jau pēc brīža aizmēž, tiklīdz šie ļaudis lielvarai vairāk nav vajadzīgi.
Latvijas notikumi nav ar unikālu vēsturisku pieredzi. Tāda pati politika tika piekopta Latīņamerikā, Centrālamerikā un citviet. Tur
kāds nācijas līderis (piemēram, ģenerālis Norjega, kurš valdīja Panamā) piekāpās, lai it kā glābtu savu nāciju un saņemtu drupačas no
Amerikas bagātības, bet pēc tam viņš pats tiek aizmēzts, pazemots
un lielvara no viņa atsakās. Ar to es gribu teikt, ka lielvaras politikā
pret Latviju 20. gadsimta vēstures kontekstā nebija nekā vēsturiski
unikāla, citas lielvaras citos pasaules reģionos tieši tāpat izturējās pret
tām elitēm, kas izcēlās ar iztapību.
Te es gribu likt daudzpunkti. Es ceru, ka nākamos projektus varēsim papildināt ar dokumentiem no Krievijas puses. Manuprāt, būtu
svarīgi publiskot dokumentus, kas atklātu, cik liela nozīme Baltijas
notikumos bija cinismam un pragmatismam. Runājot mūsdienu leksikā ir jānoskaidro, vai taisnība ir hipotēzei, ka PSRS nostāja bija šāda:
«Uzmetīsim eliti, tiklīdz tā nonāks mūsu rokās, un, atbrīvojušies no
vecās elites, ieliksim savējos tukšajās vietās.»
Man neatbildēti ir arī jautājumi, cik ideoloģiski tīra bija varas rīcība,
vērtējot to no proletārisko internacionālistu kategorijām. Cik vērā ņemams spēks bija kreisā inteliģence Latvijā? Arī to vajadzētu noskaidrot!
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Cik liela loma bija Latvijas kreiso spēku piektajai kolonnai? Kā arī to,
cik daudz ļaužu patiesi sveica un atbalstīja tās pārmaiņas, kas notika
1940. gadā un vēlākajos gados. Mana personiskā pieredze no laika, kad
dzīvoju Latvijā, liecina, ka bija cilvēki, kas patiešām ticēja, ka šīs ir patiesi nepieciešamas un sabiedrībai vajadzīgas pārmaiņas un nomira, nemainot pārliecību. Tagad ir iespējams objektīvi novērtēt, cik liela loma
bija dažādiem faktoriem.

Laikmeta liecība 1940. gads
Laikmeta liecībās iekļauti dokumenti, kas raksturo totalitāras sistēmas
izveides pabeigšanu Latvijā līdz 1940. gada jūnijam.
Sadaļu sāk sabiedrisko lietu ministra R. Bērziņa uzstāšanās par Latvijas
sociālo politiku, kurā tiek norādīts, ka karš izraisīja dramatisku ekonomisko krīzi, vēl lielāku nekā Lielā depresija. Latvijā 1939. gada novembrī un
decembrī rūpnieciskā ražošana samazinājās par 27%. Cenzūras kontrolētā
prese ievadrakstos ekonomisko situāciju pasniedza kā progresu. Kā paraugs
ir ievietots laikraksta Jaunākās Ziņas 1939. gada 30. decembra ievadraksts.
Taču ekonomiskā krīze nav noslēpjama. To precīzi raksturo cenu inspektora
A. Elpera presei stāstītais.
Tālāk seko K. Ulmaņa Jaungada uzruna latvju tautai, kuras vadmotīvs ir
taupība, taupība un vēlreiz taupība. Tā laika uzrunas ir uzkrītoši līdzīgas ar
mūsdienu valdības vadītāju nemitīgajiem atgādinājumiem par konsolidāciju.
Tomēr valdības ministri brīdina, ka smagākie pārbaudījumi Latviju sagaida tieši 1940. gadā. To ilustrē ārlietu ministra V. Muntera priekšlasījums
Latvijas Universitātē 1940. gada 13. februārī.
Visu 1940. gadu publikai tika pasniegti ļoti pozitīvi stāsti par PSRS. Paraugam tiek doti A. Grīna Maskavas ceļojuma iespaidi, kas publicēti laikrakstā Brīvā Zeme.
Sadaļu noslēdz trīs dramatisma pilni dokumenti. Tā ir K. Ulmaņa runa
1940. gada 15. maijā, kas varētu būt īstā K. Ulmaņa atvadu runa. Tālāk
seko Ulmaņa runa, akreditējot jauno PSRS vēstnieku Latvijā Vladimiru Derevjanski, kura galvenais uzdevums bija Ulmani gāzt un izveidot Latvijā
padomju sistēmu.
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Sadaļu noslēdz valdības rīkojums ierēdņiem, ar kuru tika noteikts, ka
atvaļinājumi ir obligāti izlietojami strādāšanai lauksaimniecībā. Šis lēmums
faktiski iezīmēja valsts bankrotu. Desmit dienas pirms 1940. gada 17. jūnija
valdība deklarēja, ka tā atsakās no daudzām funkcijām un uzdod ierēdņiem
daļēji pāriet uz naturālu lauksaimniecisku ražošanu.

Latvijā 1939. gada novembrī un decembrī
rūpnieciskā ražošana samazinājās par 27%
Sabiedrisko lietu ministrs R. Bērziņš par Latvijas sociālo politiku
(JZ 13.03.1940.).
«Mēs esam varējuši strādniekiem atdot pārliecību, ka valsts, kurā
tie dzīvo, vienmēr taisnīgi rūpējas par visiem zemes iedzīvotājiem un
ka likumi, kas aizsargā strādnieku intereses, tiek tikpat svēti turēti un
aizsargāti kā likumi, kas nodrošina citu iedzīvotāju intereses un vajadzības. Gan dzirdēts runājam, ka šur un tur strādnieki neesot apmierināti
ar tagadējo socialo kārtību. Šie atsevišķie gadījumi raksturo nevis vispārējo strādnieku noskaņu, bet gan atsevišķu cilvēku intereses. Mums
rūpniecības strādnieku dzīvē daudz gadījumos nācies vērot, ka strādnieki taisni šoziem, kad dzīves un darba apstākļi kļuvuši grūtāki, panes
dzīves sašaurinājumu ar mieru, ko var apbrīnot un cienīt. Sakarā ar kara
sākšanos novembrī un decembrī samazinājās darbi par 27,22 proc. Tā
tad no katra simta strādnieku vairāk kā ceturtā daļa atdūrusies uz mazāk
darba. Darbs samazinājies uz 3 vai 4 dienām nedēļā. Tas nozīmē iespēju
nopelnīt tikai pusi. Un ja šie strādnieki ar lielu pacietību vērtējuši pārmaiņas saimnieciskā dzīvē, ar lielu pacietību nesuši upurus un nav bijušas vērojamas nemiera izpausmes vai politiskas prasības nevienā fabrikā
vai citur, tad mēs šinī gadījumā varam runāt par latviešu strādnieku ar
lielu cieņu un varam ar pārliecību teikt, ka mums socialā politika devusi
vienu no lielākiem ieguvumiem – sabiedrisko mieru. Tādā kārtā, rūpniecības strādniekiem un valsts varai sadarbojoties, esam uzcēluši to ēku,
uz kuras pamatiem mēs varam droši raudzīties nākotnē, un šinī virzienā,
protams, būtu jāiet visai mūsu socialai politikai arī uz priekšu.
Strādnieks ar vislielāko lepnumu iet līdzi mūsu sasniegumiem, un
es ticu strādnieku patriotismam, ka viņi arvien būs kopā ar savu tautas
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129. att. Beļģijas okupācija. Nedēļas laikā frontes līnija pārgāja pāri Beļģijai. (BZ 16.05.1940.)
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Vadoni, uz kuru paļāvība strādniekiem ir bezgala liela. Šī lielā paļāvība
uz savu tautu, uz savu lautas Vadoni ir arī strādniekos tas vadošais un
audzinošais elements, kas strādniekus saista cieši kopā pie mūsu tagadējās iekārtas. Ja esam acumirklī varējuši pārvarēt visas grūtības, tad
mēs varam pateikties tikai tam apstāklim, ka šinī grūtā pārbaudijuma
laikā mēs neesam parlamentariskā iekārtā, bet ka mūsu valsts priekšgalā
ir vīrs, kas prot nobruņoties pret notikumu bardzību ar likumiem un
dažādiem padomiem un brīdinājumiem, pie laika tā ievadot visas tautas saimniecisko dzīvi, ka tad, kad nolikumi brāžas mums pāri, esam
pietiekami pasargāti, lai tie mūs smagi neskartu.
Vienoti varam būt tikai tad, ja ir, kas vieno, ja ir, ar ko vienoties.
Mums ir vienota tauta tāpēc, ka visi cilvēki mūsu zemē, kas ir karsti
patrioti, kas mīl savu zemi, kas grib vēlēt savai tautai labus sasniegumus,
ka visi tie apvienojušies ap mūsu tautas vadoni Kārli Ulmani. Katra
nodzīvota nedēļa, mēnesis un gads no jauna apstiprina to, ka 15. maijs
1934. gadā bijis nepieciešams. Mēs šais nedaudzos 5 gados esam varējuši
paveikt darbus, uz kuriem varēsim skatīties vēl pēc daudziem gadiem,
un pat paaudzes varēs skatīties atpakaļ uz šo laikmetu ar lepnumu.»

Latvijas tautsaimniecība gadu mijā
(JZ 30.12.1939.)
«Vērojot priekš gada mūsu saimnieciskās dzīves attīstību, bija redzams mantas un ražotspēju milzīgs pieaugums, un skaitļi liecināja,
ka 20 valsts pastāvēšanas gados visās nozarēs veikts liels un paliekams
darbs. Tagad, kara apstākļos, par saimnieciskās dzīves rosību varētu
rasties zinamas bažas. Četri kara mēneši pasaulē, sevišķi Eiropas valstu
saimniecībā, iedarbojušies ļoti nelabvēlīgi.
Rūpniecības, tāpat iekšējās un ārējās tirdzniecības apgrozijumi visās
lielākajās valstīs samazinājušies negaidīti strauji. Un ja arī saimnieciskās rosības atslābums ārvalstīs vēl jūtami neietekmē šo valstu pilsoņu
dzīves apstākļus, tad tas izskaidrojams ar iepriekš uzkrātām svarīgāko
preču rezervēm un jaunām darba iespējām, kādas paver bruņošanās
rūpniecība. Ar sevišķu apmierinājumu tomēr varam apskatīt skaitļus, kas raksturo mūsu valsts saimnieciskās dzīves norisi 1939. gadā,
252

130. att. Francijas sakāve.
1940. gada maija beigās jau
bija paredzama Francijas
sakāve karā. (R 24.05.1940.)
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arī kara mēnešus ieskaitot. Asās saimnieciskās grūtības, izejvielu trūkuma dēļ strauji pieaugošais bezdarbs, pārtikas vielu, apģērbu un apavu
patēriņa ierobežojumi, apdraudētās valsts finanses un to līdzsvarošanai
ievestie kara saimniecības nodokļi – viss tas, ko jau pārdzīvo lielākā daļa
Eiropas valstu, mums pagaidām vēl svešs.
Lauksaimniecība 1939. gadā attīstijusies ļoti labvēlīgi. 1938. g. ievadītā darba mechanizacija un ražu celšana joprojām devusi labus panākumus. Ievērojami pieaudzis lauksaimniecībā nodarbināto traktoru
un pārējo mašinu skaits. Aramzemes kopplatība paplašinājusies. Salīdzinot ar 1938. gadu, aramzemes kopplatība pieaugusi par 44.000 ha.
Visstraujāk pieaugusi aramzemes kopplatība Latgalē – par 4 proc.,
bet tāpat tā augusi Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. No atsevišķām
kulturām atzīmējams graudaugu sējumu kopplatības pieaugums.
1935. – 1939. g. caurmērā graudaugu sējumu kopplatība bija
1073 tūkstoši ha, bet 1939. gadā jau 1146 tūkst. ha. Salīdzinot ar
1938. gadu, graudaugu kopplatība pieaugusi par 73 tūkst. ha vai
6,8 proc., pie kam lielāko pieaugumu – 9 proc. – uzrāda Latgale. Labvēlīgi apstākļi vērojami arī tīruma zālaugu un citās kulturās. Kartupeļu
lauku kopplatība 1939. gadā par 3 proc. pārsniegusi 1938. gada skaitļus, bet par 9 proc. 1935. – 39. gada caurmēra skaitļus. No atsevišķām
graudaugu kulturām lielāko pieaugumu uzrāda maizes labības sējumi.
1939. gadā ziemas rudzu sējumu platība ar nepilniem 300 tūkst. ha
uzrāda vēl agrāk nesasniegtu rekorda skaitli. Vislielākais pieaugums vērojams Kurzemē. Ziemas kviešu sējumu platība pārsniegusi 1938. gada
platību par 10,5 tūkst. ha vai 15,6 proc. Visjūtamāk augusi vasaras
kviešu sējumu platība Latgalē – par 15,5 proc. Ziemas un vasaras kviešu sējumu platība pēdējā gadā pieaugusi par 13 tūkst. ha, bet pēdējā
10 gadu laikā – par 72 tūkst. ha vai 89 proc. Lauksaimniecības racionalizēšana – labāku mašinu lietošana, priekšzīmīgāka apstrādāšana un
bagātīgāka mēslošana devusi labus rezultatus. Ziemas rudzu caurmēra
raža 1939. gadā visos apriņķos bez izņēmuma bijusi augstāka nekā
1938. gadā. Tā Jēkabpils apriņķī raža pieaugusi par 38 proc., Cēsu
apr. – 36 proc., Abrenes apriņķī – 33 proc. un t. t. Ziemas kviešu
kopraža visā valstī bijusi 1,2 miljona kvintalu pret 1,1 milj. kvintalu
1938. gadā. Liepājas apriņķī tā pārsniegusi 1938. gada ražu par
51 proc., Talsu apriņķī – 46 proc. u. t. t.
254

131. att. Beļģijas armijas kapitulācija. Maija
beigās kapitulēja Beļģija. Tas radīja pārliecību,
ka militārā pretestība lielvarām tik un tā bija
bezjēdzīga, bet labprātīga piekrišana iekļauties
lielvaras interešu sfērā ir pragmatisks un
pareizs risinājums. (BZ 29.05.1940.)

Lauksaimniecībai sekmīgi attīstoties, pieaudzis arī svarīgāko lauksaimniecības ražojumu eksports. Sviesta izvedumi pagājušā gada pirmajos astoņos mēnešos sasnieguši 16,200 to pret 15,8 tūkst. to 1938. gadā.
Pieaugumu uzrāda arī cūku un gaļas produktu eksports.
Arī rūpniecībā 1939. gadā, sevišķi gada pirmajos astoņos mēnešos,
vērojama liela rosme un produkcijas pieaugums. Piemēram, cementa
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132. att. Francijas sakāve. Domājams, ka straujais notikumu pavērsiens Rietumu frontē bija
stimuls Staļinam nekavējoties inkorporēt Baltiju PSRS, kamēr Vācijas spēki vēl ir saistīti karadarbībā šajā frontē. (JZ 14.06.1940.)

produkcija jau gada pirmajos 10 mēnešos sasniegusi iepriekšējo gadu
kopprodukciju. Šķiru dzelzs produkcija ar 14 tūkst. to ievērojami pārsniegusi iepriekšējo gadu produkcijas apmērus. Sevišķi labvēlīgi attīstijusies svina krāsu un ultramarina rūpniecība. Pieaugumu uzrāda arī
ādu rūpniecība. Rakstamā papira produkcija 10 mēnešos sasniegusi
2700 tonnu, kas ir 6 proc. vairāk nekā visā iepriekšējā gadā. Elektrifikacija veicinājusi elektribas rūpniecības paplašināšanos. Labvēlīgi apstākļi vērojami keramikas rūpniecībā. Sevišķi strauji pieaugusi
linu audumu produkcija. Skaitļi par Rīgas lielākiem rūpniecības uzņēmumiem liecina, ka arī gada noslēgumā rūpniecībā nodarbinātība
samazinājusies tikai nedaudz – par 1700 strādniekiem, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.
Arējā tirdzniecība veidojusies labvēlīgi. Gada 11 mēnešos apgrozijums sasniedzis 417 miljonus ls, kas ir par 7,8 miljona ls vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Bilance bijusi aktiva par 4,1 miljona ls. Šī aktivitate
kara laikā sevišķi atzīmējama, ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā bilance
noslēdzās ar 100 tūkstošu ls lielu pasivu. Arējās tirdzniecības turpmāku sekmīgu attīstību nodrošina nesen noslēgtie tirdzniecības līgumi
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133. att. Parīzes krišana. Tikai divas dienas iepriekš, pirms PSRS sāka Baltijas sovjetizāciju,
vācu armija ieņēma Parīzi. (JZ 14.06.1940.)

ar PSRS un Vāciju. Labas izredzes sola arī tirdzniecības izveidošana ar
mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm un Skandinaviju. Šāgada 9 mēnešos
pa dzelzceļu pārvadāti 3,8 miljona pasažieru – 400 tūkstošu vairāk
nekā iepriekšējā gadā, bet preču pārvadājumi samazinājušies tikai nedaudz, pie kam būvmaterialu, mākslīgo mēslu un dažu citu preču pārvadājumi pārsniedz 1938. gada skaitļus. Privatsaimniecības sekmīgā
attīstība veicinājusi arī valsts saimniecību; budžets izpildas pēc plana,
un noguldijumi kreditiestādēs uzrāda pieaugumu.
Atzīmējot 1939. gada saimnieciskos sasniegumus, izcilā vietā jāpiemin divi notikumi, kam būs tālu ejoša un paliekoša nozīme valsts
saimnieciskā dzīvē – Ķeguma spēkstacijas darbības atklāšana un vācu
tautības pilsoņu izceļošana.
Nevienā Eiropas valstī vēl nav tik zemu elektribas tarifu, par kādiem
turpmāk pie mums strāvu varēs saņemt patērētāji uz laukiem un pilsētās. Jāņem vērā, ka Valsts prezidenta noteiktais strāvas pazeminājums
izdarīts laikmetā, kad gandrīz visās valstīs ogļu cenu un citu strāvas ražošanas izdevumu pieauguma dēļ elektribas tarifus pārkārto uz augšu.
Ķeguma nozīmi visā pilnībā izpratīsim jau tuvākos gados, un jaunās
spekstacijas strāva būs lielākais palīgs, mechanizējot un racionalizējot
lauksaimniecību un amatniecību. Ne mazāk nozīmīga ir vāciešu izceļošana. Kaut gan pēdējos gados vāciešu nozīme mūsu saimnieciskajā
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134. att. Liels sals
(BZ 10.01.1940.)

136. att. Līcī iesalst tvaikoņi
(BZ 09.01.1940.)

135. att.
Liels sals
(BZ 16.01.1940.)

134. – 138. att. Lielais sals. Latvija iegāja 2. pasaules karā bez nopietnām rezervēm.
Savukārt 1940./1941. gada ziema bija visaukstākā 20. gadsimtā. Kurināmā un citu resursu
patēriņš tik bargā ziemā, kara laika blokāde un obligātās piegādes Latvijas teritorijā izmitinātajām PSRS armijas daļām sagrāva Latvijas ekonomiku.

dzīvē ievērojami mazinājās, daudzās ražojošās nozarēs viņiem vēl bija
nozīmīgs stāvoklis. 21 proc. vāciešu nodarbojās tirdzniecībā, 38 proc.
rūpniecībā, tāpat ļoti liels skaits vāciešu bija saistīts brīvajās profesijās.
Vāciešu atstātās saimnieciskās pozicijas tagad paver plašu darbības lauku latviešu uzņēmībai, bet atbrīvotās zemes platības atļaus ievērojami
paplašināt agrarreformu.
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137. att. Liels sals
(BZ 18.01.1940.)

138. att. Malkas cenas. Kurināmā trūkuma apstākļos
valdība ieviesa totālu kontroli pār malkas cenām un
malkas patēriņu lielajās pilsētās. (VV 19.02.1940.)

Ja arī 1940. gads mūsu saimnieciskai dzīvei nesola neaptveramus
labumus, tomēr to varam uzsākt stingrā pārliecībā, ka esam sagatavoti
saimnieciskām grūtībām, ko katrs karš neizbēgami nes pasaulei. Mēs
šai saimnieciskajā cīņā nebūsim vājāko skaitā.
Tautsaimnieks»
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139. att. Malkas sagāde un piegāde kurināmā krīzes apstākļos tika noteikta par ikvienas
zemnieku saimniecības pienākumu. Malkas vezumu pārvadāšana zirgu kamanās. (LKFFDA,
13562P)

jārēķinās ar grūtību pieaugšanu
Cenu inspektors A. Elpers mums izteicās (BZ 25.01.1940.):
«Piecu mēnešu laikā kopš kara sākuma pasaules tirgū cēlušās gandrīz visu svarīgāko preču cenas. Salīdzinot ar pag. gada augustu, vairuma cenas kokvilnai pieaugušas par 68 proc., svinam – 57 proc.,
kazeinam – 53 proc., liniem – 50 proc., linu eļļai – 45 proc., kviešiem – 43 proc., kaučukam – 38 proc., oglēm – 32 proc., taukiem –
26 proc., ādām – 20 proc., kokmaterialiem – 19 proc., terpentinam –
17 proc. Ievedot šīs preces, cenu pieaugums vēl lielāks, jo vedmaksas
paaugstinātas. Daudzos gadījumos iespējams apmierināt tikai daļu
preču pieprasījuma, un līdz ar to daudzi ražojumi, sevišķi kara saimniecībai nepieciešamās izejvielas, viegli kļūst par spekulacijas objektu.
Tādēļ cenu kustības uzraudzīšanai sevišķi liela nozīme. Tai jānodrošina daudz maz līdzsvaroti dzīves apstākļi pilsoņiem, sevišķi tiem, kuriem ienākumu avoti nemainīgi – noteikta alga. Otrkārt – jārada droši pamati atsevišķo ražojošo nozaru darbībai. Ārkārtēji apstākļi prasa
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140. att. Darba centrāles vara. 1940. gada janvārī totālā kontrole pār ekonomiku sasniedza
šodien grūti izprotamus apmērus. Privātpersonas nedrīkstēja pieņemt darbā pat mājkalpotāju
bez Darba centrāles atļaujas. (BZ 18.01.1940.)

ārkārtējus līdzekļus to nokārtošanai. Jau daudzkārt runāts par algu
pārkārtošanas nevēlamību strādniekiem un ierēdņiem. Piedzīvojumi
rāda, ka, pārkārtojot algas, preču cenas parasti aug straujāk, un līdz ar
to visvairāk cieš aprindas ar noteiktiem ienākumiem – t. i. strādnieki
un ierēdņi. Algu pārkārtošana vien nevar mīkstināt plašāku aprindu
saimnieciskās grūtības. Ja neizdodas līdzsvarot importu ar eksportu –
ja par ievedamām precēm jāmaksā daudz vairāk nekā saņem par eksporta precēm, tad skaidrs, ka šādā ceļā tautsaimniecībai sagādātie zaudējumi sadalami uz plašākām pilsoņu aprindām, ievērojot vislielāko
taisnīgumu. Lai gan valdības iestādes pieliek visas pūles eksportu preču iespējami izdevīgākai izvērtēšanai, mums noteikti jārēķinas ar saimniecisko grūtību pieaugšanu. Sekojot principam par grūtību iespējami
taisnīgu sadalīšanu, cenu uzraudzība atturēs pirmās nepieciešamības
preču sadārdzināšanos arī tad, ja šāda rīcība no privatsaimniecības viedokļa komerciali neattaisnotos. Te atrisinājums iespējams, daļu zaudējumu pārceļot uz ražotājiem un preču sadalītājiem, bet daļu uz vairāk
pieciešamo preču patērētājiem. Šāds jautājuma atrisinājums patreizējos apstākļos uzskatams par pareizu un taisnīgu. Cenu celšanās dažām
precēm kara mēnešos mums bijusi daudz mērenāka nekā ārvalstīs.
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Tomēr nevajaga arī aizmirst, ka visvairāk nepieciešamās preces – apavus, lielu daļu apģērbu un gandrīz visas pārtikas preces pie mums arī
tagad pārdod par agrākām cenām. Gaļas un tauku cenas un dzīvokļu
īres pat ievērojami samazinājušās. Tādā kārtā nepieciešamākās vajadzības iespējams apmierināt arī ar veciem ienākumiem un jāsašaurinas
vienīgi pieciešamāko preču patēriņā.»

Cīņu un ieguvumu gads.
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa
vēstījums tautai gadu mijā
(JZ 02.01.1940.)
«Uzticamie un ticīgie latviskās Latvijas celšanas līdzgaitnieki! Atkal
mēs stāvam jauna gada sliekšņa priekšā un pēc nedaudz minutēm, baznīcu zvaniem dimdot, būsim jau to pārkāpuši, atstādami aiz muguras
1939. gadu.
Visi Latvijas valsts mūža gadi ir bijuši darba un darba cīņas gadi,
bet sevišķi to varam teikt par atjaunotās Latvijas gadiem. Pēdējais gads
arī tāds bija, atšķirdamies no iepriekšējiem ar sajūtamāku straujumu,
skarbumu un asumu, ar uzdevumu daudzumu, dažādību un neparastību. Tomēr arī viņš bija ne tikai darba un cīņu, bet arī sasniegumu
un ieguvumu gads. Un neviens uzdevums nav izrādijies stiprāks par
mūsu gribu un spēku, jo 1939. gads vairāk par citiem bija kategoriskas
izšķires un izdares gads.
Vecais gads bija gan spilgtas gaismas, gan dziļas krēslas gads. Gaisma, gaišuma, sasniegumu un ieguvumu avoti, novirzieni un iedarbība
ir bijuši daudzi un dažādi. Krēsla gan gājusi, gan nākusi. Dažas vecās un
senās ēnas aizgājušas mūžīgā zudībā, bet jaunas ienākušas viņu vietā –
kara izcelšanās, kara šausmas, kara tuvums. Miera laika ārējai politikai
bija jāatkāpjas kara politikas priekšā. Ir iekustināti bruņoti spēki, kas
parastiem paņēmieniem vairs nav savaldami. Ierobežotu mērķu vietā
stājusies neierobežojama tieksme visiem līdzekļiem uzvarēt pretinieku.
Kā to jau vēl miera apstākļos varēja paredzēt, izšķirošas būs lielvalstu savstarpējās attiecības, bet mazāko valstu centieni var vienīgi
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141. att. Darba nometnes slaistiem. Tā nav PSRS, tā ir Ulmaņa Latvija 1940. gada februārī,
bet starpība vairs nav jūtama! (BZ 28.02.1940.)

tiekties, lai netiktu ierautas un samaltas kara dzirnavās. No šī bīstamā
likteņa mēs ceram izvairijušies esam, bet – un lai tas būtu pateikts jau
tūliņ – mēs nevaram izvairīties no saimnieciska un jūras kara ietekmes
uz mūsu zemes interesēm. Te mums jo tālāk jo nopietnāk būs jāizveido
mūsu pretestības spējas un izturības spēks. Smelsimies šim nacionalam
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uzdevumam pieredzi un noredzi
pēdējos vienības politikas gados, bet
arī brīvības cīņu laikmetā un gadsimtiem ilgā tautas vēsturē.
Bet nupat minētais jaunais
slogs, kā arī citas jaunradušās dzīves grūtības nedrīkst noslāpēt mūsu
uzņēmību un izturību. Tai jāpaliek
vecajai. Spēkus un drosmi smelties
mēs varēsim, domās pārlaizdami
skatu 1939. gada darbam un panākumiem. Kā iepriekšējos gados, arī
šoreiz es nemēģināšu uzskaitīt visus
svarīgākos sasniegumus; es minēšu
tikai dažus.
1939. gads nesa divus jaunus
svarīgus līgumus: neuzbrukšanas
līgumu ar Vāciju un savstarpējās
palīdzības līgumu ar Padomju savienību. Zemtura čaklība, savu
uzdevumu izpratne un atbildības
apziņa ir nodrošinājusi mums pašu
ražotu maizi, ko, mierā dzīvodami,
baudam, lai spēkus smeltos šodienas un rītdienas darbiem pašu zemē,
pašu valstī. Ražīgu darbību attīstijuši
darba darītāji arī rūpniecībā un citās
nodarbības nozarēs, ieskaitot skolas, profesiju un kulturas nodarbības.
142. att. Cenzūras pastiprināšana.
1940. gada janvārī tika ievērojami pastiprināti
cenzūras aizliegumi attiecībā uz sludinājumiem, būtiski samazinot pilsoniskās brīvības uz
biedrošanos un reliģiskām izpausmēm, kā arī
uz uzņēmējdarbības aktivitātēm.
(VV 23.01.1940.)
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143. att. Darbaspējīgo reģistrācija.
1940. gada maijs. Visiem, kas nav
nodarbināti, ir obligāti jāreģistrējas.
Izmantojot kara laika likumus, valdība
gatavojās nepietiekami nodarbinātos
norīkot obligātos lauksaimniecības
darbos. Nepaklausīgajiem piedraudēja
ar arestu. (BZ 10.05.1940.)
144. att. Cenzūras pastiprināšana.
No 1940. gada 10. marta stājas spēkā
aizliegums izdevniecībām sākt ārzemju autoru darbu tulkošanu. Kad varu
pārņēma tā saucamā Tautas valdība,
tad iztulkotu un neizdotu darbu nebija,
un jaunā vara varēja brīvi veidot savu
grāmatu izdošanas politiku.
(BZ 06.03.1940.)
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145. att. Cenzūras
pastiprināšana.
1940. gada maijā
tika ieviesta lielāka
bardzība Preses
likumā, attiecinot
aizliegumus ne
tikai uz rakstu
saturu, bet arī uz
rakstu izkārtojumu
laikraksta lapā.
(R 19.05.1940.)

Radušies jauni ievērojami profesiju žurnali, skolām izdota vienota
lasamā grāmata, iesākti priekšdarbi svarīgam kulturas darbam par
latviešu dzīves ziņu un latviešu kulturas vēsturi. Taisni šādi fundamentali darbi kulturas laukā ir nepieciešami tādos smagos laikos,
kāds ir pārdzīvojamais. To bija izpratusi valsts kulturas padome savā
pirmajā sesijā gada sākumā. Atvērta Jelgavas lauksaimniecības akademija. 1939. gads deva mums jaunu pilsētas pašvaldības likumu;
pilsētās nodibinātas padomes ar vēsturīgiem uzdevumiem un plašām
tiesībām. Uzsākta Rīgas – Kuldīgas dzelzceļa būve, uzcelts Viestura
tilts pār Lielupi pie Jelgavas. Rīgā armijas ekonomiskam veikalam paplašinātas telpas jaunā iespaidīgā celtnē, finansu ministrijas nams uzņem ministrijas darbiniekus. Rīgā un citur privatā celtniecība sasniedz
augstāko pakāpi. Valmierā pabeidza tiesu namu un divas skolas; vairāk
biedrību un skolu nami pabeigti arī citās vietās. Skolu telpu izbūves
ziņā mēs sākam iet jaunu ceļu, proti, nesašaurinot jaunbūves, straujā
gaitā top izlaboti un šī laika mācību pasniegšanas un veselības prasībām piemēroti vecie skolu nami.
Turpinājās saimniecisko pasākumu pārkārtošana uz sabiedriskas taisnības pamatiem latviešu tautas labā. Šo darbu, kā arī daudzas citas reformas atvieglo nupat noslēgtā vācu tautības pilsoņu izceļošana uz Vāciju.
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146. att. Fotografēšanas aizliegums. Daudzie aizliegumi un
regulējumi, kas tika ieviesti pēc
Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības līguma noslēgšanas, rada
pamatu hipotēzei, ka Latvijas-PSRS
līgumam bija slepens papildu protokols, kurā tika noteikts to iekšējo
pārkārtojumu saraksts, kas bija
jāveic Latvijai. (R 10.01.1940.)

Jāsaka, ka šis notikums ir
viens no svarīgākiem un ietekmīgākiem mūsu dzīves
daudzos gados. Pēc vācu
aizbraukšanas aizslēdzās
visas viņu skolas, biedrības,
nolikvidējās draudzes. Ir
oficiāli atzīts un pateikts –
arī no vācu puses – ka vācu
tautības Latvijas pilsoņu
vairs nav.
Saimnieciskā kopdarbība attīstas un arī 1939.
gadā soļoja uz priekšu plašā gājienā. Lauksaimniecībā paplašinājas
ražu celšanas darbs un
ražošanas pieskaņošanās tirgus prasībām. Iet uz priekšu sabiedriskās, kā vēl arvien saka – socialās likumdošanas izlaušana no vecajām
ciešajām važām. Izkopjot socialās labierīcības pilsētās, lauku dzīvojamo telpu, sevišķi laukstrādnieku dzīvokļu, izbūve veidojas spēcīgi
un plaši. Drīz mēs skaitīsim jau 5000 laukstrādnieku dzīvokļu, kamēr nesen vēl varēja saskaitīt tikko 5 vai 6 simti. Ģimenes piemaksas lauku strādniekiem un darba darītājiem top izsniegtas jau vairāk kā
16.000 bērniem. Kā jauninājums šoruden pienāca klāt ģimenes piemaksas strādniekiem mežu darbos. Vispār jāsaka, ka darba un darbinieku atrašanas jautājums iekārtojas arvien pieņēmīgāki. Kā ļoti svarīgs
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147. att. Paku sūtījumu uz ārzemēm aizliegšana. Pilsoniskās brīvības ierobežojumi
pastiprinājās ar katru mēnesi līdz pat 1940.
gada jūnijam. (JZ 01.03.1940.)

148. att. Aicinājums kļūt par ziņotājiem. Ulmaņa valdība periodiski atgādināja, ka ikviena pilsoņa pienākums ir gādāt, lai tenkotājs
tiktu nodots policijas rokās. (BZ 16.02.1940.)

sasniegums atzīmējams enerģijas ražošanas uzsākšana Ķegumā. Reizē ar
to sagaidami pazeminājumi elektribas tarifos, kas jo sevišķi jūtami būs
lauksaimniecībai.
Ļoti iepriecinoša bija vispārīgā sirsnīgā atsaucība ziedot līdzekļus
valsts aizsardzības fondam. Ziedojumi ienāca novembra mēnesī 2,5 miljoni latu. Sirsnīgs paldies par šo patriotisma un vienības apliecinājumu.
1939. gads mums paliks atmiņā arī ar savām gadskārtu dienām atjaunotai Latvijai, mūsu armijai, aizsargiem, mazpulkiem, universitatei un
citām augstākām mācības iestādēm, arī kulturas iestādēm. Rēzeknē tapa
atklāts Latgales atbrīvošanas piemineklis.
Bet nu nākošais 1940. gads? Neprasīsim, ko tas nesīs, bet prasīsim,
ko mēs paši varēsim viņam dot, un saskaņā ar to tad arī rīkosimies.
Starptautiskie sarežģijumi aug, mazu mierinājumu dod atskanējušās
miera gribas balsis, lai gan arī mēs vēlamies, lai tās nestu augļus. Mums
jāgatavojas, ka pašreizējās grūtības uzreiz vēl nebeigsies, drīzāk tās vēl
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149. att. Izejvielu trūkums. 1940. gada pirmajā pusē sāka pietrūkt praktiski visu izejvielu.
Akciju sabiedrības Oskars Vildenbergs savienotā ādu fabrika. Strādnieki ādu apstrādes un
miecēšanas cehā. Rīga, Bauskas iela 16. (LKFFDA, 12428P)

pieaugs. Grūtības ir eksportā, importā, ievedamo preču dārdzībā, grūtības var celties dzīves izmaksas izdevumu segšanā, darba un nodarbinātības apjoma uzturēšanā. Bet mēs strādājam pie šo jautājumu kārtošanas un grūtību pārvarēšanas. Panākumi apstiprina mūsu rīcības
pareizību, un ar pārdomātu, tālredzīgu un aukstasinīgu rīcību mēs
tiksim uz priekšu arī turpmāk. Protams, mums nedrīkstēs pietrūkt
vīrestības uzņemties un arī panest ierobežojumus un sašaurinājumus
mūsu dzīves līdzšinējās paražās. Bet ar labu gribu un izturību mēs grūtībām pāri tiksim. Galvenais būs sagādāt un nodrošināt pietiekamu
darbu un iztiku.
Taisnība, valsts un pašvaldību 1940. gada budžetos pirmais noteikums būs taupība. Tomēr, cik tālu tas atkarāsies no mums pašiem
vien, svītrojumus raudzīsim ieturēt piemērotās robežās, tā ka lai nodarbinātība no šīs puses netiktu apdraudēta. Tas pats būs jāievēro arī
saimnieciskiem uzņēmumiem. Lauksaimniecībā jaunu rosību radīs
269

150. att. Valsts kontrole pār graudu krājumiem. Izejvielu trūkums un cilvēku dabiskā vēlme
uzkrāt ilgi glabājamas pārtikas rezerves piespieda valdību ieviest kontroli pat pār graudu krājumiem ārpus zemnieku sētām. Veikals 13. Lielā Nometņu ielā 21., Rīga. (LKFFDA, A137-039)

no vāciem pārņemto zemju apsaimniekošanas pārkārtošana. Tas jau
pats par sevi būs svarīgs un plašs uzdevums. Vairāki tūkstoši zemes apstrādātāju iegūs saimniecības. Lielu interesi šinī ziņā pierādījuši lauku
iedzīvotāji visur, sevišķi Latgalē, un daudzi viņu starpā sasniegs savu
mērķi. Vispār jāsaka, ka Latgales novados var vērot vēlēšanos vairāk
spēku ziedot valsts un tēvijas labā, vairāk ļaužu nostādīt derīga darba
vietās, pierādot, ka Latgale pēdējo gadu plaukuma augļus vēlas kopīgos
krājumos ar pārējiem pilsoņiem apvienot un savienot.
Lielisks uzsākums ir arī nodomātie Latgales dziesmusvētki nākamā
pavasarī.
Nav paguruma nekur mūsu zemē un valstī. Visur valda griba
strādāt, darbus veikt, celt Latviju, stiprināt un izdaiļot mūsu valsti,
visur – laukos un pilsētās. Melioracijas darbi iet plašumā, celtniecība
neapstāsies, tikai zinamā mērā nogaidīs izdevīgāku laiku. Iespējas atkal radīsies, jo sauks un aicinās vajadzība un arī pienākumi, arī Rīgā
ne mazāk kā citur, jo nu Rīga varēs pacelties patiesi latviskā gaismā
un daiļumā.
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Mēs darbos esam allaž rādijuši, ka gribam un mākam strādāt, esam
pierādijuši savu tēvzemes mīlestību, gatavību paciest grūtības, gatavību
upurus nest un ziedoties. Tas tā būs arī nākotnē, un tad Latvija, mūsu
patstāvīgā, neatkarīgā Latvija zels un plauks laiku laikos.
Jaunajā gadā labas sekmes visiem darba darītājiem, vislabākās Latvijai! Dievs, svētī Latviju!»

Smagākie pārbaudījumi vēl priekšā
Ārlietu ministra V. Muntera priekšlasijums universitates saimei
(R 13.02.1940.).
Ārlietu ministrs V. Munters vakar universitates aulā nolasīja referatu par kara pirmajiem mēnešiem, skarot arī daudzus ārpolitiskus
jautājumus. Ārlietu ministra priekšlasijumu noklausijās universitates
rektors prof. M. Prīmanis, dekani un citi mācības spēki, kā arī studējošā jaunatne.
Priekšlasijumā ministrs V. Munters starp citu teica:
«Savstarpējās palīdzības pakts ar Padomju Savienību taisni šodien
jau ir spēkā četrus mēnešus – tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai spriestu par
pakta iedzīvināšanas gaitu. Jāliecina, ka abas puses piegājušas šim uzdevumam draudzības un uzticības garā, saskaņā ar oktobrī Maskavā vesto
sarunu vadošām domām. Padomju garnizonu novietošana uz mūsu
teritorijas bija pilnīgi jauns uzdevums priekš abām pusēm. Neskatoties
uz to, tā noritēja plānveidīgi un bez mazākiem traucējumiem.
Ar garnizonu uzturēšanos mūsu zemē ir saistīti ļoti daudzi praktiski
jautājumi, sākot ar pašu novietošanas technisko pusi un beidzot ar apgādes un satiksmes jautājumiem. Arī šeit abas puses saduras ar jauniem
uzdevumiem, kuriem pagātnē nav priekšgadijumu.
Soli pa solim kārtojas atsevišķas lietas un neatrisinamus jautājumus
mēs līdz šim neesam sastapuši. Var izteikt pārliecību, ka arī turpmāk
mums izdosies arvien atrast kopēju valodu, abām pusēm pieejot atsevišķiem jautājumiem ar saprašanās gribu un labvēlību.
Mēs esam uzmanīgi sekojuši ārzemju preses organu komentariem
par 5. oktobra paktu, un es nevaru teikt, ka tie – vismaz pirmā laikā –
mūs būtu apmierinājuši.
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151. att. Ādu krājumu reģistrācija (VV14.03.1940.)

152. att. Rīkojums par
ziepju reģistrāciju
(R 09.04.1940.)

Daudz kas te izskaidrojams ar apstākļu nepārzināšanu, bet vēl vairāk ar zinamos nolūkos vestu propagandu. Pēdējā laikā ārzemju preses
novērtējumi jau ieguvuši citu nokrāsu, jo taču visiem ir redzams, kādā
atmosferā latvju-padomju attiecības attīstas.
Lai pieskārtos diviem galveniem apgalvojumiem, kas laiku pa laikam atkārtojas ārzemju laikrakstos, es gribētu vaicāt, kur tad nu ir
tā sovjetizacija, no kuras mūs vairāk vai mazāk līdzjūtīgi brīdināja?
Un vai vispār ir kāds Latvijas iedzīvotājs, kas varētu teikt, ka Padomju Savienība kaut kādā veidā jauktos mūsu iekšējās darīšanās. Otrs
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153. att. Labības krājumu reģistrācija (R 13.02.1940.)

155. att. Zāļu pārdošanas ierobežojumi (BZ 07.06.1940.)
154. att. Tauku krājumu reģistrācija (VV 06.04.1940.)

151. – 155. att.Ekonomiskais totalitārisms turpinās
arī 1940. gada pirmajā pusē. Valsts pārņem kontroli
pār svarīgākajiem privātiem preču krājumiem.

apgalvojums, kas bieži dzirdēts, ar nožēlu mūs apzīmē par neatkarību zaudējušu protektoratu. Arī te faktiskais stāvoklis, kas taču visiem
pārskatāms, bez liekiem vārdiem pierāda šāda apgalvojuma nepamatotību. Ja vēl norāda uz sekmīgām saimnieciskām un citām sarunām,
kas pēdējā laikā vestas starp abām valdībām un jau devušas taustamus
rezultatus, tad ir iemesls kvalificēt pastāvošās attiecības ar PSRS par
ļoti apmierinošām.
Ir ļaudis, kas saka, ka šiem labvēlīgiem apstākļiem ir tikai pagaidu
raksturs un ka agrāk vai vēlāk mums jārēķinas ar Padomju Savienības
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iekšpolitisko un ārpolitisko spiedienu. Uz kādiem apsvērumiem dibinas tamlīdzīgi pareģojumi, tas ir šo cilvēku noslēpums; valdības piedzīvojumi tos katrā ziņā neattaisno. Valdība ir tais domās, ka 5. oktobra
pakts izriet no abu valstu interesēm, it sevišķi ņemot vērā kara apstākļus
un ka tas noslēgts abpusējā labā ticībā un pilnā respektā iepretim katras
puses suverenitatei.
Tādēļ šeit ir vietā atkārtot Valsts Prezidenta 12. oktobra runā teiktos vārdus: «Mūsu valsts ir patstāvīga un neatkarīga un brīva iekšējā un
ārējā politikā un tāda arī paliks. Mēs paši to tādu uzturēsim.»
Ministrs arī apstājās sīkāki pie Latvijas -Vācijas 1939. g. 30. oktobra
līguma par vācu tautības pilsoņu izceļošanu, teikdams: «Ārkārtīgi svarīgs notikums ir iekšpolitiskā, ir ārpolitiskā, ir saimnieciskā un var
teikt vēsturiskā nozīmē bija 1939. g. 30. oktobra līgums par vācu
tautības pilsoņu izceļošanu. 15. decembrī bija noslēgta izceļošanas
akcija un, pateicoties Vācijas sūtniecības enerģiskai rīcībai, izceļotāju disciplinai un mūsu iestāžu priekšzīmīgai darbībai, ne tikai tepat
45.000 cilvēki atstājuši mūsu zemi, bet ir aizvesti arī visa izvešanai
atļautā kustamā manta.
Izvešanai neatļautās kustamās mantas likvidacijai līgums paredz
termiņu līdz 15. maijam un nav ne mazāko šaubu, ka šis uzdevums
būs veikts laikā.
Lauku nekustamā manta 45.000 ha apmēra kopplatībā jau pārgājusi Vispārējās lauksaimniecības bankas rīcībā un atliek tikai no lauku
īpašumu kopvērtības atvilkt hipotekarus un citus apgrūtinājumus un
vērtības starpību bezprocentu parādzīmēs nodot Utagam.
Līdzīgā veidā ievadītas sarunas starp Latvijas kreditbanku un Utagu
par pilsētu nekustamo īpašumu globalu pārņemšanu. Ja šīs sarunas noslēgsies ar panākumiem, tad arī šai jautājumā būs radīts skaidrs nokārtojums. Par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem vienošanās jau
panākta 8. decembrī, atstājot 46 uzņēmumus Latvijā tālākai darbībai,
17 uzņēmumiem nosakot likvidacijas termiņus starp 15. janvari un 1.
aprili un visus pārējos, ap 800 uzņēmumus (neieskaitot sīktirdzniecības
un amatniecības uzņēmumus) nododot tūlītējai likvidacijai.
Ar bezpeļņas organizaciju likvidaciju nav nekādas grūtības, jo tās
likvidējamas pēc Latvijas likumiem un to nekustamās mantas likteni
izlemj sabiedrisko lietu ministrija. Diezgan sarežģīts ir uzdevums, kas
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veicams latvju-vācu paritarai komisijai par kulturalo
vērtību sadalīšanu, bet arī
šīs sarunas virzas sekmīgi uz
priekšu.zTā tad var teikt, ka
lielos vilcienos līgums izpildīts un izvests un 15. maijā visi materialie jautājumi
būs galīgi nokārtoti. Tad
atliktu vēl panākt vienošanos arVācijas valdību par
likvidacijas rezultātā realizēto sumu pārvešanu, vai lie- 156. att. Mēnesis aresta par nelikumīgu petroleju.
tojot svešvārdu – transferu. Vienlaikus pastiprinājās sodu pielietošana pret ekototalitārisma likumu pārkāpējiem. Mēnesi
Transfers notiks ar papildu nomiskā
arestā varēja piespriest par ﬁktīvu pierakstīšanos
eksportu vai citādā veidā un dzīvoklī bez elektrības, lai iegūtu petrolejas talonus.
pie attiecīga līguma noslēg- (BZ 01.05.1940.)
šanas būs jāņem vērā Latvijas saimnieciskās iespējamības un tirdzniecības un maksājumu bilances
stāvoklis. Kara apstākļi nav labvēlīgi plašākām transfera operācijām, bet
mēs ceram, ka Vācijas valdība sapratīs mūsu stāvokli un izrādīs mums
attiecīgo pretimnākšanu.
Runas noslēgumā ministrs teica: «Kara pirmie mēneši mums atdarijuši acis uz lielām nacionalām un socialām pārvērtībām, kas raksturo
tagadējo laikmetu un kuras mēs šķietamā miera posmā, kas faktiski bija
atkāpšanās sprīdis pēc pēdējās sadursmes, bijām tā kā mazliet aizmirsuši. Šie kara mēneši mums arī pamazām atver acis uz nākotni un mēs
sev jautājam: vai Eiropas civilizacijas pagrimšana, ko mēs neizbēgami
paredzam, ir patiesi attaisnojams iznākums, salīdzinot ar priekškara
stāvokli? Un mēs tālāk sev jautājam – vai tad vismaz šī lielā sadursme
beigsies ar paliekoša miera uzvaru? Atbildei šodien vēl jāizpaliek, bet tā
agrāk vai vēlāk tiks dota.
Mums jāiet vēl tālāk un jāvaicā: kāda ir mūsu tautas un mūsu valsts
nostāja šai karā un tā atraisītā spēku un ideju sadursmē! Mūsu tagadējais stāvoklis pierāda, ka līdz šim mēs esam varējuši vai pratuši pieturēties pie savas politikas pamatprincipa – mūsu patstāvīgās nacionālās
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157. att. Elektriﬁkācija. Vienlaikus turpinājās darbi valsts ekonomiskās attīstības
veicināšanai. Tieši Ulmanis iezīmēja pirmo augstsprieguma maģistrāļu virzienu.
Vietēji ražotai elektrībai bija nozīmīga loma importa plūsmas samazināšanā, jo ļāva
importēto petroleju aizstāt ar Daugavas ūdens saražoto elektrību, kuru varēja lietot
apgaismojumam. (JZ 16.03.1940.)
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158. att. Degvielas trūkums. Lai gan vietējās degvielas – latola – sastāvā gandrīz trešdaļu veidoja etilspirts, degvielas rezerves izsīka jau 1940. gada maija beigās. Valdība izdeva rīkojumu
atteikt degvielas uzpildi pat tie kuģiem, kas uz Latviju vēl turpināja vest preces un izejvielas.
Dzelzceļa platformas ar degvielas cisternām Rīgas dzelzceļa stacijā. (LKFFDA, 12440p)

eksistences nodrošināšanas. bet smagākie pārbaudījumi mums vēl
stāv priekšā. mums vēl ne vienu reizi vien būs jāatbild uz liktenīgo
jautājumu: vai šī patstāvīgā nacionalā eksistence ir patiesi mūsu
tautas augstākais mērķis, uz kuru tiecas svētākie centieni? arī tad,
ja šī eksistence būs sūra un grūta?
Arī tad, ja par to būs jānes upuri? Arī tad, ja par to būs jācīnas?
Un lūk, uz šiem jautājumiem es gribētu atbildēt paļāvīgi: Jā! Nekādos apstākļos brīvā latviešu tauta neatkāpsies no savas tagadējās nostājas un ticības apliecinājuma. Bez nesveramā un neatsveramā spēka, kas
slēpjas tautas vienprātībā, mēs varam smelties iedrošinājumu vēl mūsu
nacionalās un sabiedriskās strukturas veselīgumā.
Nacionalā dzīve Latvijā izgājuši no primitīvu un neskaidru jūtu
plāksnes un droši, plaši virzas pa radošas, īpatnējas kulturas ceļu. Izglītība un māksla pie mums stāv uz līmeņa, kas var nostāties blakus
tautām, par kuru nacionalā gara patstāvību neviens nešaubas.
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Un ja iedomājamies
mūsu sabiedriskās problemas, tad atkal drīkstam mierīgu sirdsapziņu teikt, ka mūsu zemē
sabiedriskā taisnība ir
ne tikai augstākā cieņā, kā vienā otrā valstī,
kas no laikmeta prasībām un pārmetumiem
atpērkas ar politiskās
labdarības dāvanām un
formulām, bet ka arī
konkreti
sasniegumi
liecina par sabiedriskās
taisnības pastāvīgu nostiprināšanos. Šīs auditorijas priekšā es drīkstu
varbūt vēlreiz kā spilgtu
piemēru pieminēt valdības likumus par arodizglītības un augstskolas
izglītības veicināšanu,
kādiem pēc sava vēriena līdzīgu nav nevienā
valstī.
Bet tas ir tikai viens
virziens, kurā izpaužas
Latvijas
sabiedriskās
taisnības politika. Varētu atgādināt izlīdzināšanas politiku starp
lauku un pilsētas dzīvi,
kurā mūsu Prezidents
ir bez pārspīlējuma
uzlūkojams par vienu

159. att. Metālu «bads». 1940. gada maijā saimnieciskā
situācija kļūst dramatiska. Tiek noteiktas «bada» devas
rūpniecības apgādē ar metāliem. (R 24.05.1940.)
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160. att. Brīdinājums par akmeņogļu tirdzniecības pārtraukšanu privātajiem iedzīvotājiem.
Bargā ziema iznīcināja visus krājumus, bet cerētās piegādes no PSRS aizkavējās vai tika apzināti kavētas, lai novestu valsti līdz izmisuma slieksnim. 1940. gada jūnija sākumā valdība bija
spiesta paziņot, ka nākamziem akmeņogles privātie lietotāji vairs nesaņems. (BZ 07.06.1940.)

no modernās sabiedriskās zinātnes dedzīgākiem un neatlaidīgākiem
celmlaužiem, kura mācības un rīcību vēl vērtēs īstā pilnībā nākamās
paaudzes.
Viens ir skaidrs – katra diena mums liecina, ka pareizi bija Prezidenta pirmās runās pēc 1934. g. 15. maija vairākas reizes atkārtotie
vārdi – mēs esam tie, kas ejam uz priekšu. Tas prasa upurus un cīņas,
tas prasa pastāvīgu atteikšanos no romantisma un konservatisma, kas
zemnieku tautai nemaz nenākas tik viegli, bet tas dod arī drošu apziņu, ka viss tiek darīts, lai soļotu laikmeta solī un lai latvju tautai bez
neatņemamas cīņu pilnas pagātnes būtu nodrošināta arī lielu darbu un
paliekamu panākumu bagāta nākotnē.»
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161. att. Latvijas bankrots. Lēmums
turpmāk neuzpildīt ārvalstu kuģus ar
degvielu ir fatāls, jo nozīmēja, ka izejvielu
un preču plūsma uz Latviju vēl vairāk
samazināsies. (BZ 30.05.1940.)

162. att. Aizliegums pārdot veļas ziepes.
Izejvielu pietrūka katastrofāli. Augkopības
un lopkopības taukvielas, bija nepieciešamas ne tikai pārtikai, bet naftas produktu
trūkuma apstākļos kļuva par galveno
izejvielu smērvielu un ziepju ražošanā.
Taukvielu un sārmu trūkuma dēļ valdība
pārtrauca apgādāt privātpersonas ar veļas
ziepēm. (BZ 05.06.1940.)
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Maskava ir pavisam cita kā senāk
Jāņa Grīna iespaidi par Maskavu (BZ 05.06.1940.).
«Tais 4 diennaktīs, ko aizlaidu Maskavā, tuvāk ietiekties, vairāk
iedziļināties turienes visai īpatnējā dzīvē, protams, nebija iespējas.
Tāpēc iespaidi uzkrājušies vairāk no ārējā, no tā, kas tūdaļ duras
acīs. Tā kā pagājušo pavasari man bija izdevība tāpat pabūt vairākās
Rietumeiropas metropolēs, tad saprotama un dabīga turpmākā salīdzināšanas tieksme.
«Uz Maskavu, uz Maskavu!» sauc Antona Čehova lugas «Trīs
māsas» beigās šīs māsas. Tas jau priekš kara bija krievu jaunatnes
censoņu u. t. t. sauciens. Maskava ne tikai atrodas Eiropas Krievijas
pašā vidū. tā ir arī milzīgs saimniecisks, kulturals, bet, kopš oktobra
revolucijas, pa otram lāgam – arī politisks centrs. Te tagad darbojas
augstākā padome (parlaments) un tautas komisaru padome (valdība), te atrodas daudzas citas centralas iestādes. Maskavas iedzīvotāju
skaits, kas priekš kara sasniedza kādus 1.300.000, tagad ir vairāk kā
trīskāršošjies (4.300.000).
Viss tas, protams, jau stipri vien pārgrozijis dzīves apstākļus. Kur nu
vēl jaunā iekārta! Maskava ir pavisam cita kā senāk.
Maskavu pārbūvē pēc plana. Nolemts, ka iedzīvotāju skaitu nelaidīšot pāri par 5 milj. cilvēku, jo pārāk liels pilsētas organisms nevēlams
un neērts. Milzu lielpilsētā, par kādu izaug Maskava, nepieciešama cita
architektonika – ar lielām, platām maģistralēm, ar noteiktiem jauniem
rajoniem. Tāds Maskavas pārbūves plāns tiešām izstrādāts.
Maskavā paplašina ielas. Tā, piem., agrākā Tverskaja, kas ved no
Baltkrievijas stacijas uz centru un tagad pārdēvēta par Maksima Gorkija ielu, ir stipri paplašināta. Vairākas ēkas, to starpā Maskavas pilsētas valdes ēku, vienkārši atbīda nostāk ar sevišķu domkratu palīdzību,
līdz ar visu fundamentu. Pa atbīdīšanas laiku pat ļaudis paliekot mājas
dzīvokļos. Tas ir paņēmiens, ar ko maskavieši lepojas, jo viņiem sevišķi
patīk jauns un nebijis.
Maskavā daudz jaunbūvju. Nevaru un laikam arī būtu lieki nosaukt
svarīgākās jaunbūves, bet vienu varu sacīt – to ir daudz. 6 – 7 stāvu celtnes,
modernā stilā, izaugušas kā centrā, tā periferijā. Iesākta grandioza Padomju nama celtne, kas būšot vairāk kā 400 metru augsta, ar 100 metru
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163. att. Ekonomikas krahs. Rīkojums sašaurināt ražošanu bija saprātīga izeja, jo rūpniecībai
nebija izejvielu un kurināmā. (BZ 25.05.1940.)
164. att. Ekonomikas krahs.
1940. gada maijā tiek dots
valdības aizliegums pieņemt
darbiniekus rūpniecībā. (R
05.05.1940.)

augstu Ļeņina statuju
vēl augšā; nams būšot
gatavs 1945. gadā. Slavenā Kremļa siena, kas
celta no ķieģeļiem un
ir ar raksturīgiem robiņiem augšā, tagad vēl ārpusē visapkārt apstādīta
prāvām, paretām eglēm,
kas piešķir visai oriģinalu izskatu. Ielas Maskavas centrā – asfaltētas
un uzturētas pietiekamā
tīrības stāvoklī. Pa tām
riņķo tramvaji, autobusi, troleibusi, auto. Kustība apmēram tāda pati
kā Berlīnē vai Parīzē.
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165. att. Ekonomikas krahs. Ražošana bija jāsamazina, bet strādnieki tika mudināti vasarā
strādāt lauksaimniecības darbus. Rīgas tekstilfabrika Baltā ielā. Fabrikas iekšskats –
uzkārstuve, Rīga. (LKFFDA, A108-46)

Varbūt Elizejas laukos ir privato auto un taksametru vairāk. Maskavas
lepnums ir jaunais metropolitens, kas oficiali saucas «biedra Lazara Kaganoviča vārda metro». Šis tiešām ir brīnišķīgs, moderns apakšzemes
ielu dzelzceļš ar lielām, ērtām, labi ventilētām stacijām. No tā izbūvēta
vēl tikai mazākā daļa.
Vārdu sakot, Maskavas izbūvei, kura vēl nebūt nav galā, nav žēlots
ne darbs, nedz līdzekļi. Maskavas valdība grib realizēt tādu vai līdzīgu
celtniecību visā savā milzīgajā valstī, un metropole rāda tam paraugu.
Krievijas milzīgie resursi likti lietā bez žēlastības.
Kā minēts, Maskavā daudz iedzīvotāju un tas saredzams ielās, laukumos un visur kur. Par viņu mājas dzīvi nevaru neko sacīt, jo nebija
izdevības to novērot.
Ļaudis tek kā skudras, un mums, iebraucējiem, duras acīs sekošais.
Ļaudis ir ļoti disciplinēti, lietišķi, steidzīgi. Neredz slaistu, piedzērušu, ķildnieku, kādu agrākajās krievu pilsētās netrūka. Maskavieši pārvērtušies. Bārdaiņu Maskavā redz mazāk nekā Rīgā, piedzērušu tāpat.
Dzērājus savācot un nogādājot slimnīcās vai citādi izolējot. Bet ļaudis
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nav jautri. Ja Berlīnē steidzīgais pūlis ir it kā saīdzis, drusku nikns, bet
Parīzē viegls un vieglprātīgs, tad Maskavā tas ir visumā padrūms, bet arī
pašapzinīgs. Pie teatru ieejām un citur, kur lielāka drūzmēšanās, tomēr
pati no sevis izveidojas kārtība vai vismaz draudzīga iztikšana.
Maskavā neredz baskāju nedz vīžaiņu. Visi ir kārtīgi un it kā no
jauna apģērbti un apauti. Bet viņu apģērbs, vismaz mums, šķiet, savāds. Ir izdalīts, izsniegts standartapģērbs, pie tam visiem puslīdz vienas
kvalitates kā auduma, tā citādā ziņā. Šo apģērbu nēsātājam drēbnieks
nav ne piegriezis, nedz pielaikojis. Sevišķi tas duras acīs pie sievietēm.
Redzami gan daži ateljē, kas grib nākt maskavietēm šai ziņā talkā.
Vīrieši nēsā parastos svārkus (pidžakus), tumšu pletkreklu, šlipsi. –
Paretam redzam arī vienu otru raksturīgu cittautieti savā nacionalajā,
tērpā, kas tomēr pazūd raksturīgajos maskaviešos. Visādā ziņā pēdējie
ir tagad it kā kāda jauna lielpilsētnieku formacija. Masa ir pavienmuļa,
jo ārējā izskatā un apģērbā maz individualizācijas.»

Ulmaņa atvadu runa 1940. gada 15. maijā:
«Nākamās dienas prasīs daudz no mums visiem»
(BZ 16.05.1940.)
«Atjaunotās Latvijas ieiešana jaunā darba gadā sakrīt ar drūmu notikumu un smagu pārbaudijumu laiku tautām un valstīm. Mūsu vēsture mūs
pieradinājusi pie kara nežēlības, bet taisni mūsu pašu tautas piedzīvojumu
dēļ mēs nevaram bez dziļa saviļņojuma, bez sirsnīgas līdzcietības dzirdēt
ziņas par kaujām, kas prasa asiņu upurus un nes postu daudzām zemēm.
Priekš viena gada šinī brīdī es teicu: vērsīsim skatu nākotnē, piegriezīsim domas nākotnes uzdevumiem, paliksim stipri, paliksim nelokami
ticībā savam darbam, tad būsim un paliksim uzvarētāji visos laikos.
Jo ir mums tikai viens, visiem kopīgs mērķis – mūsu tēvijas Latvijas
labklājība, stiprums, varenība un drošība. Šīs apņēmības garā esam arī
pagājušā gadā strādājuši, es un visa valdība, bet vēl vairāk – ar gandarijumu un pateicību es varu liecināt: arī visi darbinieki un visa tauta,
katrs savā vietā un darbā.
Vienības doma ir dziļākas saknes laidusi, pienākuma un atbildības
apziņa ir augusi, ceļš no vārdiem līdz darbiem ir apbrīnojami saīsinājies.
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Svarīgais aicinājums – pašu zemē pašu arājs – arī plašākā nozīmē
tuvojas piepildijumam, par ko gādā pastāvīgie darba darītāji laukos un
pilsētās; par to gādā arī jaunatne. Ja priekš viena gada 15. maija svinību
stundās pilsētu strādnieku pārstāvis man apliecināja, ka strādnieki gatavi
sekot 15. maija vienības idealam un tēvzemes aicinājumiem, tad šogad
piedzīvojām solijuma jo spilgtu izpildījumu. Tas bija ziemā, tas ir tagad –
labprāt darbā ar strādīgām rokām visur, kur darbs sauc darītāju.
Priekš gada es jaunatnei aizrādiju, lai viņa izjustu un apzinātos 15.
maija saturu, nozīmi un aicinājumu. Un šogad, pirmam saucienam
atskanot, jaunatne darbos to pierāda. Vienībā, kopībā, ne tikai katram
par sevi domājot, viņa iet ar sirsnību un sparu palīgā tautai, valstij, kur
var, kā var.
Un tas pats it visur, visās nodarbības nozarēs, laukos un pilsētās. Arī
valdība ir strādājusi, vadīdamās no tautas labklājības un valsts drošības
prasībām. Mūsu darbs nav palicis bez panākumiem, jo ir veikti daudzi
svarīgi darbi un uzdevumi. Sasniegumi un ieguvumi jums un visiem ir
pārredzami un zinami. Saimnieciskā laukā, neskatoties uz visām kara
laika un blokades grūtībām, šķēršļiem un kavēkļiem, mēs esam saglabājuši iespēju ražīgi strādāt, un ar panākumiem vainagojas mūsu piespiešanās un pūles iztrūkstošo ievedpreču vietā likt pašu zemes mantas
un ražojumus.
Kulturālā ziņā mēs stāvam uz plašākiem un stiprākiem un patstāvīgākiem pamatiem kā jebkad agrāk.
Daudz esam sasnieguši valsts aizsardzībā. Droši savās vietās stāv
mūsu bruņotie spēki un to cīņās rūdītie priekšnieki un aiz viņiem zeme
un tauta, kā to izteic jaunais valsts aizsardzības likums.
Mūsu attiecības un sadarbība ar kaimiņiem ir vislabākās.
Pie agrākiem līgumiem, kas noteica mūsu tautisko nostāju un nostiprināja mūsu drošību un draudzību ar kaimiņiem, kā jaunākais klāt
nācis savstarpējās palīdzības pakts ar Padomju Savienību. Šis pakts uzliek pienākumu abām pusēm, un runājot par pakta izpildīšanos, es
apzinīgi varu atkārtot, ko es pateicu pagājušā gada oktobrī, tūliņ pēc
pakta noslēgšanas, proti: paktā paredzētos pienākumus mēs apņemamies pildīt, un mūsu piedzīvojumi ar miera līgumu un neuzbrukšanas
paktu dod mums vajadzīgo pamatu ticēt, ka arī Padomju Savienība
pildīs parakstīto līgumu.
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166. att. Par pirkumu – atzīme pasē. Rūpniecības sabrukums un preču trūkums piespieda
valdību ieviest radikālu normēto apgādi uz
apaviem un apģērbu. (R 18.06.1940.)
167. att. Ekonomikas krahs. 1940. gada maijs ir
brīdis, kad valsts faktiski tuvojas bankrotam. Tiek
pieņemts lēmums atlaist 30% tautsaimniecībā
strādājošo un aizliegt šajā nozarē kādu pieņemt
darbā līdz 1940. gada 15. oktobrim. Tiek
pieņemts lēmums, ka ikvienam valsts sektorā
strādājošajam ir trīs mēneši jānostrādā lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka valsts «iegāja» karā
bez resursiem, un nonāca līdz ekonomiskajam
kolapsam deviņu mēnešu laikā, pat nepiedzīvojot
karadarbību savā teritorijā. (R 25.05.1940.)
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168. att. Par pirkumu – atzīme pasē. Pēdējie Ulmaņa valdības lēmumi nebija pasaules valstu
valdībām adresēta informācija par Latvijas okupāciju, bet gan radikāli apavu un apģērbu pirkumu ierobežojumi, pieprasot obligātu atzīmi par pirkumu pases 28. lappusē. (JZ 18.06.1940.)

Un līdzšinējie vērojumi, kā arī padomju valstsvīru atzinumi to apstiprina. Arī mēs labā ticībā pildām ar līgumu uzņemtos pienākumus
un darīsim to arī turpmāk.
Arējā politikā vispārīgi un it īpaši miera nodrošināšanas darbā mūsu
rīcība ir bijusi skaidra un noteikta, turēdamās mūsu spēka un iespēju
robežās.
Skaidra un noteikta mūsu rīcība ir bijusi arī iekšējā politikā, un ne
es, ne arī valdība, neesam vairījušies no skarbas un asas rīcības, kur tas
bijis vajadzīgs – un tā tas paliks arī nākotnē. Vēl jo vairāk es to gribu
uzsvērt tādēļ, ka nākotne var nest vēl smagākus pārbaudījumus un
lielākas grūtības kā līdz šim piedzīvotās.
Stiprai vajadzēs būt valdībai, bet stiprai būs jābūt arī tautai un katram pilsonim. Izturības spēku un uzvaras ķīlu arī šoreiz atradīsim mūsu
vienībā un vienotībā, lai cik lielus upurus nāktos nest, apzinoties, ka
bez tēvijas drošības un labklājības nevar būt arī atsevišķiem cilvēkiem
ne drošības, ne labklājības.
Mums cīņa ar kara ieročiem ir aiztaupīta, bet arī mums neizbēgama cīņa ar gara un gribas ieročiem. Un arī šai cīņai gataviem būt es
aicinu ikvienu un ikkatru.
arī šai cīņā lai uzvaru gūtu, nepieciešami būsat jūs visi, modrības, izturības un pašaizliedzības bruņās tērpti.
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169. att. Gumijas fabrikas «Varonis» strādnieces šķiro galošas. Lielu daļu ļaužu 1940. gada
18. jūnijā vairāk uztrauca nevis tanki ielās, bet gan problēmas ar kurpju pāra pirkumu reģistrāciju pasē. (LKFFDA, 12489P)
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170. att. Apģērbi un audumi. Sākoties karam, kokvilnas audumi kļuva par deﬁcītu, jo kokvilna bija nepieciešama gan bezdūmu pulvera un sprāgstvielu, gan militāro formu ražošanas
vajadzībām. 1940. gada pirmajā pusē tika noteikti stingri audumu tirdzniecības ierobežojumi,
nosakot maksimālās peļņas normu un, beigu beigās, stingri reglamentējot audumu un apģērbu
pārdošanu. Rīgas patērētāju biedrības «Vienība» manufaktūras veikals Brīvības ielā 70. Pircēji
veikalā. (LKFFDA, A137-166)

Tikai kopoti, vienoti un pilnīgi organizēti visas tautas spēki un līdzekļi būs pietiekami saimniecisko un kulturālo uzdevumu veikšanai,
patstāvības un neatkarības nodrošināšanai.
nākamās dienas prasīs daudz no mums visiem. Un pareizi teicis
profesors A. Švābe, aizrādīdams, ka tauta no katra sava locekļa, valsts
no katra sava pilsoņa blakus un pāri visam citam var prasīt sev arī viņa
domas un sirdi, var prasīt, lai viņa sirds kaist līdz ar tautas priekiem un
bēdām, var prasīt, lai nacionalā aktivitate pievērstos mums pašiem un
tās sauksme būtu – augt uz lielāku pilnību, var atgādināt, ka cilvēks,
ka cilvēka gars piešķir katram laikam tā nepārprotamu īpatnību; var
atgādināt, ka katra īpatņa dzīvošanai ir vienīgi tik daudz vēsturiskas
jēgas, cik tā tieši vai netieši ir kalpošana tautai; var prasīt, lai katra
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īpatņa, katras grupas labums, lai cik svarīgs tas izliktos, vienmēr
piekāptos tautas un valsts labuma priekšā.
Es saku: patiesi, viss tas ir nepieciešams uzvarai un vēl jo vairāk, jo
grūtāka un ilgāka cīņa.
Tāpēc mans sauciens un aicinājums nākotnei ir – vēl ciešāk saslēgsimies nesalaužamā gribā vienībai, vienotībai, bez zūdīšanās, bez
baiļošanās, bez šaubīšanās, drosmē, spēkā un ticībā.
Un mēs izturēsim pārbaudijumos un cīņās, mēs uzvarēsim un
pastāvēsim, lai visā nākotnē stipra un droša paliktu mūsu valsts
Latvija.»

Ulmanis PSRS vēstniekam: «Es un mana
valdība visiem spēkiem atbalstīsim
Jūs Jūsu uzdevuma pildīšanā!»
Šorīt akreditējās Padomju Savienības jaunais sūtnis. (BZ
08.05.1940.)
«Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis Pilī šorīt pl. 11 svinīgā akreditēšanās audiencē pieņēma jauniecelto Padomju Savienības sūtni
Vladimiru Derevjanski, kas Prezidentam iesniedza savas pilnvaras.
Svinīgajā audiencē klāt bija ārlietu ministrs V. Munters, ārlietu ministrijas ģeneralsekretārs M. Nukša ar atbildīgiem darbiniekiem,
kara ministrs ģen. K. Berķis ar ģeneraļiem. Jaunais sūtnis Pilī ieradās
ārlietu ministrijas protokolšefa V. Olava pavadīts. Pils pagalmā bija
karavīru goda sardze.
Savā runā Padomju Savienības sūtnis norādija, ka viņa valdība vienmēr rupējusies par draudzīgu un labu kaimiņu attiecību izveidošanu
starp padomju tautām un latviešu tautu. Droši pamati šīm draudzīgām
attiecībām abu tautu un valstu starpā bija likti jau ar 1920. gada 11.
augusta miera līgumu.
«Jauns posms labu kaimiņu attiecību attīstībā starp Padomju Savienību un Latvijas republiku sākās 1939. g. 5. oktobrī, parakstot savstarpējās palīdzības paktu,» – uzsvēra sūtnis – «kuram ir ārkārtīgi svarīga nozīme ne tikai savstarpējās drošības nostiprināšanā, bet arī miera
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uzturēšanā un nostiprināšanā tai Eiropas daļā, kas pieskaras Baltijas
jūrai, sevišķi tagadējā kara apstākļos.
Iesniedzot Jums akreditacijas dokumentus, ar gandarijumu varu
konstatēt, ka pusgads, kas pagājis kopš savstarpējās palīdzības pakta
noslēgšanas starp mūsu valstīm, devis pozitivus rezultatus, un ka šis
pakts sekmējis un sekmē kā Padomju Savienības, tā Latvijas republikas
starptautisko poziciju nostiprināšanu.
Līdztekus politisko attiecību attīstībai, paplašinājās un nostiprinājās arī saimnieciskie sakari starp Padomju Savienību un Latvijas republiku, kam drošs pamats bija likts ar tirdzniecības līguma noslēgšanu
1933. gadā.
Uz politisko un saimniecisko attiecību pamatiem paplašinājās arī
kulturalie sakari. Šai laukā gūtie neapšaubāmie panākumi sekmējuši
tuvināšanos starp padomju tautām un latvju tautu.»
Valsts Prezidents atbildes runā atzīmēja līdzšinējā sūtņa I. Zotova
sekmīgo darbību latvju-padomju draudzīgo attiecību izkopšanā, izsakot pārliecību, ka šīs attiecības joprojām attīstīsies savstarpējās uzticības
un labvēlības garā. – Latvju-padomju attiecību vēsture kopš vairāk kā
divdesmit gadiem liecina par arvien pieaugošu savstarpēju saprašanos
un draudzību starp abām valstīm un viņu tautām, un kuru uzturēšanai
un izveidošanai Latvijas valdība arvien veltijusi un turpinās veltīt visu
vajadzīgo ievērību un pūles.
«Tāpat kā labas kaimiņu attiecības starp mūsu valstīm jau agrāk bija
ievērības cienīgs faktors miera nostiprināšanai Ziemeļaustrumu Eiropā
un Baltijas apgabalā,» – tālāk teica Valsts Prezidents – «tā arī 1939.
gadā 5. oktobra Savstarpējās palīdzības pakts ir ienesis jaunu svarīgu
elementu vispārējā drošībā mūsu valstu kopīgā ģeopolitiskā telpā un
ar to – kā Jūs to pareizi atzīmējāt – palīdzējis un palīdz stiprināt ir
Latvijas, ir Padomju Savienības starptautiskās pozicijas. Es atzīmēju. ar
patiesu gandarijumu Savstarpējās palīdzības pakta līdzšinējo sekmīgo
iedzīvināšanu un abu pušu lojalo un stingro turēšanos pie principiem,
kas deklarēti gan pakta 5. pantā, gan pakta parakstīšanas gadijuma vestā sarunā starp Padomju Savienības vadošiem valstsvīriem un manas
valdības pilnvarotiem.
Tādā veidā stiprināta savstarpēja uzticība un veicināta mierīga
draudzīga sadarbība, kas savukārt palīdzējis sasniegt agrāk ievadītos
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171. att. Aicinājums sagatavoties vēl smagākiem pārbaudījumiem. Savā runā par godu 15.
maija sestajai gadadienai Kārlis Ulmanis pravietiski teica: «Vēl jo vairāk es to gribu uzsvērt
tādēļ, ka nākotne var nest vēl smagākus pārbaudījumus un lielākas grūtības kā līdz šim piedzīvotās.» (LKFFDA, A205-001)

saimnieciskos un kulturalos sakaros apsveicamu uzplaukumu. Tāpat
es dalu pilnā mērā Jūsu ieskatus pār draudzīgā kontakta nozīmi starp
abu valstu armijām.
Šādos apstākļos Jums, sūtņa kungs, jaunā amatā stājoties, atveras
netikai plašs, svarīgs un atbildīgs, bet arī pateicīgs darba lauks, un es
priecājos dzirdēt no Jums apliecinājumu pielikt visas pūles patiesi draudzīgo attiecību nostiprināšanai un tālākai izkopšanai starp Latviju un
Padomju Socialistisko Republiku Savienību.
Jūs variet būt pārliecināti, ka es un mana valdība visiem spēkiem
atbalstīsim Jūs Jūsu uzdevuma pildīšanā, kas sev sprauž par mērķi abu
valstu auglīgu sadarbību, savstarpējas drošības nostiprināšanu un miera
uzturēšanu.»
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Ierēdņiem atvaļinājumi izlietojami
strādāšanai lauksaimniecībā
Svarīgi ministru kabineta vakardienas sēdes lēmumi un atzinumi
(BZ 07.06.1940.).
«Valsts un Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa vadībā Pilī vakar notika ministru kabineta sēde, kas turpinājās 9 stundas. Prezidents ministru kabinetam ziņoja par savu braucienu uz pamatskolu atlaidēm
Augšzemgalē. Tāpat arī ministri ziņoja par piedalīšanos skolu atlaidēs
dažādos valsts novados.
Ministru kabinets pieņēma svarīgus papildinājumus valsts civildienesta likumos un pilsētu pašvaldības darbinieku dienesta likumu. Ar
tiem noteikts, ka valsts un pašvaldības dienestā pieņems un iecels vienīgi tādus, kas pēdējos 3 gados vismaz 3 mēnešus strādājuši laukos vai
arī bijuši saimnieciskā dienestā. Šiem darbiniekiem viņu priekšniecība
var piešķirt arī papildatvaļinājumu līdz 3 mēnešiem strādāšanai lauksaimniecībā.
Par atvaļinājumu piešķiršanu valsts un pašvaldību darbiniekiem
šinī vasarā, ministru kabinets pieņēma sekojošus atzinumus:
Uzdod resoru vadītājiem gādāt, lai valsts un pašvaldību darbinieki 1940. gadā piešķirto gadskārtējo atvaļinājumu izlietotu strādāšanai
lauksaimniecībā.
Uzdod resoru vadītājiem pēc piekritības norādīt darbiniekiem, kas
strādā valsts un valsts autonomos uzņēmumos, slimo kasēs, kamerās
un tādās akciju sabiedrībās, kur valsts tieši vai netieši piedalās ar saviem līdzekļiem, 1940. gadā piešķirto atvaļinājumu izlietot strādāšanai
lauksaimniecībā.
Tāpat uzdod piekritīgiem resoru vadītājiem gādāt, lai kamerām
pakļauto saimniecisko uzņēmumu un visāda veida organizāciju darbinieki un biedri piešķirto atvaļinājumu izlietotu strādāšanai lauksaimniecībā.
Iepriekšējos gados izkalpotos un neizlietotos atvaļinājumus nevar
piešķirt šogad no 10. junija līdz 1. oktobrim.
Ministru kabineta pieņemtie papildinājumi valsts civildienesta likumos nosaka, ka valsts dienestā var pieņemt vai iecelt vienīgi personas,
kas pierāda, ka viņas pēdējos 3 gados pirms iecelšanas nostrādājušas
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lauksaimniecībā vai bijušas tieši saimnieciskā dienestā vismaz 3 mēnešus. Izņēmumus var pielaist sevišķas nepieciešamības gadijumos ar
resora vadītāja piekrišanu.
Darbiniekam, ja darba apstākļi to atļauj, uz viņa rakstisku lūgumu
ar resora vadītāja piekrišanu var piešķirt papildatvaļinājumu strādāšanai lauksaimniecībā līdz 3 mēnešiem. Papildatvaļinājumu resora vadītājs var piešķirt arī neatkarīgi no darbinieka lūguma. Šādā atvaļinājumā
esot, darbiniekam ar algu bez atskaitijumiem un bez piemaksām līdz
100 ls mēnesī izmaksājami 85 proc. no algas; ar algu no 100 – 200 ls –
izmaksājami 75 proc. no algas, bet ne mazāk kā 85 ls mēnesī; ar algu no
200 – 300 ls – izmaksājami 65 proc., bet ne mazāk par 150 ls; ar algu
virs 300 ls – izmaksājami 55 proc. no algas, bet ne mazāk kā 195 ls mēnesī.
Ģimenes piemaksas darbiniekam papildatvaļinājumā esot izsniedz
līdzšinējā apmērā.
Darbinieki, kas pieņemti vai iecelti dienestā pēdējos 5 gados un
līdz 1941. gada 1. oktobrim nenostrādā lauksaimniecībā vai tieši
saimnieciskā dienestā vismaz 3 mēnešus, atlaižami no dienesta, izmaksājot algu par vienu mēnesi uz priekšu. Izņēmumi no šī noteikuma pielaižami ar resora vadītāja piekrišanu. Ja darbiniekam nav bijis
iespējams strādāt lauksaimniecībā no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, tad
augšminētais noteikums uz viņu neattiecas.
Papildinājumi pilsētu pašvaldības darbinieku dienestā ir līdzīgi
augšminētiem, tikai ar to starpību, ka pilsētās šīs lietas kārto vecākais
resp. lielvecākais.
Tautas labklājības ministrs J. Vo1onts pie šiem papildinājumiem
paskaidro:
Pēdējos gados novērotais strādnieku trūkums lauksaimniecībā spiedis arī šovasar tam pievērst vislielāko uzmanību. Izdoti gan vairāki likumi, kam tieši vai ari netieši jāiespaido labvēlīgi šī mūsu valsts dzīvē tik
visai svarīga jautājuma atrisināšana.
Strādājot šinī virzienā, it īpaša vērība pievēršama pilsētu iedzīvotāju
piesaistīšanai lauku dzīvei un darbam.
Valsts un pašvaldības darbinieki izteikuši vēlēšanos sekmēt visiem
spēkiem lauksaimniecības darbu veikšanu un ar līdzdarbību lauku sētās rādīt priekšzīmi pārējiem iedzīvotājiem. Jaunie papildinājumi kā
valsts civildienesta likumos, tā pilsētu pašvaldības darbinieku dienesta
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likumā, vēlēdamies atbalstīt šādus darbinieku centienus, paredz iespēju
dabūt papildatvaļinājumu darbam lauksaimniecībā, tikpat kā neskarot
darbinieku materialās intereses, dod tiem iespēju arī ārpus kārtējā atvaļinājuma izpildīt savu pienākumu valsts un visas zemes labklājības
celšanā.»

Tēzes, par kurām mēs aicinām diskutēt:
 1) Latvijas valsts ekonomika
1940. gada maijā faktiski sasniedza bankrota stāvokli. Tika
pieņemts lēmums atlaist 30%
tautsaimniecībā strādājošo un
aizliegts rūpniecībā pieņemt
jaunus darbiniekus līdz 1940.
gada 15. oktobrim.

Latvijas ekonomiskā sabrukuma galvenie cēloņi bija pasaules kara izraisītā tirdzniecības
blokāde, netipiski aukstā ziema,
maksājumi Vācijai par baltvāciešu repatriāciju un Latvijas teritorijā dislocēto PSRS armijas
daļu apgāde.

 2) Kopumā Latvijas ekonomika spēja izturēt tikai pirmos
deviņus mēnešus no pasaules
kara sākuma, turklāt – bez tiešas karadarbības savā teritorijā.

 3) Latvijas valdība labprātīgi pieņēma lēmumu iekļauties
PSRS interešu sfērā, jo uzskatīja
šādu izvēli par mazāko ļaunumu
Latvijas iedzīvotājiem.
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