VI nodaļa

1940. g. jūnijs –
1941. g. jūnijs
Jānis Urbanovičs. Ja mēs tagad, balstoties uz iepriekšējās nodaļās
apskatīto, sākam analizēt 1940. gada 17. jūnija notikumus, tad daudzi
nesaprotami jautājumi iegūst pilnīgi citu nokrāsu. 2009. gada 15. februāra Dienā Egīls Zirnis rakstā Komunistu sponsors aprakstīja vēsturnieka
Gata Krūmiņa atrastos sensacionālos dokumentus, kas apliecināja, ka
Kārlis Ulmanis 1940. gada vasarā bijis lielākais kompartijas sponsors:
«LKP Centrālajai komitejai sūtīto dokumentu par Ulmaņa iemaksātajiem 5000 latiem kompartijai parakstījuši divi Valsts prezidenta sekretariāta darbinieki – Valsts prezidenta sekretārs, tātad augstākā sekretariāta
amatpersona Jānis Grandaus un nodaļas vadītājs Emīls Kampars. Šis dokuments reģistrēts arī Valsts prezidenta sekretariāta izejošo rakstu reģistrā
12.jūlijā ar nr. 9293: «L. Komun. Part. Centralkomit. – Ls 5000.» – «Tātad nepārprotami nauda tika ziedota, un šis ziedojums, lai arī cik tas paradoksāli skan, padarīja Kārli Ulmani par lielāko kompartijas ziedotāju,»
saka Krūmiņš. «Tauta nesteidzās ziedot saviem «atbrīvotājiem». Kopējā
summa, ko jūnijā un jūlijā izdevās savākt pēc dažādām ziedojumu listēm,
nedaudz pārsniedza 400 latu. Latvijas Hipotēku banka, tātad valsts banka, 17. jūlijā «preses un propagandas vajadzībām» ziedoja 500 latu, taču
neapšaubāms līderis ar saviem 5000 latiem bija Kārlis Ulmanis,» stāsta
Gatis Krūmiņš. Interesantākais šajā lietā ir tas, ka šis «mērķa ziedojums»
bija domāts Sarkanajai palīdzībai jeb MOPR – PSRS kontrolētai starptautiskai organizācijai, kura, piesedzoties ar palīdzību revolucionāriem,
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organizēja graujošu darbību ārzemēs. Mūsdienu terminos runājot, varētu teikt, ka Ulmanis ar šo ziedojumu atbalstīja starptautiskos teroristus.
Jāņem gan vērā, ka terors bija boļševiku režīma pastāvēšanas pamats.»
Egīls Zirnis raksta: «Izvēlētā tēma Krūmiņam uzurdīja daudzus vispārīgus jautājumus. Viens no būtiskākajiem bija: kas īsti notika 1940.
gadā no jūnija līdz augustam, kad Latvija «iestājās» PSRS? Šis laika
posms ir maz pētīts, saka Krūmiņš: «Galvenā koncepcija pašlaik ir tāda:
ienāca krievu okupanti, pazemoja mūs, piespieda, un mēs uzreiz iestājāmies Padomju Savienībā. Taču tas notika faktiski bez asinsizliešanas.
Tātad nav īsti izvērtēts kolaboracionisma, sadarbības līmenis – kā Latvijas valdošā elite, Kārlis Ulmanis & Co, visu to organizēja. Tas, kā mēs
uzņēmām PSRS agresiju, nav izvērtēts paškritiski.»
No okupācijas teorijas tas neiet kopā. It kā okupācija, bet Ulmanis – lielākais kompartijas sponsors. Ja aplūkojam no skatpunkta, ka
notikusi labprātīga piekrišana iekļaut Latviju PSRS interešu sfērā, tad
viss ir kārtībā. Visai tuvu šādam slēdzienam ir vēsturnieki, kas analizēja
atrastos dokumentus. Vēl viens citāts no E. Zirņa raksta Dienā:
«Bez aktīvas Latvijas Republikas varas iestāžu un to darbinieku
sadarbības ar okupācijas režīmu 1940. gada jūnijā un jūlijā ātra
un viegla Latvijas aneksija nebūtu iespējama. Latvijas valsts tika
demontēta ar pašu latviešu rokām. Alternatīva būtu bijusi militāru
draudu gadījumā nepretoties, kapitulēt, kā to darīja Dānija, bet izteikt
vismaz diplomātisku protestu, uzskata Gatis Krūmiņš. Citādi tagad ir
grūti atbildēt uz jautājumu: «Ja jūs okupēja, kur tad bija okupācijas
administrācija līdz aneksijai?» Faktiski 1940.gada jūnijā un jūlijā Latvijas varas iestādes strādāja kā okupācijas administrācija un sadarbojās
ar okupantiem visos jautājumos. Krūmiņš domā: ja 1939. gadā Latvijas
tautai prasītu, vai viņa vēlas pretoties Padomju Savienībai vai ielaist to
bez cīņas, tauta būtu izvēlējusies pretošanos. Taču tautas vietā tolaik
lēma diktators.»
Juris Paiders. 1940. gada jūnija notikumu dēļ radās nepieciešamība finansēt kompartiju un tas centrālo orgānu Cīņa. Kas iedeva
naudu tās pašas Cīņas izdošanai vēl pirms oficiālas Latvijas kompartijas legalizācijas? Lai būtu līdzekļi kompartijas avīzei, sākumā
valsts uzņēmumi, bet pēc tam arī privātie (pirms tos nacionalizēja),
burtiski «apbēra» ar naudas straumi par formāli nopirktu reklāmu.
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172. att. Lietuvas
kapitulācija. Pirms
Latvijas valdība bija
izlēmusi, kā atbildēt
uz PSRS ultimātu,
Lietuvas valdība
piekāpās visos PSRS
prasību punktos.
(JZ 17.06.1940.)
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Šādā veidā 1940. gada vasarā kompartiju finansēja Valsts elektrības
uzņēmums Ķegums, a/s Latvijas koks (C 28.06.1940.); Pasta Krājkase, Rīgas Piensaimniecības Savienība, VEF, a/s Latvijas Kokvilna, a/s
Atoms, a/s C. Ch. Schmitd, a/s Dzirnavnieks, a/s Šiferis, Centrālā Savienība Turība, a/s Ādu un Vilnas Centrale (C 29.06.1940.); Armijas
ekonomiskais veikals, Valsts Zemes banka, Valsts Cukura monopola
pārvalde, rēdereja F. Grauds, Valsts saldētavu pārvalde, a/s Farmācija,
a/s Ķieģelnieks, a/s Bekona Eksports, a/s Linols, a/s Kaļķis, a/s Spirta
monopols (C 01.07.1940.); a/s Tabaka, a/s Aldaris, a/s Vairogs, a/s Latvijas Bērzs, Vispārējā Lauksaimniecības banka (C 05.07.1940.); uzņēmums K. Zamuelsen, kuģniecības firma Brāļi Zeeberg, a/s J.C Kocha
laku fabrika, firma W. Endel, a/s Vilhelms Hjordts, zeķu un trikotāžu
fabrika Brāļi Svetlanovi utt. (C 09.07.1940.).
Tas, ka šim sarakstam kaut kad pievienojās K. Ulmanis, principiālas pārmaiņas nerada. Mainījās vara, un uzlabot attiecības ar nākamās varas nesējiem bija normāli. Tikai šī pielīšana un izdabāšana
neko nedeva un nekādi neatcēla ieplānoto nacionalizāciju un buržuāzijas šķiras apspiešanu. Pirmajā Tautas valdības sēdē 1940. gada
21. jūnijā jaunais Ministru prezidents profesors Augusts Kirhenšteins
Ulmanim veltīja šādus vārdus: «Mēs pateicamies jums par jūsu darbību. Mums sen ir pazīstamas jūsu rūpes par tautas labklājību, izglītību un veselību. Sevišķi Draudzīgajam aicinājumam ir liela nozīme
tautas izglītības pacelšanā. Jūs esat ierosinājuši un aicinājuši uz darbu
jaunatni, mācījuši to strādāt, sevišķi lauku darbos. Mazpulku tīkls
pārklāj visu zemi ar darbīgu jaunatni. Šajā grūtā brīdī jūs esat veicinājuši – labas attiecības ar ārvalstīm, sevišķi ar lielo kaimiņu – Padomju Savienību. Mēs solāmies strādāt par Latviju, turpināt, varbūt
citādām metodēm, to darbu, ko jūs, Valsts prezidenta kungs, un
agrākā valdība ir sākuši.»
Es to neuztveru kā vienkārši formālu pieklājību. Kirhenšteins sola
turpināt ar citām metodēm to darbu, ko sācis Ulmanis. Manuprāt, Kirhenšteins ar to domāja Latvijas sagatavošanu integrācijai PSRS. Īpaši
tāpēc, ka Ulmaņa valdības sēdē 18. jūnija rītā nelēma par okupāciju
vai ko tamlīdzīgu, bet gan liedza cilvēkiem paglābt naudu, kas atradās
banku rēķinos, jo tika aizliegtas izmaksas «no tekošiem rēķiniem un
noguldījumiem un arī aizdevumu izsniegšana.» (VV 17.06.1940.).
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173. att. «Es
palikšu savā
vietā.» Vienlaikus ar
dramatisma pilno K.
Ulmaņa 1940. gada
17. jūnija runu avīzes
nākamajās lappusēs
publicēja rīkojumu,
ka par kurpju pāra
pirkumu ir jāveic
atzīme pasē.
(JZ 18.06.1940.)
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Jānis Urbanovičs. Tomēr būsim precīzi. PSRS karaspēks ienāca
Latvijas teritorijā nevis 1940. gada jūnijā, bet gan 1939. gada oktobrī.
Tad Latvijā iesoļoja PSRS karaspēks – 25 000 karavīru liels kontingents.
Tātad 1939. gada oktobris bija brīdis, kad ne vadonis, ne apkārtējie
neprotestēja, viņi negāza vadoni, kas atvēra durvis svešam karaspēkam.
Arī 1940. gada jūnijā iedzīvotāji neprotestēja, nerīkoja sacelšanos. Latvija piekrita, līdzīgi kā Igaunija, līdzīgi kā Lietuva. Lietuvas gadījumā
ir vēl viens arguments – Lietuvai 1939. gada oktobrī tika atdota Viļņa,
kas pirms tam bija senās Lietuvas lielkņazistes galvaspilsēta. PSRS to
atkaroja no Polijas un atdeva Lietuvai. 1939. gada oktobrī gan Latvijā,
gan Igaunijā un Lietuvā PSRS karaspēks tika sagaidīts, spēlējot valstu
himnas, sakot runas par draudzību.
Valsts labprātīgi izvēlējās, ka mēs padodamies lielvarai, kuras interešu sfērā mēs esam ierakstīti.
Lēmums bija padoties un iztapīgi darīt visu, ko šī lielvara tolaik
no varas pārstāvjiem prasīja, cerot, ka kāds labums atleks par iztapību lielvarai. Līdz 1940. gada jūnijam Latvijas teritorijā valdība
pati veidoja tādu kā mazu PSRS modeli, kad notika totalitāras ekonomikas sistēmas izveide, kurā tika savākta informācija par visiem
ekonomiskajiem darījumiem, vienlaikus stingri ierobežojot un limitējot šos darījumus, sākot ar stingriem aizliegumiem un smagiem
sodiem gan par tirdzniecību ar valūtu, gan arī draudot tirgotājiem
ar smagiem sodiem pat par vismazāko pārkāpumu. Pēc 1940. gada
21. jūlija sākas tieša un nepārprotama Latvijas integrācija PSRS juridiskajā sistēmā.
Juris Paiders. Totalitāra sistēma jau bija izveidota daudzās jomās. Piemēram, padomju varai izveidojoties, pirmais solis nebija
cenzūras pārņemšana vai ieviešana. Cenzūra funkcionēja visu laiku
bez pārtraukuma, arī kamēr noritēja varas maiņa, . Bija tikai jāmaina
aizliegumu saraksti. Tāpēc viens no pirmajiem Kirhenšteina valdības
dekrētiem ar sabiedrisko lietu ministra P. Blaua parakstu bija Valdības Vēstnesī 1940. gada 2. jūlijā publicētais lēmums, atceļot aizliegumu izplatīt daudzas Ulmaņa laikā oficiāli aizliegtās grāmatas.
Tikai pēc tam, kad Latvija jau tika oficiāli uzņemta PSRS – 10.
augustā – tika izsludināts likums «Par galveno literatūras pārvaldi»
(VV 10.08.1940.), kas sāka transformēt Ulmaņa laika cenzūru pēc
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174. att. Francijas sagrāve. PSRS armijas papildu kontingenta ienākšana notika laikā, kad
Vācija pilnībā sakāva Franciju. (JZ 18.06.1940.)
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175. att. Padomju karaspēka ienākšana. Vēl Ulmaņa laika avīžu publikācijās tiek uzsvērts, ka
PSRS karaspēks ienāk ar valdības piekrišanu. (VV 18.06.1940.)

PSRS parauga. PSRS okupācija 1940. gadā nelikvidēja demokrātiju.
1940. gadā, kad PSRS tanki iebrauca Rīgā, Latvijā demokrātisko
institūciju vienkārši nebija. K. Ulmanis Latviju bija perfekti sagatavojis PSRS okupācijai.
Igors jurgens. Es uzskatu, ka tie latvieši, kas tobrīd izmantoja
izdevību, lai īstenotu savas kreisās idejas, kā, piemēram, Vilis Lācis
(Viļa Lāča darbus esmu lasījis tulkojumā krievu valodā, nevis oriģinālvalodā), manuprāt, ir diži cilvēki. Uzskatu, ka Vilis Lācis bija pārliecības cilvēks, kas nepārdevās. Lācis kā personība bija samērojama ar
Lionu Feihtvangeru (1884 – 1958), Albēru Kamī (1913 -1960) un
Romēnu Rolānu (1866-1944). Dižie Eiropas kreisie intelektuāļi ticēja
sociālistiskajai idejai, un viņi nav uzskatāmi par primitīva līmeņa
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176. att. Strādnieku-Zemnieku Sarkanās
Armijas bruņoto spēku lidmašīnas virs
Rīgas. Rīga, 1940.gads. (LKFFDA, 53974N)

Staļina aģentiem, kas strādātu par samaksu. Liela daļa no viņiem tikai pēc 1968. gada Prāgas notikumiem pārtrauca saikni ar liberālajiem
Rietumu komunistiem.
Es atceros šos cilvēkus. Grāmatu Nākotnes melnraksti krievu valodā mēs sākām ar atmiņām par Jāni Jurgenu. Tas, ko esmu lasījis par
šo cilvēku, – viņš patiesi vēlējās sociālistiskas pārmaiņas Latvijā. Viņš
augstu vērtēja to, kas notika pēc 1940. gada, būdams apmierināts, pat
neraugoties uz to, ka pret viņu tika sakonstruēta t.s. «Jurgena lieta». Es
šāda kaluma cilvēkus vēl paguvu satikt, būdams PSRS arodbiedrības
funkcionārs. Šiem cilvēkiem bija pārliecība un uzskati, kurus tie aizstāvēja līdz mūža beigām.
Kā rīkotos es, ja pēkšņi nonāktu tā laika vidē un tiktu nolikts izvēles
priekšā? Ja es, Igors Jurgens, ar savu mūsdienīga cilvēka domāšanu būtu
piedzimis, piemēram, 1924. gadā un savu 16 vai 17 gadu vecumā būtu
(vienalga – no latviešu vai krievu puses) nonācis šādas izvēles priekšā?
Es būtu sarkano pusē! Es to atklāti pasaku. Kaut gan – no mūsdienu
zināšanu augstumiem – nostāties Staļina pusē ir nonsenss.
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177. att. Strādnieku-Zemnieku Sarkanās Armijas bruņoto spēku tanki pie dzelzceļa tilta uzbēruma. Rīga, 17.06.1940. (LKFFDA, 17565N)

juris Paiders. Ir jāaplūko vēl viena ļoti nepatīkama lieta – par
ebrejiem un tanku bučošanu. Par spīti visiem cenzūras ierobežojumiem Latvijā tika publicēta objektīva informācija par Vācijas valsts
politiku attiecībā uz ebrejiem. Jaunākas Ziņas (JZ 04.11.1939.)
publicēja rakstu par to, ka visi ebreji no Lielvācijas tiks izsūtīti (runa
ir par 1939. gada 4. novembri, kad ebrejus paredzēja pārvietot uz
bijušās Polijas teritoriju), ka Lielvācijas ebrejiem kā kontribūcija jāatdod piektā daļa visa īpašuma (JZ 19.10.1939.). Tas viss Latvijā
bija zināms. Tāpēc, ja es būtu ebrejs un dzīvotu tālaika Latvijā, tad,
ienākot padomju tankiem, tos droši vien bučotu. Latvijas ebrejiem
bija pilnīgi skaidrs viņu liktenis, ja Latvija nonāktu vācu ietekmes
sfērā, ka līdz ar vāciešu ienākšanu viss būs cauri – īpašumu apliks ar
nodokli (runājot sadzīviskā valodā– atņems), bet pašus izsūtīs kaut
kur uz Volīniju. Kad savulaik privātas sarunās diskutēju par šo jautājumu ar Mavriku Vulfsonu, tad viņš man teica: «Jā, es bučoju tankus
un nekaunos par to.»
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178. att. Strādnieku-Zemnieku Sarkanās Armijas bruņoto spēku tanki Rīgas ielās.
Rīga, 17.06.1940. (LKFFDA, 7101N)

Igors jurgens. Es vēlreiz gribu pateikt, ka šie divdesmit aizvadītie
gadi, kad Latvija pārorientējās uz Eiropas Savienību un uz NATO,
ir radījusi vairākus pārspīlējumus. Bijušie partizāni tiek vajāti, un es
šādā attieksmē saskatu kaut ko mākslīgu, ka tiek reklamēta nepilnīga patiesība. Situācija nav vienkārša, oficiāli godināt šos cilvēkus kā
varoņus nozīmētu apvainot tos, kas 16. martā dodas leģionāru piemiņas gājienā, taču arī demonizēt tos, kas cīnījās par savu pārliecību,
nav godīgi.
Manuprāt, no šodienas mērauklas mēs nedrīkstam nosodīt cilvēkus,
kas bija ierauti divdesmitā gadsimta četrdesmito gadu notikumu virpulī.
No mūsdienu augstumiem, no mūsdienu zināšanām mēs tā varam apsēsties kā tronī un izteikt gudrus spriedumus un vērtējumus. Iedziļinoties 1939., 1940., 1941. gada notikumos, mēs ieejam «teritorijā», kurā ir
ārkārtīgi daudz nianšu. Tikai pēc tam notiks Nirnbergas process. Tikai
pēc tam būs sabiedroto uzvara pār fašistisko Vāciju. Tikai pēc kara kļūs
zināms viss, kas atklāsies Nirnbergas procesā, gan attiecībā uz genocīdu,
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179. att. Padomju Savienības Strādnieku-Zemnieku Sarkanās Armijas bruņoto spēku vienību
ienākšana Rīgā. Policijas darbinieki izklīdina pūli. Rīga, 17.06.1940. (LKFFDA, 14627P)

gan par holokaustu, gan arī attiecībā uz visu pārējo. Nav apstrīdams,
ka fašistiskais režīms bija absolūtais ļaunums, kuru uzvarēja ļoti dažādie sabiedrotie, kuri pēc tam savā starpā uzsāka auksto karu. Tikai
krietni vēlāk mēs par PSRS uzzinājām patiesību par traģiskākajām lappusēm šīs valsts vēsturē. Un absolūti esmu ar jums vienisprātis par to,
ka mēs tagad nevaram tiesāt tā laikmeta dalībniekus. Netiesājiet, un
tad netiesās jūs.
jānis Urbanovičs. Mūsu diskusijas mērķis jau nav piekarināt nodevēju birku vieniem vai noņemt to citiem. Ja šī laika vēstures interpretācija neveidotu tik lielu ietekmi uz šodienas starpvalstu attiecībām
un uz šodienas ekonomiskajiem procesiem, tad varētu vispār nedebatēt
par senajiem laikiem.
Igors jurgens. Vistraģiskākajos apstākļos nonāca vienkāršie Latvijas
iedzīvotāji. Viņi atradās iespiesti starp divām lielvarām, kas bija iesais308

180. att. Politieslodzīto atbrīvošana no Rīgas Centrālcietuma. Gājiena pirmajā rindā (no
kreisās ) iet iekšlietu ministrs V. Lācis un tieslietu ministrs J.Pabērzs. Rīga, 21.06.1940.
(LKFFDA, 5056P)

tījušās cīņā uz dzīvību un nāvi. Es neņemos tiesāt latviešus, kas nonāca
šādā neapskaužamā situācijā. Tas, ko mēs varam,– godīgi aprakstīt,
kā viss notika. Aprakstīt soli pa solim, nekarinot birkas, kuras mums pēc
tam var apgrūtināt mierīgu līdzāspastāvēšanu. Tas ir mūsu uzdevums.
Bet nosodīt personības? Domāju, ka tāda veida spriedumu pasludināšana no šodienas skatpunkta nav un nebūs īsti korekta.
juris Paiders. 1940. gada augustā Latvija oficiāli tika uzņemta
PSRS. Vislielākās pārmaiņas ir nacionalizācijas, kas notika vairākos posmos. Jau jūlijā tika nacionalizēti lielie un vidējie uzņēmumi un bankas,
bet oktobrī – lielie namīpašumi. No 19 000 Rīgas namiem 12 000 tika
nacionalizēti (C 30.10.1940.). 1941. gada janvārī notika transporta
uzņēmumu un pat vieglo automašīnu nacionalizācija (C 09.01.1941.,
C 21.01.1941.), bet maijā tika nacionalizēti tirdzniecības uzņēmumi
(C 18.05.1941.). Tomēr vienlaikus notika daudzu Ulmaņa ieviesto
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181. att. Demonstrācija pēc LR valdības pieņemtā lēmuma par politieslodzīto atbrīvošanu. Velosipēdu fabrikas “Ērenpreiss» strādnieki. Rīga, 21.06.1940. (LKFFDA, 17463N)
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ierobežojumu atcelšana. Jau
1940. gada augusta sākumā
tiek atcelta normēta benzīna
sadale: «Sākot ar šodienu,
spēkrati latola vietā lieto benzīnu, tādēļ atkrīt visi līdzšinējie ierobežojumi. Līdz šim
brīvā tirdzniecībā benzīnu varēja iegādāt tikai līdz 50 gramu daudzumam; lielākiem
vairumiem vajadzēja īpašas
atļaujas. Turpmāk tirdzniecība ar benzīnu būs pilnīgi
brīva.» (C 01.08.1940.).
Integrācija PsRs nenotika, kraujot uz ļaužu pleciem tikai netīkamas un
nepatīkamas pārmaiņas. Integrācija notika, vienlaikus
182. att. Privātkapitāls kā kompartijas
ar netīkamām pārmaiņām ﬁnansētājs. Kā jau tas ierasts, sākās sacensība par
paplašinot sociālās garan- pieglaimošanos jaunajai varai. Privātie uzņēmumi,
tijas un ieviešot reformas, pērkot reklāmas, ﬁnansēja kompartijas laikraksta
kas netika veiktas Ulmaņa Cīņa iznākšanu. Tikai tas nelīdzēja - nacionalizēja arī
kompartijas sponsorus. (C 09.07.1940.)
laikā.
Kartiņu sistēmas daļēja atcelšana (C 24.11.1940.) un bezmaksas
ārstniecības ieviešanas sākums (C 24.11.1940.) notika vienlaicīgi ar
PSRS un Latvijas naudas sistēmas integrāciju, kad norēķinos, sākot ar
1940. g. 25. novembri, līdztekus latam tika ieviests padomju rublis pēc
kursa – viens pret vienu (C 24.11.1940.), kā arī vienlaicīgi ar PSRS
kriminālsodu attiecināšanu uz Latvijas teritoriju (C 27.11.1940.).
Daudzos gadījumos jaunās varas lēmumu izpildi kontrolēja tie paši
ļaudis, kas to darīja Ulmaņa laikā. Cenu inspektors A. Elpers vēl 1940.
gada oktobrī informēja sabiedrību par sodiem, kas tika piespriesti tirgotājiem par cenu paaugstināšanu konfektēm, limonādei, šprotēm,
cūkas gaļai, sviestam, krējumam, āboliem, žāvētām zivīm, brūklenēm,
galantērijas precēm, parfimērijai, utt. (C 19.10.1940.).
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183. att. Likums par kaitniekiem. Šāds likums tika pieņemts neilgi pirms vērienīgās nacionalizācijas sākuma. (C 13.07.1940.)
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184. att. Ulmaņa cenzūras aizliegumu atcelšana
atcelšana. Jaunā vara neieviesa cenzūru. Sākumā tā
pat rīkojās pretēji, atceļot aizliegumu brīvi izplatīt daudzas Ulmaņa režīma aizliegtās grāmatas.
(VV 02.07.1940.)

Integrācija PSRS sistēmā sāka uzņemt ātrumu 1941. gada pavasarī,
kad uz Latviju tika attiecināti PSRS likumi par pasēm (C 22.03.1941.),
karaklausību (C 08.04.1941.). Zināma eiforija beidzās, kad atkal bija
jāpāriet uz normēto preču sadali, turklāt, attiecinot normas jau uz pārtikas precēm (C 15.05.1941.).
jānis Urbanovičs. Faktiski līdz 1941. gada jūnijam ārpus PSRS
sistēmas palika lauksaimniecība un amatniecība. 1941. gada jūnija deportācijas sinhroni sakrīt ar brīdi, kad Cīņa sāk drukāt kolhozu paraugstatūtus. Manuprāt, ja 1941. gada 22. jūnijā nesāktos karš, tad jau
1941. gada otrajā pusē Latvijā sāktos masveida kolektivizācija.
Igors jurgens. Tas tā noteikti varētu būt bijis. Jūs to uztverat ļoti
sakāpināti, bet tieši tādas pašas pārmaiņas, vienīgi ar niansēm termiņos un secībā, notika Čehoslovakijā, Polijā, Ungārijā un citās padomju bloka valstīs. Visas valstis, kas nonāca PSRS ietekmē, īstenoja šādu
procesu, arī Vācijas Demokrātiskā Republika. Jā, – bija divu ideju un
divu sistēmu sacensība. Visās PSRS ietekmē esošajās teritorijās notika
sociālistiskais eksperiments. Tikai pēc pusgadsimta centralizētā plānveida ekonomika un kara laika sociālisms zaudēs savu pievilcību. Bet,
atkārtoju vēlreiz, tajā brīdī nekas tāds vēl nebija noticis. Ja mēs sevi
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185. att. Paldies Staļinam. Vēl pirms Tautas Saeimas vēlēšanām sākās vecā vadoņa Ulmaņa
aizstāšana ar jauno vadoni – Staļinu. (C 05.07.1940.)
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noliekam to cilvēku vietā, tad viņiem no diviem ļaunumiem vajadzēja
izvēlēties mazāko. Tāda izvēle bija jāveic latviešu elitei – gan kreisi, gan
arī labēji noskaņotai. Tiklīdz izvēle bija izdarīta, tālāk jau bija jāspēlē
pēc izvēlētās puses noteikumiem. Tas taču ir dabiski.
Pēc Otrā pasaules kara tika pieļauti izņēmumi. Demokrātiskajā
Vācijā formāli pastāvēja daudzpartiju sistēma. Tur sociālistiskā saimniekošana bija augstākā līmenī nekā Padomju Savienībā. Bija atšķirības, bet kopumā visas valstis darbojās pēc vienādiem noteikumiem.
Nemainīgie noteikumi bija privātīpašuma aizliegums, nacionalizācija,
pārvaldes sovjetizācija, partijas vadošā loma. Pārmaiņas nebija speciāli
vērstas pret Latviju vai latviešiem. Tie bija sistēmas noteikumi, kas tika
attiecināti uz visām valstīm un teritorijām, kas labprātīgi (vai arī – ne
visai labprātīgi) nonāca padomju kontrolē.

Laikmeta liecības.
1940. g. jūnijs –
1941. g. jūnijs
Laikmeta liecībās iekļauti dokumenti, kas raksturo notikumus pēc
1940. g. 16. jūnija, transformējot Ulmaņa totalitārisma ekonomiku un autoritāro pārvaldi par padomju iekārtu. Sadaļu sāk Latvijas sūtņa Padomju
Savienībā F. Kociņa pārskats par sarunām ar PSRS ārlietu tautas komisāru
Vjačeslavu Molotovu 1940. gada 16. jūnijā un PSRS ārlietu tautas komisāra Vjačeslava Molotova un Latvijas sūtņa Friča Kociņa sarunas pieraksts.
Tālāk seko «PSRS pilnvarotā pārstāvja Latvijā Vladimira Derevjanska telegramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam» un Latvijas armijas komandiera apkārtraksts visiem divīziju un pulku komandieriem un kara iestāžu
priekšniekiem. Šie dokumenti spilgti atsedz padomju varas izveidošanas
sākuma aizkulises.
Laikmeta liecības turpina dokumenti, kas tika domāti sabiedrības informēšanai un sabiedrības ietekmēšanai. Tie ir: Tautas valdības pirmās
sēdes protokols; Latvijas darba tautas bloka priekšvēlēšanu platforma
«Par mieru, par maizi, par tautas brīvību!» (kurā nav ne vārda par gaidāmo
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186. att. PSRS armija. Kompartijas prese īpaši centās uzsvērt PSRS armijas ienākšanas
draudzīgo raksturu. (C 01.07.1940.)

Latvijas iekļaušanu PSRS sastāvā); Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi tautai.
Pirms 1940. gada Saeimas vēlēšanām vēlētāji tika dezinformēti par
kompartijas patiesajiem nolūkiem. Piemēram tiek sniegts laikraksta Cīņa
ievadraksts «Nav iemesla bažīties par saviem īpašumiem», kurā tika solīts
ticēt Komunistiskās partijas deklarētajiem uzskatiem par privātā īpašuma
neaizskaramību demokrātiskā republikā.
Padomju varas pirmajā gadā vairākos posmos notika masveida nacionalizācija, kura skāra gan visus tirdzniecības uzņēmumus, gan arī visas privātās
automašīnas.
Tomēr ir liecības, ka sākotnēji Maskava attiecībā uz Baltijas valstīm plānoja veikt tikai mērenus pārkārtojumus, nelikvidējot valstu neatkarību. Par
to liecina ģenerāļa Pāvela Sudoplatova atmiņas. Pāvels Sudoplatovs bija padomju izlūkdienesta rezidents vairākas Eiropas valstīs, bet 1939.-1941.g.
viņš bija viens no PSRS Iekšlietu tautas komisariāta izlūkdienesta vadošajiem darbiniekiem. Turklāt viņš bija iesaistīts Latvijas notikumos kā Molotova
«padomnieks». Kā raksta Sudoplatovs, tad, atbilstoši PSRS un Vācijas nolīgumam, Padomju Savienībai nebija ļauts tieši anektēt Baltiju. Toties padomju
vadība drīkstēja darboties, panākot, lai Baltijas valstīs izveidotos koalīciju
valdības, kuras būtu draudzīgas Padomju Savienībai. PSRS varēja Baltijā
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īstenot līdzīgus pārkārtojumus, kādi jau pēc kara tika īstenoti tā saucamajās
tautas demokrātijas valstīs. Tikai pēc tam, kad Vācija uzsāka lielmēroga karu
Rietumu frontē un sakāva Holandi, Beļģiju un Franciju, PSRS vadība nolēma
izbeigt spēlēties ar Baltijas valstu formālo neatkarību un, ja tā var teikt, «stahanoviešu» tempos īstenoja aneksiju. Vēstures liecībās ir iekļauti fragmenti
no ģenerāļa Sudoplatova atmiņām.
Sadaļu papildina Tautas Saeimas pirmās deklarācijas – «Deklarācija par
valsts varu Latvijā» un «Deklarācija par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā». Tālāk seko V. Molotova runa PSRS
Augstākās Padomes 7. sesijā un Latvijas PSR Finansu tautas komisāra A.
Tabaka ziņojums par pārkārtojumiem Latvijas ekonomikā uz 1940. gada
septembri.
Sadaļu noslēdz Krievijas oficiālais viedoklis par 1940. gada notikumiem,
kuru Jura Paidera sagatavotajā intervijā, izteica Krievijas ārlietu ministra vietnieks un Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs, tiekoties ar
Baltijas valstu žurnālistiem.

Latvijas sūtņa Padomju Savienībā F. Kociņa
pārskats par sarunām ar PSRS ārlietu
tautas komisāru Vjačeslavu Molotovu
1940. gada 16. jūnijā
[1940.gada 21.jūnijā]
Š.g. 16. jūnijā plkst. 13.00, pieteicot ārlietu komisariātā Baltijas
valstu lietu vadītājam direktoram Lisjakam mūsu robežapsardzības
iepriekšējās izmeklēšanas rezultātus par notikumiem naktī no 15. uz
16. jūniju Masļenki rajonā mani lūdza pie tālruņa Molotova sekretārs
Kozirevs un informēja, ka Molotova kungs mani gaida pie sevis Kremlī plkst. 14.00. Kad ierados Kremlī, ārlietu komisārs, sava sekretāra
Kozireva klātbūtnē, man nolasīja klātpielikto ultimātu, piezīmēdams,
ka gaida mūsu valdības atbildi līdz plkst. 11.00, pretējā gadījumā notikšot darbība. Tāpat aizrādīja, ka valdībai jāatkāpjas un sarunas ar
Prezidenta kungu par jaunas valdības sastādīšanu vedīšot vai nu sūtnis Derevjanskis, vai speciāla pilnvarota persona. Karaspēka ievešana,
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apm. 2 korpusu lielumā, notikšot nekavējoties, bet tas nesīšot pagaidu
raksturu. Iepazinies ar ultimāta saturu, atbildēju, ka, cik man zināms,
Lietuva nav pievienojusies Latvijas un Igaunijas militāram līgumam.
Aizrādīju arī, ka vēl pirms dažām dienām, sakarā ar ģenerāļa Berķa viesošanos, jautāju ārlietu komisāram, vai nav kādas prasības un vēlēšanās, ko varētu nodot mūsu valdībai, bet saņēmu atbildi, ka abu valstu
attiecības esot labas. Divi reizes lūdzu Molotovu pagarināt ultimāta
laiku, lai varētu personiski izlidot uz Rīgu un novērst katru varbūtēju
pārpratumu. Molotovs palika pie sava, ka atbilde dodama noteiktā
termiņā.
Pulkst. 16.00 izdevās dabūt telefonisku sarunu ar ārlietu ministru
Muntera kungu, kuram nolasīju ultimāta saturu. Bija klāt sekretārs
Alberta kungs. Plkst. 19.45 ierados Kremlī pie Molotova un nodevu
viņam ārlietu ministra Muntera sekoša satura atbildi:
Latvijas valdība, nevarēdama atzīt par pamatotiem motīvus, kas pamudinājuši Padomju Savienības valdību uzstādīt Latvijas valdībai ultimatīvas prasības, deklarē, ka viņa arvien godīgi pildījusi un arī turpmāk
pildīs 1939. gada 5. oktobra savstarpējās palīdzības paktu. Latvijas
valdība gatava nodrošināt brīvu Padomju Savienības karaspēka caurlaišanu, bet lai tā norisinātos kārtīgi, tad viņa lūdz steidzami paziņot
pa kādiem punktiem, ceļiem un apm. kādā skaitliskā sastāvā grib
nākt vismaz pirmās karaspēka daļas. Latvijas valdība lūdz ņemt vēra,
ka šodien Daugavpilī norisinājās Latgales dziesmu svētki, uz kuriem
sabraukuši no visas Latgales apm. 100.000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa naktī, kad beigsies koncerts, pa zemes un dzelzceļiem atgriezīsies mājās. Lai nebūtu nekārtības un nelaimes gadījumu, Latvijas
valdība lūdz atlikt karaspēka ievešanu vismaz līdz rītdienai. Tad mēs
varētu arī izsūtīt sakaru virsniekus, lai saskaņotu Padomju Savienības karaspēka vēlēšanos. Kas zīmējas uz otru prasību, saformēt
jaunu valdību, kura būtu gatava un spējīga iedzīvināt savstarpējās
palīdzības pakta izvešanu dzīvē, tad Valsts Prezidents šodien sasauc
valdības sēdi. Ņemot vērā, ka šodien ir svētdiena, un daži ministri
ir prombūtnē Daugavpilī, ministru kabineta sanāksme būs iespējama vakarā. Valdības lēmums tiks paziņots papildus. Latvijas valdība
izsaka vēlēšanos pagaidām ultimātu nepublicēt, jo nebūtu lietderīgi
radīt atmosfēru, kura neatbilst Latvijas valdības draudzīgai nostājai
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187. att. Samazina lielas algas un palielina kartiņu devas. Ulmaņa režīma ekonomiskais
totalitārisms bija tik skarbs, ka, veidojot padomju režīmu, notika pakāpeniska sistēmas
normalizācija un aizliegumu un regulējumu mīkstinājumi. (C 15.07.1940.)

iepretim Padomju Savienībai. Gadījumā, ja valdība šodien demisionētu, Valsts Prezidents steidzoši vēlētos zināt, ar kuru personu
viņam būtu jāsazinās jaunās valdības sastādīšanas jautājumā, vai ar
Padomju Savienības sūtni, vai sevišķi pilnvarotu personu. Molotovs,
noklausījies mūsu valdības atbildi, paskaidroja, ka viņiem nav uzticības tagadējai valdībai, kura atbīdījusi no līdzdalības valdībā cilvēkus, kas bijuši pazīstami un simpatizējuši Padomju Savienībai. Vēl
šovakar viņš man paziņošot tās personas vārdu, kura vedīšot sarunas
ar Valsts Prezidentu par valdības sastādīšanu. Lūdza paziņot armijas
pārstāvja vārdu, kas izbrauktu no mūsu puses uz robežas, arī no savas puses viņš informēšot par Sarkanās armijas pārstāvi. Attiecībā uz
mūsu valdības vēlēšanos nepublicēt ultimātu, viņš vēl parunāšot, bet
tomēr, pēc viņa domām, nevarot neatzīmēt par konflikta izbeigšanu.
Atbildēju, ka neviena konflikta nav bijis. Mēs esam godīgi izpildījuši savstarpējās palīdzības paktu un mums nav jādzīvo šai dienai,
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bet jāskatās, lai mūsu labās attiecības pastāvētu arī uz priekšu. Vienojāmies, ka pēc pilnīgas atbildes saņemšanas no valdības, kas var
notikt apm. pēc 2 stundām, es viņu vēl apmeklēšu.
Plkst. 22.30 Molotovs mani pieņēma trešo reizi Kremlī. Oficiāli
paziņoju, ka abas Padomju Savienības prasības mūsu valdība pieņēmusi. Valsts Prezidenta kungam iesnieguši demisiju 6 ministri,
resp. lielākā puse. Nav šaubu, ka pārējie ministri iesniegs vēl šovakar,
kādēļ jāuzskata, ka kabinets jau atkāpies. [...] Sarunā ar Molotovu lūdzu neapsargāt valsts ēkas un iestādes, kā tas darīts Lietuvā,
jo paši garantējam par kārtību un mieru valstī. Molotovs atbildēja,
ka tas atkarāšoties no mūsu ieņemtā stāvokļa. Š.g. 17. jūnijā plkst.
1.30 apmeklēju pēdējo reizi Molotovu, no kura saņēmu klātpielikto paziņojumu, kuru nodevu ap plkst. 3.00 pēc Maskavas laika pa
tālruni ministram Muntera kungam. Š.g. 17. jūnijā pavadīju stacijā Molotova vietnieku Višinski, kurš Padomju Savienības valdības
uzdevumā izbrauca uz Rīgu, lai vestu sarunas ar Valsts Prezidentu
par valdības sastādīšanu. Kā ārlietu komisariāta ģenerālsekretārs Soboļevs, tā Baltijas valstu lietu vadītājs direktors Lisjaks, ar kuriem
tikos stacijā, man apliecināja, ka karaspēka ievešana Latvijā notiekot
priekšzīmīgā kārtībā.
[...] Piezīmēju, ka pēc š.g. 17. jūnija man sarunas ar Molotovu nav
bijušas.

PSRS ārlietu tautas komisāra
Vjačeslava Molotova un Latvijas
sūtņa Friča Kociņa sarunas pieraksts
[1940. gada 16. jūnijā, Maskavā]
Plkst. 19.45 pie manis ieradās Latvijas sūtnis Kociņš un paziņoja,
ka viņš jau sazinājies ar Rīgu, nodevis savai valdībai Padomju valdības
paziņojumu un saņēmis sekojošu atbildi:
l. Latvijas valdība izsaka gatavību nodrošināt padomju karaspēkam brīvu iespēju ieiet Latvijā, taču sakarā ar lielajiem svētkiem šodien
Lonkašu rajonā sapulcējies liels daudzums pilsoņu, kuri tur uzkavēsies
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◄188. att. Ārzemju pasu atņemšana.
Vēl pirms Tautas Saeimas vēlēšanām tika
izdots rīkojums nodot vēl palikušās ārzemju
pases. Latvijas pilsoņiem ārzemju pasu atņemšana tika uzsākta 1939. gada septembrī
un to pabeidza jau Kirhenšteina valdība
1940. gada jūlijā. (C 13.07.1940.)

▲189. att. Ulmaņa likumu piemērošana.
Ulmaņa likumi bija tik ērti padomju totalitārismam, ka izrēķināšanās ar politiskajiem
un ideoloģiskajiem pretiniekiem sākotnēji
notika, piemērojot attiecīgo Ulmaņa likumu.
(VV 01.07.1940.)
▲ 190. att. Ulmaņa aizliegumu atcelšana. Vairākos punktos Ulmaņa režīma ekonomiskais
totalitārisms bija skarbāks par iecerēto padomju režīmu, un Tautas valdība pat palielināja (nevis
samazināja) vairākas darbaļaužu ekonomiskās brīvības. (C 13.07.1940.)

līdz vēlai naktij. Lat[vijas] vald[ība] baidās, ka sakarā ar lielo cilvēku
drūzmēšanos varētu izcelties kādi nevēlami incidenti starp padomju
[karaspēka] daļām, kuras ienāks Latvijā, un svētku dalībniekiem. Tādēļ Latvijas valdība lūdz atlikt karaspēka ieiešanu Latvijā līdz 17.jūnija
rītam.
Bez tam, Latvijas valdība lūdz norādīt tai ceļus, pa kuriem padomju
karaspēks pārvietosies Latvijas teritorijā.
2. Sakarā ar to, ka ne visi Latvijas valdības locekļi šobrīd ir uz vietas
un nav kvoruma lēmuma pieņemšanai par tagadējās valdības demisiju
321

un jaunas valdības sasaukšanu, Latvijas valdība lūdz dot tai iespēju paziņot, ka kvorums tiks savākts līdz plkst. 8 vakarā.
Bez tam Latvijas Republikas prezidents lūdz paziņot, ar ko viņam
sazināties jaunās valdības formēšanas jautājumā.
3. Latvijas valdība lūdz nepublicēt Padomju valdības paziņojumu
presē, jo ultimāts var atstāt sliktu iespaidu. Abu valstu attiecībām lietderīgāk nepublicēt šo paziņojumu.
Savā atbildē biedrs Molotovs norādīja, ka padomju karaspēka ieiešanu Latvijā var sākt rīt – 17. jūnijā, plkst. 3 – 4 no rīta, tādēļ svētki šo
ieiešanu netraucēs.
Attiecībā par ceļiem, pa kuriem pārvietosies padomju karaspēks,
biedrs Molotovs un Kociņš vienojās, ka no vienas un no otras puses tiks
nozīmēti pilnvarotie, kuri savstarpēji sazināsies par šiem jautājumiem.
Ar pilnvaroto uzvārdiem vienojās apmainīties pēc 1-2 stundām.
Biedrs Molotovs paziņoja Kociņam, ka Padomju valdība nāks klajā
ar speciālu paziņojumu Latvijas valdībai, lai vietējām varas iestādēm un
iedzīvotājiem tiktu doti noradījumi nepieļaut nekādus pārpratumus
padomju karaspēka ieiešanas laikā Latvijā.
Attiecībā uz valdības demisiju biedrs Molotovs paziņoja, ka, tā ka
kvorums būs plkst. 8 vakarā, tad Kociņš vēl pagūs dot atbildi līdz termiņa beigām.
Kas attiecas uz prezidenta lūgumu paziņot personu, ar kuru viņš
varētu sazināties jaunās valdības formēšanas jautājumā, tad šāda persona tiks paziņota.
Biedrs Molotovs noraidīja lūgumu nepublicēt Padomju valdības
paziņojumu. Tad Kociņš sāka lūgt biedru Molotovu atlikt šo publikāciju uz zināmu laiku. Uz biedra Molotova jautājumu, uz cik ilgu
laiku Latvijas valdība vēlētos atlikt paziņojumu publicēšanu, Kociņš
neatbildēja, sakot, ka viņam ir grūti uz to atbildēt, jo viņam termiņš
nav norādīts.
Biedrs Molotovs solīja sūtnim darīt zināmu savai valdībai viņa
lūgumu nepublicēt paziņojumu, tomēr no savas puses paziņoja,
ka viņš nesola šo jautājumu izlemt pozitīvi, jo to nevar padarīt par
noslēpumu.
Sarunu pierakstījis Kozirevs
Pieejams www.historia.lv
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191. att. Tautas Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanas Latvija nebija notikušas gandrīz 9 gadus, un
tiem, kas bija jaunāki par 30 gadiem, vispār nebija nekāda priekšstata par to, kādām ir jābūt
demokrātiskām vēlēšanām. Daudziem 1940. gada jūlija notikumi bija kaut kas jauns un neparasts. (C 16.07.1940.)

PsRs pilnvarotā pārstāvja Latvijā
Vladimira Derevjanska telegramma
PsRs Ārlietu tautas komisariātam
[1940. gada 16. jūnijā]
Muntera lūgumi:
1) atlikt mūsu karaspēka ienākšanu Latvijā līdz plkst.10 rītā 17. jūnijā pēc Maskavas laika, jo Latvijā (Daugavpilī) notiek dziesmu svētki
(певчерядки), nacionālie svētki, kuros piedalījās līdz 100 tūkstošiem
cilvēku. Svētku dalībnieki, šovakar braucot uz mājām, ar saviem pajūgiem aizņems visus Latgales ceļus, pie tam daudzi būs iereibuši, un
varas iestādēm būs grūti nodrošināt nepieciešamo kārtību sakarā ar padomju karaspēka kustību.
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2) Lūdza nepublicēt Maskavas iesniegto notu ar mūsu argumentāciju, bet aprobežoties tikai ar komunikē, ka padomju valdība uzskatījuši
par nepieciešamu palielināt padomju karaspēka daudzumu un ka Latvijas valdība tam piekritusi. Pēc Muntera vārdiem, draudzīgu attiecību
saglabāšanai starp PSRS un Latvijas valdībām tāda rakstura komunikē
nepieciešams.
Derevjanskis
Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.148,
350.-351.lpp.
Ultimāta teksts krievu valodā publicēts: Полпреды сообщают... Сборник
документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией август 1939г.август 1940г. Москва: Междунвродные отношения, 1990. Nr.254, с.393-394.
Dokumenta atrašanās vieta: Архив внешней политики СССР ф.059, оп.1, п.329,
д.2263, л.176.
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Latvijas armijas komandiera apkārtraksts
visiem divīziju un pulku komandieriem
un kara iestāžu priekšniekiem
Kara ministrija
Armijas komandieris
1940. g. 17. jūnijā
Nr.1979.
Neizpaužams.
Pagājušā gada rudenī noslēgto ar Padomju Savienību savstarpējās palīdzības paktu mēs esam pildījuši tā, kā to no mums prasīja uzņemtās saistības. Tāpat to darījusi arī pretējā puse un noslēgtā līguma rāmjos nekādi
ievērojami traucējumi vai sarežģījumi abu valstu attiecībās nav radušies.
Tomēr, Eiropas kara norises iespaidā, Padomju Savienība nākusi
pie atzinuma, ka, nolūkā saglabāt mieru Baltijas jūras austrumu piekrastē un vispār Eiropas austrumos, nepieciešams savstarpējās palīdzības paktu paplašināt, paredzot tajā Padomju Savienībai tiesības:
324

1) palielināt Padomju garnizonu skaitu un lielumu Latvijā;
2) prasīt tādas valdības konstruēšanu Latvijā, kas pēc Padomju Savienības atzinuma būtu spējīga un gatava izvest dzīvē papildinātā savstarpējās palīdzības pakta prasības.
Augšā minētās papildu tiesības Padomju Savienība pieprasījusi ne
vien no Latvijas, bet arī no pārējām Baltijas valstīm, izejot, kā jau minēts, no ārējās drošības viedokļa. Palielināto garnizonu iekšējā drošība
savukārt prasa lielākas garantijas no Baltijas valstu valdību puses, ar ko
arī izskaidrojama Padomju Savienības prasība pēc valdības pārveidošanas. Kāda šī pārveidošanās būs, to rādīs nākotne. Katrā ziņā paktā krasi
pasvītrotais princips par neiejaukšanos mūsu valsts iekšējā politikā paliek spēkā arī turpmāk.
Tā kā Padomju Savienības jaunās prasības izvirzījušās pēkšņi, tās
var atstāt mūsu nenosvērtākā pilsoņu daļā nospiedošu iespaidu un vienā vai otrā var mazināt vai pat iznīcināt ticību mūsu valsts un tautas
nākotnei. Tomēr, aukstasinīgi apsverot stāvokli, jāatzīst, ka pašreiz
nav nekāda pamata pārspīlēt lietu būtību un zaudēt paļāvību. Lai atceramies tikai pagājušā gada rudeni, kad jaunais stāvoklis daudzos izsauca
bažas, bet turpmākie piedzīvojumi pierādīja, ka pirmie iespaidi ir bijuši
maldīgi. Jādomā, ka tāpat būs arī tagad. Kaut gan nav šaubu, ka jaunie
apstākli būs sarežģītāki nekā līdzšinējie, bet daudz kas tanīs atkarājas no
mums pašiem, sevišķi no ikviena, kas nolikti atbildīgos amatos un kam
jārāda priekšzīme citiem. Viņu stāja un izturēšanās būs piemērs padotiem un apkārtējai sabiedrībai. Šai ziņā ir svarīgi visiem un ikvienam
noteikti ieturēt mūsu līdzšinējo stāju. Lai to panāktu, nepieciešams:
1) visiem palikt savās vietās un pildīt savus pienākumus tāpat kā
līdz šim; to noteikti prasa no mums valsts un tautas intereses un tas
ir arī ikviena priekšnieka morālisks pienākums pret valsti un saviem
padotiem;
2) noskaidrot padotiem, ka mēs dzīvojam kara laika apstākļos un
mums jāuzņemas pārciest visas grūtības, kādas šis laiks no mums prasa;
ikviens priekšnieks un ikviena autoritāte šai ziņā var daudz ko darīt
savas vienības un savas apkārtnes sabiedrības ietekmēšanā un vajadzīgās
stājas uzturēšanā;
3) ievērot vislielāko atturību attiecībās ar Padomju karavīriem, ciktāl
tas nesaistās ar dienesta prasībām, lai nedotu iespēju mazāk nosvērtiem
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192. att. Tautas Saeimas vēlēšanas. Var arī šīs vēlēšanas saukt par farsu, bet Ulmanis savas
valdīšanas 6 gadu laikā nespēja sarīkot pat šādu farsu. (C 16.07.1940.)

ar savu nepārdomātu rīcību vai izturēšanos ienest traucējumus mūsu
un Padomju karavīru lojālā sadarbībā; šim attiecībām jābūt noteikti
korektām, atceroties vienmēr, ka abu armiju tuvā sadzīve izsaukta ar
noslēgto savstarpējās palīdzības līgumu, kas pildāms precīzi un vislabākā saskaņā abām pusēm.
Mūsu vairākkārt pārbaudītās un pierādītās spējas izturēt arī visgrūtākos pārbaudījumu brīžos un apstākļos, ir pierādījums tam, ka arī
šoreiz mēs izturēsim, ja vien skaidri izpratīsim, ka šai izturībā svarīgākais priekšnoteikums ir – paturēt savu krietno pilsonisko un kareivisko
stāju vienmēr un visur.
Ģenerālis Berķis /paraksts/
Armijas štāba priekšnieks ģenerālis Rozenšteins /paraksts/
avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1994., Nr.1(12), 52.-53.lpp.
Pieejams www.historia.lv
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Tā sauktās Tautas valdības
pirmās sēdes protokols
Protokols nr. 45
Ministru kabineta sēde
1940.g. 21. jūnijā
Klāt:
Valsts prezidents Dr. K.Ulmanis
Ministru prezidents un ārlietu ministra v.i. prof. A.Kirhenšteins
Iekšlietu ministrs V.Lācis
Kara ministrs ģen. R.Dambītis
Sabiedrisko lietu ministrs P.Blaus
Satiksmes ministrs J.Jagars
Tautas labklājības ministrs J.Lācis
Tieslietu ministrs J.Pabērzs
Iekšlietu ministra biedrs V.Latkovskis
Protokolē: Valsts kancelejas direktora v.i. R.Bulsons
Sēdi sāk pulksten 10.15
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, atklājot Ministru kabineta pirmo
sēdi, uzrunā Ministru kabineta locekļus:
«Ņemot vērā, ka šā gada 16. jūnijā Ministru kabinets pilnā sastāvā pieteica man savu atkāpšanos, es aicināju ministru prezidenta
amatā prof. Dr. A.Kirhenšteinu un Ministru kabinetu šādā sastāvā:
kara ministrs ģenerālis Dambītis, iekšlietu ministrs V.Lācis, sabiedrisko lietu ministrs P.Blaus, tautas labklājības ministrs un izglītības
ministra p.v.i. J.Lācis, tieslietu ministrs un finansu ministra p.v.i.
J.Pabērzs, satiksmes ministrs J.Jagars, iekšlietu ministra biedrs un
politiskās policijas priekšnieks V.Latkovskis un armijas komandieris
ģenerālis Kļaviņš.
Saņēmis ministru prezidenta un kabineta locekļu piekrišanu, pasludinu valdību par nodibinājušos un stājušos pie savu pienākumu
izpildīšanas. Novēlu labas sekmes sarežģīto uzdevumu veikšanā. Šajos
uzdevumos ietilpst kārtības un drošības uzturēšana, normāla darba
turpināšanas iespēju nodrošināšana un rūpīga gādība par labu un draudzīgu attiecību uzturēšanu ar kaimiņiem un sevišķi mums draudzīgo
lielo austrumu kaimiņu – Padomju Savienību. Pie sirds lieku lojāli
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sadarboties pie mūsu zemē atrodošā Padomju Savienības karaspēka
daļu izvietošanas un viņu dzīves apstākļu nokārtošanas.»
Valsts prezidentam atbild ministru prezidents prof. A. Kirhenšteins:
«Augsti godāts kungs Valsts prezident! Ministru kabineta un savā
vārdā pateicos par laba novēlējumu. Mēs centīsimies labi pildīt tos
smagos pienākumus, ko esam uzņēmušies šai grūtā brīdī. Mēs pateicamies jums par jūsu darbību. Mums sen ir pazīstamas jūsu rūpes par
tautas labklājību, izglītību un veselību. Sevišķi Draudzīgajam aicinājumam ir liela nozīme tautas izglītības pacelšanā. Jūs esat ierosinājuši un
aicinājuši uz darbu jaunatni, mācījuši to strādāt, sevišķi lauku darbos.
Mazpulku tīkls pārklāj visu zemi ar darbīgu jaunatni. Šajā grūtā brīdī
jūs esat veicinājuši labas attiecības ar ārvalstīm, sevišķi ar lielo kaimiņu – Padomju Savienību. Mēs solāmies strādāt par Latviju, turpināt,
varbūt citādām metodēm, to darbu, ko jūs, Valsts prezidenta kungs,
un agrākā valdība ir sākuši.»
Sēdi slēdz pulksten 10.25
Valsts prezidents K.Ulmanis
Ministru prezidents A.Kirhenšteins
Valsts kancelejas direktora v.i. R.Bulsons
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Par mieru, par maizi, par tautas brīvību!
Brīvās Latvijas Republikas pilsoņi un pilsones!
Šī gada 14. un 15. jūlijā, saskaņā ar Latvijas Republikas valdības
lēmumu, visā zemē vēlēs jaunu Saeimu, augstāko Latvijas valsts varas
orgānu, kam jāizteic visas Latvijas tautas valdošo gribu.
Gadiem ilgi Latvijas tauta cieta no vecās valdības, beztiesībā un
bezlikumībā. Vecā valdība padzina tautas pārstāvjus, kas bija likumīgi ievēlēti, saskaņa ar 1922. gada 7. novembra satversmi, sistematiski un rupji mīdija kājām tautas intereses un noniecināja tautas
tiesības.
Gadiem ilgi vecā valdība tautas intereses upurēja savai politikai,
kas bija tautai naidīga, un veda tautu pretim sabrukumam, kara postam un iznīcībai.
328

193. att. Tautas Saeimas vēlēšanas. Sieviete ar meitu un mazmeitu pie vēlēšanu urnas
2. vēlēšanu iecirknī. Rīga, 15.07.1940. (LKFFDA, 9797P)
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Vecā valdība rupji pārkāpa ar Padomju Savienību 1939. g.
5. oktobrī noslēgto savstarpējās palīdzības līgumu un ar šādu rīcību
apdraudēja Latvijas valsts drošību, neaizskaramību un neatkarību.
Latvijas vecā valdība necentās godīgi pildīt savstarpējās palīdzības
līgumu ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienību, necentās uz šī
līguma pamata konsekventi realizēt stipru un nesatricināmu savienību
starp Latviju un lielo Padomju Savienību. Taisni otrādi: tā sāka piekopt nepareizu un divkosīgu politiku, kas apdraudēja Latvijas tautas
mierīgo darbu un visas valsts labklājību.
Šī valdība krita, pilnīgi zaudējusi cieņu katra godīga savas zemes
patriota acīs, tautas nīsta un neieredzēta. Krita arī vecais tautas beztiesības, apspiestības un patvarības režims.
Ar tautas piekrišanu pie varas nākusē jaunā valdība savā 21. jūnija
deklaracijā svinīgi solijās kalpot savai tautai, aizstāvēt tautas intereses,
sargāt viņas suverenās tiesības.
Valsts suverenai varai Latvijas Republika jāatrodas pašas tautas un
tikai tautas rokās.
Šajās vēsturiskajās dienās Latvijas tauta tiek aicināta ievēlēt Saeimu
vispārējā, vienlīdzīgā, tiešā, aizklātā un proporcionālā balsošanā.
Saeimas vēlēšanu dienas – šī gada 14. un 15. jūlijs – tuvojas. Latvijas tautai šajās dienās jāiet pie balsošanas urnām tik cieši vienotai,
kā vēl nekad, apgarotai uzticībā un mīlestībā par savu slaveno dzimteni, ar draudzības un sirsnīgas brālības simpatijām pret mūsu lielo
un vareno draugu – neuzvaramo Padomju Sociālistisko Republiku
Savienību.
Latvijas tautai šajās dienās jādodas pie balsošanas urnām apziņā, ka
vienīgais ceļš uz laimi, valsts neatkarību, kulturas uzplaukumu un tautas
materialās labklājības augstākiem sasniegumiem – tas ir ciešas draudzības un izturēti godīgas savienības realizēšanas ceļš starp Latviju un PSRS,
tas ir Latvijas un padomju tautu brālības ceļš, mūsu tautu kopīgais ceļš
cīņā par mieru, laimi, par Latvijas Republikas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības uzplaukumu.
Brīvās, demokratiskās Latvijas pilsoņi un pilsones!
Mēs, strādnieki, zemnieki, darba inteliģence, arodbiedrības, fabriku
– darba vietu komitejas, kulturas, izglītības un sporta organizacijas, brīvās Latvijas sievietes, Latvijas darba jaunatne un Latvijas komunistiskā
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194. att. Tautas Saeimas vēlēšanas. Pēc vēlēšanām ļaudis tiek aicināti grandiozā manifestācijā. (C 18.07.1940.)

partija, jaunās Saeimas vēlēšanu lielā uzdevuma veikšanai esam apvienojušies «Latvijas darba tautas blokā», lai draudzīgi, visi kā viens izvestu
vēlēšanas un Saeimā ievēlētu cienīgus tautas pārstāvjus – īstenus tautas
pārstāvjus, kas izsaka tautas patieso gribu.
Mēs, kas apvienojušies «Latvijas darba tautas blokā», aicinam visus
strādniekus, zemniekus, inteliģentus, visus mūsu zemes godīgos patriotus priekšā stāvošās vēlēšanās šī gada 14. un 15.jūlijā balsot par tiem,
kas konsekventi, godīgi un ar visu revolucionaro enerģiju cīniesies,
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195. att. Demonstrācija pēc Tautas Saeimas vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
Rīga, 14.07.1940. (LKFFDA, 28064N)

lai realizētu šādas mūsu prasības – visu mūsu zemes darba ļaužu, visas
mūsu tautas prasības.
Lūk, mūsu prasības:
a) Ārējā politikā:
Draudzība starp Latvijas un Padomju Savienības tautām un stipra
nesagraujama savienība starp Latvijas Republiku un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību.
b) Iekšējā politikā:
1. Plaša valsts palīdzība bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes
iegūšanā.
2. Trūcīgo un mazturīgo zemnieku atbrīvošana no nenokārtotiem
maksājumiem valstij, nodokļiem utt., kā arī atbrīvošana no dažādiem
administrativiem sodiem;
3. Strādnieku un kalpotāju materialā stāvokļa uzlabošana, paaugstinot darba algas;
4. Plaši noorganizēt darba aizsardzību un socialo apdrošināšanu slimību un nelaimes gadījumos;
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196 att. Demonstrācija pēc Tautas Saeimas vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
Rīga, 14.07.1940. (LKFFDA, 20657 N)

5. Valsts nodrošinājums darba invalidiem un strādniekiem un
strādniecēm vecuma dienās;
6. Plaši izveidot mediciniskās palīdzības tīklu, iekārtojot slimnīcas,
klīnikas, ambulances, pirmās palīdzības punktus, u.t.t.;
7. Mātes un bērna aizsardzību, organizējot zīdaiņu namus, bērnu
dārzus un bērnu namus;
8. Noteikta armijas demokratizacija;
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197. att. Demonstrācija pēc Tautas Saeimas vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
Rīga, 14.07.1940. (LKFFDA, 20630 N)

9. Nodrošināt darba tautas interesēm atbilstošu vārda, preses, sapulču un biedrošanās brīvību;
10. Nodrošināt visu pilsoņu personas un īpašumu neaizskaramību;
11. Plaši izkopt nacionalo kulturu un zinātni, izglītību un mākslu;
Latvijas Republikas pilsoņi un pilsones!
Aicinam jūs balsot par mūsu prasībām, neaizmirstot, ka tikai šo prasību izpildīšana nodrošinās mūsu tautai brīvību, neatkarību un laimi,
mūsu valsts neaizskaramību, mūsu tēvzemes uzplaukumu un slavu.
Nevienu balsi tiem, kas nav spēcīgi cīnīties līdz galam par pilnīgu
šo prasību izpildīšanu, par pilnīgu un neatlaidīgu šīs mūsu platformas
realizēšanu.
Strādnieki un strādnieces, zemnieki un zemnieces, darba inteliģence – valsts un pašvaldību darbinieki, skolotāji un ārsti, inženieri,
rakstnieki un žurnalisti, advokati, profesori, karavīri, visi mūsu tautas
334

198. att. Tautas manifestācija pieprasa iestāšanos PSRS. Darba tautas bloks pirms vēlēšanām nesolīja iestāšanos PSRS. Tieši pretēji, tika solīta draudzība ar PSRS. Savukārt manipulācija ar iestāšanos PSRS notiek tautas manifestācijas laikā. Manifestācijā organizatori izvirzīja
lozungu iestāties PSRS. Līdzīgs manipulācijas scenārijs tiek īstenots arī mūsdienās, tikai izvirzot
citus mērķus. «Tautas» manifestācijas kā nedemokrātisks politisks instruments ir izmantotas
gan Latvijas lietussargu revolūcijas laikā, gan oranžajās revolūcijās Austrumeiropā, gan arī
2011. gada arābu revolūcijās. (C 19.07.1940.)
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progresivie pilsoņi – balsojiet par mūsu platformu, par lielo cīņas principu un mūsu tautas lietas uzvaru!
Pilsoņi un pilsones! Stipriniet Latvijas tautas vienību, disciplinu un
organizētību, dodiet nesaudzīgu prettriecienu visiem tautas ienaidniekiem – mēlnešiem un provokatoriem!
Mūsu tautas ienaidnieki, vecās iekārtas piekritēji, provokatori,
izplata dažādas nepamatotas baumas, lai sagrautu mūsu vienību, satricinātu strādnieku, zemnieku un darba inteliģences sadarbību. Viņi
izplata provokatoriskas baumas, ka strādnieku un komunistu nolūks
ir piespiedu kārtā kolektivizēt laukus. Šos melus izplata, lai sašķeltu
strādnieku un zemnieku kopību.
Neticiet šīm provokatoriskām baumām, atmaskojiet provokatorus!
Mūsu prasības ietvertas mūsu platformā, un mēs aicinām jūs cīnīties par šīm prasībām!
Gatavojieties mūsu Saeimas vēlēšanām!
Balsojiet visi kā viens par mūsu – «Latvijas darbaļaužu bloka» kandidatiem!
Lai dzīvo brīvā Latvija!
Lai dzīvo mūsu draudzība un cieša savienība ar lielo, neuzvaramo
Padomju Sociālistisko Republiku Savienību!
Lai dzīvo mūsu zemes strādnieki, zemnieki un darba inteliģence!
Par mieru, par maizi par tautas brīvību!
Latvijas darba tautas bloks
Zem šīs platformas parakstijušies šādas organizaciju, karaspēka daļu
un sabiedrisku grupu pārstāvji:
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja:
Zaķis – Kalnbērziņš, Spure Žanis, Augusts Olga, Jablonskis Andrejs.
Latvijas Darba Jaunatnes Savienības Centrālā Komiteja:
Kurlis Pēteris, Berklāvs Edvards, Sadovskis Pēteris, Bāliņš Pauls.
Sarkanā Palīdzība – Centrālā komiteja:
Nurža, Niedre.
Latvijas strādnieku arodbiedrības:
(seko 25 nozaru arodbiedrību 48 vadītāju paraksts)
Biedrības Latvijas kara invalidu savienība:
(2 paraksti)
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Latvijas Armijas pārstāvji:
( 17 paraksti)
Zemniecības pārstāvji:
(6 paraksti)
Biedrības un sabiedrību pārstāvji:
( 11 paraksti)

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.198,
450.-454.lpp.
Pieejams www.historia.lv

Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa
norādījumi tautai
(VV 18.06.1940.)
Valsts Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis vakar, 17. jūnija vakarā, plkst.
22.15 Ministru kabineta sēdes starplaikā teica šādu uzrunu tautai:
«Pilsoņi, pilsones!
Pēdējo 24 stundu notikumi ir saviļņojuši visus prātus, un es tādēļ
uzskatu par savu pienākumu, kā es to arvien svarīgos momentos esmu
darijis, jums visiem pateikt, ko valdība šajā brīdī domā un dara.
Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk Padomju kaŗaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām
attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. Es tādēļ vēlos, ka arī
mūsu zemes iedzīvotāji ienākošās karaspēka daļas uzlūko ar draudzību.
Tai pašā laikā jums jāzina, ka kaŗaspēka kustībai jānotiek bez traucējumiem, un to jūs varat veicināt, ierobežojot pārlieko ziņkāri un atturoties
no kārtības traucējumiem.
Šorīt jūs arī dzirdējāt ziņu par to, ka valdība pilnā sastāvā man ir pieteikusi savu atkāpšanos un ka es esmu uzdevis ministriem palikt savās vietās
līdz jaunās valdības sastādīšanai. Pirmais uzdevums mums visiem ir līdzšinējā vienprātībā un darba gribā palikt savās vietās un turpināt kalpot tai
lietai, kas mums ir augsta un svēta – Latvijas un mūsu tautas interesēm.
Ir neizbēgams, ka pārdzīvojamie notikumi ienes zinamu satraukumu un traucējumus mūsu līdzšinējās mierīgās dzīves ritumā.
337

199. Pārmaiņas. Skatītāji beidzot var baudīt padomju ﬁlmas bez Ulmaņa cenzūras.
Tas tiek īpaši uzsvērts reklāmās. (C 22.07.1940.)

200. att. Padomju revolucionārā kino klasika. Kino skatītājiem bija iespēja sev atvērt lielo un
nezināmo PSRS ﬁlmu pasauli. (C 22.07.1940.)
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201. att. Pārmaiņas. Tautas
Saeimas realizētā vara izpaužas
ne tikai lēmumā pievienoties
PSRS. Tiek samazināti nodokļi
amatniekiem. (C 22.07.1940.)
202. att. Pārmaiņas. Pakāpeniski sākas pāreja uz stingrākiem un bargākiem sodiem.
(C 24.07.1940.)
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203. att. Pārmaiņas. Miltu krājumu reģistrācija. Ulmaņa ekonomiskais totalitārisms
tautsaimniecību ir sagatavojis tālākam
kontroles pieaugumam. (VV 22.08.1940.)
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204. att. Pārmaiņas. Latvija tiek pasludināta par sociālistisku republiku. (C 22.07.1940.)
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Bet tās ir pārejošas parādības, kurām mēs pēc dažām dienām tiksim
pāri. Šinī brīdī es jūs aicinu – pierādiet domās, darbos un stājā
tautas dvēseles spēku, ko izraisijuši Atjaunotās Latvijas ziedu gadi.
Tad es būšu drošs, ka viss, kas tagad notiek un tālāk notiks, nāks
par labu mūsu valsts un tautas nākotnei un mūsu labām un draudzīgām attiecībām ar mūsu lielo austrumu kaimiņu – Padomju
Savienību.
Tas ir pats galvenais mūsu kopējais uzdevums, kas stāv pāri visiem
ikdienišķiem sīkumiem, un tam veltīsim šajās dienās savu labāko gribu
un savus labākos centienus.
Bet šis moments prasa arī daudz jaunu praktisku uzdevumu kārtošanu, un pie tam steidzamu kārtošanu. Arī šajā brīdī es runāju
valdības sēdes pārtraukumā, kur mēs apspriežam neatliekamus tekošus jautājumus. Esmu pārliecināts, ka jūs sapratīsiet rīkojumus, ko
valdība devusi un dos, kaut arī tie vienā otrā gadījumā būs stingri un
pat bargi. Pildiet tos apzinīgi, jo tiem nav cita mērķa, kā jūsu pašu
miers un labklājība. Pienākuma apziņa un neatlaidība darbā lai vada
jūs visus.
Mana sirds ir ar jums un es jūtu, ka arī jūsu sirdis pukst man pretī
draudzīgā atbalsī. Tā iesim uz priekšu un veiksim savu darbu. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās.»

Nav iemesla bažīties par
saviem īpašumiem
(C 13.07.1940.)
«Daudzi sīkie un vidējie privātīpašnieki, kā: jaunsaimnieki, sīkgruntnieki un amatnieki uz laukiem un sīkrūpnieki, amatnieki, tirgotāji, ģimenes mājiņu īpašnieki u. t. t. pilsētās vēl lāga negrib ticēt jaunās
varas stabilitatei un Komunistiskās partijas deklarētiem uzskatiem par
privatā īpašuma neaizskaramību demokratiska republikā. Viņi nobažijušies jautā: kā būs ar mūsu īpašumiem? Vai jaunā Saeima, jaunā valdība mums tos neatņems? Kāpēc lai vēlam jaunu Saeimu, kura iecels tādu
valdību, kas atņems mums mūsu privātos īpašumus, ko esam krājuši
visu mūžu. Tad jau labāk nemaz nevēlēt!
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Tādi uzskati ir
pilnīgi nedibināti un
nepareizi! Latvijas Komunistiskā partija ir
deklarējusi, ka nevienam viņa privato īpašumu neatņems, sevišķi sīkiem un vidējiem
īpašniekiem neko neatņems, bet jaunā valdība
viņus gan atbalstīs.
Līdzšinējā valdība
ar diezgan devīgu roku
atbalstija gan lauku un
pilsētu turīgās aprindas, bet par mazajiem
ļaudīm nelikās ne zinis.
Turpmāk tas būs taisni
otrādi: valdība atbalstīs
taisni mazos ļaudis. Šī
deklaracija nav tukši
vārdi, bet gan dziļa nopietnība. To taču neapšaubami pierāda jaunās
valdības darbs, kura
izdevusi jau vairākus
likumus par strādnieku
un citu darba laužu materialā stāvokļa uzlabošanu un nodokļu nastas
atvieglošanu.
Jaunā Saeima un
jaunā valdība taisni nostiprinās privata īpašuma, sevišķi zemāko un
vidējo slāņu īpašuma

205. att. Nacionalizācija. Jau 1940. gada jūlijā tiek sākta
banku un rūpnīcu nacionalizācija.
(C 24.07.1940.)
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206. att. Nacionalizācija. Nacionalizācija skar arī lielos zemes īpašumus. (C 23.07.1940.)
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207. att. Nacionalizācija. 1940. gada
jūlijā nacionalizācija tikai saucās «lielo
uzņēmumu nacionalizācija», patiesībā tā
skāra arī uzņēmumus, kurus pēc šodienas
mērauklām ir jāsauc par nelieliem uzņēmumiem. (C 27.07.1940.)
► 208. att. Nodevēji - ārpus likuma.
Vislielākā bardzība tika demonstrēta
pret tiem, kas aktīvi pretojās pārmaiņām. (C 30.07.1940.)
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209. att. Latvijas pievienošanas PSRS atbalsta mītiņa dalībnieki (fotoreprodukcija).
Rīga, 28.07.1940. (LKFFDA, 25-3)

neaizskaramību, ko agrākās valdības nemaz nedarīja. Būtu aplami domāt,
ka jauna valdība varētu aizskārt to cilvēku īpašumus, kuri paši ar savu
darbu, ar saviem sviedriem šos īpašumus ir uzkrājuši, kuri nav rausuši bagātības ar svešām rokām un citu cilvēku sviedriem. Taisni tie ļaudis, kuri
pēdējā laikā tik uzbāzīgi sevi daudzināja par privata īpašuma aizstāvjiem,
pēc agrarreformas izvešanas gribēja panākt, lai jaunsaimnieki samaksā bijušiem muižniekiem par baroniem atsavināto zemi. Viņi bija arī gatavi
nesenā pagātnē iztirgot Latviju un tas tautu imperialistiskajam haizivīm,
lai tikai varētu turpināt savu tautas apspiešanas politiku. Taisni viņi apdraudēja privato īpašumu stāvokli, jo, izceļoties karam, vai vāciešiem kolonizējot Latviju, uz ko agrākā valdība pilnīgi apzinīgi gatavojās, Latvijas
sīkie un vidējie īpašnieki būtu pazaudējuši savus īpašumus.
Šos draudus novērsa Padomju Savienība, atsūtot uz Latviju savu
varēno Sarkano Armiju, kuras aizsardzībā mēs tagad mierīgi varam turpināt savu darbu un dzīvi.
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Sarkanās Armijas atrašanās Latvijā nodrošina mums mieru, darbu, maizi un brīvību. Viņa nodrošina arī privatiem īpašniekiem viņu
īpašumus, sevišķi sīkajiem un vidējiem īpašniekiem. Tāpēc nevienam
nav jāraugas ar bažām nākotnē, bet katrs gan var raudzīties nākotnē ar
daudz lielāku paļāvību un drošību, nekā līdz šim, jo agrākās valdības
laikā tādas drošības un pārliecības nebija.
Saeimas vēlēšanās tomēr katram jāpiedalas, lai nākošā Saeima un
valdība būtu visas tautas vēlēta pārstāvniecība, kas stipri cels viņas autoritati. Taisna visas tautas vēlēta Saeima vislabāk varēs nodrošināt ne
tikai visas darba tautas intereses un tiesības, bet arī privāto īpašnieku
īpašumus. Bet ja Saeima nebūs stipra, ja aiz viņas nestāvēs visa tauta,
tad var notikt nevēlami pārsteigumi, kuri patiesi var apdraudēt ne tikai
tautas labklājību, bet arī privatos īpašumus, jo mūsu ienaidnieki nesnauž, bet gan turpina strādāt savu kaitēšanas darbu.
Tāpēc neklausiet musinātājus un neticiet baumu izplatītājiem, jo
viņu nolūks ir kaitēt jaunajai iekārtai un līdz ar to visas tautas interesēm. Viņi strādā tautai naidīgas varas uzdevumā, kura grib mūs atkal
iekalt važās un apdraudēt mūsu nacionālo patstāvību.
Piedaloties š. g. 14. un 15. jūlijā Saeimas vēlēšanās un balsojot par
Latvijas darba tautas bloku, mēs veicināsim pašas tautas uzvaru, izjauksim mūsu ienaidnieku planus un nodrošināsim ne tikai visai tautai
brīvu ceļu uz laimīgāku dzīvi, bet arī sīkājiem un vidējiem īpašniekiem
viņu īpašumus.»

Ģenerāļa Sudoplatova atmiņas
Molotova-Ribentropa pakts. Kara priekšvakarā
1939. gada augustā strauji pieauga izlūkošanā iegūtās informācijas
apjoms. Mēs bijām saņēmuši neapšaubāmas ziņas par to, ka franču un
britu valdības kara gadījumā ar Vāciju nemaz nealkst sniegt atbalstu
Padomju Savienībai. Tas pilnībā sakrita ar to informāciju, kuru mēs
kādus trīs vai četrus gadus iepriekš bijām saņēmuši no Kembridžas grupas. Saskaņā ar šo informāciju britu Ministru kabinets – precīzāk, Nevils Čemberlens un sers Džons Saimons – izskatīja slepenas vienošanās
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210. att. A.Kirhenšteina vadītā Tautas Saeimas pilnvaroto pārstāvju delegācija pie stacijas
ēkas pirms došanās uz PSRS Ministru padomi Maskavā. Klātesošos uzrunā Latvijas KbP CK
1. sekretārs Jānis KALNBĒRZIŅŠ. Aiz viņa pa kreisi stāv Latvijas KbP CK 2. sekretārs Žanis
SPURE, Latvijas pagaidu valdības Ministru prezidents profesors Augusts KIRHENŠTEINS. Rīga,
30.07.1940. (LKFFDA, 17561N)

iespēju ar Hitleru, lai varētu tam sniegt palīdzību militārā konfrontācijā
ar Padomju Savienību. Īpaši svarīga bija informācija, kuru sniedza trīs
uzticamu ziņu avoti no Vācijas: Vērmahta vadība kategoriski iebilda
pret karu divās frontēs.
Saņemtās direktīvas mums uzdeva steidzīgi izskatīt iespējamos variantus, lai sadarbotos ar valstīm, kuras ir nobriedušas parakstīt vienošanos kopīgai sadarbībai pret karu. Ar to nebija domātas tikai Anglija
un Francija, ar kurām notika konsultācijas jau no 1939. gada sākuma,
bet arī Vācija. Vācijas militārajā elitē tikai ļaudis ar Austrumprūsijas izcelsmi iestājās par mierīga savstarpējo attiecību noregulējuma variantu
ar Padomju Savienību.
Kad saistībā ar šīm direktīvām tika izvērtēti alternatīvie varianti
(vai tā būtu vienošanās ar angļiem un frančiem, vai arī miermīlīgs
noregulējums ar Vāciju), tad es pat nespēju iedomāties, ka ekonomisko pārrunu rezultāts būs pakts par Berlīnes un Maskavas sadar348

211. att. A. Kirhenšteina vadītās Tautas Saeimas pilnvaroto pārstāvju delegācijas pavadīšana
Rīgas stacijā. Uz vagona kāpnēm stāv Latvijas pagaidu valdības Ministru prezidents profesors
Augusts Kirhenšteins. (LKFFDA, 7135N)

bību. Kad mani, burtiski tikai pāris stundas pirms vizītes sākuma,
informēja par gaidāmo Vācijas ārlietu ministra ierašanos Maskavā
1939. gada 23. augustā, – es biju pārsteigts. Pēc Ribentropa ierašanās, kad trīspadsmit stundas vēlāk Neuzbrukšanas pakts tika parakstīts (šis notikums notika Kremlī 24. augustā pulksten 2 naktī),
kļuva skaidrs: pieņemtais lēmums nebija negaidīts. Padomju Savienības vadības stratēģiskais mērķis bija par katru cenu izvairīties no
iesaistīšanās karā divās frontēs – Tālajos Austrumos un Eiropā. Šāda
diplomātisko attiecību ievirze, kura nesaistījās ar ideoloģiskajiem
apsvērumiem, tika iedibināta vēl divdesmitajos gados, kad Padomju Savienība ekonomiski sadarbojās un uzturēja normālas attiecības
ar Itāliju pēc tam, kad 1922. gadā pie varas nāca Benito Musolīni
fašistiskais režīms. Kremļa vadība bija gatava kompromisiem ar jebkuru režīmu, taču ar noteikumu, ja tas garantēja stabilitāti Padomju Savienībai. Staļina un viņa līdzgaitnieku prioritāte vienmēr bija
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īstenot savus ģeopolitisko centienus – padarīt Padomju Savienību
par pasaules varenāko lielvalsti.
Tikai pēc kolektivizācijas pabeigšanas 1934. gadā valsts ieguva pamatu vairāk vai mazāk stabilai attīstībai. Līdz tam mēs bijām secīgi izgājuši
cauri pilsoņu karam, badam, saimnieciskajam sabrukumam. Industrializācija sāka dot savus augļus tikai no trīsdesmito gadu vidus. Pieaugošā
valsts varenība jau bija tikusi demonstrēta veiksmīgās militārajās operācijās pret Japānu Mongolijā un Mandžūrijā. Lai gan valsts bija nodibinājusi diplomātiskās attiecības ar visām pasaules lielvalstīm, mēs tik un
tā tikām turēti izolācijā, kas uzskatāmi izpaudās, kad lielvalstis mums
neļāva piedalīties visai pasaulei kardināli svarīgu jautājumu risināšanā,
no kuriem bija atkarīgas šo lielvalstu intereses. Visas vienošanās Eiropas
un Āzijas jautājumos tika noslēgtas starp Rietumu valstīm un Japānu,
neievērojot Padomju Savienības intereses. Angļu-vācu 1935. gada vienošanās, kas atzina vācu jūras kara flotes modernizāciju, un vadošo pasaules
lielvalstu turpmākās vienošanās par savu jūras spēku nodrošināšanu ar
modernu kara tehniku pat nepieminēja Padomju Savienību.
Franču un angļu delegācijas, kuras 1939. gada vasarā ieradās
Maskavā, lai «zondētu augsni» pret Hitleru vērstas savienības iespējamai izveidošanai, veidoja otršķirīgas politiskas figūras. Tādējādi
Staļina politika attiecībā uz Hitleru balstījās uz pareizu pieņēmumu,
ka Rietumu pasaules un Japānas naidīgums pret padomju iekārtu
par pastāvīgu faktoru padarīs PSRS izolāciju no starptautiskās sabiedrības.
Paraugoties atpakaļ, nevar nenonākt pie atziņas, ka visi trīs nākošie
antihitleriskās koalīcijas sabiedrotie – PSRS, Britānija un Francija – ir
vainojami pie tā, ka ļāva Hitleram aizsākt Otro pasaules karu. Savstarpējās negācijas un pretrunas – lūk, kas traucēja panākt kompromisu starp Angliju un Franciju no vienas puses un Padomju Savienību
no otras puses. Šāds kompromiss būtu ļāvis kopīgi apturēt Hitlera
agresiju pret Poliju. Vēsturnieki, apskatot Otro pasaules karu, nezin
kādēļ neņem vērā to, ka angļu-franču-padomju pārrunas 1939. gadā
sākās tikai faktiski pēc ASV prezidenta Franklina. D. Rūzvelta iniciatīvas. Donalds Maklins ziņoja, ka Rūzvelts ir aizsūtījis savu pārstāvi
pie Britānijas premjerministra ar brīdinājumu: Vācijas virskundzība
Eiropā būtu pazudinoša gan Amerikas, gan arī Britānijas interesēm.
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212. att. Jaunie vadoņi. No kreisās: Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētājs
profesors Augusts Kirhenšteins un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājs Vilis
Lācis. Rīga, 1940. gada augusts. (LKFFDA, 29233N)

Rūzvelts skubināja Čemberlenu neitralizēt Hitleru, iesaistoties sarunās ar Lielbritānijas sabiedrotajiem Eiropā, to starpā arī ar Padomju
Savienību. Mūsu ziņu avotu sniegtā informācija liecināja, ka britu
valdība ar acīmredzamu nepatiku uztvēra amerikāņu iniciatīvu, tādējādi Rūzveltam nācās uz britiem izdarīt lielāku spiedienu, lai viņus
tomēr piedabūtu sākt sarunu procesu ar Padomēm, lai vienotos par
militāriem līdzekļiem Hitlera apturēšanai.
Tomēr ātrums, ar kādu tika parakstīts Neuzbrukšanas līgums ar
Hitleru, mani pārsteidza: jo es tikai divas dienas pirms tā parakstīšanas
biju saņēmis pavēli meklēt iespējas noregulēt mūsu attiecības ar Vāciju
mierīgā ceļā. Mēs joprojām turpinājām sūtīt savus stratēģiskos ieteikumus Staļinam un Molotovam, taču līgums jau bija parakstīts: Staļins,
ievērojot visstingrāko slepenību, pats vadīja pārrunas.
Es neko nezināju par Molotova-Ribentropa Pakta protokoliem,
taču vispār šāda veida slepenie protokoli ir parasta lieta diplomātiskajās
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attiecībās, risinot īpaši sarežģītus jautājumus. Kara priekšvakarā britu
valdība parakstīja slepenos protokolus ar Poliju – tajos tika runāts
par militārās palīdzības sniegšanu Polijai kara gadījumā ar Vāciju.
1993. gadā, piemēram, kāds vācu nedēļas izdevums bija publicējis slepenos protokolus un konfidenciālu sarunu ierakstus starp Gorbačovu
un kancleru Helmutu Kolu, kuras notika Vācijas atkalapvienošanās
priekšvakarā. Arī tagad, lasot Molotova-Ribentropa Pakta slepenos
protokolus, es neatrodu tajos neko slēpjamu. Direktīvas, kuras izrietēja no parakstītajiem līgumiem, bija visnotaļ precīzas un noteiktas:
par tām zināja ne tikai tie, kuri vadīja izlūkošanu, bet arī militārā
vadība un diplomāti. Patiesībā slavenā 1939. gada 28. septembra protokoliem pievienotā Polijas sadalīšanas karte bija aplūkojama avīzes
Pravda lappusēs, protams, bez Staļina un Ribentropa parakstiem, un
to varēja aplūkot teju vai visa pasaule. Tiesa, tobrīd Polija jau bija okupēta. [Latvijas laikraksts Brīvā Zeme šo karti nopublicēja 1939. gada
29. septembrī, sk. 26. att. Autoru piezīme.]

ITK [Iekšlietu Tautas komisariāta] ārzemju
izlūkdienests kara sākumā
1939. gada oktobrī kopā ar Fitinu, izlūkdienesta priekšnieku, un
Merkulovu, Berijas vietnieku, es piedalījos sanāksmē pie Molotova, kas
notika viņa kabinetā Kremlī. Sanāksmē piedalījās arī Ģenerālštāba operatīvās pārvaldes priekšnieks ģenerālmajors Vasiļevskis (kurš piecdesmitajos gados kļuva par aizsardzības ministru), ārlietu tautas komisāra
vietnieks Potjomkins, Valsts plāna komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Borisovs, Jūras kara flotes štāba priekšnieks Isakovs, robežapsardzības
karaspēka priekšnieks Masļeņņikovs un militārā izlūkdienesta priekšnieks, šķiet, ka ģenerālmajors, Panfilovs.
Dienas kārtībā bija viens jautājums – stratēģisko interešu aizsardzība Baltijā. Molotovs vēlējās dzirdēt mūsu domas. Padomju karaspēks
jau atradās tur atbilstoši līgumiem, kurus parakstīja Lietuvas, Latvijas
un Igaunijas valdības. Atklājot sanāksmi, Molotovs paziņoja:
«Mums ir vienošanās ar Vāciju, ka Baltija tiek uzskatīta par vissvarīgāko Padomju Savienības interešu reģionu. Tomēr ir skaidrs,»
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213. att. Latvija uzņemta. Laikraksta Pravda 1940. gada 6. augusta numura (217.) fotoreprodukcija. Publikācija par Latvijas uzņemšanu PSRS sastāvā. (LKFFDA, 101434N)

turpināja Molotovs, «ka, lai arī vācu spēki to principā atzīst, viņi nekāda gadījumā nebūs mierā ne uz kādiem « kardināliem sociāliem pārkārtojumiem», kas mainītu šo valstu statusu, iekļaujot tās Padomju
Savienībā. Pat vairāk, padomju vadība uzskata, ka labākais veids, kā
aizstāvēt PSRS intereses Baltijā un izveidot tur drošu robežu, būtu palīdzēt darbaļaužu kustībai gāzt marionešu režīmus.»
No šī paziņojuma kļuva skaidrs, kā tieši mēs interpretējām vienošanos
ar Hitleru. Tomēr 1939. gada vēlā rudenī radās jauns stimuls, kas aktivizēja mūsu politiskās, ekonomiskās, militārās un izlūkošanas operācijas
Baltijā. No mūsu rezidentūrām Zviedrijā un Berlīnē mēs ieguvām pārbaudītu un drošu informāciju par to, ka vācieši gatavojas nosūtīt uz Rīgu
un Tallinu augsta līmeņa ekonomisko delegāciju, lai noslēgtu ilgtermiņa līgumus. Šādi Baltija nonāktu zem Vācijas politiskā un ekonomiskā
jumta. Telegrammas no Berlīnes un Zviedrijas parakstīja divi – vēstnieks
un rezidents. Tā bija reta parādība un nozīmēja, ka šī informācija ir ar
svarīgu politisku nozīmi. Kad tās nonāca Maskavā, tad ar Molotova un
Berijas vizējumu tika pārsūtītas Fitinam un man pa TIK līniju ar pievienotu Berijas pavēli nekavējoties iesniegt priekšlikumus par šo tēmu.
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214. att. Latvija uzņemta PSRS. Neatkarīgā Latvija tika transformēta par PSRS savienoto
republiku. (C 06.08.1940.)
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▲ 215. att.
«Glavļita» izveide.
Pēc uzņemšanas
PSRS Latvijas cenzūra
tika sakārtota atbilstoši PSRS sistēmai.
(VV 10.08.1940.)

▲ 216. att. Korespondentu
atsaukšana. Augusta beigās
no darba ārzemēs tiek atsaukti praktiski visi Latvijas
laikrakstu korespondenti.
(VV 20.08.1940.)
◄ 217. att. Integrācijas
sākums. Integrācija PSRS
nozīmēja pārveidot Latvijas
ārējos tirdznieciskos sakarus atbilstoši PSRS arējās
tirdzniecības valsts monopolam. (VV 12.08.1940.)
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218. att.
Uzņēmumu valsts
uzraudzība.
Nacionalizācija
bija tikai sākuma
stadijā, tāpēc valdība pastiprināja
kontroli pār vēl nenacionalizētajiem
uzņēmumiem.
Taču vizuāli šīs
normas atgādina
Ulmaņa likumus,
kas noteica valsts
uzraudzību pār
uzņēmumiem
baltvāciešu izceļošanas laikā. (VV
20.08.1940.)

Šāda līmeņa telegrammas, kuras parakstīja gan vēstnieks, gan rezidents, parasti tika adresētas vairākiem valdības locekļiem.
Fitins ar telegrammu iepazīstināja Gukasovu, kurš vadīja darbu ar
nacionālistiskajām un emigrantu organizācijām, mūsu pierobežu rajonos. Starp citu, tieši Gukasovs pirms gada pieprasīja, lai partijas birojs
izskatītu manu personisko lietu. Šobrīd, joprojām apšaubot manu lojalitāti un turēdams uz mani ļaunu prātu, viņš neiesniedza man Berijas uzdevumu, bet patstāvīgi sagatavoja priekšlikumus par pretdarbību vācu specdienestiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un, apejot mani,
aizsūtīja savus priekšlikumus Fitinam. Viņa plāns bija izmantot tikai
vietējo aģentūru tīklu trijās Baltijas republikās, kuru veidoja krievu un
ebreju emigranti.
Tas izraisīja skandālu.
Izsaucis Fitinu un mani un noklausījies Fitina ziņojumu par Gukasova priekšlikumiem, Berija jautāja manas domas. Es godīgi atbildēju,
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219. att. Konsulu atsaukšana. Integrējoties PSRS, Latvija likvidēja savu konsulāro un
diplomātisko dienestu. (VV 23.08.1940.)
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220. att. Ulmaņa normu saglabāšanās. Vienlaikus tiek
saglabāti daudzi Ulmaņa aizliegumi un regulējumi. Tika
paturēta norma, kas paredzēja atzīmi pasē par apavu
pāra iegādi. (VV 27.08.1940.)

358

ka man viedokļa nav, jo
nekādus uzdevumus neesmu saņēmis un neesmu
lietas kursā par vāciešu
nolūkiem Rīgā, ka pašlaik
es nodarbojos ar pavisam
citiem jautājumiem. Berija eksplodēja dusmās
un pavēlēja nekavējoties
atnest telegrammas. Tad
viņš ieraudzīja, ka uz
tām nav mana paraksta,
bet mums bija obligāts
noteikums vizēt jebkuru
slepenu dokumentu, kad
tas nonāca viena vai otra
izlūkdienesta vadošā darbinieka rokās un tika virzīts tālākai izstrādei.
Gukasovu tūdaļ izsauca «uz paklāja», un Berija
piedraudēja noraut viņam
galvu par pavēles nepildīšanu. Gukasovs atbildot pieklusināja balsi un
konfidenciālā tonī (viņš
bija dzimis Tbilisi) pateica burtiski sekojošo. Viņš
tik tiešām man neparādīja
telegrammas, jo bija saņēmis no izmeklēšanas daļas
priekšnieka
Sergijenko
informāciju par materiāliem, kas liecina, ka man
bija aizdomīgi kontakti
ar tautas ienaidniekiem –

bijušajiem izlūkdienesta vadītājiem. Berija asi pārtrauca Gukasovu:
vajag atmest idiotisko paradumu uzbāzties ar saviem priekšlikumiem
un vienu reizi par visām ielāgot, ka pavēles ir jāpilda bez ierunām un
nekavējoties.
«Eiropa tagad ir kara ugunīs, un izlūkdienesta uzdevums pašreizējos apstākļos,» uzsvēra Berija, «ir mainīties, kļūstot pilnīgi citādiem.»
Viņš nekavējoties teiktajā iesprauda Staļina citātu, kurš pieprasīja aktīvi iekļaut izlūkdienesta operatīvos darbiniekus politiskās zondēšanas
operācijās, izmantojot jebkurus konfliktus starp ārvalstu vadošajām
aprindām.
«Tas kļūs,» secināja Berija, «par panākumu atslēgu, aizmēžot pašreizējās valdības marionešu valstīs, kuras, izmantojot vācu durkļu klātbūtni, proklamēja savu tā saucamo neatkarību 1918. gadā.»
No šīs tirādes mēs sapratām, ka viņš ar to domā Baltijas valstis.
«Vācieši gan senāk, gan tagad,» turpināja Berija, «uzlūko tās kā savas
provinces, uzskatot par Vācijas impērijas kolonijām. Taču mūsu uzdevums ir nospēlēt uz Anglijas un Zviedrijas pretrunām šajā reģionā.»
Sakot šos vārdus, viņš pagriezās uz manu pusi: « Novērtējiet to visu
ļoti rūpīgi un nekavējoties izsauciet Čičajevu uz Maskavu. Ziņojiet par
saviem priekšlikumiem, iekļaujot nepieciešamos materiālos resursus.
Dodu jums trīs dienu termiņu.»
Pašpaļāvīgais un bezkaunīgais jautājuma uzstādījums atspoguļoja
to jauno domāšanu, kuru demonstrēja Staļins, Molotovs un Berija pēc
pakta parakstīšanas, kas noteikti palielināja viņu ticību pašu iespējām.
Reģionos, kas tagad oficiāli nonāca mūsu interešu sfērā, mēs sākām
kardināli citu politiku, lai ietekmētu šo valstu valdību iekšējo kursu.

Baltijas republiku un Rietumukrainas
pievienošana PSRS
Kad Maskavā ieradās ITK rezidents Rīgā Čičajevs, viņš ziņoja par
ievērojamām domstarpībām un saspringtām attiecībām Latvijas valdībā – vispirms jau starp prezidentu Ulmani un kara ministru Balodi. Šis konflikts grāva esošā režīma stabilitāti, kurš jau tā atradās zem
divkārša – mūsu un vācu – spiediena. Vācieši, pilnīgi dabiski, balstījās
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221. att. Ulmaņa inspektoru nepārtrauktā
darbība. Vienalga,
vai Ulmaņa Latvija vai
Latvijas PSR - Cenu inspektors A. Elpers soda
blēdīgos tirgotājus kā
diktatūras laikos. (C
29.09.1940.)

uz saviem uzticamajiem piekritējiem ekonomikas vadības struktūrās
un biznesa aprindās, mēs tajā pašā laikā cerējām uz kreisi noskaņoto spēku, saistītu gan ar kompartiju, gan arodbiedrībām, ietekmi. Lai
kā arī būtu, Latvija, tieši tāpat kā pārējās Baltijas valstis, bija buferzona starp mums un Vāciju. Sanāksmē Molotova Kremļa kabinetā tika
apspriests plāns izveidot plašu koalīciju, kad valdībā būtu pārstāvētas
gan vācu, gan padomju intereses. Kad par šādu variantu uzzināja Latvijas prezidents Ulmanis, viņš kategoriski iebilda, bet tajā pašā laikā
ārlietu ministrs Vilhelms Munters negaidīti šo ideju atbalstīja. Republikā pieauga saspīlējums arī tāpēc, ka tur gāja plašumā mūsu atbalstītā
streiku kustība. Pastiprinājās arī kara izraisītā ekonomiskā krīze, jo tradicionālie reģiona tirdznieciskie sakari ar Britāniju un Rietumeiropu
tika pārtraukti.
Čičajevs un mūsu vēstniecības padomnieks Vetrovs ieradās pie manis, un Vetrovs piedāvāja izmantot Muntera personiskās ambīcijas, jo
viņa reputācija Berlīnē bija visai stabila – viņš bieži tikās ar Ribentropu.
Kas attiecas par Ulmani, tad viņa vadība nebaudīja lielu popularitāti,
jo pieļāva kļūdas ekonomiskajos jautājumos no vienas puses un ieņēma samiernieciskās nostājas pret šovinistiski noskaņotajiem Rīgas vācu
uzņēmējiem no otras puses. Šie uzņēmēji uzpirka jebko, kas republikā bija kaut cik vērtīgs un izmantoja tās priekšrocības, kuras sniedza
sakaru pārtraukšana ar Rietumeiropu. Starp citu, aptuveni septiņdesmit procenti Latvijas eksporta nonāca Vācijā praktiski par dempinga
cenām. Es informēju Beriju un Molotovu, ka Latvijas valdība balstās
nevis uz regulārajiem armijas formējumiem, bet gan uz policijas palīgdaļām, kuru sastāvu pamatā veido fermeru un sīktirgotāju dēli.
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222. att. Rūpniecības atgūšanās. Latvijas rūpniecības potenciāls ir nepieciešams PSRS, un
jau 1940. gada vasarā atsākas izejvielu piegādes un rūpniecība atgūstas pēc krīzes. Rīgas velosipēdu rūpnīcas (vēlāk Sarkanā Zvaigzne) regulētājs E. Dimza. Rīga, 1940.g. (LKFFDA, 28021N)

Pēc mūsu pārliecības ārlietu ministrs Munters bija ideāla figūra, lai
vadītu valdību, kura atbilstu gan vācu, gan padomju interesēm. Kad
viņš panāca, ka vadošās Latvijas avīzes publicēja Molotova foto (par
godu viņa 50 gadu jubilejai), tad mēs to uztvērām kā viņa gatavību
izveidot personiskus kontaktus ar Molotovu. Mūsu rīcība bija strauja:
man nekavējoties tika izsniegta diplomātiskā pase ar Matvejeva uzvārdu, bet Munters tika informēts, ka ar viņu vēlas satikties Matvejevs,
kurš ir Molotova īpašais padomnieks, lai ministrs varētu ar padomnieka starpniecību nodot visu svarīgo, kas varētu būt viņa rīcībā ārpus
oficiālā protokola. Šis neoficiālais vēstījums pēc tam tiks iesniegts padomju vadībai. Bija 1940. gada jūnijs, un jārīkojas bija ātri. Tieši tāpēc
uz Rīgu braucu nevis ar vilcienu, bet ar ātrgaitas padomju bumbvedēju.
Rīgā es kopā ar Vetrovu slepeni apmeklēju Munteru un mūsu tikšanās laikā izteicu padomju valdības novēlējumu pēc iespējas ātrāk veikt
ministru kabineta pārkārtojumus, lai viņš, Munters, varētu kļūt par
koalīcijas valdības vadītāju.
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223. att. Krīzes laikā slēgto fabriku atjaunošana. Tieši rūpniecības atjaunošanās kļuva par
galveno ideoloģijas trumpi, kas parādīja padomju sistēmas pārākumu pār Ulmaņa «diktatūru un
kapitālistisko iekārtu». (C 09.01.1941.)

Mana vizīte bija komplicētas operācijas sastāvdaļa, lai iegūtu kontroli pār Latvijas valdību. Operāciju vadīja Berijas pirmais vietnieks
Merkulovs, kurš slepeni atlidoja uz Rīgu vēl pirms manis, lai uz vietas
koordinētu rīcības plānu. Kamēr zem Molotova padomnieka izkārtnes
atrados Rīgā, par visu ziņoju Merkulovam, kuram bija tiešie telefona
sakari ar Molotovu un Beriju. Tostarp valdībai Rīgā tika izvirzīts ultimāts. Ultimāta iespaidā prezidents Ulmanis pameta savu amatu, mūsu
karaspēks okupēja Latviju, bet eksprezidents tika arestēts. Apstākļi izmainīja spēles noteikumus. Vācieši bija pārāk dziļi iestiguši militārajās
operācijās Rietumos, lai interesētos par tiem notikumiem, kas norisinājās Latvijā. Tāpēc Molotovs un Staļins nolēma Baltijas valstu galvgalī
izvirzīt nevis tos, kas apmierinātu abas puses (kā, piemēram, tas pats
Munters), bet uzticamus un kompartijai tuvus cilvēkus. Tiesa, daži no
sākotnējiem noteikumiem, kuri piedāvāja izveidot koalīcijas valdību,
saglabājās. Piemēram, latviešu un igauņu ģenerāliem tika piešķirtas
dienesta pakāpes, atbilstošas Sarkanās armijas dienesta pakāpēm, bet
Munters, lai gan tika arestēts, taču ne uzreiz.
Kopā ar Vetrovu es devos uz Muntera rezidenci, kur mēs darījām
visu iespējamo, lai iepakotu viņa mantas un bez lieka trokšņa izvestu
visus viņa ģimenes locekļus uz Maskavu. No turienes viņus pārveda
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224. att. Algu palielinājumi. Vienlaikus ar rūpnīcu darbības atjaunošanu sekoja algu
palielinājumi strādniekiem un rūpniecībā nodarbinātajiem. (C 29.09.1940.)

uz Voroņežu, kur Munters tika norīkots par Voroņežas universitātes
profesoru. Vācu pusei mēs oficiāli paziņojām, ka joprojām uzskatām
Munteru par politiski nozīmīgu figūru. Atrodoties mūsu kontrolē, viņš
Maskavā pusdienu laikā satikās ar vācu diplomātiskajiem pārstāvjiem,
lai gan viņa liktenis jau bija izlemts un viņam nesanāca kļūt pat par marionešu valdības galvu. 1941. gadā, kad sākās karš ar Vāciju, Munteru
arestēja un viņam piesprieda ilgu cietumsodu par naidīgām darbībām
pret padomju varu. Dīvainas apstākļu sakritības dēļ es tikos ar Munteru Vladimiras cietumā 1958. gada beigās vai 1959. gada sākumā.
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Kad viņu izlaida, viņš palika dzīvot Vladimirā. Pēc aiziešanas pensijā
viņš publicējās laikrakstā Izvestija, savos rakstos pierādot Latvijas un
PSRS savienības neizbēgamību.
Baltijas valstu likteņi, kuri sākotnēji tika lemti Kremlī un Berlīnē, daudzējādā ziņā ir līdzīgi Jaltā izlemtajiem Austrumeiropas valstu likteņiem. Līdzība ir pārsteidzoša: gan vienā, gan otrā gadījumā iepriekšēja vienošanās paredzēja koalīciju valdību izveidi, kuras
būtu draudzīgas abām pusēm. Mums bija vajadzīga buferzona, kas
mūs atdalītu no citu lielvaru interešu sfērām, un mēs demonstrējām
gatavību izšķirties par nežēlīgu konfrontāciju tajos rajonos, kuros
kara beigās atradās Sarkanā armija. Vēlreiz atkārtošos – Kremlis
komunisma izveides uzdevumu galvenokārt saprata kā padomju
valsts varenības stiprināšanu visiem iespējamiem līdzekļiem. Mēs
varējām būt kā pasaules lielvara tikai tajā gadījumā, ja valstij bija pietiekams militārs spēks un spējas pakļaut savai ietekmei valstis, kuras
atradās pie mūsu robežām. Ideja no augšas propagandēt komunistisko revolūciju visā pasaulē kalpoja kā ideoloģiska rakstura dūmu
aizsegs un bija domāts, lai nostiprinātu PSRS kā jebkuru pasaules
notikumu ietekmējošu superlielvaru. Kaut gan sākumā šī koncepcija
bija tikai ideoloģiska, tā pakāpeniski kļuva par reālu politisku kursu.
Šāda iespēja mūsu valstij pirmo reizi pavērās pēc Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas. Jo no tā brīža, kā to apstiprināja slepenie
protokoli, viena no vadošajām pasaules valstīm atzina Padomju Savienības starptautiskās intereses un dabisko vēlmi paplašināt savas
robežas.
Avots: Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка у Кремль 1930 -1950 годы.М.:ОЛМА-ПРЕСС, 1997 г./ Pāvels Sudoplatovs. Specoperācijas. Lubjanka un Kremlis,
1930.-1950. gads

Deklarācija par valsts varu Latvijā
(C 22.07.1940.)
«Ilgus gadus Latvijas tauta cieta zem reakcionarā režima smagā
sloga, kas noveda zemi strupceļā tiklab iekšējās, kā arī ārējās politikas
laukā. Bezdarbs, trūkums un bads bija Latvijas pilsētu un lauku darba
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225. att. Īres maksas pazemināšana. Maksas pazemināšana skāra amatniekus un dzīvokļu
īrniekus, bet netika attiecināta uz mantīgajām šķirām. (C 10.09.1940.)

ļaužu liktenis. Latvijas darba tautas likumīgās intereses un vajadzības
tika upurētas saujiņai ekspluatatoru – kapitalistu un lielgruntnieku, kas
valdija Latvijā.
Maskojoties ar mānīgiem un liekulīgiem vārdiem par visu pilsoņu
vienlīdzību, par taisnību un brīvību, valdošā kliķe turēja tautu patvaļas
spaidos. Latvijas valsts bija tautas cietums. Latvijā valdija šovinisms un
nacionalā nevienlīdzība. Darba ļaužu masām bija noliegtas viņu politiskās, arodnieciskās un kulturalās organizacijas. Brīvo vārdu un brīvo
domu nesaudzīgi apspieda.
Vecās valdības ārējā politika bija bīstama un naidīga Latvijas tautai. Tajā laikā, kad Latvijas tautas dzīvības intereses prasija draudzību
un ciešu apvienību ar Padomju Savienību, valdošā kliķe pretēji tautas
interesēm piekopa naidīgu politiku pret Padomju Savienību, cenšoties
pārvērst mūsu zemes teritoriju par placdarmu uzbrukumiem, kurus
sagatavoja pret PSRS.
Kara provokatori, kuru rokās atradās valsts vara, tirgojās ar mūsu
tautas brīvību un neatkarību un tieši apdraudēja Latvijas drošību, mieru un neaizskaramību.
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Latvijas tauta padzina
ienīsto valdību un nodibināja jaunu valdību, kas
atbilst darba tautas interesēm.
14. un 15. jūlijā notikušās Saeimas vēlēšanas
bija strādnieku šķiras,
zemniecības un darba
inteliģences
apvienības
226. att. Lombardu ķīlu nacionalizācija.
triumfs. «Latvijas Darba Nacionalizācijai tika pakļauti ne vien uzņēmumi, bet pat
Tautas bloka» platforma lombardos ieķīlātās dārglietas, kas bija vērtīgākas par
apvienoja pārliecīgo Lat- 300 ls. (C 09.10.1940.)
vijas tautas vairākumu,
visus mūsu dzimtenes godīgos patriotus.
«Latvijas Darba Tautas bloka» uzvara vēlēšanās iezīmē vēsturisku
pavērsienu Latvijas dzīvē, kas nozīmē, ka Latvijas tauta izsacijusi savu
gribu darīt galu uz visiem laikiem ekspluatatoru politiskai kundzībai,
ņemt tautas likteņus savās rokās un nodibināt patiesu tautas varu.
Jaunā Saeima, kas ir vienīgā pilntiesīgā Latvijas tautas gribas izteicēja, likumdošanas kārtībā nostiprina darba tautas uzvaru un nosprauž
par savu pirmo pienākumu atrisināt jautājumu par valsts varas raksturu
Latvijā.
Atrisinot jautājumu par valsts varas raksturu, mēs vēršam savus skatus uz mums draudzīgo Padomju Savienības tautu vēsturisko pieredzi
un lielo priekšzīmi.
Padomju Savienības tautu lielā vēsturiskā pieredze māca, ka vienīgi
Padomju vara ir patiesa darba ļaužu interešu izteicēja un sargātāja, tā
ir patiesa tautas vara, kad zemē valda pati tauta, bez lielgruntniekiem
un kapitalistiem.
Kā to rāda kapitalistisko valstu pieredze, tajā starpā arī mūsu dzīves rūgtā pieredze pilsoniskā Latvijā, katra cita vara ir vai nu ne ar
ko nemaskota jeb tautas krāpšanas nolūkā ar brīvības un vienlīdzības
lozungiem maskotas saujiņas ekspluatatoru kundzība un neierobežota
patvaļa pār tautas lielo vairākumu.
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227. att. «Čukstētāju» atmaskošana. Jaunā vara solīja sodīt tos, kas slepus grauj kompartijas
priekšnieku autoritāti un varu. (C 10.09.1940.)

Padomju Savienībā uz visiem laikiem izbeigta cilvēka ekspluatacija
no cilvēka. Katram PSRS darba cilvēkam nodrošināta tiesība uz darbu,
tiesība uz atpūtu, tiesība uz izglītību, tiesība uz materialu nodrošinājumu vecuma dienās.
Tikai Padomju vara ir pati demokrātiskakā valsts vara, kas nodrošina darba tautai patiesu līdzdalību valsts vadībā, savas brīvas un laimīgas
dzīves veidošanā.
Tikai Padomju vara rada apstākļus tautas talantu uzplaukšanai,
apstākļus, kad iespējams izbīdīt no tautas vidus valsts, saimnieciskās
un sabiedriskās dzīves dažādo nozaru vadītājus un organizatorus.
Padomju Savienībā uz visiem laikiem iznīcināta nacionalā apspiestība un nacionalā nevienlīdzība. Visas PSRS tautas sakusušas vienotā,
draudzīgā saimē.
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Padomju Savienībā ar neredzētu spēku uzplaukst visu tautu nacionalā kultura.
Padomju Savienības piemērs rāda, ka tikai Padomju vara var nodrošināt mieru, darbu, maizi un brīvību Latvijas pilsētu un lauku darba ļaudīm,
atbrīvot tautu no ekspluatacijas, trūkuma un beztiesības. Tikai Padomju
vara nodrošina mums politisku, saimniecisku un kulturalu uzplaukumu.
Tikai Padomju vara var nodrošināt un patiesi pilnīgi nodrošinās Latvijas
brīvu nacionalu attīstību, nacionalās kultūras varenu pieaugumu un uzplaukumu, brīvu un varenu visu Latvijas tautas radošo spēku attīstību.
Izpaužot visas brīvās Latvijas darba tautas gribu, Saeima svinīgi pasludina Padomju varas nodibināšanu uz visas Latvijas teritorijas.
Latvija ar šis deklaracijas pieņemšanu Saeimā tiek pasludināta par
Padomju Socialistisku Republiku. Šis Saeimas lēmumus stājas spēkā
nekavējoties.
No šīs dienas visa vara Latvijas Padomju Socialistiskā Republikā
pieder pilsētu un lauku darba ļaudīm, kurus reprezentēs darba ļaužu
deputatu padomes.
Saeima stingri pārliecināta, ka visi Latvijas iedzīvotāji sakļausies ap
Padomju varu tautas lietas pilnīgai uzvarai, Latvijas, tās saimniecības
un kultūras uzplaukumam, mūsu tautas brīvībai un laimei.
Lai dzīvo Latvijas Padomju Socialistiskā Republika!
Lai dzīvo darba ļaužu deputatu padomes!
Lai dzīvo Padomju Savienība – visas pasaules darba ļaužu tēvija!»

Deklarācija par Latvijas iestāšanos Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā
(C 22.07.1940.)
Ilgus gadus Latvijas tauta cieta zem ekspluatatoru jūga, pakļauta
izlaupīšanai un verdzībai, nolemta nabadzībai un izmiršanai.
Latvijas strādnieki un darba inteliģenti bija nolemti bezdarbam un
bada nāvei.
Latvijas zemnieki gandrīz visi cieta no zemes trūkuma, jo visu zemi,
ar niecīgiem izņēmumiem, bija sagrābuši melnie un pelēkie baroni un
citi lielie zemes īpašnieki.
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228. att. Algu paaugstināšana un
atbrīvošana no skolas maksas.
Strādnieki varēja baudīt protekcionistisku politiku. Savukārt skolu
audzēkņi tika atbrīvoti no mācību
maksas. (C 27.09.1940.)

Ar katru gadu Latviju aizvien vairāk un vairāk putināja. Viņas saimniecība tika grauta. Viņas ražojošie spēki gāja bojā. Iedzīvotāju pieaugums aizvien mazinājās.
Tautas ienākumi aizvien vairāk kritās. Tautas parādi aizvien vairāk
pieauga, reizē ar to aizvien vairāk palielinājās Latvijai tik iznīcinošā
ekonomiskā un politiskā atkarība no imperialistiskiem plēsoņām, no
ārzemju kapitalistiem un baņķieriem.
Ar savu tautai naidīgo politiku vecā, plutokratiskā valdība bija novedusi Latviju līdz bojā ejai.
Agrākās pie varas bijušās reakcionarās kliķes noziedzīgās, nodevīgās
politikas dēļ Latvijai draudēja briesmas kļūt par imperialistu laupijumu.
Bijušo Latvijas valdītāju noziedzīgā kliķe centās mākslīgiem līdzekļiem norobežot Latvijas tautu no Padomju Socialistisko Republiku Savienības tautām, centās visādi kavēt mūsu un Padomju tautu
brālīgo tuvināšanos, mūsu draudzību un ciešo, nesaraujamo savienību
369

ar mūsu lielo kaimiņu – neuzvaramo Padomju Socialistisko Republiku Savienību.
Vecā valdība izvairijās no 1929. g. 5. oktobrī noslēgtā Latvijas un
Padomju Socialistisko Republiku Savienības savstarpējā palīdzības līguma pildīšanas. Vecā valdība, laužot doto vārdu, pārkāpa šo līgumu,
nodevīgi dzīdama mūsu zemi pretim karam un iznīcībai.
Tautu draudzības vietā reakcionarā kliķe, kas agrāk valdija mūsu
zemē, visādi kurināja un provocēja nacionalo šķelšanos un neiecietīgu
šovinismu.
Tagad, kad Latvijas tauta ir gāzusi veco režimu – apspiestības un
beztiesības režimu – un stājusies uz plaša un gaiša jaunas dzīves, jaunas
valsts un sabiedriskās celtniecības ceļa, – situsi lielā vēsturiskā stunda, kad galīgi un uz visiem laikiem jānojauc visi žogi starp Latviju un
Padomju Socialistisko Republiku Savienību, kad likumīgā kārtā jānostiprina cieša, stabila Latvijas Republikas savienība ar Padomju Socialistisko Republiku Savienību.
Tagad sanākušā Latvijas tautas Saeima pārliecināta, ka tikai iestāšanas Padomju Socialistisko Republiku Savienības sastāvā nodrošina
mūsu valsts īstenu suverenitati, mūsu rūpniecības, mūsu lauksaimniecības, mūsu nacionalās kulturas patiesu uzplaukumu, spožu un varenu
Latvijas tautas materialās un kulturalās labklājības kāpinājumu, varenu
mūsu mīļās dzimtenes attīstību un zelšanu.
Mūsu tautu ar brālīgajām Padomju Socialistisko Republiku Savienības tautām saista ciešas saites, kas izveidojušās daudzajos revolucionarās
cīņas gados pret carismu, pret kapitalistiem un muižniekiem, kuri apspieda krievu un Latvijas strādniekus un zemniekus.
Ir pienācis brīdis šis saites nostiprināt uz visiem laikiem.
Latvijas tauta, iestājusies brālīgajā, lielajā socialisma zemes laimīgo
tautu saimē, izraisīs visus savus bagātīgos radošos spēkus.
Vienīgi Padomju Socialistisko Republiku Savienības sastāvā Latvijas tauta varēs sadziedēt brūces, ko viņai situši ilgie verdzības gadi.
Vienīgi ar sava lielā drauga – Padomju Savienības palīdzību un kā līdztiesīgs brālīgās Padomju Republiku saimes loceklis Latvijas tauta spēs
pacelt savu saimniecību, attīstīt savu nacionalo kulturu, nodrošināt
nacionalo vienlīdzīgumu, nodrošināt mieru, maizi un Latvijas darba
ļaužu patiesu brīvību.
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229. att. Tirdzniecības nacionalizācija. 1940. gada septembrī sākas otrs nacionalizācijas
vilnis. Valsts kontrolē un īpašumā pāriet visi lielākie tirdzniecības uzņēmumi un veikali.
(C 29.09.1940.)

Pamatojoties uz vienprātīgi izteikto Latvijas tautas gribu, Saeima
nolemj:
Lūgt Padomju Socialistisko Republiku Savienības Augstāko Padomi uzņemt Latvijas Padomju Socialistisko Republiku Padomju Savienības sastāvā kā Savienoto Republiku uz tiem pašiem noteikumiem,
uz kādiem Padomju Socialistisko Republiku Savienībā ietelp Ukrainas
Padomju Socialistiskā Republika, Baltkrievijas un citas Savienotās Padomju Socialistiskās Republikas.
Lai dzīvo Padomju Latvija!
Lai dzīvo lielā Padomju Socialistisko Republiku Savienība!»
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230. att. Namu nacionalizācija. Pēc tirdzniecības uzņēmumu nacionalizācijas, 1940. gada
oktobra beigās notika namu nacionalizācija. Rīgā valsts īpašumā pārgāja divas trešdaļas visu
namu. (C 30.10.1940.)

V. Molotova runa PsRs augstākās
Padomes 7. sesijā (fragments)
(C 02.08.1940.)
«Es pāreju uz jautājumu par mūsu attiecībām ar Lietuvu, Latviju
un Igauniju. Jautājums par Padomju Savienības attiecībām ar Baltijas
valstīm pēdējā laikā pacēlās par jaunu, jo ar Lietuvu, Latviju un Igauniju noslēgtie savstarpējās palīdzības pakti nedeva pienācīgos rezultātus. Šo paktu noslēgšana nenoveda pie Lietuvas, Latvijas un Igaunijas
tuvināšanās Padomju Savienībai, kā to vajadzēja gaidīt. Tam pretojās
šo valstu valdošās buržuaziskās grupas. Šīs valdošās grupas ne tikai negāja pa tuvināšanās ceļu ar Padomju Savienību, ko it kā varēja gaidīt
pēc savstarpējās palīdzības paktu noslēgšanas, bet gan gāja Padomju
Savienībai naidīgas darbības pastiprināšanas ceļu, darot to slepenībā
un aiz PSRS muguras. Šai nolūkā izlietoja tā saukto Baltijas antanti,
kurā agrāk pret PSRS vērstā militārsavienībā bija saistītas tikai Latvija
un Igaunija, bet kas kopš pagājušā gada beigām pārvērtās par militāru
savienību, kurā bez Latvijas un Igaunijas ietilpa arī Lietuva.
No tā izriet, ka Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdošās buržuaziskās grupas izrādījās nespējīgas godīgi izvest dzīvē ar Padomju Savienību noslēgtos savstarpējās palīdzības paktus, ka tās, tieši pretēji, vēl
pastiprināja Padomju Savienībai naidīgo darbību. Faktu daudzums,
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▲ 231. att. Tirdzniecības
nacionalizācija. Līdzīgi kā
rūpniecībā valsts īpašumā tika
pārņemti arī tie uzņēmumi, kas
pēc šodienas mērogiem atbilda
nelieliem veikaliem.
(C 29.09.1940.)
► 232. att. PSRS sodu likumi. 1940.
gada novembrī uz Latvijas teritoriju tika
attiecināti PSRS kriminālsodi. Līdz 27.
novembrim visas represijas un teroru
mierīgi īstenoja, balstoties uz Ulmaņa
režīma likumiem. (C 27.11.1940.)
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233 att. Stipendijas
studentiem (C 07.01.1941.)

234. att. Bezmaksas izglītība (C
24.10.1940.)

235. att. Kartiņu
sistēmas daļēja atcelšana
(C 24.11.1940.)

233. – 237. att. Padomju režīma politiskā nostiprināšanās notika sabalansēti ar sociālās
aizsardzības palielinājumu un sociālo labumu garantēšanu darbaļaudīm un zemnieku
vidusšķirai. Daļa no šiem sociālajiem ieguvumiem ir saglabājusies arī šodien, par spīti tirgus
ekonomikas fanātiķu pūliņiem likvidēt valsts atbalstu izglītībai un medicīnai.

kas liecināja par to, ka šo valstu valdības rupji pārkāpj ar PSRS noslēgtos savstarpējās palīdzības paktus, aizvien pieauga. Paciest tālāk tādu
stāvokli, it sevišķi tagadējās starptautiskās situācijas apstākļos, kļuva
pilnīgi neiespējami.
Lūk, kādēļ nāca Padomju valdības jums zināmās prasības grozīt
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdību sastāvu un ievest šo valstu
teritorijā Sarkanās armijas papildu vienības. Šo mūsu valdības soļu
rezultāti jums ir zināmi, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā nodibināto
Padomju Savienībai draudzīgo valdību svarīgākais solis bija brīvu
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236. att. Bezmaksas
medicīna (C 24.11.1940.)

237. att. Parādu dzēšana
zemniekiem (C 06.01.1941.)

parlamenta vēlēšanu sarīkošana. Jūlija mēnesī notika Lietuvas seima,
Latvijas saeimas un Igaunijas valsts domes dēmokratiskās vēlēšanas.
Tās rādīja, ka Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdošās buržuazijas
kliķes nebija atspoguļojušas savu tautu gribu, ka tās bija pārstāvējušas tikai šauras ekspluātātoru grupas. Uz vispārējas, tiešas, vienlīdzīgas un aizklātas balsošanas pamatiem ievēlētās Lietuvas un Latvijas
saeimas un Igaunijas valsts dome jau izpaudušas savu vienprātīgo uzskatu politiskos pamatjautājumos. Mēs ar gandarījumu varam konstatēt, ka Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas vienoti nobalsojušas
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par saviem pārstāvjiem, kuri vienprātīgi izteikušies par padomju iekārtas ievešanu un par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. (Vētraini aplausi.)
Ar to savstarpējām attiecībām starp Lietuvu, Latviju, Igauniju un
Padomju Savienību jānostājas uz jauniem pamatiem. Augstākā Padome apskatīs jautājumu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iestāšanos
Padomju Savienībā kā Savienotām Padomju Sociālistiskām Republikām. Nav nekādu šaubu, ka šo republiku ieiešana Padomju Savienībā
nodrošinās viņām ātru saimniecisko celšanos un vispusīgu nacionālās
kultūras uzplaukumu, ka ar ieiešanu Padomju Savienībā viņu spēki
daudzkārtīgi pieaugs, viņu drošība būs nostiprināta un līdz ar to vēl
vairāk augs lielās Padomju Savienības varenība. (Vētraini aplausi.)
Baltijas valstu iestāšanās Padomju Savienībā nozīmē, ka PSRS
pieaug par 2.880.000 Lietuvas iedzīvotāju, par 1.950.000 Latvijas iedzīvotāju un par 1.120.000 Igaunijas iedzīvotāju. Tādā kārtā kopā ar Besarabijas un Ziemeļbukovinas iedzīvotājiem Padomju Savienības iedzīvotāju skaits pieaugs aptuveni par 10 miljoniem
cilvēku (aplausi). Ja vēl pieskaita vairāk kā 13 miljonus Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas iedzīvotāju, tad iznāk, ka Padomju Savienība pēdējā gada laikā pieaugusi par vairāk kā 23 miljoniem iedzīvotāju (aplausi). Jāatzīmē, ka 19 divdesmitdaļas no šī
iedzīvotāju skaita agrāk ietilpa PSRS sastāvā, bet to ar varu atrāva no PSRS Rietumu imperiālistiskās valstis mūsu militārā vājuma brīdī. Tagad šie iedzīvotāji no jauna pievienojušies Padomju
Savienībai. Kā iedzīvotāju skaita aprēķināšanas dati rāda, Padomju Sociālistisko Republiku Savienība tagad varēs runāt varenā balsī
193 miljonu iedzīvotāju vārdā, neskaitot PSRS iedzīvotāju skaita
dabīgo pieaugumu 1939.-40. gadā (ilgstoši aplausi).
Izcila nozīme mūsu valstij ir tam faktam, ka tagad Padomju Savienības robežas tiks pārnestas uz Baltijas jūras piekrasti. Līdz ar
to mūsu valstij rodas savas neaizsalstošas ostas Baltijas jūrā, kādas
mums tik loti vajadzīgas. Padomju Savienības ārējās polītikas panākumi ir jo ievērojamāki tādēļ, ka mēs visu to esam panākuši miera
ceļā, ka tiklab Baltijas valstu, kā Besarabijas jautājumu mierīgā atrisināšana notikusi ar šo valstu plašo tautas masu aktīvu piedalīšanos
un atbalstu. (Aplausi.)
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► 238. att. Transporta
uzņēmumu nacionalizācija. 1941. gada sākumā
sākās transporta uzņēmumu nacionalizācija, kas
īpaši sarežģīta izvērtās
kuģniecībā. Īpašnieki pretojās to kuģu nacionalizācijai, kuri atradās ārvalstu
ostās. (C 09.01.1941.)
◄ ▼ 239. att. Vieglo
automašīnu un autobusu
nacionalizācija. 1941. gada
nacionalizācija skāra visas
personīgās automašīnas.
(C 21.01.1941.)

◄ 240. att. Pieraksta sistēmas stabilitāte. Ulmaņa
režīma pieraksta sistēma
tikai 1941. gada sākumā
tika reformēta atbilstoši
PSRS pieraksta sistēmai.
(C 04.01.1941.)
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Līdz ar to jāsaka, ka uz Padomju Savienības valdību gulstas liela
atbildība par praktisko soļu pareizu un organizētu izvešanu dzīvē polītiskās un saimnieciskās pārkārtošanās laukā jaunajās padomju republikās.
Augstākas Padomes pagājušā sesijā man nācās ziņot par mierlīgumu ar Somiju. Pagājuši vairāk kā četri mēneši kopš šī līguma noslēgšanas, kuru izved dzīvē visā visumā apmierinoši. Šai laikā ar Somiju jau
noslēgts tirdzniecības līgums, pie kam mēs atrodam, ka saimnieciskām
attiecībām mūsu valstu starpā var būt labvēlīgas attīstības izredzes.
Somijas valdība pieņēmusi arī mūsu priekšlikumu par Olandes salu
demilitārizēšanu un padomju konsulāta nodibināšanu šinīs salās. Kas
attiecas uz padomju – somu attiecību tālāko izveidošanos abām valstīm labā virzienā, tad tas atkarājas galvenā kārtā no pašas Somijas.
Protams, ja daži Somijas valdošo aprindu elementi nebeigs savu represīvo rīcību pret Somijas sabiedrības slāņiem, kas cenšas stiprināt labas
kaimiņu attiecības ar PSRS, tad attiecības starp PSRS un Somiju var
ciest. (Smiekli, aplausi.)»

Pārkārtojumi Latvijas PSR saimnieciskā dzīvē
(C 05.09.1940.)
«Finansu tautas komisārs A. Tabaks mums šorīt izteicās: – Latvijas uzņemšana Padomju Savienībā mums nodrošina lielu uzplaukumu visā saimnieciskā un kultūras dzīvē. Tas, kas nebija iespējams
kapitālistiskās iekārtas apstākļos, kļūs sasniedzams tagad. Lielās pārgrozības rūpniecībā, lauksaimniecībā un citās dzīves nozarēs uzliek
lielus pienākumus visiem mūsu saimnieciskajiem komisāriātiem, to
starpā arī finansu tautas komisāriātam. Ir lietderīgi jānokārto un pareizi jāvada visu lielo saimniecisko un kultūrālo pasākumu un pārvērtību finansēšana, lai tā sasniegtu vislielāko saimniecisko efektu.
Finanšu tautas komisāriāts nekādos apstākļos nedrīkst pārvērsties
valsts kases komisāriātā, kas sausi, mēchaniski iekasētu nodokļus un
tikpat sausi, birokratiski sadalītu līdzekļus. Šim tautas komisāriātam
ir jādzīvo dzīvi līdzi visai saimnieciskai dzīvei un jācenšas ietekmēt
tās tālākā uzplaukšana. Mūsu tautas materiālās labklājības un saimniecības līmenis noteikti celsies un tam ir jāceļas. Tautas saeimas
378

▲ 241. att. Integrācija
PSRS. 1941. gada martā
Latvijā tika ieviestas PSRS
darba grāmatiņas. (C
29.03.1941.)

▲242. att. Lēnām Latvijā tika ieviesta PSRS šķiriskā pieeja,
nosakot bargus sodus nacionalizēto uzņēmumu bijušajiem
īpašniekiem. (C 01.03.1941.)
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pēdējā sēdē b. Spure nāca ar programatisku uzsvērumu, kuru gribu
uzsvērt arī šeit: «Latvijai vistuvākā laikā jāpārvēršas no agrārzemes
par industriālu zemi, jāatdzīvina mēmie fabriku korpusi, reizē ar to
likvidējot arī bezdarbu.»
Mums visiem vajadzēs daudz strādāt, lai ar labu darba organizāciju, ražošanas līdzekļu priekšzīmīgu piegādi, ar sociālistisko sacensību,
trieciennieku un stachanoviešu kustību celtu un kāpinātu darba ražību.
Tai jāpieaug nevien fabrikās un lauku druvās, bet arī mūsu darba inteliģences sniegumos.
Darba ražība, kā arī saimnieciskās, polītiskās un kultūras dzīves
priekšzīmīga vadība pirmā kārtā sekmēs mūsu sociālistiskās valsts
tālāku zelšanu un aizvien cienīgāku iekļaušanos visā lielajā padomju
saimē.»

Budžets un kredīti sociālistiskās
saimniecības celšanai
Izpildot tautas Saeimas deklarāciju par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nācionālizāciju, finansu tautas komisāriāts nekavējoties pārņēma 4 privātas akciju bankas ar nodaļām, 1 privāto banku
kantori un 27 privātās savstarpējās kreditbiedrības. Visas šīs iestādes
pievienoja Latvijas Bankai, kura no tām Rīgā izveidoja 6 nodaļas,
bet provincē atrodošās iestādes pievienoja savām provinces nodaļām.
Bez tam ar atsevišķu likumu Latvijas Bankai kā tās Centrālo nodaļu
pievienoja Latvijas Kreditbanku Tālāk Latvijas Bankai tiks pakļautas revīzijas un kreditēšanas ziņā arī pilsētu krājaizdevu sabiedrības. Valsts zemes bankai pievienoja Vispārējo lauksaimniecības un
Latvijas zemnieku kredita bankas. Valsts zemes bankai līdz ar to
automatiski pakļāvās arī visas lauku krājaizdevu sabiedrības, jo Vispārējā lauksaimniecības banka bija šo sabiedrību speciālā apvienība. Paredzams, ka Valsts zemes bankai, kas turpmāk sauksies par
«Latvijas PSR Lauksaimniecības banku» nāksies pakļaut arī vēl dažas
pilsētu krājaizdevu sabiedrības, kuru kreditu un biedru vairumam
būs lauksaimniecisks raksturs. Ar sevišķu likumu tika apvienotas
Latvijas hipotēku banka ar Rīgas pilsētas diskonta banku un ko380

243. att. Integrācija PSRS. 1941. gada aprīli sākās jauniesaucamo veselības pārbaudes un
iesaukšanas sistēmas izveide. (C 16.04.1941.)
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mūnālām krājaizdevu sabiedrībām. Šai apvienotai bankai dots jauns
nosaukums «Komūnālā banka». Kā atsevišķa iestāde ar sīko krājēju
līdzekļu savākšanas uzdevumu paliek Pasta krājkase, tikai turpmāk
tā tiks pakļāvības ziņā padota finansu tautas komisāriātam. Pēc šīs
pārkārtošanās tā tad turpmāk Latvijas PS Republikā darbosies šādas
4 bankas:1) Latvijas banka ar nodaļām Rīgā un provincē, kurai kā
speciālai centrālei pieslēgsies arī uz kooperatīviem pamatiem darbojošās pilsētu krājaizdevu sabiedrības; 2) Latvijas PSR Lauksaimniecības banka ar nodaļām, pie kuras darbosies arī kooperātīvās lauku
krājaizdevu sabiedrības; 3) Komūnālā banka ar nodaļām un 4) Pasta
krājkase ar 1 500 nodaļām.
Šis lielais kreditsaimniecības pārņemšanas un reorganizācijas darbs
tagad visā visumā jau uzskatāms par nobeigtu. Pie tam jāuzsver, ka
pārņemšana un nodošana, kaut gan tā bija saistīta ar ievērojamām grūtībām, notikusi, ne uz mirkli nepārtraucot kreditiestāžu kārtējo darbu,
kādēļ arī saimnieciskā dzīvē pārņemšana neienesa nekādus traucējumus. Mazas neērtības radušās tikai tiem namsaimniekiem, kam jāpabeidz steidzami būvju darbi un kapitālremonti, jo Komūnālā banka
formālu iemeslu dēļ (ieķīlājuma nostiprināšana zemes grāmatās) ne
katru reizi tūliņ var izsniegt nepieciešamos kreditus. Pie šī jautājuma
atrisināšanas strādā tieslietu un finansu tautas komisāriāti un tos visā
drīzumā nokārtos.
Jaunizveidotās bankas blakus savām kārtējām operācijām patlaban
vēl nodarbinātas ar kreditu sistēmatizāciju, t. i. visu rūpniecisko un
tirdzniecisko kreditu koncentrēšanu Latvijas Bankā un tās nodaļās,
visu lauksaimniecisko kreditu koncentrēšanu LPSR Lauksaimniecības
bankā un pilsētu namniecības un komūnālās saimniecības celtniecības
kreditu koncentrēšanu Komūnālā bankā. Bez tam bankām jāizdara arī
atsevišķo savu klientu kreditu apvienošana un jāpieskaņo turpmākais
kreditēšanas veids un polītika LPS Republikas jaunajām saimnieciskajām prasībām un vajadzībām. Visu šo jautājumu atrisināšanā, protams,
vadoši līdzdarbojas arī finansu tautas komisāriāts.
Tāpat Finanču tautas komisāriāts nekavējoties izpildīs dzīvē
valdības dekrētu par privātpersonu seifu un depozītu paku, kā arī
juvelieru veikalu un dārgmetalu apstrādāšanas darbnīcu vērtību pārņemšanu. Arī šie darbi nobeigti un visas vērtības nodotas glabāšanā
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▲ 244. att. Integrācija
PSRS. 1941. gada martā uz
Latviju tika attiecināts PSRS
likums par pasēm.
(C 22.03.1941.)

► 245. att. Integrācija PSRS.
1941. gada aprīlī uz Latviju
tika attiecināts likums par
karaklausību. (C 08.04.1941.)
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Latvijas Bankā. Lombardos aizturētās dārglietas atrodas pašu lombardu glabāšanā un līdz jautājuma galīgai izlemšanai ieķīlātājiem
nevar tikt izsniegtas. Par visu šo vērtību turpmāko likteni lems piekritīgās iestādes.
Kā ļoti svarīgs un steidzams darbs Finanču tautas komisāriāta dienas kārtībā patlaban ir jautājums par budžeta sastādīšanu šā gada pēdējam ceturksnim (oktobra, novembra, decembra mēnešiem). Pie tam šai
budžeta nāksies ietvert bez valsts resoriem arī valsts un nacionālizētos
uzņēmumus. Tādēļ jaunais budžets ievērojami atšķirsies no līdzšinējā un arī pats budžeta sastādīšanas darbs kļuvis ievērojami plašāks un
daudzpusīgāks.
Notikušā pārkārtošanās saimnieciskā dzīvē, kā arī plašāki uzdevumi budžeta sastādīšanā izsaukuši arī nepieciešamību pēc dažiem
pārkārtojumiem Valsts saimniecības departamentā, kas, starp citu
minot, kļuvis par Finanču tautas komisāriāta kodolu, iekšējā uzbūvē
un struktūrā. Šie pārkārtojumi patlaban notiek, līdztekus veicot arī
visus jaunos uzdevumus un komisāriāta tekošo darbu. Pārkārtojumi notiek arī citos departamentos un jau visā drīzumā mēs būsim
pieskaņojusi savu iekārtu un darba paņēmienus padomju finanču
komisāriātu uzbūvei.

Jauna kartība nodokļu lietās
Ulmaniskā valdība nebija pietiekami pasteidzinājusi izņēmuma nodokļa izvešanu, tāpēc noteica izvešanai vēlāku termiņu –
15. augustu un nodokļa aplikumu šai laikā veica. No vienreizēja peļņas pieauguma nodokļa atbrīvoti 1939. g. jaunatklātie uzņēmumi,
darba izpildījumi un piegādes, jo pilnīgi neloģiski aplikt ar peļņas
pieauguma nodokli uzņēmumus, kas iepriekšējā gadā nemaz nav
darbojušies.
Peļņas pieaugumu tur nemaz nav iespējams izrēķināt.
Izvests likuma grozījums par tirdzniecības-rūpniecības nodokļa
komisijām. Agrāk šais komisijās sēdēja ulmaniskās tirdzn.-rūpniecības kameras pārstāvji – lieluzņēmēji, bet tagad maksātāju izvirzīti un
pilsētas valdes apstiprināti tirgotāji un rūpnieki. Komisiju sastāvā
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246. att. PSRS pases. Tikai 1941. gada maija vidū sākās Latvijas Republikas pasu nomaiņa
un jauno PSRS pasu izsniegšana. 1941. gada jūnijā gandrīz visiem iedzīvotājiem vēl bija LR
pases. PSRS pasu neesamība kara apstākļos ierobežoja iespējas izvairīties no palikšanas vācu
okupācijā, dodoties uz PSRS neokupēto daļu arī tiem, kam bija pamats bažām par savu drošību
un dzīvību. (C 16.05.1941.)

tagad ietilpst arī sīko tirgotavu īpašnieki un arodbiedrības pārstāvji, kas nodrošina objektīvu informāciju nodokļu departamentam
par uzņēmuma darbības apstākļiem, jo uzņēmuma darbiniekiem
un to pārstāvjiem nav intereses nodokļu nepatiesai aprēķināšanai
mazākā apmērā, kā tas bija bieži lieluzņēmēju pārstāvjiem agrākās
komisijās.
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Tuvākā laikā paredzēts
reorganizēt arī ienākuma
nodokļu komisijas, izraugot tajās objektīvākos un
kārtīgākos nodokļu maksātājus, kā arī pieaicinot
Latvijas Komūnistiskās
partijas pārstāvjus.
Grozīta vesela rinda
nodevu likumu, lai izlabotu to sociālo netaisnību, kāda pastāvēja agrākā
režīma laikā. No atsavināšanas nodevas maksas
ar finansu tautas komisāra piekrišanu tagad var
atbrīvot Padomju Latvijai
nozīmīgās un derīgās sabiedriskās organizācijas,
247. att. MTS izveide. K. Ulmanis 1940. gada ziemā
izslēdzot no atbrīvošanās tikai vāca ziedojumus, bet padomju vara reāli izveidoja
likvidēto aizsargu orga- mašīnu un traktoru stacijas īsi pirms aktīvas kolektivizānizāciju un klerikālās re- cijas kampaņas uzsākšanas. (C 04.04.1941.)
liģiskās organizācijas, kas
Padomju Latvijā nav vairs jānostāda priviliģētā stāvoklī, jo reliģija
ir katra pilsoņa privāta lieta. Zīmognodevas likums grozīts tā, ka
nodokļu departaments var atbrīvot no zīmognodevas maksas kultūrālās, arodu, vispārderīgās un sociālās organizācijas, lai šī nodeva
negultos uz organizācijām, kas ceļ jauno Padomju Latviju. Nodokļu
departamentam tagad tiesība revidēt zīmognodevu lietās bezpeļņu
organizācijas un namsaimnieku kvītis, jo šeit daudzos gadījumos novēroti likuma pārkāpumi.
Uz iekšlietu ministra, tagadējā Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča priekšlikumu izstrādāts likumprojekts, ka zīmognodeva
samazināma no 5 ls uz 1 ls par loksni lūgumiem atļaut nodarboties kā
autobusu, taksametru, automobiļu, motociklu un traktoru vadītājiem.
Lai neradītu traucējumus valsts budžeta izpildīšanā, sakarā ar uzņēmu386

ma nacionālizāciju, izdots rīkojums, ka nacionālizētiem uzņēmumiem
līdz turpmākam jāmaksā visi nodokļi un nodevas, kādi bija spēkā šī
gada 21. jūlijā.
Caurskatot valsts kontroles jau agrāk izdarīto revīziju aktus, redzams, ka daži nodokļu inspektori darbojušies ļoti «laikmetīgi», un nelikumīgi aprēķinājuši mazākus nodokļus Ulmaņa laika dižvīriem, piem.,
Andrejam Bērziņam. Jūlijam Druvam, A. Zēbergam, E. Nagobadam,
Antonam Karčevskim, notāram Krūklandam, aptiekaram Cerbulim un
citām «slavenībām». Šiem «kungiem» nodokļu departaments pieprasīs
valstij pienākošas sumas nekavējoties nomaksāt.
Sakarā ar šīm un līdzīgām nolaidībām darbā arī izdarīti vairāki pārkārtojumi nodokļu inspektoru sastāvā.

Turpmākie nodomi nodokļu saimniecībā
Republikas šī gada pēdējā ceturkšņa budžetā paredzami daudzi
lieli izdevumi tautas izglītības, veselības, sociālās nodrošināšanas,
agrārreformas un citām vajadzībām. Tāpēc būs jānoskaidro, kā gūt
jaunus ienākumus šo izdevumu segšanai. Nodoklis nacionālizētiem
uzņēmumiem tuvākā laikā nav paredzēts, jo pie pašreizējas kārtības
Finansu tautas komisāriāts var pārskaitīt savā rīcībā visu uzņēmumu
brīvos līdzekļus.
Laukos paredzēts atcelt līdzšinējo netaisno galvas naudu, kas smagi
gūlās uz strādnieku un darba zemnieku pleciem.
Lauksaimniecības nodokli paredzēts izveidot tāpat kā Padomju Savienībā radot nodokļu aģentu tīklu, kas katrs pārzinātu nelielu
maksātāju skaitu, dažus simtus, un varētu taisnīgi uzlikt nodokļus pēc
lauksaimnieku ienākumiem un reizē būtu arī Latvijas Komūnistiskās
partijas propagandists saimnieciskos jautājumos.
Mazās darba zemnieku saimniecības no šī jaunā lauksaimniecības
nodokļa atsvabinās.
....
Runājot par mūsu saimnieciskajiem jautājumiem, vēl ir noteikti
jāizceļ Tautas Komisāru Padomes lielā vadītāja loma. Šī padome
sastādīs tautas saimniecības plānu, pieņems valsts budžetu, vietējo
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budžetu sakopojumu un, pēc to apstiprināšanas Augstākajā Padomē,
gādās par to pienācīgu izpildīšanu. Mūsu finansu komisāriāts darīs
visu, lai sekmētu šo lielo darbu un tā veicinātu mūsu sociālistiskās
saimniecības celšanu.»

Padomju Latvijas rūpniecības
izredzes un uzdevumi
(C 05.09.1940.)
«Vieglās rūpniecības komisāra vietnieks inženieris Leitmanis par
rūpniecības nacionālizāciju starp citu teica:
Nacionālizācija ir viens no galveniem līdzekļiem, kas atļauj strādnieku un zemnieku valstij izvest dzīvē lielo sociālisma pamatprincipu:
no katra pēc viņa spējām, katram pēc viņa darba – novērst cilvēku
izmantošanu no cilvēkiem. Likums par lielo rūpniecības uzņēmumu
nacionālizāciju PSRS izdots 1918. g. 28. jūnijā. Latvijas PSR lielo rūpniecības uzņēmumu nacionālizācija izvesta ar tautas Saeimas šā gada
25. jūlija likumu. Pie lielākiem nacionālizētiem uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk par 1000 strādnieku, pieskaitāmi Valsts elektrotechniskā
fabrika, Vairogs, Tosmare, Neiburga un Razuma būvuzņēmumi, tekstilfabrikas Latvijas Kokvilna, Lenta, Rīgas Audums un gumijas fabrika
Kvadrāts. Tā ir visa Latvijas lielrūpniecība. Nacionālizētie uzņēmumi
kopā ar valstij un pašvaldībām piederošiem rūpniecības uzņēmumiem
dod apmēram 73 proc. visas mūsu republikas rūpniecības produkcijas. Starp nacionālizētiem rūpniecības uzņēmumiem, pēc ražoto preču vērtības, pirmo vietu ieņem tekstilrūpniecība, otro – pārtikas vielu
rūpniecība, trešo – ķīmiskā rūpniecība un ceturto – kokapstrādāšanas
rūpniecība. 25. jūlijā publicētais nacionālizēto uzņēmumu saraksts tomēr vēl nav galīgs. Darba gaitā noskaidrojies, ka sarakstā nav ievesti
vēl daži tautas saimniecībai ļoti svarīgi un nepieciešami uzņēmumi. Šo
uzņēmumu papildu sarakstu paredzams publicēt jau tuvākās dienās. No
otras puses – sarakstā ievesti daži nenozīmīgi uzņēmumi, kurus vajadzēs
no saraksta svītrot.
Tagad, kad rūpniecība pieder visai strādnieku šķirai, visai tautai,
jautājums par darba ražīguma pacelšanu ir viens no vissvarīgākiem.
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248. att. Stahanoviešu kustība. Iztrūkstot privātajai iniciatīvai, produktivitāte bija jāceļ,
izmantojot citas metodes. Lai paaugstinātu darba ražīgumu, Latvijas PSR tika iekļauta PSRS
stahanoviešu kustībā. Zīda audumu fabrikas Rīgas audums strādnieks, stahanovietis E.Riksis.
Rīga, 1941.g. (LKFFDA, 44144N)

389

Sociālistiskā sacensība, triecinieku un stachanoviešu kustība atrod ar
katru dienu plašāku atbalsi Padomju Latvijas strādniecības rindās. It
visur rodas savi stachanovieši: Maurītis un Matišuns – VEF’ā, Muldiņš – Maizniekā, Putnis – Metalistā, Larionovs – Degvielā, Kozlovskaja un Belova – Delkā, Jablonskis – bijušā Ķuzes fabrikā, Ezere
– Eskā un daudzi citi. Īsā laika darba ražība daudzās fabrikās, piemēram, VEF’ā, Latvijas Kokvilnā, Bekona Eksportā, Sarkanā Zvaigznē
un citās jūtami cēlusies. Tomēr jākonstatē, ka vēl ne visur strādnieki
sapratuši, ka darba disciplīnas trūkums traucē un dezorganizē sociālistisko celtniecību, nes zaudējumus strādnieku šķirai, kavē viņas uzvaru. Vēl dažas strādnieku komitejas un atsevišķi strādnieki mēģina
aizstāvēt sliņķus, staiguļus, dzērājus un tamlīdzīgus darba disciplīnas
ārdītājus. Nav ciešama turpmāk arī dažu fabriku vadītāju, inženieru
un meistaru liberālā apiešanās ar sociālistiskā darba jaucējiem.
Lai nacionalizētās fabrikas un rūpnīcas varētu sekmīgi strādāt, pieņemta jauna rūpniecības kreditēšanas kārtība – tā turpmāk būs plānveidīga un centrālizēta. Padomju Latvijas uzņemšana lielajā PSRS
Latvijas rūpniecības uzplakumam pavērusi vislielākās iespējamības.
Turpmāk gandrīz visas vajadzīgās izejvielas dabūs no PSRS. Ja agrāk
Latvijas rūpniecība nevarēja plaukt tirgus trūkuma dēļ, tad tagad tās
produkcijai atklāts milzīgais Padomju Republiku Savienības tirgus.
Arī techniskā ziņā Padomju Latvijas rūpniecība vairs nebūs atkarīga
no kapitālistiskām valstīm, jo gandrīz visas mūsu rūpniecībai vajadzīgās, techniskā ziņā vismodernākās, mašīnas varēsim saņemt no vecākajām Padomju republikām.
Lai sasniegtu vecāko Padomju republiku industrijas līmeni, daudzās mūsu rūpniecības nozarēs jau tuvākos pāris gados nāksies div- vai
trīskāršot ražošanu, tādēļ visīsākā laikā jāizdara mūsu rūpniecības atjaunošana un rekonstrukcija, nekavējoties jāuzsāk rūpniecībai vajadzīgo
technisko kadru sagatavošana – pirmā kārtā no strādnieku šķiras, kuras
pārstāvjiem buržujiskā Latvijā izglītību dabūt nebija iespējas. Reizē ar
smagās rūpniecības atjaunošanu mums nāksies attīstīt vieglo industriju. Lai sekmīgi izpildītu Vissavienības Kompartijas XVIII kongresa lēmumu, mums jāpieliek visi spēki vietējās rūpniecības attīstīšanai.
Par jaunajiem vadītājiem pa lielākai daļai nozīmē vecos speciālistus
un arī bijušos īpašniekus. Citādi tas arī nevar būt, jo tikko uzvarējušā
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249. att. Tirdzniecības nacionalizācija. 1941. gada maijā tika pabeigta tirdzniecības nacionalizācija, pārņemot valsts īpašumā pat vismazākos uzņēmumus un veikalus. (C 18.05.1941.)
250. att. Gaļas normas.
1941. gada maijā Latvijā
tika ieviestas gaļas pirkšanas normas. Ir dažādi
viedokļi par gaļas deﬁcīta
cēloņiem un iemesliem. Iespējams, ka tas tika veikts,
lai noskaņotu pilsētniekus
atbalstīt 1941. gada otrajā
pusē ieplānoto kolektivizāciju. (C 15.05.1941.)

Latvijas strādnieku šķira nevar vēl izvirzīt no sava vidus vajadzīgo skaitu darbinieku, kuri varētu ņemt uzņēmuma vadību savās rokās. Strādnieki var būt droši, ka ikvienu direktoru vai speciālistu, kas mēģinās
kaitēt strādnieku lietai vai Padomju iekārtai, sodīs ar visu revolucionārā likuma bardzību.
Viens no galveniem jautājumiem, kura pareiza atrisināšana veicinās Latvijas rūpniecības uzplaukšanu, ir vienvadības stiprināšana mūsu
nacionalizētos uzņēmumos. Lai darbs sekmīgi veiktos, lai uzņēmumā
būtu kārtība un dzelzs disciplīna, jābūt vienai personai, kas visā pilnībā
un ar savu galvu atbild Padomju valsts priekšā par uzņēmuma stāvokli
un darbību, par tādu var būt tikai Padomju valdības jaunieceltais fabrikas vai uzņēmuma direktors.»
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Aneksija un okupācija ir dažādi termini
Krievijas ārlietu ministra vietnieka, Krievijas vēstnieka Eiropas Savienībā Vladimira Čižova, atbildes uz Baltijas žurnālistu jautājumiem
2005. gada 17. jūlijā (NRA 03.08.2005.)
– Kāda būs Latvijas un Krievijas robežlīguma nākotne? Vai robežlīguma neparakstīšana var kavēt citus līgumus?
– Robežlīgums ir tajā pašā stadijā, kādā tas atradās pēc sarunu
pabeigšanas 1997. gadā. Oficiāli līgums nav parafēts, bet to ir vizējuši
delegāciju vadītāji. Kas attiecas uz līguma parakstīšanu un tālāko ratifikāciju, mūsu pozīcija ir zināma un visaugstākajā līmenī publiski formulēta. Tad, kad Latvijas puse būs gatava atsaukt 26. aprīļa Ministru
kabineta deklarāciju, mēs uzreiz varam atgriezties pie jautājuma par
robežlīguma parakstīšanu. 1. jūlijā Krievijas ārlietu ministrs nosūtīja
vēstuli, kurā teikts, ka Krievija ir ieinteresēta atjaunot starpvaldību
komisijas aktivitātes par tirdznieciski ekonomisko sadarbību. Šīs komisijas darbs tika pārtraukts ne jau mūsu vainas dēļ, bet tāpēc, ka Latvija, aizbildinoties ar iestāju ES, denonsēja veco līgumu, lai gan citas
valstis, kas ES iestājās vienā laikā ar Latviju, rīkojās elastīgāk. Pauze
nav nedz Latvijas, nedz Krievijas, nedz biznesa interesēs. Cerēsim, ka
tā izbeigsies. Šīs komisijas darbs nav nekādā veidā saistīts ar robežlīguma parakstīšanas un ratifikācijas atlikšanu.
Ar Latviju vienpusēja deklarācija bija Ministru kabineta līmenī, bet
ar Igauniju ir citādi. Mēs jau laikus izteicām cerību, ka Igaunijas valdība nerīkosies līdzīgi Latvijas valdībai, un Igaunijas valdība piekrita
šādiem nosacījumiem. Igaunijas ārlietu ministrs vairākkārt paziņoja, ka
viņu valdība neliks politiskus papildinājumus pie robežlīguma.
Ar šādiem noteikumiem parakstījām līgumu. Taču, kad sākās ratifikācija, viss noritēja citādi. Vispirms bija balsojums, kurā valdības koalīcijai
pietrūka divu balsu, lai ratificētu līgumu. Tālāko es nesaprotu. Tā vietā, lai
paņemtu pārtraukumu un izskaidrotu opozīcijai līgumu nozīmi, valdība
izvēlējās parlamenta ārkārtas sēdē forsēt ratifikāciju. Rezultātā ratifikācijas
laikā līgumu papildināja ar Krievijai nepieņemamiem formulējumiem.
Krievija līdz ar to nevarēja ratifikāciju turpināt. Mēs esam ļoti vīlušies
par abiem gadījumiem. Man personīgi lielāka vilšanās ir gadījumā ar
Igauniju, jo mēs jau paguvām līgumus parakstīt.
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251. att.
Lauksaimniecības
nodoklis. 1941. gada
maijā tiek noteikts
lauksaimniecības
nodoklis, kuram bija
jākalpo par ekonomisko instrumentu, lai
zemnieki atteiktos no
individuālas saimniekošanas un piekristu
apvienoties kolhozos.
(C 15.05.1941.)
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252. att. Trīs dienas pēc 1941. gada deportāciju sākšanas Latvijā tiek nodibināts pirmais kolhozs. Deportācijām vajadzēja iebiedēt lauku ļaudis nepretoties kolektivizācijai. (C17.06.1941.)

– kā rīkoties tālāk?
– Tālāk vajadzīgas jaunas sarunas. Taču vēlos uzsvērt – mēs netaisāmies mainīt robežlīniju. Kāda apstiprināta, tādai tai arī jābūt.
Taču par robežlīgumiem ir jāvienojas no jauna. Notikušais mums ir
nepatīkams pārsteigums, jo mēs parasti mēdzam uzticēties partneru
dotajiem solījumiem.
– krievijas un Lietuvas 1991. gada līgumā tiek lietots vārds
«aneksija». kāpēc pašlaik krievija nevēlas atzīt Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā?
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253. att. Gatavošanās kolektivizācijai. No 1941. gada sākuma laikrakstos tiek slavēta un
atbalstīta kolektīvā saimniekošana. (C 17.04.1941.)

– Īsā atbilde – «aneksija» un «okupācija» ir dažādi termini. Okupācija, pēc starptautiskajām tiesībām, kuras bija spēkā 20. gadsimta vidū,
ir – es citēšu: «Pirmā nozīme. Ja valsts iegūst teritoriju, kura ir neapdzīvota un nekad nav piederējusi kādai citai valstij, ja tā nodrošina efektīvu
kontroli pār šo teritoriju un tās mērķis ir izplatīt savu suverenitāti uz šo
teritoriju. Otrā nozīme. Bruņota konflikta laikā karojošas valsts teritorijas vai teritorijas daļas ieņemšana ar bruņotajiem spēkiem uz laiku.»
Attiecībā uz Baltijas valstīm nebija neviens no šiem definējumiem.
Kas attiecas uz terminu «aneksija», tad tā laika starptautiskajās tiesībās
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tas tiek tulkots plaši, un bija iespējama arī brīvprātīga aneksija. Krievijas un Lietuvas līgumā tik tiešām bija runa par 1940. gada aneksijas
seku novēršanu. To mēs neapstrīdam. Taču jautājums nav par to. Zināmas politiskas aprindas Baltijas valstīs nerunā par aneksiju, tiek pieprasīts atzīt okupāciju un lietot terminu «okupācija» no starptautisko
tiesību viedokļa. Līgumu par savstarpējo palīdzību trīsdesmito gadu
beigās parakstīja tās valdības, kuras bija pie varas Baltijas valstīs pirms
kara. Neatkarību ieguva citas valdības. Ja visi tālaika PSRS varas orgāni ir neleģitīmi, tad tikpat neleģitīmi ir iegūts mūsdienu neatkarības
statuss Baltijas valstīm, jo PSRS laika varas orgāni pieņēma deklarāciju
par neatkarību, organizēja referendumus. Tūdaļ var jautāt par pašreizējā neatkarības statusa leģitimitāti. Lai kādu politisku vērtējumu jūs
sniegtu, zināma juridiska varas kontinuitāte bija.
– Kā novērtēt Baltijas valstu dalību PSRS ? Kas tā bija – okupācija vai draudzīga savienība?
– Es to nosauktu kā periodu, kad Lietuva, Igaunija un Latvija bija
PSRS sastāvā.
– Vai brīvprātīgi?
– Ja jūs no manis vēlaties dzirdēt Staļina ārpolitikas slavināšanu,
tad es to neatbalstu. Bet, raugoties no starptautisko tiesību viedokļa,
pēc 20. gadsimta vidus starptautiskajām tiesībām visas juridiskās formalitātes tika ievērotas. Politiski mēs varam to nosodīt, bet juridiskās
formalitātes tika ievērotas. Bieži Baltijas valstīs atsaucas uz to, ka rietumvalstis neatzina Baltijas valstu pievienošanu. Taču – kā tad paliek ar
Jaltā, Podsdamā un Helsinkos parakstīto? 1975. gada 1. augustā visas
lielvaras parakstīja Eiropas drošības un sadarbības apspriedes noslēguma aktu. Visas lielvaras atzina Eiropas valstu robežu nemainīgumu.
– Bet kā tad ar ASV valdības deklarāciju pirms Helsinku akta
parakstīšanas!
– Citēšu, ko saka Džeralds Fords, kurš kā ASV prezidents parakstīja
šo dokumentu: «Mēs ar lielu gandarījumu parakstām šo dokumentu,
jo piekrītam visiem tā principiem.» Nekādas vienpusējas deklarācijas
vai atrunas Helsinku noslēgumu dokumentam nav pievienotas, izņemot tikai vienu – Turcijas valdības atrunu attiecībā uz Kipras turku
teritorijām. Ja neticat man, aplūkojiet EDSO 1975. gada dokumentu
publikācijas!
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254. att. Kolhoza paraugstatūti. 1941.
gada 18. jūnijā laikraksts Cīņa sāk drukāt
lauksaimniecības arteļu paraugstatūtus.
Viss liecināja, ka tūdaļ, tūdaļ sāksies masveida kolektivizācija. Tikai tā nesākās. Pēc
četrām dienām vācu armija iebruka PSRS,
un 1. jūlijā virs Rīgas jau plīvoja karogs ar
kāškrustu. (C 18.06.1941.)
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Taču man gribas uzdot citu jautājumu. Kāpēc jums ir tik svarīgi, lai
Krievija atzītu okupācijas faktu tieši šodien? Vai tas ir šodienas aktuālākais jautājums? Būvēt attiecības tikai no vēstures nozīmē iet uz priekšu
atpakaļgaitā. Tas nav estētiski un nav arī droši, jo var ar pakausi ieskriet
kādā stabā. Mēs aicinām atstāt vēstures jautājumus vēsturniekiem un
politiskās attiecībās tos neiepīt. Tas attiecas uz Lietuvu, Igauniju un
Latviju. Būvēsim attiecības uz tiem principiem, kurus parakstīja visas
valstis, kuras iestājās EDSO. Neviens jums negrib uzbrukt, un Krievija
to vēlas vismazāk. Vecākus un kaimiņus neizvēlas. Mums kaimiņos
jādzīvo mūžīgi.
– Vai no starptautisko tiesību viedokļa tikai Krievijai būtu jānes
atbildība par PSRS noziegumiem vai visām PSRS republikām?
– PSRS politiskā vēsture ir visu to tautu mantojums, kuras bija šīs
valsts sastāvā. Staļinisma perioda noziegumi ir mūsu kopējā nelaime.
Upuru skaits starp krieviem bija daudz lielāks nekā starp citām tautām. Staļina laika noziegumos iesaistījās visu PSRS tautu un savienoto
republiku pārstāvji. Tas ir fakts. Ja mēs runājam par izsūtīšanu no Baltijas valstīm, tad vairākumu šādu lēmumu pieņēma vietējās varas pārstāvji. Ja runā par starptautiskajām tiesībām, Krievija ir atzīta par PSRS
pārņēmēju. To atzinusi ANO. Turklāt tā bija Krievijas iniciatīva, jo
pēc PSRS sabrukuma palika neskaidri jautājumi par pastāvīgā locekļa
statusu ANO, par PSRS parādiem un kodolpotenciālu. Neviens pasaulē nevēlējas – un vismazāk jau amerikāņi –, lai PSRS kodolpotenciāls
tiktu brālīgi sadalīts starp bijušajām republikām. Kodolieroči bija arī
Ukrainas, Kazahijas un Baltkrievijas teritorijā. Šīs valstis labprātīgi
kļuva par kodolbrīvām, un visi kodolieroči tika pārvietoti uz Krieviju.
Tas notika 90. gadu sākumā. Krievija uzņēmās samaksāt visus PSRS
parādus – arī tos, kurus proporcionāli vajadzētu maksāt Baltijas valstīm. Tas bija nulles variants, kuru Baltijas valstis neparakstīja. Krievija
apņēmās samaksāt konkrētu PSRS ārējā parāda summu, kas ir starptautiski fiksēta, un ieguva tiesības uz visiem PSRS aktīviem ārzemēs.
Krievija joprojām maksā PSRS parādus. Pat esot ļoti augstām naftas
cenām, mēs turpinām maksāt un vēl ilgi maksāsim PSRS parādus.
Mēs cerējām, ka pēc iestāšanās ES un NATO Baltijas valstis vairs
tik ļoti nebaidīsies no Krievijas. Zināmas bailes no Krievijas bija Viduseiropā un Austrumeiropā, piemēram, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā,
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postpadomju periodā bija jaušama neuzticība no Austrumiem. Taču šīs
bailes pārgāja ļoti ātri pēc šo valstu uzņemšanas NATO un ES. Diemžēl
Baltijas valstīs norit pretēji procesi. Zināmas Baltijas valstu politiskās
aprindas izmanto dalību NATO un ES, lai piekoptu daudz arogantāku
un izaicinošāku rīcību pret austrumu kaimiņu. Mums tas nepatīk. Mēs
to nedramatizējam. Baltijas valstis ir NATO sastāvā, bet mēs uzskatām,
ka NATO neapdraud Krieviju un NATO ir Krievijas partnere.
– Tika pausti viedokļi, ka Krievija krievvalodīgo tiesību jautājumu risinās, izmantojot Briseles institūcijas. Vai ir kas mainījies
Krievijas nostājā?
– Jautājums – cik šis instruments ir iedarbīgs? Krievvalodīgo minoritāšu jautājums ir temats Krievijas un ES attiecību darba kārtībā. Agrāk ES šo jautājumu iekļāva ļoti negribīgi, bet tagad ir vērojams progress. Cits jautājums, ka tas vēl nav devis jūtamus rezultātus. Diemžēl.
Taču mēs uzskatām, ka ES civilizēto normu lietošana atstās labvēlīgu
iespaidu uz Latvijas un Igaunijas valstu politiku. Baltijas iestāšanās ES
ir normāls process, kas atbilst attiecīgā reģiona globalizācijai, savukārt,
NATO paplašināšanās ir politisks process, kuram nav objektīva pamata. Tas ir veids, kā atbildēt uz 21. gadsimta izaicinājumiem, izmantojot
20. gadsimta vidū pieejamos instrumentus.
Mūsu politika ir vienkārša, mēs neizvirzām vairāk prasību nekā
starptautiskās institūcijas. Mēs esam reālisti. Nesakām, lai visiem piešķir pilsonību jau rīt. Tas bija jādara 1991. gadā. Ja runājam atklāti,
tagad tas ir nereāli. Taču mēs sakām, ka naturalizācijas procedūra ir
jāvienkāršo un naturalizācijas tempiem jābūt reāliem, nevis izstieptiem
50 gadu garumā. Mēs uzsveram, ka ir ļoti uzmanīgi jārealizē izglītības reforma, īpaši Latvijā. Igaunijā to atlika līdz 2007. gadam. Latvijā
nolēma sasteigt. Izglītības kvalitāte samazināsies, nepilsoņu problēmu
pastiprinās neizglītotu nepilsoņi jautājums. Vietējo vēlēšanu jomā
Igaunija atbilst ES standartiem, Latvija neatbilst. Ir pilnīgs paradokss:
portugālis pēc sešu mēnešu nodzīvošanas Latvijā drīkst vēlēt vietējo
pašvaldību, bet krievs, kurš šeit dzimis un visu mūžu nodzīvojis, nē.
– Kāpēc Krievija nepatīk atsauces uz Tartu miera līgumu?
– Vispirms jau līguma nosaukums ir nevis «Tartu», bet gan «Jurjevas» līgums. Šā līguma oriģinālu esmu turējis rokās. No starptautisko
tiesību viedokļa Jurjevas miera līgums kopš 1940. gada vairs nav spēkā.
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Mēs nevaram atsaukties uz līgumu, kura darbība nav spēkā vairāk nekā
65 gadus. Šis līgums beidza darboties brīdī, kad Igaunija un Latvija
iestājās PSRS. Vai tas bija labi vai slikti – tas ir politisks vērtējums. Ir
daudz emociju šajā jautājumā, un dažām es pat piekrītu. Bet juridiskās
formalitātes tika ievērotas. Pat operatīvā līmeņa militārās pavēles, kādas
tika nosūtītas armijas daļām visās Baltijas valstīs bija: «PSRS karaspēks
ir jāsagaida draudzīgi!» Tādas pavēles bija.

Tēzes, par kurām mēs aicinām diskutēt:
 1) Bez aktīvas Latvijas Republikas varas iestāžu un to darbinieku sadarbības ar padomju
varu 1940. gada jūnijā un jūlijā
ātra un viegla Latvijas aneksija
nebūtu iespējama.
 2) Latvijas integrācija PSRS
valstij sagādāja gan netīkamas
pārmaiņas (nacionalizāciju un
represijas), gan arī sociālo garantiju ieviešanu un paplašināšanu,
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kā arī to reformu īstenošanu, kas
netika veiktas Ulmaņa laikā.
 3) 1940. gadā un 1941. gada
pirmajā pusē sociālistiskās reformas nebija speciāli vērstas pret
Latviju vai latviešiem. Tie bija
PSRS sistēmas noteikumi, kas
tika attiecināti uz visām valstīm
un teritorijām, kas labprātīgi
(vai arī – ne visai labprātīgi) nonāca padomju kontrolē.

