
136 ILONA ENNINA 136MATERIĀLI PAR DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANU

VĒSTURE

Ilona Ennina

LATVIJAS REPUBLIKAS KONSULĀRĀ 
PĀRSTĀVNIECĪBA VIĻŅĀ: IZVEIDOŠANA, STATUSS UN 

POLITISKĀ DARBĪBA, 1923.–1939. GADS*

Rakstā aplūkota Latvijas Republikas konsulārās pārstāvniecības Viļņā izveidošanas gaita, 
statuss un politiskā darbība 1923.–1939. gadā. Ņemot vērā Latvijas kaimiņvalstu Lietuvas un 
Polijas dziļo konfliktu Viļņas un tās apgabala piederības dēļ, Latvijas ārlietu dienests 1923. gada 
vasarā pieņēma lēmumu Viļņā atvērt goda, nevis karjeras pārstāvniecību. Tā kā par tās vadītāju 
tika iecelts Ārlietu ministrijas štata darbinieks Felikss Donass, vēsturnieki pārstāvniecības 
statusu apzīmē kā unikālu diplomātijas vēsturē. Konsulāta Viļņā politiskās funkcijas un 
darbību ietekmēja gan Viļņas jautājums Lietuvas un Polijas attiecību kontekstā, gan vairāku 
Latvijai naidīgu bijušo Latgales muižnieku un to interešu pārstāvju bāzēšanās šajā pilsētā. 
Raksts tapis, balstoties galvenokārt uz Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
esošajiem Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas fondu dokumentiem un konsula Feliksa 
Donasa atmiņām.
Atslēgvārdi: konsulāts Viļņā, konsuls Felikss Donass, Ārlietu ministrija, Latvijas un Polijas 
attiecības, Lietuvas un Polijas konflikts, Viļņas jautājums. 

Viens no 1918.  gada 18. novembrī jaunizveidotās Latvijas valsts ārlietu 
dienesta uzdevumiem bija diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību 
atvēršana ārvalstīs ar mērķi pārstāvēt Latvijas un tās pilsoņu intereses. 
Jau darbības pašā sākumā Ārlietu ministrija lielu uzmanību pievērsa tieši 
konsulāro pārstāvniecību tīkla izveidošanai. Atšķirībā no diplomātiskajām 

* Raksts balstās uz autores maģistra darbu “Latvijas Republikas konsulārā pārstāvniecība Viļņā 
1923.–1939.  gadā: galvenie darbības principi”, kas aizstāvēts Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātē 2016. gada decembrī. Maģistra darba zinātniskais vadītājs prof. Ēriks 
Jēkabsons. 
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pārstāvniecībām konsulāti pārstāvēja valsti tikai noteiktos jautājumos un 
noteiktā konsulārajā apgabalā, pilsētā vai ostā. Pārstāvniecību nosaukumi – 
ģenerālkonsulāts, konsulāts, vicekonsulāts, konsulārā aģentūra – bija atkarīgi 
no to vadītāja – konsula amata, kā ģenerālkonsuls, konsuls, vicekonsuls, 
konsulārais aģents, kas parasti atbilda tā dienesta nosaukumam – konsulārajam 
rangam.1

Karjeras konsulāti parasti tika izveidoti Latvijai īpaši svarīgās ārvalstu 
pilsētās un nozīmīgākajos tirdzniecības centros, kuros koncentrējās Latvijas 
valsts saimnieciskās intereses vai arī uzturējās liels skaits Latvijas pilsoņu. 
Karjeras konsuli (consules missi, consuls de carrière) bija valsts ierēdņi, kas 
bija pilnvaroti kādā citas valsts pilsētā vai apgabalā aizstāvēt savas valsts 
saimnieciskās intereses un aizsargāt savu pilsoņu tiesības. Konsulu uzdevums 
tāpat bija veicināt savas un dienestā esošās valsts politisko, ekonomisko, 
kultūras un zinātnisko sakaru attīstību.2

Latvija līdzīgi daudzām citām valstīm papildus karjeras konsuliem 
izmantoja arī goda konsulu institūtu. Gandrīz visi goda konsulārie pārstāvji bija 
attiecīgo valstu pilsētās dzīvojošie vietējie tirgotāji, rūpnieki u. c. prominenti 
sabiedrības pārstāvji, kuri atalgojumu no Latvijas valsts nesaņēma. Izvēloties 
kandidātu goda konsula amatam, Ārlietu ministrija raudzījās, lai attiecīgā 
persona spētu ne tikai attīstīt un veicināt tirdznieciskos un saimnieciskos 
sakarus, bet, izmantojot cienīgo stāvokli sabiedrībā, veikt arī plašu Latvijas 
propagandu.3

Latvijai konsulārā pārstāvniecība vairāku iemeslu dēļ bija nepieciešama 
arī Viļņas apgabalā. Šis reģions, pirmkārt, bija svarīgs transporta un tranzīta 
mezgls: tam cauri bija būvēta svarīgā Liepājas–Romnu dzelzceļa līnija, kas 
savienoja Latviju ar Ukrainu. Otrkārt, šeit dzīvoja arī daudzi latvieši,4 kuriem 
bija jākārto pasu lietas un bija vajadzīgi arī citi konsulārie pakalpojumi un 
konsulārā palīdzība. Polijas pierobežu apgabalu iedzīvotājiem tāpat bija 
nepieciešamas vīzas uz Latviju vai preču apliecību u. c. dokumentu legalizēšana. 
Minēto vajadzību dēļ cilvēkiem bija jāmēro tālais ceļš uz Varšavu, kur atradās 
Latvijas sūtniecība.5

Viļņa bija sena lietuviešu pilsēta un ilgu laiku Lietuvas vēsturiskā 
galvaspilsēta, tomēr laika gaitā tā bija kļuvusi par ievērojamu poļu kultūras 
centru. Šeit bija dzimuši daudzi ievērojami poļu rakstnieki, mākslinieki, 
zinātnieki un darbojās arī universitāte, un lietuvieši šajā apgabalā bija kļuvuši 
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vairs tikai par minoritāti. Viļņā bija dzimuši un auguši arī vairāki ievērojami 
jaunās Polijas valsts veidotāji, kuri Pirmā pasaules kara noslēgumā, tiecoties 
pēc sava valstiskuma atzīšanas un cīnoties par savām robežām, centās šo pilsētu 
pievienot Polijai. To vidū bija arī Viļņas apgabalā dzimušais maršals Jozefs 
Pilsudskis (Piłsudski; 1867–1935).6 Līdz ar to Polija nesteidzās atzīt Viļņas un 
Viļņas apgabala piederību 1918. gadā proklamētajai Lietuvas Republikai.

Lietuvas un Polijas atbrīvošanas cīņu laikā Viļņa “gāja no rokas rokā”. 
1920.  gadā lielinieku armija atkal iegāja pilsētā, bet saskaņā ar 12. jūlijā 
parakstīto miera līgumu ar Lietuvu Padomju Krievija atzina Viļņas piederību 
Lietuvai, tādējādi ievērojami saasinot poļu un lietuviešu attiecības un padarot 
gandrīz neiespējamu abu valstu saprašanos. Kamēr ar Tautu Savienības 
iniciatīvu poļi un lietuvieši 1920. gada 7. oktobrī Suvalkos parakstīja līgumu, 
kas noteica pagaidu demarkācijas līniju līdz Viļņai, 9. oktobrī ģenerāļa Lucjana 
Žeļigovska (Żeligowski; 1865–1947) vadītais karaspēks, šķietami atsakoties 
pakļauties Polijas armijas virspavēlniecībai, bet īstenībā saziņā ar to ieņēma 
Viļņu un izveidoja tā dēvēto Viduslietuvas valsti, kas 1922. gada sākumā tika 
oficiāli pievienota Polijai.7

Lietuvieši nekad nesamierinājās ar Viļņas zaudējumu, un to galvenais 
sauklis turpmākajos gados bija: “Mēs bez Viļņas nenorimsim!”8 Viļņas 
atgūšanas jautājums Lietuvā, kā norāda vēsturnieks Aivars Stranga, ieguva 
reliģiski fanātisku raksturu, tas bija neaizskarams temats, ko nedrīkstēja 
pārrunāt no racionālā viedokļa.9  Lietuva un Polija, kā atzīmē vēsturnieks Ēriks 
Jēkabsons, bija vienīgās kaimiņvalstis Eiropā, starp kurām vispār nepastāvēja 
diplomātisku attiecību, bet atsevišķos laika posmos bija pat “nepieteikta kara” 
stāvoklis.10

Abu valstu konflikts neērtā un visai sarežģītā situācijā nostādīja arī to kopējo 
kaimiņu Latviju. Tās interesēs bija gan sadarbība ar samērā spēcīgo Poliju, 
kuras palīdzība konflikta gadījumā ar PSRS būtu ļoti svarīga, gan neatkarīgas 
Lietuvas pastāvēšana dienvidos, kas pati par sevi bija arī Latvijas valstiskās 
neatkarības nodrošinājums. Līdz ar to Latvijas valdība jau kopš 1919.  gada 
Lietuvas–Polijas konfliktā par Viļņu centās ievērot formālu neitralitāti, kam 
atsevišķos laika posmos tomēr bija izteikta tendence nosvērties par labu 
Polijai.11 
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Latvijas konsulārās pārstāvniecības 
Viļņā izveidošana un statuss

Kaimiņvalstu Polijas un Lietuvas sarežģīto politisko attiecību dēļ Latvijas 
Ārlietu ministrija atvērt konsulātu Viļņā nesteidzās. Ārlietu dienests apzinājās, 
ka lietuvieši šādu Latvijas soli uztvertu zināmā mērā kā toreizējā Viļņas 
stāvokļa de iure atzīšanu, ko vēlējās Polija, bet nevēlējās Lietuva.12 Tikmēr par 
šo jautājumu jau 1921. gada sākumā domāja poļu valdība. 25. janvārī Latvijas 
Ārlietu ministrijas Politiski ekonomiskā departamenta direktors Ludvigs Sēja 
(1885–1962) Latvijas sūtniecībai Polijā rakstīja slepenu ziņojumu, ka pirms 
dažām dienām pie viņa bija vērsies Polijas pārstāvniecības Latvijā 1. sekretārs 
Jans Baļinskis (Baliński), kurš bija saņēmis uzdevumu “parūpēties pie Latvijas 
valdības dēļ Latvijas konsulāta ierīkošanas Viļņā tuvākā nākotnē”. Uz L. Sējas 
jautājumu, ar kādu valdību konsulāta ierīkošanas jautājumā būtu jāsaskaras, 
J. Baļinska kungs atteica, ka, “saprotams, tikai ar Varšavu”. Lai neteiktu “visu 
rūgto patiesību,” L. Sēja J. Baļinskim solīja par šo jautājumu padomāt, kam 
Polijas pārstāvis noticēja un “teicās” par to ziņot uz Varšavu. Lietas patiesie 
apstākļi, kā L. Sēja ziņoja Latvijas sūtnim Polijā Atim Ķeniņam (1874–1961), 
tomēr bija tādi, ka, pirmkārt, diez cik lielas vajadzības ierīkot konsulātu Viļņā 
acumirklī vēl nebija. Otrkārt, L. Sēja uzskatīja, ka ministrijai būs grūti atrast 
uzticamu kandidātu Latvijai. Treškārt, kamēr “Viļņas jautājums” nebūs izšķirts, 
ārlietu dienestam bija neērti vērsties pie poļu valdības, nerunājot jau nemaz par 
L. Žeļigovski, par Latvijas konsulāta ierīkošanu Viļņā, jo šo Latvijas soli poļi 
varētu izmantot pret lietuviešiem. L. Sēja arī lūdza sūtni A. Ķeniņu gadījumā, 
ja poļu valdība pie viņa vērstos šajā jautājumā, ieturēt novilcināšanas taktiku, 
aizbildinoties ar kandidātu trūkumu, budžeta grūtībām utt., kā vien sūtnis to 
atrastu par vajadzīgu.13

Kā savos memuāros atzīmējis Felikss Donass (1882–1971), Latvijas 
konsulāta atvēršana Viļņā bija “sasāpējis” jautājums.14 Beidzot 1923.  gada 
vasarā, kad “Viļņas jautājums” salīdzinājumā ar 1921. gada janvāri bija formāli 
nokārtots par labu Polijai, Latvijas valdība izšķīrās par goda (nevis karjeras) 
vicekonsulāta atvēršanu Viļņā, tādējādi cerot mazināt Lietuvas iebildumus. 
Latvijas sūtnis Polijā Mārtiņš Nukša (1878–1942) uzrunāja sūtniecības Polijā 
otrās šķiras sekretāru – labu poļu valodas un kultūras pazinēju Feliksu Donasu 
uzņemties misiju atvērt un vadīt šo jauno Latvijas pārstāvniecību, kam  
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Vienošanās starp Ārlietu ministriju un F. Donasu par vicekonsulāta Viļņā 
vadīšanu. LVVA, 2570. f., 14. apr., 338. l., 255. lp.
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F. Donass piekrita – ar nosacījumu, ka paliks Ārlietu ministrijas dienestā kā 
pilntiesīgs štata ierēdnis.15

1923.  gada 15. augustā Ārlietu ministrija iesniedza Valsts kontrolei 
vicekonsulāta Viļņā organizēšanas projektu un, saņemot pozitīvu atsauksmi, 
21. augustā nosūtīja uz Varšavu F.  Donasam parakstīšanai īpaši izstrādātu 
vienošanos. Tajā bija atrunāts viņa jaunais amats un statuss, pienākumi un 
atalgojuma kārtība, konsulāta finanšu jautājumi u.  c. F. Donass ministrijai 
nekavējoties telegrafēja par savu piekrišanu un lūdza uzreiz ziņot par savu 
iecelšanu, piebilstot, ka pašlaik ir izdevīgs brīdis nopirkt inventāru jaunajam 
dzīvoklim, jo cenas strauji ceļas un “caur novilcināšanos man lieli zaudējumi”.16

Ar Ministru kabineta piekrišanu 1923. gada 18. septembrī ārlietu ministra 
vietas izpildītājs Hermanis Ablats (1879–1942) izdeva pavēli par līdzšinējā 
sūtniecības Polijā otrā sekretāra F. Donasa iecelšanu par vicekonsulu Viļņā 
no 1. oktobra, nosakot atalgojumu uz īpaša līguma pamata. Ministru kabinets 
oficiālu vicekonsula pilnvaru (lettres de provision) F. Donasam piešķīra no 
1923. gada 10. oktobra.17 Administratīvi juridiskais departaments 13. oktobrī to 
nosūtīja uz Varšavu un lūdza informēt, kad F. Donass varēs izbraukt uz Viļņu. 
Sūtniecības sekretārs 23. oktobrī atbildēja, ka F. Donasa galīgā atbrīvošana 
no viņa līdzšinējā amata pienākumu pildīšanas un viņa izbraukšana uz 
jauno dienesta vietu būs iespējama tikai pēc sūtņa M. Nukšas atgriešanās no 
atvaļinājuma, kas bija gaidāma 15. novembrī, un jaunā atašeja nozīmēšanas. 
Tomēr F. Donass no saviem pienākumiem sūtniecībā Polijā tika atbrīvots tikai 
1924. gada 1. janvārī. Nākamajā dienā, 2. janvārī, vicekonsuls beidzot izbrauca 
uz Viļņu.18 

Jaunā Latvijas pārstāvniecība Viļņā faktiski sāka savu darbu 1924.  gada 
5. janvārī Antokoles ielā 24a,19 par to oficiāli informējot Ārlietu ministriju. 
Tās jurisdikcijā ietilpa Viļņas apgabals (Ziemia Wileńska),20 Novogrudekas 
vojevodiste (Województwo Nowagródzkie) un Polesjes vojevodiste 
(Województwo Poleskie). Pamazām F. Donass aprīkoja pārstāvniecību ar 
ikdienas darbam nepieciešamiem priekšmetiem un iekārtām, piemēram, no 
aprīļa vicekonsulāts varēja sākt saņemt un nosūtīt telegrammas. Pārstāvniecības 
sekmīga darba nodrošināšanai F. Donass ar laiku pieņēma darbā papildu 
darbiniekus.21 Spriežot pēc 1924. gada pavasarī un vasarā Ārlietu ministrijā 
ienākušajiem F. Donasa ziņojumiem u.  c. dokumentiem, var secināt, ka 
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Latvijas pārstāvniecība Viļņā pavisam drīz pēc atvēršanas sāka sekmīgi strādāt 
un pildīt savas funkcijas.22

Kad 1925. gada vasarā Ārlietu ministrija veica inspekciju Latvijas sūtniecībās 
un konsulātos ārvalstīs, tika konstatēts, ka vicekonsuls Viļņā F. Donass bija 
pratis plaši attīstīt konsulāta darbību, kā arī nodibinājis ļoti labas attiecības ar 
vietējām oficiālajām aprindām, sabiedrību un presi. Ministrija vēlējās atalgot 
F. Donasa pūles, paaugstinot viņu par konsulu, un 1925.  gada 3. septembrī 
rakstīja sūtniecībai Polijā, lūdzot sūtņa M. Nukšas viedokli. Pēdējā ieskati 
par vicekonsula darbību Viļņā pilnā mērā saskanēja ar ministrijas atzinumu, 
un ar Ministru kabineta 1925.  gada 10. septembra lēmumu F. Donass tika 
iecelts par konsulu turpat Viļņā bez atlīdzības no valsts budžeta līdzekļiem, 
sākot ar 1. oktobri. Jaunās konsula pilnvaras Ministru kabinets F. Donasam 
piešķīra no 25. septembra.23 Līdz ar to, sākot ar 1925. gada 1. oktobri, Latvijas 
pārstāvniecībai Viļņā bija jauns statuss – no goda vicekonsulāta tā kļuva par 
goda konsulātu un šādā statusā darbojās līdz 1939. gada rudenim. 

Latvijas konsulātam Viļņā bija neparasts statuss: to vadīja Ārlietu ministrijas 
štata ierēdnis, bet jau minēto diplomātisko apsvērumu dēļ tas skaitījās goda 
pārstāvniecība. Kā atzīmēts iepriekš, Latvijas konsulārajā dienestā līdzīgi 
kā citos goda pārstāvniecības parasti vadīja attiecīgajās ārvalstīs dzīvojošie 
Latvijas vai citas valsts pilsoņi, nevis ministrijas darbinieki. Tāpēc vēsturnieks 
Ē. Jēkabsons atzīmē, ka konsulāta Viļņā statuss bija unikāls diplomātijas 
vēsturē.24 Ar šādu statusu konsulāts Viļņā tika minēts arī Ārlietu ministrijas 
iekšējos Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību sarakstos.25 

Aplūkojot 20.  gs. 20.  gados tapušos pārskatus par Ārlietu ministrijas 
darbību, redzams, ka dažkārt Latvijas pārstāvniecības Viļņā statuss tajos 
ir atspoguļots neviennozīmīgi. Piemēram, 1928.  gadā iznākušajā krājumā 
“Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados” Aleksandrs Birznieks (1882–
1949), minot līdz 1928.  gadam izveidoto Latvijas pārstāvniecību skaitu, 
konsulātu Viļņā pieskaitīja pie goda pārstāvniecībām, bet dažas lappuses tālāk, 
sīkāk skatot valstis vai to grupas, konsulātu Viļņā piemin kopā ar konsulātu 
Dancigā, tātad to nodalot no goda konsulātu grupas.26 Līdzīgi konsulātu 
Viļņā starp citām goda pārstāvniecībām Polijā vienā no savām publikācijām 
izcēlis arī tolaik Ārlietu ministrijas Preses nodaļas vadītājs Alfreds Bīlmanis 
(1887–1948): “Viļņā [darbojas mūsu] konsulāts, kuru vada enerģiskais kalnu 



144 ILONA ENNINA

inženieris F. Donass, Poznaņā un Lodzā ir goda konsulāti.” Šie piemēri liek 
domāt, ka konsulāts Viļņā atsevišķu ministrijas darbinieku apziņā dažkārt 
tomēr vairāk bija karjeras, nevis goda pārstāvniecība.27

F. Donass 20.  gados vairākkārt uzrunāja ministrijas vadību par karjeras 
konsulāta statusa piešķiršanas iespēju pārstāvniecībai Viļņā, visvairāk 
raizējoties par tās finansiālo stāvokli nākotnē. Īpašā vienošanās starp Ārlietu 
ministriju un F. Donasu par vicekonsulāta vadīšanu Viļņā noteica to, ka visus 
ar pārstāvniecības uzturēšanu saistītos izdevumus, tostarp vadītāja F. Donasa 
un citu darbinieku algas, telpu īre, pasta, telegrāfa pakalpojumi u. c. izdevumi 
līdzīgi kā visām Latvijas goda pārstāvniecībām bija jāsedz no iekasētajām 
konsulārām nodevām. Praktiski tas nozīmēja to, ka Latvijas pārstāvniecībai 
ar savu darbību bija jāspēj pašai finansiāli nodrošināt pastāvēšanu. Tomēr 
konsula lūgumus nebija iespējams izpildīt.28

Felikss Donass – karjeras vai goda konsuls?

Latvijas pārstāvniecības Viļņā vārds ir cieši saistīts ar tās izveidotāja un 
vienīgā vadītāja – sākumā vicekonsula, no 1925.  gada 1. oktobra konsula –  
F. Donasa vārdu. 

Felikss Edgars Jānis Sergejs Donass dzimis 1882. gada 12. augustā Gulbenē 
rakstveža ģimenē. Pēc Lovičas reālskolas beigšanas 1903. gadā līdz 1905. gadam 
studējis Varšavas Politehniskā institūta Kalnu inženieru nodaļā, tad revolūcijas 
notikumu griežos pārcēlās uz Pēterburgu, kur ar pārtraukumiem turpināja 
studijas līdz 1916. gadam. No 1916. gada līdz 1918. gada februārim strādāja 
par tehniķi pie Rēveles jūras cietokšņa būves, bet pēc atgriešanās Latvijā 
1919. gadā no 1. septembra līdz 16. novembrim – Rīgas ostas būvvaldē.29

Latvijas Republikas Ārlietu dienestā jeb, kā savās atmiņās rakstīja  
F. Donass – “elegantajā diplomātiski konsulārajā pasaulē”30 viņš nonāca 
pavisam negaidīti: atsaucoties laikrakstos publicētajai informācijai, ka 
jaunieceltais Latvijas sūtnis Polijā A. Ķeniņš komplektē sūtniecības sastāvu. 
Cerību pilns, minot poļu valodas zināšanas, vietējo apstākļu pazīšanu un 
sakarus poļu sabiedrībā, F. Donass pieteica savu kandidatūru un, par laimi, 
tika pieņemts darbā. 1919. gada 15. novembrī viņš tika iecelts par sūtniecības 
Polijā darbvedi, un no 1920. gada 1. marta līdz savai izbraukšanai uz Viļņu bija 
sūtniecības otrās šķiras sekretārs.31

Kā jau minēts, piekrītot ministrijas piedāvājumam kļūt par Latvijas goda 
pārstāvniecības Viļņā vadītāju, F. Donasam bija svarīgi saglabāt ministrijas 
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Konsuls Felikss Donass savā darba kabinetā konsulātā Viļņā. Avots: Donass, F. 
Politiskos krustceļos: Atmiņas un vērojumi divdesmitgadīgā diplomātiski konsulārā 

dienestā, 81. lpp.

Pārstāvniecības Viļņā rezidence Šerakovska ielā 4. Avots: Donass, F. Politiskos krustceļos: 
Atmiņas un vērojumi divdesmitgadīgā diplomātiski konsulārā dienestā, Čikāga: Jāņa 

Šķirmanta apgāds, 1969. 80. lpp.
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štata ierēdņa statusu. Uz to viņš turpmāk atsaucās vairākkārt, gan 1927. gadā 
lūdzot ministrijai izgādāt sievai Lidijai Emīlijai bezmaksas ārstēšanos 
Ķemeros,32 gan 1930.  gadā lūdzot departamenta direktora vietas pagaidu 
izpildītāja Aleksandra Birznieka atbalstu pārcelšanai uz citu dienesta vietu 
konsulāta slēgšanas gadījumā.33 Tāpat, parakstot īpašo vienošanos ar Ārlietu 
ministriju, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka, būdams pilntiesīgs ministrijas 
štata ierēdnis, viņš ir arī karjeras konsuls. Tāpēc liels bija viņa pārsteigums, 
kad 1925. gada septembrī Latvijas Ārlietu ministrijas Saimniecības un finanšu 
nodaļas viņam adresētajā rakstā viņš tika nosaukts par “goda konsulu”.  
22. septembrī, atsaucoties uz saņemto vēstuli, viņš rakstīja ministrijas Preses 
nodaļas vadītājam A. Bīlmanim, jautājot, vai tas nav pārpratums? Saimniecības 
un finanšu nodaļas raksts viņu ļoti uztrauca.34

Uz jutīgo F. Donasa jautājumu A. Bīlmanis lūdza atbildēt Administratīvi 
juridiskā departamenta direktoram Robertam Liepiņam (1890–1978).  
7. oktobra vēstulē viņš rakstīja: “Attiecībā uz Jūsu jautājumu, vai Jūs uzskatāmi 
par karjeras vai goda konsulu, man jāsaka, ka saskaņā ar konsulārā reglamenta 
6. panta II. punktu Jūs skaitāties par goda konsulu.”35 Arī ministrijas iekšējā 
dokumentācijā un oficiālajā sarakstē F. Donass tika pieskaitīts pie goda 
konsuliem.36

Tomēr arī F. Donasa “pilntiesīgā Ārlietu ministrijas štata ierēdņa” statuss 
vairākus gadus juridiski pastāvēja tikai “uz papīra”. Vien pateicoties 1932. gada 
19. janvārī pieņemtajiem grozījumiem konsulārā reglamenta 37. pantā un 
Ārlietu ministrijas Ministru kabinetam 1933.  gada 9. februārī iesniegtajam 
lūgumam, pamatojoties uz šī panta 2. punkta 2. piezīmi37 ieskaitīt konsulu 
Viļņā par valsts civiliestāžu darbinieku – štata ierēdni, konsula F. Donasa 
statuss beidzot tika legalizēts. Administratīvi juridiskā departamenta direktora 
vietnieks Jānis Tepfers (1898–1994) 18. februāra konfidenciālajā vēstulē par 
to informēja F. Donasu, vienlaikus atzīmējot, ka “pats konsulāts, bez šaubām, 
turpinās skaitīties par goda konsulātu”.38  F. Donass izteica pateicību ārlietu 
ministram un departamenta direktoram par formālu iecelšanu “štata ierēdņos”, 
atzīstoties, ka, lai gan saskaņā ar 1923. gada līgumu ar Ārlietu ministriju viņš 
skaitījās štata ierēdnis un arvien bija pilnīgi pārliecināts, ka Ārlietu ministrija 
savu solījumu turēs, tomēr nenoteiktība un apziņa, ka visas likuma formalitātes 
vēl nav nokārtotas, “nevarēja neatstāt mokošu depresiju uz gara stāvokli”.39

Svarīgi atzīmēt, ka 1938. gadā konsuls Felikss Donass tika apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa IV šķiru.40
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Latvijas konsulārās pārstāvniecības Viļņā politiskā darbība

Ņemot vērā pārstāvniecības Viļņā “īpašo statusu”, līdztekus apjomīgajam 
konsulārajam darbam, kā arī zināmam ieguldījumam Latvijas un Polijas 
saimniecisko un kultūras sakaru veicināšanā, konsulāta pienākumos nozīmīga 
vieta tika ierādīta politiskajai darbībai. Saskaņā ar konsulāro reglamentu viens 
no konsulu pienākumiem bija cienīgi reprezentēt Latviju savu pilnvaru un 
statusa robežās41 un, kā atmiņās atzīmē F. Donass, “uzturēt labas attiecības ar 
vietējām valdības iestādēm un sabiedrībām,” kā arī “visur, kur tas vajadzīgs, 
aizstāvēt Latvijas cieņu un Latvijas valsts intereses”.42

Tomēr Viļņa kā pilsēta, kurā pastāvēt un darboties Latvijas pārstāvniecībai, 
politiskajā ziņā nebija tā ērtākā vieta. Pirmkārt, šeit aktīvi darbojās Latvijai 
naidīgais bijušo Latgales muižnieku centrs, kurā tika noturētas sapulces, 
sastādītas rezolūcijas, kā arī pienāca propagandas raksti pret Latvijas valdību 
un latviešiem tālākai nosūtīšanai vietējai un Varšavas presei. Otrkārt, Viļņas 
piederības jautājums pastāvīgi bija Latvijas kaimiņvalstu Lietuvas un Polijas 
saspīlēto attiecību dienas kārtībā. Dodoties uz dienesta vietu Viļņā, konsuls 
F. Donass apzinājās, ka viņu sagaida grūts un delikāts stāvoklis, cenšoties 
piesardzīgi laipot starp divām naidīgām tautām un ieturēt draudzīgu 
neitralitāti.43

Reprezentatīvā loma un darbība

 Uzsākot dienesta gaitas Viļņā, turpmākas sekmīgas pārstāvniecības 
darbības nodrošināšanai konsula pirmais solis bija oficiālu attiecību 
nodibināšana un uzturēšana ar visiem Viļņas valdības iestāžu vadītājiem, 
vietējās preses darbiniekiem, Viļņas Universitātes vadību u.  c. akadēmisko 
iestāžu darbiniekiem, vispārīgi ar Viļņas inteliģenci, kā arī ar galveno konfesiju 
vadītājiem, jo sevišķi katoļu. Konsula centieni vainagojās ar panākumiem, jo, 
kā viņš atzīmē atmiņās, – gandrīz visas Viļņas augstākās amatpersonas gan 
viņa darbības pašā sākumā, gan arī vēlāk izrādīja viņam kā Latvijas konsulam 
lielu pretimnākšanu un laipnību.44 Tomēr attiecību veidošanā ar poļu valdības 
iestādēm politiskā ziņā neērtajā Viļņā F. Donasam bija jāievēro piesardzība. 
Tās nedrīkstēja būt pārāk draudzīgas, lai neizraisītu neapmierinātību Lietuvas 
valdības aprindās. Vienā no vēstulēm Baltijas valstu nodaļai viņš raksturoja 
savu vispārējo taktiku Viļņā, “ievērojot tās sevišķo stāvokli: nodibināt ar 
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attiecīgām personām un iestādēm vislabākās attiecības, neizrādot uz ārieni par 
daudz aktivitātes, bet tikai tik daudz, cik ir vajadzīgs konsulāro pienākumu 
vissekmīgākai izpildīšanai”.45 Īpašas norādes – “izvairīties no visa, kas būtu 
saistīts ar poļu reģionālo propagandu un ko varētu uzskatīt kā neitralitātes 
aizskaršanu” – par dienesta pienākumu veikšanu Viļņā F. Donasam bija 
sniedzis arī sūtnis Polijā M. Nukša, kurš “no savas puses arvien bija ieturējis 
stingru neitralitāti Viļņas jautājumā un ne reizi, būdams sūtnis Polijā, nebija 
apmeklējis Viļņu”.46

Dažādas attiecības Latvijas pārstāvniecībai Viļņā veidojās ar vietējo 
presi un žurnālistiem. Valdības aprindām tuvu stāvošais “Kurjer Wileński”, 
nacionāldemokrātu laikraksts “Dziennik Wileński” un sensāciju lapa “Express 
Wileński” kopumā bija draudzīgi noskaņoti pret Latviju un attiecīgi tās 
pārstāvniecību. Principa pēc naidīgs pret Latviju bija muižnieku laikraksts 
“Słowo” ar redaktoru Stanislavu Mackēviču (Mackiewicz; 1896–1966) 
priekšgalā. “Słowo” izdevēji bija uzņēmušies Latgales muižnieku interešu 
aizstāvību, un tā slejās regulāri parādījās negatīvi un tendenciozi raksti par 
Latvijas valdību, uzbrukumi par muižu atsavināšanu, kā arī poļu minoritātes 
slikto stāvokli Latvijā.47 Šim laikrakstam piederīgs bija arī bēdīgi slavenais 
“latviešu ēdējs”, bijušais Latgales muižnieks Vladislavs Studņickis (Studnicki-
Gizbert; 1865–1953), ar kura naidīgajiem rakstiem un uzbrūkošajām runām 
pret Latviju konsulam F. Donasam nācās regulāri cīnīties. Tieši “Słowo” 
visbiežāk “piešķīla uguni” atsevišķu Viļņas sabiedrības pārstāvju gruzdošajai 
neapmierinātībai pret Latvijā notiekošo, kas savā laikā izpaudās pat atklātās 
demonstrācijās un uzbrukumos konsulātam. 

Viļņā konsuls F. Donass bija nodibinājis attiecības arī ar vairākiem tur 
dzīvojošiem lietuviešiem, tomēr “nepārkāpjot pieļaujamo robežu, jo viņš taču 
bija akreditēts pie Polijas valdības”. Šīm attiecībām tomēr bija izteikti privāts 
raksturs: lietuvieši it kā vairījās no Latvijas konsulāta “poļu” Viļņā, bet tajā pašā 
laikā ar tā konsulu “varēja sadzīvot”. 48 Atmiņās F. Donass atzīmē, ka bija saņēmis 
no Latvijas Ārlietu ministrijas mājienu mēģināt Viļņā “iekustināt” sākumu 
lietuviešu un poļu izlīgumam, tomēr tas beidzās nesekmīgi: poļi atbildēja, 
ka darītu to labprāt, bet “lietuvieši iespītējušies”. Lietuvieši paskaidroja: “Bez 
Viļņas šis jautājums nav diskutējams.”49 

Viens no Latvijas konsula Viļņā savu valsti reprezentējošiem pienākumiem 
bija dalība dažāda mēroga oficiālos pasākumos. Atbilstoši augstajam statusam 
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F. Donass līdz ar Viļņas augstākās sabiedrības pārstāvjiem tika aicināts 
piedalīties Polijai nozīmīgu svētku svinībās un militārās parādēs, ielūgts 
oficiālās pusdienās, jubilejās, pieņemšanās un ballēs.50 Latvijas konsuls 
piedalījās arī tādā nozīmīgā pasākumā kā 1935. gada 12. maijā mirušā maršala 
J. Pilsudska sirds apbedīšanas ceremonijā Viļņā Rasu kapsētā viņa mātes 
kapā.51 

Konsula F. Donasa klātbūtne tāpat bija neatņemama visos notikumos, kas 
Viļņā tā vai citādi bija saistīti ar Latviju: līdz ar Viļņas vadības pārstāvjiem viņš 
teica uzrunu, kad 1929. gada 4. un 5. decembrī Viļņā viesojās Poļu–latviešu 
tuvināšanās biedrības Daugavpils nodaļa, kad 1934. gada 26. aprīlī tika atvērta 
Polijas–Baltijas–Skandināvijas tirdzniecības kameras Viļņas nodaļa52 u. c.

Pildot valsts reprezentatīvās funkcijas politiski neērtajā Viļņā, Latvijas 
konsulam itin bieži nācās piedzīvot sensitīvas un pat nepatīkamas situācijas, 
cenšoties no tām izkļūt pēc iespējas taktiskākā ceļā. “Ievērojot Ārlietu 
ministrijas mājienus, man bieži bija jāizvairās no tāda stāvokļa, kas varētu 
Lietuvu “šokierēt”,”53 1932.  gada 14. decembra konfidenciālajā ziņojumā 
viņš kārtējo reizi atzinās Baltijas valstu nodaļai. Viņaprāt, poļi apzināti 
plānoja pasākumus, tajā iesaistot tolaik vienīgo konsulātu Viļņā, lai tādēejādi 
“kaitinātu” lietuviešus.

Viens no šādiem gadījumiem bija 1930. gadā, kad Igaunijas valsts vecākais 
A.  O.  Strandmans (Strandman; 1985–1941) plānoja apmeklēt Varšavu, un 
poļu iestādes vēlējās viņam Viļņas stacijā sarīkot grandiozu un demonstratīvu 
apsveikšanu. Ielūgumu piedalīties šajā pasākumā saņēma arī Latvijas konsuls. 
To uzzinot, Ārlietu ministrija nosūtīja uz Viļņu konfidenciālu ziņojumu ar 
norādījumu F.  Donasam minētajās svinībās nepiedalīties. Konsuls jutās kā 
iespiests starp diviem dzirnakmeņiem: iet – aizliedza ministrija; neiet – būtu 
poļu šokēšana. Rezultātā viņš ar sievu uz dažām dienām aizbrauca “ģimenes 
darīšanās” uz Grodņu, kur dzīvoja sievas radi. Par kutelīgā jautājuma 
nokārtošanu “ar tādu taktu” viņš pēc kāda laika no ministrijas saņēma 
pateicības rakstu.54

Latvijas pārstāvniecības aktivitātes Latvijas valsts reprezentēšanā

Līdztekus Latvijas konsula oficiālajām attiecībām ar Viļņas dažādiem 
sabiedrības pārstāvjiem un dalībai vairāk vai mazāk oficiālos pasākumos dažas 
Latviju reprezentējošas aktivitātes Viļņā iniciēja tieši Latvijas pārstāvniecība. 
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Vienas no tām – regulāras konsulāta pieņemšanas. Katra mēneša 18. datumā, 
izņemot vasaras laiku, pārstāvniecībā tika organizētas pieņemšanas ar melnu 
kafiju un kūkām. Ikgadēji notikumi bija konsulāta pieņemšanas 18. novembrī 
par godu Latvijas valsts dibināšanai. Šie pasākumi salīdzinājumā ar ikmēneša 
pieņemšanām bija lielāki un svinīgāki, un tajos tika pasniegts arī vīns. Pēc 
Kārļa Ulmaņa (1887–1942) nākšanas pie varas 1934. gada 15. maijā oficiālas 
pieņemšanas konsulātā ik gadu tika organizētas arī 15. maijā.55

F. Donasa politiskie ziņojumi Ārlietu ministrijai ļauj dziļāk ielūkoties tieši  
18. novembra pieņemšanu viesu sarakstos, programmā un ēdienkartē. 
Piemēram, 1933.  gada 18. novembrī konsulātā ieradās Viļņas Universitātes 
rektors ar kundzi, Viļņas policijas komandants ar kundzi, daži vietējo laikrakstu 
redaktori un žurnālisti, banku aprindu pārstāvji, Latgales studentu pulciņa 
pārstāvji u. c. Vakara daļā Politiski zinātniskā institūta poļu–latviešu tuvināšanās 
biedrības pārstāvis lasīja referātu par Latvijas valsts tapšanu, tika atskaņota 
Latvijas valsts himna, un Latvijas konsuls pateicās par apsveikumiem, uzsvēra 
Latvijas un Polijas kopējās cīņas par neatkarību un abu kaimiņvalstu tagadējās 
kopējās intereses un, noslēdzot runu, uzsauca laimi Polijas valstij.56 1938. gadā 
Latvijas valsts svētkos pārstāvniecībā no pulksten 17.00 līdz 19.00 tika sarīkots 
rauts ar tēju, melnu kafiju, liķieriem, vīnu, kūkām un augļiem. Sveicēju skaits 
šoreiz bija ap 50 personām: Viļņas vojevodistes Sabiedriski politiskās nodaļas 
priekšnieks Marjans Jasinskis slimā vojevodas Ludviga Bočjanska (Bociański; 
1892–1970) vārdā, Viļņas vojevodistes policijas komandants Jacina, rektors 
Vitolds Staņevičs (Staniewicz; 1987–1966), Politiskās augstskolas direktors 
V.  Velhorskis (Wielhorski; 1885–1967) ar kundzi, universitātes profesori, 
karaīmu pārstāvis, gleznotāji, banku direktori ar kundzēm, laikrakstu pārstāvji, 
privātpersonas, studenti, studentes u.  c. Noskaņojums bijis ļoti sirsnīgs, un 
pēdējie viesi devās mājās tikai ap pulksten 22.00.57

Latvijas konsuls F. Donass Viļņā centās organizēt arī cita veida Latvijas 
vārdu un kultūru popularizējošas aktivitātes. Pret Latviju labvēlīgi noskaņo- 
tajā Viļņas laikrakstā “Kurjer Wileński” pēc konsula lūguma ik pa laikam, jo 
sevišķi tuvojoties 18. novembrim, tika ievietotas fotogrāfijas un informatīvi  
raksti par Latviju. Pēc konsula iniciatīvas no Latvijas Ārlietu ministrijas 
Preses nodaļas tika izprasītas latviešu skaņu plates un citi mūzikas materiāli 
atskaņošanai Viļņas radiofonā. F. Donass tāpat gādāja par latviešu laikrakstu 
bezmaksas piegādi Viļņas informācijas birojam “Vilbi”, kas, pamatojoties 
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uz pieejamo presi, gatavoja pārskatus “Biuletyn Bałtycki” par Latviju un 
Igauniju. Tālāk tie tika nosūtīti poļu valdības iestādēm Viļņā un Varšavā, 
kā arī Polijas pārstāvniecībām kaimiņvalstīs, tāpēc šiem pārskatiem bija 
nozīmīga propagandas loma.58 Atsevišķi Latvijas popularizēšanas pasākumi 
pārstāvniecībai Viļņā sekmējās arī vietējās izglītības iestādēs. Kad 1936. gada 
23. februārī Politisko zinātņu augstskolas Austrumeiropas pētīšanas institūtā 
tika dibināts “Baltijas pulciņš” jeb “Kolo Nadbałtyckie”, pēc augstskolas vadītāja 
V. Velhorska lūguma Latvijas konsuls uzstājās ar priekšlasījumu par Latvijas 
vēsturi “saskaņā ar latviešu vēsturnieku jaunākajiem pētījumiem”.59 Minētajam 
pulciņam, kura dalībnieki pret Latvijas konsulātu izturējās ļoti draudzīgi un 
kura valdē bija ievēlēta arī konsula meita Danuta, konsuls F. Donass ar Ārlietu 
ministrijas Preses nodaļas gādību 1938.  gada novembrī piegādāja daudz 
latviešu grāmatu.60

Latvijas konsulātam Viļņā dažkārt nācās nokļūt “grēkāža” lomā, politisku 
iemeslu dēļ vairākkārt burtiski uz savas ādas izdzīvojot atsevišķu poļu 
sabiedrības pārstāvju naidpilno attieksmi. F. Donass to vēlāk raksturoja 
šādi: “Ja Latvijā notika kaut kas tāds, kas ārzemēs saniknoja kādu turienes 
iedzīvotāju grupu, tad par “grēkāzi” pirmām kārtām kļuva konsulāts. Bet tādas 
lietas jau nu notiek arī citur pasaulē; ar tādam neērtībām konsuliem gribot 
negribot jāsamierinās.”61

Pirmo nepatīkamo starpgadījumu konsulāts piedzīvoja 1931. gada rudenī. 
Šajā gadā Latvijas un Polijas attiecības piedzīvoja visnopietnāko konfliktu, 
kas turpinājās līdz 1932. gada pavasarim. Tam par iemeslu bija Latvijas varas 
iestāžu zināmā mērā represīvā politika pret Latvijas Poļu savienību un abu 
valstu atšķirīgie viedokļi par Latvijas poļu minoritātes stāvokli.62 

Ziņas par notikumiem Latvijā izraisīja Polijas, tostarp Viļņas, preses un 
sabiedriskās domas aizvainojumu un sašutumu. 3. oktobra vakarā Viļņas 
Universitātē tika veikta aģitācija par demonstrācijas sarīkošanu pie konsulāta 
ēkas ar karoga saplēšanu un logu izsišanu. Nākamajā dienā, 4. oktobrī, 
apmēram 100 poļu studentu pie Latvijas konsulāta sarīkoja demonstrāciju, 
izkliedzot draudus un naidīgus saukļus pret Latviju un tās pārstāvniecību: “Lai 
dzīvo Latvijas poļi, poļu skolas un poļu teātris Latvijā!”, “Nost ar Latviju, nost 
ar konsulātu, nost ar konsulu!”, “Pakārt konsulu (stryczek na konsula)!”, “Izviest 
no Viļņas Latvijas pārstāvi!”. Karabīnēm bruņoti policisti demonstrantus 
nepielaida pie konsulāta ēkas un drīz izklīdināja, uz neilgu laiku aizturot 
cilvēku, kurš neveiksmīgi bija mēģinājis sviest konsulāta logā akmeni.63
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Satraukums Viļņas presē nenorima arī turpmākajās dienās – tā aicināja 
Viļņas sabiedrību pulcēties lielā demonstratīvā sapulcē, kuru 7. oktobrī kā 
protestu pret Latvijas antipoliskajām represijām teātrī “Lutnia” plānoja rīkot 
centrālā studentu organizācija “Bratnia Pomoc” un daži Viļņas Universitātes 
profesori. Pēc mītiņa, kurā piedalījās ap 1500 personu, sakot runas un paužot 
rezolūcijas, “karstākā” un neapmierinātākā sabiedrības daļa devās uz konsulātu, 
izkliedzot naidīgus saukļus pret Latviju. Zinot par gaidāmo sapulci, kurai, 
iespējams, varētu sekot demonstrācija, Viļņas policijas nodaļa pie Latvijas 
pārstāvniecības dežurēja visu dienu. Pirmo policijas ķēdi demonstrantiem 
tomēr izdevās pārraut. Policijas papildspēkiem, kas bija paslēpti apkārtējās 
mājās, naidīgo pūli izdevās apturēt vien 53 soļus no konsulāta. Trokšņošana 
ilga aptuveni pusstundu – skanēja līdzīgi naidpilni saucieni kā pirmajā 
demonstrācijā, tika teikta runa un nodziedāta Polijas valsts himna. Kad pie 
nemierniekiem ieradās jātnieku policija, pūlis beidzot izklīda.64 

Ministru prezidenta, vienlaikus ārlietu ministra K. Ulmaņa uzdevumā 
Latvijas sūtniecības Polijā pagaidu vadītājs Arturs Stegmanis (1902–1986) 
izteica protestu Polijas Ārlietu ministrijai pret poļu preses naidīgo toni pret 
Latviju un 7. oktobrī atkārtojušos naidīgo demonstrāciju pēc “Bratnia Pomoc” 
sapulces. Par šo sapulci Latvijas diplomāts Polijas ārlietu ministram Juzefam 
Bekam (Beck; 1894–1944) bija aizrādījis jau pirmajā sarunā 6. oktobrī, tāpēc 
pārmeta Polijas pusei, ka Viļņas policija neko nebija darījusi, lai pūli, kas ar 
naidīgiem saucieniem virzījies uz Latvijas konsulāta pusi, jau laikus izklīdinātu. 
Polijas Ārlietu ministrija tika brīdināta, ka šāda policijas izturēšanās Latvijai rada 
šaubas par sava konsula drošību, un, šādam incidentam vēlreiz atkārtojoties, 
Latvijas sabiedriskā doma varētu prasīt konsulāta Viļņā slēgšanu.65

Nākamais atsevišķu poļu sabiedrības aprindu naida vilnis vēlās pār Latvijas 
pārstāvniecību Viļņā 1934. gadā – kā reakcija uz K. Ulmaņa īstenoto apvērsumu 
15. maijā un tam sekojošajiem notikumiem. 

Kā ziņojumā Ārlietu ministrijai vēlāk norādīja F. Donass, Viļņas prese 
uzmanīgi sekoja līdzi 1934. gada maija notikumiem Latvijā, pat vairākas dienas 
iepriekš paredzot tuvojošos apvērsumu. 17. maija vakarā ap pulksten 22.00 
pie Latvijas konsulāta sapulcējās neliela grupa vietējo marksistu, skaļi saucot: 
“Lai dzīvo sociāldemokrātija!”, “Nost ar latvisko fašismu!”. Demonstrācija gan 
ilga tikai dažas minūtes, jo demonstranti, baidoties no policijas, izklīda. Tomēr 
nākamajā rītā pārstāvniecības darbinieki konstatēja, ka konsulāta sētas stabi 
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nakts laikā bija nokrāsoti sarkanā krāsā, turklāt sēta bija apklāta ar sarkaniem 
sociālistiska satura uzrakstiem, no kuriem vairāki bija “gaužām nepieklājīgi”. 
Ar birstes un karsta ūdens palīdzību “dekorācijas” ātri vien tika nomazgātas, 
un uz sētas palika vien sarkanās krāsas pēdas. Tajā pašā dienā Latvijas konsuls 
rakstiski paziņoja vojevodistes pārvaldei par notikušo un lūdza atrast un 
sodīt vainīgos. Drīz konsulātā ieradās Viļņas policijas prefekts un vojevodas 
uzdevumā atvainojās par nodarīto.66 Ar šo nepatīkamo piedzīvojumu 
starpgadījumi pie Latvijas konsulāta tomēr nebeidzās.

1934.  gada 28. novembra vakarā Latvijas konsulātā pēkšņi atskanēja 
plīstošu stiklu troksnis. No ielas sviestais akmens dūres lielumā bija izsitis 
pārstāvniecības kancelejas divas kaplodziņa rūtis un izlauzis vienu rāmi. 
Konsuls F. Donass tūlīt zvanīja uz policijas iecirkni un prefektūru, un pēc 20 
minūtēm pārstāvniecībā ieradās policijas virsnieks ar vairākiem policistiem. 
Izrādījās, ka 10–12 cilvēku grupa bija inscenējusi kautiņu netālu no konsulāta 
ar saucieniem pēc palīdzības, un pie konsulāta stāvošais policists bija steidzies 
palīgā. Izmantojot viņa īso prombūtni, nezināmas personas bija raidījušas trīs 
akmeņus pret Latvijas pārstāvniecību – vienu pret konsula darba kabinetu, otru 
pret parādes durvīm un trešo pret kanceleju. Mērķī trāpījis bija tikai trešais. 
Viens no akmeņiem bija ietīts baltā lupatā, kurā atradās arī liels, balts papīrs ar 
sarkaniem uzrakstiem: “Mēs protestējam pret Latvijas S.D. biedru 1. Kalniņa 
Paula, 2. Celmiņa, 3. Ulpes, 4. Kalniņa Bruno tiesāšanu zemes tiesā.67 Lai dzīvo 
Latvijas S.D. Nost ar fašistisku reakciju! Lai dzīvo sociālisms un brīvība!”68

Pretēji konsula F. Donasa pārliecībai nākamajā dienā konsulātā neieradās 
neviens no Viļņas augstākajiem ierēdņiem, lai atvainotos par notikušo. Latvijas 
konsuls bija spiests nosūtīt Viļņas vojevodistes valdei notu ar aizrādījumu, 
ka šogad pretlatviskas demonstrācijas pret Latvijas konsulātu notikušas 
vairākkārt, tomēr nevienā gadījumā vainīgie netika atrasti. Konsuls aicināja 
valdi spert attiecīgus soļus, lai vainīgie tiktu sodīti un konsulāts tiktu pasargāts 
no tamlīdzīgiem notikumiem nākotnē. Dienu vēlāk, 30. novembrī, vojevodas 
Vladislava Jaščolta (Jaszczołt; 1883–1962) vārdā Latvijas pārstāvniecībā 
beidzot ieradās Viļņas pilsētas policijas prefekts, paužot nožēlu par notikušo 
un solot, ka vietējās valdības iestādes pieliks visas pūles, lai vainīgos atrastu un 
sodītu.69

Minētie notikumi un pastāvīgie V. Studņicka nelabvēlīgie raksti presē ienesa 
saspīlējumu Viļņas sabiedrības attieksmē pret Latvijas pārstāvniecību. Pēc 
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Konsula F. Donasa 1934. gada 20. jūnija ziņojums Ārlietu  
ministrijas Baltijas valstu nodaļai par demonstrācijām pie konsulāta 

1934. gada 17. maijā. LVVA, 2575. f., 15. apr., 86. l., 78., 79. lp.
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1931. gada oktobra notikumiem jaunais Viļņas vojevoda Zigmunts Bečkovičs 
(Beczkowicz; 1987–1985) un Viļņas Universitātes rektors pret konsulātu 
izturējās vēsi. Viļņas oficiālie un sabiedriskie pasākumi nu varēja notikt bez 
Latvijas konsula F. Donasa klātbūtnes, un daudz mazāk viesu salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem, kad ieradās “visa Viļņas elite”, apmeklēja Latvijas 
pārstāvniecību tās 18. novembra pieņemšanās.70

Pirmais lūzums iesaldētajās attiecībās iezīmējās tikai 1933. gada sākumā. 
9. februāra konfidenciālajā ziņojumā Baltijas valstu nodaļai F. Donass rakstīja, 
ka “pēdējās dienās, neskatoties uz dažiem asiem rakstiem par Latvijas skolu 
politiku pret mazākumtautībām, vietējās oficiālās un arī sabiedriskās aprindās 
uzliesmoja agrākā labvēlība un sirsnība pret konsulātu. No visām pusēm 
pienāk ielūgumi uz izrīkojumiem un lūgumi man un manai sievai ņemt 
dalību ballēs kā “goda saimniekiem””.71 Krass pavērsiens notika arī līdz šim 
vēsajās attiecībās starp vojevodu Z. Bečkoviču un konsulātu. F. Donass plānoja 
ierasties pie vojevodas, kurš tika apstiprināts par jauno Polijas sūtni Latvijā, 
ar apsveikumu, tomēr Z. Bečkovičs pasteidzās ātrāk un ieradās konsulātā  
26. janvārī ar laimes vēlējumu un atvadīšanās vizīti. Saruna starp abiem 
kungiem esot bijusi vaļsirdīga un draudzīga. Z. Bečkoviča kungs izteicis 
nožēlu, ka agrāk nebija nodibinājis ciešāku kontaktu ar Latvijas konsulu. Vēlāk 
F. Donasam no “pilnīgi drošiem un neapšaubāmiem avotiem” bija izdevies 
uzzināt, ka, stājoties vojevodas amatā, Z. Bečkovičs ticis tendenciozi informēts 
par viņu kā lielu šovinistu un poļu ienaidnieku, ar ko arī bija skaidrojama viņa 
atturīgā attieksme.72 1933.  gadā draudzīgas attiecības tika atjaunotas arī ar 
Viļņas Universitātes vadību – jaunais rektors V. Staņevičs, bijušais agrārreformu 
ministrs, pēc iecelšanas jaunajā amatā ieradās pie F. Donasa uz vizīti.73

Tomēr izteikti negatīvu nostāju pret Latvijas konsulātu turpināja paust 
Viļņas vojevoda V. Jaščolts, kurš, pildot amata pienākumus 1933.–1936. gadā, 
ne reizi nebija apmeklējis Latvijas pārstāvniecību. Konsuls uzskatīja, ka šīs 
attieksmes iemesls līdzīgi kā iepriekš, visticamāk, bija ģenerāļa L. Žeļigovska,  
V. Studņicka u.  c. pret Latviju nelabvēlīgi noskaņoto personu ietekme. 
Šo atturīgo attiecību dēļ F. Donass nezināja, kā rīkoties ar pieņemšanas 
organizēšanu konsulātā 1933. gada 18. novembrī un poļu vojevodas sveikšanu 
Polijas valsts svētkos 11. novembrī, tāpēc 30. oktobrī, izklāstot neērtos 
apstākļus, lūdza padomu Latvijas sūtniecībai Polijā. Tās pagaidu vadītājs  
A. Stegmanis ieteica F. Donasam, “ņemot vērā īpatnējos apstākļus,”  
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11. novembrī tikai izkārt Latvijas karogu un 18. novembrī uzņemt tās personas, 
kas pašas ieradīsies konsulātā.74 

Sašutums pret Latviju Viļņas sabiedrībā atgriezās 1939.  gada pavasarī, 
kad vietējos laikrakstos parādījās ziņas par gaidāmo neuzbrukšanas līguma 
noslēgšanu starp Vāciju un Latviju. 25. maijā F. Donass par šo noskaņojumu 
informēja ārlietu ministru Vilhelmu Munteru (1898–1967), papildus norādot, 
ka arī 15. maijā konsulātā ar laimes vēlējumiem viesi bija ieradušies daudz 
mazākā skaitā.75

Tā kā atsevišķi Viļņas poļu sabiedrības pārstāvji un prese vietējā sabiedrībā 
pastāvīgi izplatīja tendenciozas ziņas un baumas par Latviju, Latvijas 
pārstāvniecībai bieži nācās cīnīties pret nomelnošanu un labot iesakņojušos 
priekšstatus par Latviju. 

Konsuls F. Donass pirmkārt centās aizstāvēt Latvijas vārdu un skaidrot 
jutīgos jautājumus personīgās sarunās ar attiecīgajām Viļņas aprindām. 
Piemēram, 1933. gada 1. februārī Polijas Jūras un kolonijas līgas balles laikā 
sarunā ar jauniecelto Polijas sūtni Latvijā Z. Bečkoviču F.  Donass aicināja 
viņu ieņemt savu nostāju pret latviešu un poļu jautājumu pēc personīgiem 
novērojumiem, nevis citu personu ietekmē. Tāpat viņš centās sūtni apgaismot 
par Latvijas valdības īstenoto agrāro reformu no latviešu redzes punkta.76 

Latvijas konsuls tāpat iespēju robežās centās atspēkot Latvijai vai konsulātam 
veltītos naidpilnos rakstus, kas visai regulāri parādījās vietējā presē. Kad 
F. Donass atteica V. Studņickim vīzu ieceļošanai Latvijā un nākamajā dienā 
“Słowo” pirmajā lappusē parādījās raksts par vīzas atteikumu ar pārmetumu: 
“..skaidri redzams, ka Latvijā notiek tādas lietas, kuras jāslēpj no atklātības,” 
Latvijas konsuls tūlīt nosūtīja visiem laikrakstiem paskaidrojumu, ka “Latvijai 
nav, ko slēpt, ka konsulāts visiem ārzemju žurnālistiem izdod vīzas pat bez 
valsts nodevas iekasēšanas. Tomēr to nevar izsniegt Latvijas ienaidniekam, 
kurš atklāti un konsula klātbūtnē uzstājies pret Latvijas neatkarību.” 77 

Tomēr ar Viļņas presē izplatītajām tenkām par Latviju, jo sevišķi par poļu 
minoritātes slikto stāvokli, Latvijas pārstāvniecībai bija grūti cīnīties. Pat 
pret Latviju labvēlīgi noskaņotais Viļņas apgabala vojevoda L. Bočjanskis, 
kura uzmanību Latvijas konsuls vērsa uz Viļņas laikrakstu tendencioziem 
pārspīlējumiem, atbildēja, ka visas ziņas, kas parādās “Kurjer Wileński”, 
tiekot pirms tam “rūpīgi izsijātas” un ka tajos tiek ievietoti tikai tie fakti, par 
kuru pareizību esot pārliecinājušies Polijas pārstāvji Latvijā un Polijas Seima 
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ārlietu komisijā.78 1936. gada 31. janvāra ziņojumā F. Donass Latvijas Ārlietu 
ministrijai skaidroja savu sarežģīto stāvokli un iespējamo risinājumu, kas to 
atvieglotu: “Man būtu vieglāk aizstāvēt mūsu lietu, ja arī manā rīcībā būtu 
mūsu oficiālo iestāžu paskaidrojumi par tiem faktiem, kurus pieved vietējie 
laikraksti. Tad ar labākiem panākumiem varētu uzstāties pret pastāvošo 
pretlatvisko propagandu.”79

Informatīvā funkcija

Latvijas konsulārās pārstāvniecības Viļņā atrašanās vieta politiskajā ziņā 
vienlaikus bija ļoti interesanta un stratēģiska. No šejienes, pēc Baltijas valstu 
nodaļas vadītāja Kārļa Freimaņa (1890–1973) domām, bija “sevišķi izdevīgi 
novērot, pat daudz labāk nekā sūtniecībā Varšavā,” zināmas poļu sabiedrības 
daļas noskaņojumu un vērstās aktivitātes pret Latviju.80 Latvijas Ārlietu 
ministrijas vadību un sūtņus Kauņā un Varšavā tāpat interesēja, kā, pēc  
F. Donasa novērojumiem un iegūtajām ziņām, Viļņā attīstās Polijas un Lietuvas 
attiecības.

Savus novērojumus F. Donass iekļāva ziņojumos ministrijas Politiski 
ekonomiskā un Administratīvi juridiskā departamenta direktoriem, Baltijas 
valstu nodaļai un īpašos gadījumos – tieši ārlietu ministram. Ziņojumu 
noraksti parasti tika sūtīti arī sūtniecībai Polijā, bet gadījumos, kad konsula 
Viļņā sniegtā informācija bija nozīmīga plašākā ārlietu dienesta mērogā, – 
citiem Latvijas sūtņiem. Ziņojumi, kas saturēja sevišķi slepenu informāciju, 
skaitījās konfidenciāli. 

Pārstāvniecības darbības pirmajos gados politiska satura ziņojumi Ārlietu 
ministrijā no Viļņas tika saņemti salīdzinoši neregulāri. No 1926.  gada 
Latvijas konsula ziņojumos sāka parādīties informācija par poļu un 
lietuviešu attiecībām. Izpildot Administratīvi juridiskā departamenta vadītāja  
R. Liepiņa 1926. gada augustā personīgi izteikto lūgumu informēt par vietējiem 
apstākļiem, F. Donass 30. septembrī viņam nosūtīja slepenu ziņojumu par 
saspringto stāvokli uz Polijas un Lietuvas robežas.81 Tā noraksts zināšanai 
tika pārsūtīts arī Ministru prezidentam Arturam Alberingam (1876–1934) 
un kara ministram ģenerālim Eduardam Kalniņam (1876–1964). Šo un citu 
līdzīgu informāciju pārstāvniecībai izdevās iegūt no “privātām, bet ticamām, 
jo neitrālām ziņām un oficiāliem avotiem,” kā arī “no Pilsudska aprindām tuvu 
stāvošām personām”.82
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1931.  gada 26. oktobrī pēc R. Liepiņa, nu jau sūtņa Lietuvā, iniciatīvas  
F. Donasam tika uzdots par pienākumu periodiski sniegt politiskus ziņo-
jumus par Viļņā un Viļņas apgabalā novērotajām nacionālajām attiecībām 
un lietuviešu minoritātes tiesisko, ekonomisko un kultūras stāvokli, tās 
aspirācijām un noskaņojumu strīdīgajā teritoriālajā jautājumā. Šo vēlmi 
sūtnis pamatoja ar to, ka Viļņas jautājums Lietuvas ārpolitikā ieņem dominē-
jošo vietu, un tā pilnīgākai izpratnei būtu svarīgi gūt ieskatu par pašreizējo 
stāvokli apstrīdētajā Viļņas apgabalā. Kauņā to diemžēl nebija iespējams 
paveikt.83

Turpmākajos gados, domājams, pateicoties konsulātā pieņemtajiem 
papildu darbiniekiem, no pārstāvniecības Viļņā tika saņemti regulāri ziņojumi 
(1933.  g. kopā 11), turklāt liela apjoma. Tajos F. Donass sniedza ziņas par 
vietējiem politiskajiem notikumiem, piemēram, svinībām par godu Viļņas 
atbrīvošanai no lieliniekiem, Viļņas lietuviešu stāvokli; savas pārdomas par 
Lietuvas un Polijas virzīto ārpolitiku; vietējās sabiedrības viedokli par Baltijas 
valstu savienības jautājumu u. c.84  30. gados konsulāta ziņojumos regulāri tika 
aplūkoti arī vietējo laikrakstu, tostarp ebreju, pārskati par Latvijas iekšpolitiku, 
ārpolitiku, poļu minoritātes stāvokli utt. Šiem ziņojumiem bieži vien tika 
pievienoti aplūkoto laikrakstu izgriezumi. 

Dažkārt Ārlietu ministrijas vadības vai sūtņa Polijā uzdevumā konsuls  
F. Donass sniedza kādas steidzamas ziņas. Piemēram, 1933. gada 23. februāra 
ziņojumā viņš konfidenciāli informēja Latvijas sūtni Polijā Olģerdu Grosvaldu 
(1884–1962), ka Polijas sūtnis Latvijā Z. Bečkovičs Viļņā vēl nav ieradies, jo, 
saskaņā ar “Express Wileński” sniegtajām ziņām, skroderis nebija paguvis 
pabeigt jaunā sūtņa uzvalku.85 Tā paša gada 29. aprīlī O. Grosvalds laipni lūdza 
konsulu pēc iespējas sīki viņu informēt par visu, kas tam zināms par maršala  
J. Pilsudska neseno uzturēšanos Viļņā un tur notikušajām sarunām.86

Otrā pasaules kara sākums, kad 1939.  gada 1. septembrī Vācijas 
karaspēks iebruka Polijas teritorijā, tiešā veidā skāra arī Latvijas konsulārās 
pārstāvniecības Viļņā darbību un noteica tās turpmāko likteni. Pēc padomju 
karaspēka ienākšanas Viļņā 19. septembrī aptuveni mēnesi tika pārtraukta 
konsulāta telegrāfiskā, telefoniskā un pasta satiksme ar ārpasauli, un konsuls  
F. Donass nevarēja sazināties nedz ar Latvijas Ārlietu ministriju, nedz savu 
tiešo priekšniecību – sūtniecību Maskavā. Latvijas konsulāta darbinieki ne tikai 
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piedzīvoja vairāku pārtikas produktu trūkumu, bet apstākļos, kad jēdzieni par 
morāli un tiesībām vairs nebija stabili un uz starptautiskajām tradīcijām vairs 
nevarēja paļauties, saskārās ar nopietniem drošības izaicinājumiem.87

Tikmēr kara apstākļi mainīja Latvijas pārstāvniecības oficiālās attiecības 
ar Viļņas lietuviešiem. 12. septembrī konsulātā pirmajā vizītē bija ieradies 
jaunieceltais Lietuvas ģenerālkonsuls Antans Trimaks (Trimakas; 1902–1964), 
un pēc divām dienām konsuls F. Donass devās pie viņa pretvizītē. Starp abiem 
diplomātiem nodibinājās labas attiecības. Kad 27. oktobrī saskaņā ar Lietuvas 
un PSRS noslēgto savstarpējās palīdzības līgumu Viļņā ienāca lietuviešu 
karaspēks, Lietuvas amatpersonas šim notikumam par godu sarīkoja svinīgu 
parādi, aicinot tajā ņemt dalību arī Latvijas konsulu. Izjūtot pret sevi lietuviešu 
labvēlīgo attieksmi, F. Donass jutās ļoti neērti, jo savu konsula akreditāciju viņš 
bija saņēmis no Polijas valdības. Lai konsula statusu nostiprinātu de iure, viņš, 
izmantojot pirmo iespēju, 29. oktobrī kopā ar ģimeni devās vispirms uz Kauņu 
un pēc tam uz Rīgu. Latvijas galvaspilsētā viņš uzturējās līdz 10. novembrim, 
kārtojot dažādus jautājumus ministrijā, kā arī atpūšoties no “pārdzīvotajiem 
uztraukumiem”.88

1939. gada 16. novembrī ar Latvijas Ministru kabineta lēmumu F. Donasam 
tika atceltas 1925. gada 25. septembrī izsniegtās konsula pilnvaras, apstiprinot 
jaunas iesniegšanai Lietuvas valdībai. 1939. gada 14. decembrī F. Donass saņēma 
Lietuvas prezidenta Antona Smetonas (Smetona; 1874–1944) eksekvatūru ar 
jurisdikciju Viļņas, Svenčoņu un Valkininku apriņķos. Latvijas pārstāvniecībai 
Viļņā, kura tagad ieguva karjeras konsulāta statusu, un konsulam F. Donasam 
sākās jauns un vienlaikus – pēdējais darbības posms.89

 Secinājumi

Nepieciešamību atvērt konsulāro pārstāvniecību Viļņā noteica vairāki 
jaunās Latvijas valsts ārlietu dienesta uzdevumi: veicināt Latvijas saimnieciskās 
intereses ārvalstīs un aizstāvēt ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu tiesības. 
Kaimiņvalstu Lietuvas un Polijas dziļā konflikta Viļņas un tās apgabala 
piederības dēļ jautājums par konsulāta atvēršanu Viļņā tika atlikts uz 
nenoteiktu laiku, tomēr 1923.  gada vasarā Latvijas ārlietu dienests pieņēma 
lēmumu šajā pilsētā formāli atvērt goda pārstāvniecību. Tas, ka par tās vadītāju 
tika iecelts Ārlietu ministrijas štata darbinieks Felikss Donass, liecina par šīs 
pārstāvniecības unikālo statusu.
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Ministru kabinets vicekonsula pilnvaru Viļņā F. Donasam piešķīra 
1923.  gada 10.  oktobrī, un Latvijas vicekonsulāts Viļņā darbu faktiski sāka 
1924.  gada 5. janvārī. Kad 1925.  gada 10.  septembrī Ministru kabinets 
paaugstināja F. Donasu par konsulu, Latvijas pārstāvniecība Viļņā ieguva jaunu 
statusu – no goda vicekonsulāta tā kļuva par goda konsulātu. Šādā statusā tā 
darbojās līdz pat 1939. gada rudenim, kad Otrā pasaules kara sākumā Lietuva 
atguva Viļņas apgabalu un 1939.  gada 16. novembrī ar Latvijas Ministru 
kabineta lēmumu F.  Donasam tika atceltas 1925.  gada rudenī izsniegtās 
konsula pilnvaras, apstiprinot jaunas iesniegšanai Lietuvas valdībai. 

Goda pārstāvniecības funkcijas pildot tikai formāli, konsulāta Viļņā 
pienākumos nozīmīga vieta bija ierādīta politiskajai darbībai. Tā vispirms 
izpaudās oficiālu attiecību veidošanā ar Viļņas dažādām sabiedrības aprindām 
un, pārstāvot Latviju, dalībā dažāda mēroga pasākumos. Ņemot vērā Viļņas 
īpašo statusu Lietuvas un Polijas attiecību kontekstā, kā arī vairāku Latvijai 
naidīgu bijušo Latgales muižnieku un to interešu pārstāvju bāzēšanos šajā 
pilsētā, F. Donasam visai bieži nācās piedzīvot nepatīkamas un poliski 
sensitīvas situācijas, tostarp divas naidīgas demonstrācijas pie konsulāta 
1931. gada oktobra sākumā un nelāgus starpgadījumus 1934. gadā.

Pārstāvniecība Viļņā veica arī dažādas Latviju reprezentējošas un tās vārdu 
popularizējošas aktivitātes: organizēja pieņemšanas, no kurām vērienīgākās 
tika rīkotas par godu Latvijas Republikas dibināšanai 1918. gada 18. novembrī; 
rūpējās par Latviju popularizējošu publikāciju parādīšanos vietējā presē un 
Latvijas laikrakstu un grāmatu pieejamību Viļņā. Tā kā vietējā laikrakstā 
“Słowo” visai regulāri parādījās apvainojoši un pat nomelojoši raksti par Latviju 
un atsevišķās Viļņas sabiedrības aprindās par Latviju jau bija iesakņojies 
nelabvēlīgs priekšstats, konsuls F.  Donass ieguldīja lielu darbu, cenšoties šo 
informāciju atspēkot.

Pārstāvniecība Viļņā gan Ārlietu ministrijas vadības, gan Latvijas sūtņu 
Polijā un Lietuvā uzdevumā stratēģiski svarīgajā pilsētā veica arī informatīvu 
funkciju – novēroja vietējos politiskos apstākļus, noskaņu un gatavoja par 
tiem ziņojumus.

Otrā pasaules kara sākums un tā atskaņas Viļņā 1939. gada rudenī būtiski 
ietekmēja Latvijas pārstāvniecības ikdienas apstākļus un nesa izšķirošas 
pārmaiņas tās turpmākajā darbībā. Pēc Viļņas nonākšanas lielinieku rokās 
konsulāta darbiniekiem nācās sastapties gan ar sadzīviskiem, gan dažādiem 
drošības izaicinājumiem. Militāri politisko notikumu kontekstā mainījās 
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Latvijas konsulāta oficiālās attiecības ar lietuviešiem, iezīmējot jaunu sākumu. 
Kad 1939. gada 16. novembrī Latvijas valdība pieņēma lēmumu atcelt konsulam 
F. Donasam 1925. gada 25. septembrī piešķirtās konsula pilnvaras un izsniedza 
jaunu pilnvarojumu iesniegšanai nu jau Lietuvas valdībai, Latvijas konsulāts 
Viļņā sāka strādāt karjeras konsulāta statusā.
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Ilona Ennina

THE CONSULAR REPRESENTATION OF THE REPUBLIC 
OF LATVIA IN VILNIUS: ESTABLISHMENT, STATUS, AND 

POLITICAL ACTIVITIES, 1923–1939

Based on the documents of the Latvian State Historical Archives at the 
Latvian National Archives and the memories of consul Felikss Donass, the 
article describes the establishment, status and political activities of the 
Consular Representation of Latvia in Vilnius (1923–1939). 

Opening of diplomatic and consular missions was one of the tasks of the 
newly established Latvian Foreign Service. In order to promote the economic 
interests of the state and to protect the rights of Latvian citizens living abroad, 
the Ministry of Foreign Affairs paid special attention to the establishment of 
Consular Representations in strategically important foreign cities. Vilnius, 
a city whose ownership became a cause of a serious conflict in Lithuanian–
Polish relations in the early 1920s, also fell into this category. As the Latvian 
government sought to maintain formal neutrality in the conflict, the opening 
of a consulate in Vilnius was postponed indefinitely. Finally, in the summer 
of 1923, the Latvian Foreign Service decided to open an honorary rather than 
career representation in Vilnius. The appointment of Felikss Donass, a staff 
member of the Ministry of Foreign Affairs, as its head demonstrates its unique 
status. 

The Cabinet of Ministers granted Donass the status of vice consul in Vil-
nius on 10 October 1923, and the honorary vice consulate of Latvia in Vilnius 
de facto began its work on 5 January 1924. With promotion of Donass as a 
consul by the Cabinet of Ministers, on 10 September 1925, the Latvian mission 
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in Vilnius gained a new status – from an honorary vice consulate it became 
an honorary consulate. It operated in this capacity until the autumn of 1939, 
when Lithuania regained the Vilnius region after a chain of tragic events at the 
beginning of the Second World War, and on 16 November 1939, by a decision 
of the Cabinet of Ministers of Latvia, the consular status issued to Donass in 
the autumn of 1925 was revoked, approving a new one for submission to the 
Lithuanian government for accreditation.

While the functions of honorary representation were performed only for-
mally, an important place in the duties of the consulate in Vilnius was given 
to political activity. First of all, the consulate established official relations with 
various groups of society in Vilnius and represented Latvia in different events. 
Considering the “special status” of Vilnius in the context of Lithuanian–Polish 
relations as well as the base of several former Latgale nobles and their repre-
sentatives hostile to Latvia in this city, Donass often experienced unpleasant 
and politically sensitive situations during his career, including hostile dem-
onstrations at the consulate in early October 1931 and a series of unpleasant 
incidents in 1934.

The Consular Representation in Vilnius also carried out various activi-
ties representing and promoting Latvia: it organised receptions, the largest of 
which were held on 18 November  in honour of the founding of the Republic 
of Latvia; took care of the publication of Latvia-promoting articles in the local 
press and ensured the availability of Latvian newspapers and books in Vilnius. 
Quite often, insulting and even slanderous articles about Latvia appeared in 
the Słowo newspaper, and in some circles of Vilnius’ society an unfavourable 
image of Latvia had already taken root, but consul Donass did a great job try-
ing to refute this information.

The Latvian Consulate in Vilnius also performed an informative function 
in this strategically important city on behalf of both the leadership of the Min-
istry of Foreign Affairs and the Latvian envoys in Poland and Lithuania, ob-
serving and preparing reports on the local political situation.

Keywords: consulate in Vilnius, consul Felikss Donass, Ministry of Foreign 
Affairs, Latvian–Polish relations, Lithuanian–Polish conflict, Vilnius issue.
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