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Rakstā apskatīti jautājumi par streiku kustību Latvijas teritorijā starpkaru posmā – 20. gs. 20.–
30. gados. Šī kustība galvenokārt izpaudās kā vienas nozares darbinieku apvienojoša darbība ar 
konkrētām prasībām pret darba devēju. Latvijā visvairāk strādnieku bija nodarbināts pilsētās, 
kur tajā laikā atradās lielākās ražotnes. Tieši tādēļ streiki galvenokārt izraisījās tur. To galvenais 
rašanās iemesls bija strādnieku vēlme uzlabot savus darba un dzīves apstākļus, sakārtojot darba 
vidi un saņemot labāku atalgojumu par padarīto darbu.
Pētījumā secināts, ka streiku kustība lielākajā daļā gadījumu noritēja impulsīvi, neorganizēti, 
bez noteikts vadības, daļā gadījumu – pat bez noteiktām prasībām. 20. gs. 20. gadu sākumā 
streikiem bija saimnieciski ekonomiski iemesli, bet 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā – 
vairāk vai mazāk politiska ievirze. Pamatā tos atbalstīja Latvijā darbojošās kreisi noskaņotās 
organizācijas un preses izdevumi. 30. gadu vidū un otrajā pusē izteikti nacionāli noskaņotais 
režīms streikus pasludināja par noziedzīgu parādību, kas izskaužama no sabiedrības apziņas.
Atslēgvārdi: darba devēji un darba ņēmēji, strādnieki, fabrikas, rūpnīcas, arodbiedrības, streiki, 
Tautas labklājības ministrija, Darba ministrija un darba ministrs, darba inspekcija un darba 
inspektori.

Streiku kustību Latvijā starpkaru gados nosacīti var iedalīt divos lielos 
posmos. Pirmais posms ilga līdz 1934. gada apvērsumam. Šajā laikā streiku 
kustība pāršalca visu Latviju. Šie streiki pārsvarā izraisījās Latvijas lielākajās 
pilsētās, kur pastāvēja kāda ražotne un kur strādniecības īpatsvars veidoja 
lielāko daļu pārējās, ”vienkāršās” sabiedrības. Šo posmu sīkāk var iedalīt 
divos apakšposmos, kad apmēram līdz 1928. gadam streikiem bija izteikti 
saimnieciski ekonomiski cēloņi, pēc tam tie arvien vairāk ieguva politisku 
raksturu.

1934. gada 15. maija apvērsums sāka jaunu posmu streiku vēsturē, kas 
ilga līdz Latvijas neatkarības zaudēšanai 1940. gadā. Par streikiem kā kustību 
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K. Ulmaņa Latvijā vispār runāt nevarēja. Tie bija aizliegti, jo nesaskanēja ar 
autoritārā režīma paustām idejām. 

Streiku statistika un izplatība. Pirmais posms streiku kustības vēsturē 
bija visai vērienīgs. 1921. gadā Latvijas uzņēmumos pavisam kopā bija 
nodarbināti 9933 strādnieki, no kuriem streikos piedalījās 7887 jeb 79,4 % 
strādnieku. Savukārt streiku kustībai nepievienojās 2046 strādnieki jeb 20,6 
procenti. Tīri saimnieciskos streikos piedalījās 7429 strādnieki jeb 94,2 %, bet 
saimnieciski politiskajos streikos iesaistījās 458 strādnieki jeb 5,8 procenti. 
Lielākajā daļā gadījumu streiku prasības bija apmierinātas daļēji – tie bija 
53 uzņēmumi jeb 42 % gadījumu. Pilnībā prasības tika apmierinātas 47 
uzņēmumos jeb 37 % gadījumu. Bet 26 uzņēmumos, kas bija 21 % no visiem 
Latvijas teritorijā esošajiem uzņēmumiem, kuros notika streiki, prasības 
netika apmierinātas.1

1925. gadā streiki tika reģistrēti 53 uzņēmumos ar 4629 strādniekiem, no 
kuriem streikojuši bija 3224 strādnieki. Četrpadsmit uzņēmumos ar 1814 
strādniekiem streika prasības bija pilnībā apmierinātas, 24 uzņēmumos ar 
698 strādniekiem – prasības apmierinātas tikai daļēji, bet 15 uzņēmumos ar 
712 strādniekiem – prasības vispār netika apmierinātas.2 Lielākā daļa šo 53 
streikojošo uzņēmumu atradās Rīgā (41 uzņēmums ar 3676 strādniekiem), 
Liepājā (četri uzņēmumi ar 150 strādniekiem), Jelgavā (viens uzņēmums ar 
17 strādniekiem), bet pārējā Latvijā bija streikojuši septiņi uzņēmumi ar 786 
strādniekiem.3

Streiku izraisīšanās iemesli. Streiku iemesli bija visdažādākie. Laikā no 
aptuveni 1920. līdz 1928. gadam pārsvarā tie bija saimnieciski ekonomiskas 
dabas jautājumi. Viens no tiem bija darba drošības neievērošana atsevišķās 
ražotnēs. Tā 1923. gada 5. martā pie darba ministra Klāva Lorenca griezās 
Litenes papīrfabrikas strādnieki par darba apstākļu uzlabošanas iespējām viņu 
darbavietā. Pēc strādnieku vārdiem, darba inspektors Meijers uz konkrēto 
darbavietu ir izsaukts jau trīs reizes, taču uzlabojumi nav jūtami. Viņš esot 
nostājies darba devēja pusē, cenšoties iegalvot strādniekiem, ka streikojot viņi 
tāpat neko nevarēs panākt. Strādnieku sašutums bija saprotams, jo vēl 1923. 
gadā fabrikas darba telpu izskats atgādināja par pagājušo karu: ”..visa lielā 
daļa no logu stikliem izdauzīta, un to vietā ielikti dēlīši vai arī iebāzta papīra 
bunte. Viscaur velk vējš, un tiek bojāta strādnieku veselība no caurvēja, kuri 
tik daudz slimo katru reizi. Tad vēl vienai darbnīcai jau [pagājuši] divi gadi, 
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kamēr noņemti vecie griesti, bet jauni netiek uzlikti. Uztaisītas stalažas, kuras 
arī jau satrūdējušas un var katrā laikā darbnīcā atrodošiem strādniekiem 
uzgāzties virsū..”4 Strādniekus neapmierināja arī apstākļi viņiem piešķirtos 
dzīvokļos, kā arī fabrikas īpašnieka attieksme pret darbiniekiem.

Uz Litenes papīrfabriku jau 15. martā tika nosūtīts sevišķo uzdevumu 
darba inspektors Augusts Eihvalds. Fabrikā viņš konstatēja daudzus pār-
kāpumus. Tāpēc nav brīnums, ka darba inspektors atzina strādnieku sūdzības 
par pamatotām. Viņš konstatēja, ka strādnieku veselību un darba drošību 
apdraud ne tikai izsistie logi, nepabeigtie griesti, bet arī bez aizsargiem 
aprīkotais lifts, atsevišķas darba mašīnas un katlu telpā ierīkotā galdnieku 
darbnīca. Savukārt dzīvokļu uzturēšanu kārtībā viņš vairāk atstāja pašu 
strādnieku ziņā atkarībā no ”pašu iedzīvotāju – strādnieku – individuālas 
tieksmes pēc tīrības uzturēšanas savās telpās, vieni piegriež lielāku uzmanību 
tīrībai, citi turpretim mazāk”5. Minētos pārkāpumus jau iepriekš – 1922. 
gada novembrī – bija atzīmējis darba inspektors Meijers, taču līdz šim viņa 
piezīmes netika ņemtas vērā.6

20. gadu sākumā Liepājā izraisījās vairāku nozaru strādājošo streiki. Iemesls 
tiem bija nodokļu smagums, kurus uz saviem pleciem vajadzēja iznest ostas 
strādniekiem, miesniekiem un arī krodziniekiem. Tā krodzinieki nebija mierā 
ar papildus uzliktiem nodokļiem, kas spieda Liepājas pilsētas smalkākajiem 
krogiem pārkvalificēties uz zemākā līmeņa krogiem – publiskajiem namiem. 
”Jo krodzinieks tomēr ir vajadzīgs amats, un godīgs krodzinieks nesot tautai 
vairāk labuma nekā slikts mācītājs, un, cik ilgi pastāv cilvēce, tik ilgi pastāv 
arī iemešana, tātad mums ir nopietni jārēķinās ar krodzinieku. Liepājas 
pilsētas valde gan laikam žūpības apkarošanas nolūkā saskrūvē nodokļus 
līdz pēdējam, bet jo vairāk nodokļus skrūvē, jo labāki krodzinieks dzīvo, jo, 
lielo nodokļu spiests, krodzinieks pie sava kroga ierīko citas nozares, kuras 
daudz vairāk posta tautu nekā alkohols. Atklātās mājas Liepājā iznīka pašas 
no sevis, bet par to Liepājas smalkākie krogi ir pārvērtušies par atklāto 
māju pēcnācējiem. Šogad, lai pilsētas valdes darbiniecēm palielinātu algas, 
krodziniekiem uzlika 2 miljonus nodokļus vairāk, tad tomēr neviens krogs 
nav aizvēries, bet tie turpina ar mūzikas skaņām un vēl citām neminamām 
lietām pievilt klientus. Tātad krodzinieku inscenētais streiks bija pamatots, jo 
tālāk iet arī krodzinieku sirdsapziņa nepielaiž, no tā redzams, ka krodzinieki 
ir daudz humānāki par nodokļu uzlicēju..”7
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Liepājas miesnieki sāka streikot, iebilstot pret pilsētas valdes uzlikto 
nodokli, kas bija par 50 % lielāks nekā iepriekš. Tas lika ”miesniekam no 
godīga tirgotāja pārvērsties par laupītāju,” jo līdz ar nodokļa palielināšanu 
gaļa palika dārgāka un nabadzīgākie iedzīvotāji to nevarēja atļauties 
iegādāties.8

Viens no izplatītākajiem streiku iemesliem bija ekonomiskais faktors. 
It īpaši tas bija raksturīgs 20. gadu sākumā, kad strādnieku galvenais 
neapmierinātības cēlonis bija neizmaksātās algas. Tā 1925. gada 19. janvārī 
a/s ”Jakobs Becks” stiklu fabrikā Rīgā darbu pārtrauca visi 300 strādnieki. 
Fabrikas administrācija strādniekiem nebija izmaksājusi iepriekšējā nedēļā 
nopelnīto algu. Šī strīda risināšanā iesaistījās darba inspektors. Viņš panāca 
vienošanos, ka fabrikas administrācija apņemas izmaksāt strādniekiem algu 
ar noteikumu, ka turpmāk streiki netiks uzsākti, ja kādu iemeslu dēļ tiks 
atlikta algas izmaksa uz, vēlākais, nākamās nedēļas trešdienu. Darbi šajā 
fabrikā tika atjaunoti 22. janvārī.9

Arī algas nepietiekamais apmērs bija tikpat populārs iemesls streikam. 
1926. gada 28. jūnijā streiku sāka 20 Dubultu kokzāģētavas strādnieces. 
Galvenā prasība bija paaugstināt algu par 10 procentiem. Darba devējs 
strādnieču prasību noraidīja, norādot, ka ir ar mieru paaugstināt algu tikai 
tajā gadījumā, ja streikotājas uzrādīs kaut vienu fabriku Rīgā vai Rīgas 
jūrmalā, kurā būtu maksāta augstāka alga. 29. jūnijā darbs tika atjaunots ar 
vecajiem noteikumiem. Strādnieces bija zaudējušas ne tikai uzvaru streikā, 
bet arī atalgojumu par vienu nostreikoto darbadienu. Streiks tika atzīts par 
nepamatotu.10

1923. gada 3. martā Liepājas sērkociņu fabrikā ”Vulkāns” Fēniksa ielā 4, 
kurā strādāja apmēram 500 strādnieku, 40 fabrikas atslēdznieki adminis-
trācijai pieteica streiku. Viņi pieprasīja līdzšinējās algas paaugstināšanu 
no 140 līdz 180 rubļiem. Viņiem pievienojās 230 akorddarba strādnieces, 
pieprasīdamas algu 96 rbļ. apmērā, jo sakarā ar jauno pasūtījumu ārzemēm 
– Francijai – sērkociņu kastītēs likti tikai 60 sērkociņi (iekšzemes ražojumos 
apmēram 72 sērkociņi). Tā kā strādnieces pie jaunā sērkociņu skaita kastītēs 
nebija ievingrinājušās, viņas nespēja izpildīt paredzēto normu.11

Savukārt Vecaucē darba devējs un darba ņēmēji spēja panākt vienošanos. 
1923. gada 10. martā kokzāģētavas īpašnieks Jankels Kleins ar streikojošajiem 
strādniekiem vienojās par algas paaugstināšanu par vienu rubli stundā. 
Minētajā kokzāģētavā darbs tika atsākts 12. martā.12
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Sarežģītais streika jautājums.
“Klaus’ Jān Indrikovič! Ja nu tagad tos vilcienus 
apturam, kā tad mēs to naudas vagonu dabūsim 

kārtīgi no robežas šurp?”
Svari. 1921. gada 22. aprīlis. Nr. 19

Padomju valdība un streiki: 
pašu mājās – Pēterpilī, 
pie mums – Mīlgrāvī.

Svari. 1921. gada 22. aprīlis. Nr. 19

Strādnieku neapmierinātību varēja izraisīt arī pārmaiņas atvaļinājumu 
grafikā un ar to saistītajās atalgojuma izmaksās. 1923. gada 9. aprīlī Rīgā 
ādu fabrikā a/s ”Oskars Vildenbergs” sākās streiks, kurā piedalījās apmēram 
210 cilvēku. Viņi pieprasīja darba devējam izmaksāt atlīdzību par viņiem 
pienākošos atpūtas laiku. Jāatzīmē, ka uzņēmējs nebija atteicies to darīt, bet 
tikai paziņojis strādniekiem, ka viņiem vajadzēs savu atpūtas laiku izlietot 
jūnijā, kad fabrikā tehnisku iemeslu dēļ darbi tiks pārtraukti uz apmēram 
divām nedēļām. Strādnieki ar to nebija apmierināti un sāka streiku. Streiku 
pārtraukt izdevās 3. rajona darba inspektoram, kurš nekavējoties devās uz šo 
fabriku un panāca izlīgumu: pirmkārt, darbi fabrikā tika atjaunoti; otrkārt, 
uzņēmējs apņēmās samaksāt strādniekiem par nostreikoto laiku; treškārt, 
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uzņēmējs apsolīja strādniekiem, kuriem pēc likuma pienācās atpūtas laiks, 
izmaksāt atlīdzību par vienu nedēļu; visbeidzot, neviens no streikojošajiem 
strādniekiem netika atlaists no darba.13

Bailes par iepriekšējās kārtības izmaiņām un neuzticēšanās jaunajiem 
grozījumiem darba vietā arī bija ne mazāk svarīgs streika uzsākšanas iemesls. 
1923. gada 16. martā Borisa Grismaņa dāmu drēbju darbnīcā Aleksandra ielā 
33 Rīgā sākās astoņu šuvēju organizēts streiks. Streika iemesls bija tas, ka 
drēbnīcas īpašnieks strādniecēm bija paziņojis, ka pēc divām nedēļām algu 
izmaksās par pastrādāto darbu, t.i., tiks maksāta akordalga. Līdz šim alga 
bija maksāta ik nedēļu (tā sauktā dienas alga). Strādnieces streiku pieteica 
ar Latvijas Arodbiedrību centrālbiroja starpniecību un izteica virkni prasību 
(kopā 10 punkti). Strādnieces pamatā vēlējās, lai Latvijas Arodbiedrību 
centrālbirojs kļūtu par starpnieku darba devēja un strādnieču attiecībās, 
piemēram, slēdzot koplīgumu ar darba dēvēju, un būtu starpnieks pārrunās 
strīdos, kas varētu rasties starp abām pusēm, kā arī saglabāt līdzšinējo algas 
izmaksāšanas kārtību. Konflikta izskatīšanas gaitā notika piecas apspriedes, 
taču vienošanās netika panākta. Drēbnīcas īpašnieks kategoriski attiecās 
piekrist izvirzītajām prasībām, neiebilstot tikai tam, lai atstātu nemainīgu 
algas izmaksas kārtību. Visus punktus, kas attiecās uz arodbiedrību un 
tās prasībām, B. Grismanis noraidīja un vispār atteicās kontaktēties ar to. 
Savukārt strādnieces atteicās vest sarunas ar B. Grismani un slēgt ar viņu 
līgumu, atzīstot tikai tādu līgumu, kas tiktu noslēgts ar arodbiedrību.14 
Streiks turpinājās vēl 23. un 24. martā.

1926. gada 19. janvārī grāmatu spiestuvē ”Perfekt” izcēlās streiks un darbu 
pārtrauca visi desmit uzņēmumā strādājošie darbinieki. Galvenā prasība, ko 
izvirzīja streikojošie strādnieki, bija vispārēja neapmierinātība ar jaunajiem 
iekšējās kārtības noteikumiem, ko drīzumā bija paredzēts ieviest. Vienošanās 
nebija panākta. Darbs uzņēmumā atsākās 20. janvārī, bet strīda atrisināšanu 
atlika līdz 1. februārim, kad beidzās pastāvošā kolektīvā līguma termiņš.15 
Neapmierinātība ar jauniem iekšējās kārtības noteikumiem izraisīja vēlmi 
streikot arī Rīgas grāmatu spiestuves a/s ”Valters un Rapa” darbiniekos.  
1926. gada 22. janvārī šīs spiestuves 90 strādnieki pieprasīja atcelt iekšējās 
kārtības noteikumus vai svinamo dienu skaitā iekļaut visas tās dienas, kas 
minētas iepriekšējā kolektīvajā līgumā. 23. janvārī streiks tika izbeigts, jo 
spiestuves vadība apņēmās neapmierinātību izraisījušos iekšējās kārtības 
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Autoīpašnieku streika laikā. Streiklauzis.
Svari. 1931. gada 18. decembris. Nr. 48

Rīgas tramvajnieku streiks 
1923. gadā.

Lapsene. 1923. gada 20. septembris. Nr. 5

noteikumus pārstrādāt.16 Tomēr tas bija tikai gājiens, lai nomierinātu 
strādniekus. Streiks minētajā uzņēmumā atsākās jau nākamajā – 1927. 
gadā. Šoreiz administrācija kategoriski atteicās pakļauties strādnieku 
izvirzītajām prasībām.17 Līdzīgas prasības izvirzīja daudzu citu uzņēmumu 
strādnieki: 1927. gadā Šnakenburga litogrāfijā, Ernesta Plātes litogrāfijā, 
Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrības spiestuvē, Krēsliņa drukātavā,  
H. Bertholda burtu lietuvē, H. Vasermaņa grāmatu spiestuvē u.c.18

1927. gada vasarā streiki izraisījās vairākās Rīgas grāmatrūpniecības 
iestādēs – H. Vasermana grāmatu sietuvē un spiestuvē Elizabetes ielā 89 
(18. jūlijā), A. Ošiņa un P. Mantnieka grāmatu spiestuvē Dzirnavu ielā 
119 (18. jūlijā), grāmatu spiestuvē ”Gutenberg”, Marijas ielā 10 (18. jūlijā),  
H. Bertholda burtu lietuvē Gogoļa un Puškina ielas stūrī (20. jūlijā). Visās šajās 
darba vietās strādnieki pieprasīja svinamo dienu sarakstā ieviest visās valsts 

Tramvaja streiks 1928. gadā.
Svari. 1928. gada 3. augusts. Nr. 31
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un pašvaldību iestādēs svinamās dienas un samaksāt par 22. un 23. jūniju. 
25. jūlijā prasības bija izpildītas un streiks likvidēts. Taču par nostreikotajām 
dienām alga netika izmaksāta, izņemot burtu lietuvi ”Gutenberg”, kur 
strādnieki saņēma algu par 18.–20. jūliju.19

Neapmierinātība ar nepamatoti atlaistiem strādniekiem arī varēja 
izraisīt streiku. 1926. gada 15. februārī pēc apmēram pusotra mēneša ilga 
pārtraukuma atsāka darbu ”Jakoba Becka” stiklu fabrikas strādnieki, 
taču tajā pašā dienā darbs atkal tika pārtraukts. Streiku uzsāka abu maiņu  
120 strādnieki, pieprasot vadībai pieņemt atpakaļ darbā divus vecos 
pūtējus – meistarus, kuri pirms darba pārtraukšanas 1925. gada decembra 
beigās vēl bija strādnieku rindās. Vienošanās netika panākta līdz pat  
20. februārim. Beigu beigās tomēr streiks bija cietis sakāvi un streikotāji bija 
atteikušies no izvirzītās prasības.20

1927. gada 31. maijā darbu pārtrauca visi grāmatu rūpniecības a/s ”Golts 
un Jurjans” nodarbinātie strādnieki. Galvenās prasības bija divas: pirmkārt, 
lai strādnieki varētu nomazgāt rokas, piecas minūtes pirms darbadienas 
beigām būtu jāieslēdz īpašs signāls; otrkārt, administrācijai jāpieņem atpakaļ 
darbā divi strādnieki, kuri uzņēmumā strādājuši uz pagaidu laiku apmēram 
pirms mēneša.21 Savukārt 1931. gada 4. novembrī ”C. Zilberts un biedri” 
apavu fabrikā sāka streikot visi tur strādājošie 130 darbinieki. Streika iemesls 
bija tas, ka darba devējs sakarā ar pasūtījuma samazināšanos bija atlaidis 
no darba 30 strādniekus. Jau 5. novembrī darbs tika atjaunots, panākot 
vienošanos. Nemierīgie strādnieki netika atlaisti, bet fabrika turpmāk pārgāja 
uz nepilnu darba nedēļu.22

Bija arī tādi gadījumi, kad streiku izraisīja strādnieku neapmierinātība ar 
kādu no vadošiem strādniekiem. 1926. gada 4. oktobrī streiks ar šādu iemeslu 
izcēlās a/s ”Ārējā tirdzniecība” lietuvē. Deviņi lietuves strādnieki atteicās 
strādāt un pieprasīja lietuves meistara atstādināšanu no amata. Šīs lietuves 
meistars esot griezies pie kādas strādnieces ar ”neķītriem priekšlikumiem, 
un, kad strādniece to atraidījusi, tad viņa esot atlaista no darba”23. Darbs 
atjaunojās 5. oktobrī, bet bez rezultātiem strādniekiem.24 Līdzīgs gadījums 
notika Liepājā. 1927. gada 3. maijā Liepājas drāšu fabrikas veidotāju nodaļas 
14 strādnieki uzsāka streiku, pieprasot fabrikas administrācijai atlaist no 
darba meistaru Helmutu. Strādnieki sūdzējās par Helmuta rupjo attieksmi 
pret strādājošajiem.25
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Bija arī tādi gadījumi, kad strādnieki vienkārši streikoja streikošanas 
pēc, t. i., skaidri nenorādot savas prasības, kas radīja iespaidu par kārtējo 
neorganizēto rīcību no strādājošo puses. Tā 1923. gada 8. maijā visi 500 
Kuldīgas sērkociņu fabrikas strādnieki atstāja darba telpas, neuzstādot 
nekādas prasības.26

1928. gada vasarā atsevišķās rūpniecības nozarēs atkal radās jauni kon-
flikti starp darba devējiem un strādniekiem. Presē bija secināts, ka runa ir 
nevis par “streiku kā līdzekli strādnieku materiālā stāvokļa uzlabošanai, 
bet streiku kā karu, kā politisku cīņu”27. Labs piemērs bija kāda B. Skarbuļa 
dzejolis ”Streiks”, kas 1931. gada martā tika publicēts laikrakstā “Darbs”:

Lielpilsētas nomalē,
Kur ielas nebruģētas, nami pusgruvuši,
Kur spocīgi gail petrolejas laternstabi,

Kā izdziestoši stāvi.
Klīst stāvi –

Izsalkuši skrandu tērpos,
Ar naidu piemirkuši darba tvanā. (..)

Caur ielām smilšainām,
Ar netīrumiem klātām,

Dzelžu kaltiem soļiem zemē baisi dunot,
Šautenēm patvaļīgi plecos kārtām,

Durkļiem klusus draudus apkārt raidot,
Slīd patruļas –
Īgnas, gurušas,

Klusu lāstu apveltītas.
Kad izdziest pēdējie saules rieti:

Viss priekšpilsētā gaidu liesmās lokas,
Ko nesīs rīts?

Vai būs tas as’ņu autos tīts
Jeb drebēs atkal darba mokās?!28

1928. gadā daļā gadījumu abas pretējās puses – strādnieki un uzņē-
mēji – atradās sarunu līmenī, bet daļā – konflikti bija nonākuši līdz streikiem 
un darba pārtraukšanai vai tā pilnīgai izbeigšanai. Šoreiz konfliktu iemesli 
nebija meklējami ne algu palielināšanā, ne neapmierinātībā ar darba apstākļiem 
u.tml. Par šiem jautājumiem domstarpību lielākoties nebija. Streikojošajiem bija 
radusies jauna prasība pēc kolektīvo līgumu noslēgšanas ar arodbiedrību, kuros 
būtu iekļauts arī noteikums, kas turpmāk uzliktu par pienākumu darba devējiem 
savos uzņēmumos nodarbināt vienīgi līgumslēdzējas arodbiedrības locekļus.

1927. gada rudenī tika izsludināti noteikumi par kolektīvo līgumu. 
Tie paredzēja valdības tiesības legalizēt labprātīgi noslēgtus kolektīvos 
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līgumus starp darba devējiem un arodbiedrībām uz abpusējas vienošanās 
pamata. Taču šie noteikumi neparedzēja līgumu saturu, t.i., nenoteica, 
kādos jautājumos kolektīvie līgumi var tikt noslēgti. Rezultātā atsevišķas 
arodbiedrības izmantoja noteikumu vispārējo raksturu un izvirzīja darba 
devējiem neizpildāmas un nepieņemama prasības. 

1928. gadā šāda rakstura konflikts, kad arodbiedrības izvirzīja kategoriskas 
prasības darba devējiem, izcēlās apavu rūpniecībā. Galvenā prasība bija 
kolektīvā līguma noslēgšana. Pēc Latvijas rūpnieku un amatnieku savienības 
valdes priekšsēdētāja 1928. gada 14. jūnija ziņojuma Labklājības ministrijai, 
”konflikti ar katru dienu top asāki” un pastāv ”draudi ieraut streiku kustībā 
arvien jaunas rūpniecības nozares”29. Kā rezultāts šādai kustībai tika 
paredzēts mākslīgi izraisīts bezdarbs, mazinātas rūpniecības uzņēmumu 
ražošanas spējas un valstī radīts nemiers un nedrošība.30 Pēc Sv. Jāņa ģildes 
altermaņa (t.i., vadītāja) Ludviga Sājes slēdziena tā paša gada 18. jūnijā, šiem 
streikiem nav bijis ekonomisks raksturs. Pēc viņa uzskatiem, arodbiedrības 
vēlējās iegūt kontroli pār uzņēmuma īpašniekiem, jo, noslēdzot kolektīvos 
līgumus, visvairāk iegūtu tieši darba ņēmēji – laužot līgumu, tas būtu 
saistošs tikai darba devējiem. Tādā veidā tie dezorganizētu saimniecisko 
dzīvi valstī. Ņemot vērā šo aspektu, ģildes sapulces dalībnieki vienbalsīgi 
nolēma neatzīt kolektīvos līgumus un palikt pie līdzšinējās kārtības, t. i., kad 
darba inspektors un Tautas labklājības ministrija darbojas kā starpnieks starp 
darba devējiem un darba ņēmējiem.31

Par šādu vairāk politiska rakstura streiku var nosaukt 1930. gada  
7. augustā notikušo kanalizācijas un ūdensvadu licēju strādnieku streiku, kuri 
strādāja pie uzņēmēja M. Lutera. Tā kā prasību par koplīguma noslēgšanu 
darba devējs bija izpildījis tikai daļēji, strādnieki darbā neatgriezās.32

Kā liecina uzskaitītie piemēri, streiki parasti ilga no dažām stundām līdz 
dažām dienām. Parasti tie nebija ilglaicīgi un tiem bija impulsīvs, neorganizēts 
raksturs. Kaut gan varēja būt arī izņēmumi, kas notika reti, un pārsvarā tādi 
bija vērojami 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā. Streikos varēja piedalīties 
visi uzņēmuma strādnieki, un tas palielināja streika pozitīva iznākuma 
iespējamību un varēja beigties ar streikotāju uzvaru. Taču streikotāji varēja 
būt tikai daži cilvēki, tāpēc lielākoties šādi streiki cieta sakāvi. Tādu streiku 
varēja nodēvēt par nepamatotu, un vienīgais, ko streikotāji ieguva (jeb 
zaudēja), labākajā gadījumā bija neizmaksāta alga par kavēto darbadienu, 
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sliktākajā gadījumā – zaudēts darbs. Tā 1929. gada pavasarī sakarā ar Rīgas 
kuģu mehāniķu un radiotelegrāfistu streiku vairāki vietējie kuģu īpašnieki 
atlaida visus kuģa ļaudis. Bez komandām palikušos tvaikoņus novietoja 
ziemas ostā. Tāpēc no Rīgas ostas maijā jūrā nebija izgājis neviens no Latvijas 
lielākajiem tvaikoņiem, kaut gan daži  mehāniķi streikā piedalījušies nebija.33

Strādnieku kustības organizācija, precīzāk – neorganizācija. Streiki 
pēc savas būtības bija kreisi noskaņotas sabiedrības radīta parādība. Tieši 
laikraksts ”Sociāldemokrāts” bija lielākais preses izdevums, kas atbalstīja 
streikus kā visefektīvāko veidu, kā nosargāt strādnieku tiesības.34 Savukārt 
streiku finansētājas un organizētājas, kā arī starpnieču lomā starp darba 
devējiem un viņu darbiniekiem iejutās arodbiedrības. Latvijas fabriku, 
rūpnīcu un citu ražotņu arodbiedrības galvenokārt bija pakļautas Latvijas 
Arodbiedrību centrālbirojam, Rīgas Arodbiedrību centrālbirojam un citu 
lielāko Latvijas pilsētu centrālbirojiem. Tās bija organizācijas, ar kuru 
starpniecību streiku varēja pieteikt, risināt sarunas ar pretējo pusi un gūt arī 
materiālu atbalstu. Tomēr tās nebija pietiekami spēcīgas materiālajā ziņā un 
tām trūka gan iekšējas organizācijas, gan savstarpējas vienotības. Dažbrīd 
gadījās, ka arī pašas organizācijas nevarēja savaldīt streikojošo strādnieku 
masas. 1923. gada 18. jūnijā 2. rajona darba inspekcijā ieradās Kauliša koku 
zāģētavas (Katrīnas dambis 37, Rīga) streikojošo planku nesēju pārstāvji, 
lūdzot uzņemties starpniecību streika likvidēšanā.35 1930. gadā, kad streikoja 
fabrikas ”Kontinents” kalošu nodaļas strādnieces par algu paaugstināšanu 
un īpaša likuma pieņemšanu par minimālo algas apmēru, strādnieku 
pārstāvji Treijs un Balodis norādīja, ka ”pa daļai strādnieki paši vainīgi pie 
tagadējā uzbrukuma viņu algām, jo tie nav ņēmuši vērā 1928. gada streikā 
dabūto mācību un nav turējuši par vajadzīgu iestāties savā cīņas organizācijā 
– arodbiedrībā. Pret neorganizētiem strādniekiem uzņēmējs nejūt respekta 
un ar tiem nerēķinās”36.

Strādnieku kustības organizētības trūkums un impulsivitāte daļā gadījumu 
traucēja panākt cerēto rezultātu. 1923. gada pavasarī Rīgā notika plašs 
transportstrādnieku streiks, kura galvenā prasība bija algas paaugstināšana. 
Streikotāju delegācija ar prasībām bija devusies pie Tramvaju sabiedrības, 
kas savukārt paziņoja, ka algas paaugstināšana nav iespējama. Streika 
likvidēšanā iejaucās iekšlietu ministrs, kurš uz sarunām bija uzaicinājis Rīgas 
pilsētas galvu un abus Tramvaju sabiedrības direktorus.37 Streiks beidzās 
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tikai rudenī, un streikotāji nebija guvuši nekādus panākumus. Iemesli tam 
bija divi. Pirmkārt, pašu strādnieku vidū bija radušies streiklauži, kurus 
materiāli atbalstīja ieinteresētie uzņēmēji. Otrkārt, streikam traucēja uzņēmēju 
labā sagatavotība un organizācija, kā arī pietiekamie materiāli līdzekļi. 
Savukārt Transportstrādnieku savienībai, kas bija šī streika organizētāja, 
materiālie līdzekļi bija visai ierobežoti. Lai saņemtu pabalstu, streika brīdī 
Transportstrādnieku savienībā iestājās liels skaits to strādnieku, kuri pirms 
tam bija ārpus šīs organizācijas. Līdz ar jauno dalībnieku pieplūdumu 
organizācijas finansējums streika kustībai strauji sašaurinājās, un izrādījās, 
ka tik plašam streikam līdzekļi nebija paredzēti.38

1924. gadā notika kokstrādnieku streiks, kura raksturs bija līdzīgs 
transportstrādnieku streikam. Kokstrādnieku arodbiedrība organizēja plašu 
masu streiku. Tā pamatā bija dzīves dārdzības pieaugums. Tomēr arī šis 
streiks pierādīja, ka ar gribu vien nepietiek. Lai gan streiks norisinājās ārēji 
labvēlīgākos apstākļos nekā iepriekšējā gada transportlīdzekļu streiks (tajā 
nebija streiklaužu), tomēr pēc pāris nedēļām izrādījās, ka streikam nebūs 
panākumu. Tam bija vairāki cēloņi, un viens no galvenajiem – strādniecības 
neorganizētība. Analizējot zaudētos streikus, laikrakstā ”Sociāldemokrāts” 
tika secināts, ka vispirms ir jāsaprot, vai rīkot vispārēju streiku ir lietderīgi. 
Pieredze rādīja, ka maziem, lokāliem streikiem ir lielākas iespējas gūt 
panākumus. Tā, piemēram, 1924. gada pavasarī Rīgā notika drēbnieku 
streiks. Lai gan šis streiks sākumā bija organizēts kā vispārēja kustība, taču 
panākumus tas guva tikai pa atsevišķām darbnīcām. Tāds pats iznākums bija 
agrāk notikušajam apavu strādnieku streikam, kad streiks guva panākumus 
tikai atsevišķos uzņēmumos. Turpretī vispārējs streiks veselā nozarē ir 
attaisnojams tikai tad, ja strādnieki ir labi organizēti un strādnieku kustība 
ir vienota, kā arī ja streiku atbalstošai organizācijai ir pietiekami materiālie 
fondi, u.tml.39

Spilgts piemērs strādnieku neorganizētībai bija vērojams Ventspilī. 1923. 
gada 23. aprīlī sāka streikot Ventspils ”Brāļu Kānu” koku zāģētavas gateru 
strādnieki un tur nodarbinātās sievietes. Strādnieki vidēji saņēma 200 rbļ., 
bet sievietes – tikai 60 rubļu. Uzsākot streiku, strādnieki pieprasīja 50–60 % 
lielu algas paaugstinājumu, kā rezultātā vidējā strādnieka alga būtu 300– 
320 rbļ., sievietēm – 100–120 rubļu. Pēc Ventspils apriņķa priekšnieka 
ziņojuma, streikotāju prasības ir nekonkrētas, bet izturēšanās – neorganizēta, 
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no kā var secināt, ka streika iemeslam nav tikai saimniecisks raksturs. Bija 
pieļauts, ka streiks izcēlies aģitācijas rezultātā. Radās situācija, ka vīrieši 
neatkarīgi cits no cita uzstādīja katrs savas prasības algas paaugstināšanas 
jautājumā, bet sievietes izrādīja gatavību atsākt darbu uz līdzšinējiem 
noteikumiem. Savukārt zāģētavas atslēdznieki, mašīnisti, kurinātāji un citi 
strādnieki turpināja darbu, neatbalstīdami streikotājus.40

Lai kaut nedaudz organizētu strādniecības kustību, arodbiedrībām bija 
ieteikts vieglprātīgi neuzņemties atbildību par katru neizorganizētu streiku. 
Šāds streiks ir neattaisnots risks jau tā grūtajiem materiālajiem apstākļiem, 
un rada situāciju, ka streika zaudēšanas gadījumā pirmā, ko vainos streika 
izraisīšanā, būs arodbiedrība. Tika atzīmēts, ka ne vien strādniecība nav 
pietiekami labi organizēta, arī pašās arodbiedrībās nav vienotas rīcības 
politikas streiku rīkošanas taktikā. Tā Latvijas Arodbiedrību centrālbirojs 
piekopa ”uzmanīgu streiku taktiku”, bet pretējās domās bija Rīgas 
Arodbiedrību centrālbirojs, kam piederēja jau minētās transportstrādnieku un 
kokstrādnieku arodbiedrības. Latvijas situācijā šīm lielākajām arodbiedrību 
organizācijām bija ieteicams turpināt savu iekšējo nostiprināšanos un krāt 
līdzekļus nākotnei.41

Lielisks piemērs mērķtiecīgai un organizētai darbībai bija strādnieku 
maizes cepēju kustība Rīgā. 1924. gada 26. martā notika baltas un rupjas  
maizes maiznieku kopīga apspriede, kurā tika apspriesta lielākā daļa maiz-
nīcu kalpotāju sasāpējušo jautājumu. Apspriedes rezultātā Darba ministrijai 
tika iesniegta maiznīcu kalpotāju kopīga sūdzība. Tā rezultātā jau 1924. gada  
28. martā notika maiznieku – darba devēju un darba ņēmēju – apspriede, 
kuras gaitā apsprieda abām pusēm svarīgus jautājumus, panākot vienošanos 
un pieņemot abpusēji izdevīgus lēmumus:

1) attiecībā uz svētdienas mieru tika panākta vienošanās, ka visās maiznīcās 
darbi ir jāizbeidz sestdienās, plkst. 6 no rīta, un tie jāatsāk svētdienas vakarā, 
plkst. 10, pirms tam norīkojot vienu cilvēku, kurš darbā ieradīsies 2 stundas 
agrāk, lai varētu veikt visus nepieciešamos sagatavošanas darbus. Pēdējais 
arī attiecīgi agrāk savu darbu atstāj;

2) attiecībā uz darba laika garumu vienošanās netika panākta, taču 
maiznīcas īpašnieki apņēmās strādniekus maiznīcās ilgāk par 10 stundām 
nenodarbināt un ievērot šajā laikā visus darba pārtraukumus. Strādnieki šo 
laiku pieprasīja samazināt  līdz 9 stundām;
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3) attiecībā uz darba grāmatiņām tika panākta vienošanās, ka visiem 
maiznīcu nodarbinātajiem strādniekiem obligāti izsniedzamas Darba 
ministrijas apstiprināta parauga darba grāmatiņas;

4) attiecībā uz strādnieku ieslēgšanu darbnīcās tika panākta vienošanās, 
ka tur, kur strādniekiem, tos ieslēdzot, pēc vajadzības nav iespējams atstāt 
darba telpas, ieslēgšana nav pieļaujama;

5) attiecībā uz maiznīcas iekārtu un higiēniski sanitārajiem apstākļiem 
maiznīcu darba telpas ir iekārtojamas tā: pirmkārt, ir jāierīko ventilācija; 
otrkārt, jāierīko strādnieku ģērbtuves; treškārt, telpas jāsakārto tā, lai tajās 
nebūtu caurvēja.42

Vienošanās slēdzēji nolēma, ka gan darba devēji, gan paši strādnieki 
līdzdarbosies panāktās vienošanās kontrolē, darba inspektoriem bez 
žēlastības saucot pie atbildības tos, kuri neievērotu likumu un uz tā pamata 
dibinātus šīs vienošanās noteikumus.43

Tomēr ar šo vienošanos maiznieku kustība nerimās. Jau 11. aprīlī Darba 
ministrijai tika iesniegta Rīgas Maizes cepēju arodbiedrības un Amatzeļļu 
slimo un bēru kases kopīgi sasauktās maiznieku masu sapulces rezolūcija. 
Sapulce pamatoti secināja, ka pieņemtais darba likums, kas stājās spēkā  
1922. gada 8. aprīlī, nav ticis attiecināts uz maiznīcās nodarbinātajiem 
strādniekiem. Likums paredzēja satoņu stundu ilgu darbadienu, bet maiznīcu 
strādnieki turpināja darbus vēl sešas stundas nakts laikā. Turklāt, kā liecina 
strādnieku aizpildīto anketu dati, dienas laikā maiznieki nodarbināti tikai 
36,8 % no kopējā darba laika, nostrādājot 12 stundas. Pārējie 63,2 % bija 
nakts darbs, kad maiznieki strādāja vēl 10 līdz 16 stundas.  Pastāvot šādai 
kārtībai, maiznieki pēc astoņām stundām nedrīkstēja pārtraukt darbu, jo 
tādā gadījumā viņi zaudēja savu darbavietu. Par nostrādātajām virsstundām 
strādnieki atalgojumu nesaņēma.

Sasāpējis bija arī jautājums par to, ka atsevišķi maiznīcu īpašnieki bija 
pasākuši ieslēgt savus darbiniekus maiznīcās. ”Visas dabīgās vajadzības 
maizniekiem ir jāizdara maiznīcā pēc saviem ieskatiem, tikt ārā no maiznīcas 
nav iespējams, jo durvis ir slēgtas. Maiznīcu telpas pa lielākajai daļai ir 
ārkārtīgi mazas, gaiss ir saspiests, liela daļa maiznīcu atrodas apakšzemes 
pagrabos. Tādās maiznīcās dzīvo kukaiņi, tārpi un dažādi dzīvnieki – 
netīrība pilnā mērā,” tika minēts rezolūcijā.44 Tā visa rezultātā maiznīcās 
pastāvēja antisanitāri apstākļi, kuru dēļ zaudētāja varēja kļūt visa sabiedrība, 
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jo izgatavojumi, kas ražoti antisanitāros apstākļos, veselības taupīšanas 
ziņā bija cilvēkam nelietojami.45 Ņemot vērā visu minēto, sapulce pieprasīja 
steidzamā kārtā pieņemt likumu, kas aizsargātu noteikumus par darbalaiku 
un likuma pārkāpējus sodītu ar bargu sodu, kā arī ieviest astoņu stundu 
darbadienu, pilnīgu svētdienas mieru, nakts darbu aizliegšanu, slēgt visas 
pagraba maiznīcas, kā arī slēgt visas tās maiznīcas, kuru telpas tiktu atzītas 
par nepiemērotām.46

Rezolūcija tika nodota arī Valsts prezidentam, un 1924. gada 2. jūnijā 
jautājuma apspriešanai bija paredzēta Saeimas Sociālās likumdošanas 
komisijas sēde. Tālāko sarunu risināšana pēc darba ministra rīkojuma tika 
uzticēta vecākajam darba inspektoram, kurš 2. jūnijā uzaicināja maizes cepēju 
aroda strādnieku pārstāvjus un viņu darba devējus uz kopīgu apspriedi.47

Līdzīgi organizēta bija jūrnieku darba ņēmēju kustība. Latvijas Jūrnieku 
un iekšējo ūdeņu braucēju savienības valde atzīmēja, ka 1924. gada janvārī  
Rīgas ostā notikušā jūrnieku streika iemesls bija nenormālie apstākļi 
attiecībās starp kuģu īpašniekiem un kuģu kapteiņiem, no vienas puses, 
un kuģu kalpotājiem jūrniekiem, no otras puses. Balstoties uz vecajām 
tradīcijām un paražām, kuģu kapteiņi un īpašnieki izturoties patvarīgi pret 
parastajiem jūrniekiem. Piemēram, netiek pildīti solījumi par atalgojumu 
par virsstundām, nepildīta vienošanās par pārtiku – to dodot vēl sliktāku un 
mazākos apmēros. Turklāt jūrniekiem uzdod tādus darbus, uz kādu veikšanu 
viņi nav līgti. Latvijas Jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju savienības valde 
savā darbībā vēlējās panākt, lai pie Darba ministrijas tiktu nodibināts sevišķs 
kuģniecības darba inspektora postenis, kur jūrnieki un iekšējo ūdeņu kuģu 
kalpotāji varētu griezties ar savām sūdzībām un kurš varētu uzstāties kā 
starpnieks konfliktu gadījumā, palīdzot tos atrisināt miera ceļā.48

Darba inspektori un strīdus jautājumu risināšanas gaita. Vislielākā 
nozīme strīdus jautājumu risināšanā un vienošanās panākšanā starp abām 
karojošajām pusēm – darba devējiem un darba ņēmējiem – bija darba 
inspektoriem. Darba inspektora amats bija pakļauts Darba ministrijai un 
atradās Darba ministrijas Darba aizsardzības nodaļas uzraudzībā.49

1924. gadā tika izstrādāta instrukcija darba inspektoriem,50 inspektora 
uzraudzībai pakļaujot visu algoto darbaspēku, kas nodarbināts uzņē-
mumos, iestādēs, saimniecībās vai pie privātām personām un uz kuru 
attiecas darba aizsardzības un apdrošināšanas likumi (Instrukcija, turpmāk 



154 BAIBA PAZĀNE

Instr., I. d., 1. p.). Inspektoru vispārīgie pienākumi paredzēja tiešu dalību 
konfliktu risināšanā, kas iesākušies starp strādniekiem un darba devējiem, 
kā arī ”palīdzēt nodibināt šķīrēju tiesas un samierināšanas kameras darba 
konfliktu izšķiršanai”51. Viņu redzeslokā bija arī tādi sadzīves jautājumi 
kā strādnieku sarakstu, darba grāmatiņu u. c. ar darba ņēmējiem saistītas 
dokumentācijas pārbaude, sieviešu, pusaudžu un bērnu darba noteikumu 
izpildes pārraudzīšana uzņēmumos, darbalaika, sanitāro un tehnisko darba 
apstākļu ievērošana, strādnieku ikdienas dzīves – dzīvokļu, pirts, slimnīcu 
un ambulanču –  sanitāro apstākļu ievērošana. Bez uzmanības netika atstāti 
arī nelaimes gadījumi darba vietās, strādnieku apdrošināšanas kārtība, 
statistikas veikšana, kā arī sociālā un darba apgāde.52

Lai izpildītu savus amata pienākumus, inspektoriem pēc iespējas biežāk 
bija jāveic apgaitas darba uzņēmumos, iestādēs, saimniecībās u. c. darba 
vietās, viņiem vajadzēja ”ņemt dzīvu dalību iestādēs un organizācijās, kuru 
mērķis ir darba aizsardzības veicināšana”53. Obligāti bija jāierodas savā 
apgaitas vietā vismaz divas reizes – pirmajā reizē viņam vajadzēja iepazīt 
konkrētās darba vietas darba apstākļus, lai noskaidrotu trūkumus, savukārt 
otrā reize bija paredzēta, lai novērotu iepriekš noteikto trūkumu novēršanu, 
kā arī lai kontrolētu dažādu rīkojumu pareizu izpildi (Instr., III. d., 6. p., 1., 
2. punkts).

Sevišķi jeb ārkārtas gadījumi bija nākamā reize, kad inspektoram bija 
jāierodas konkrētajā darba vietā. Tie varēja būt nelaimes gadījumi, darba 
konflikti, jautājumi par virsstundu darbu, sieviešu un pusaudžu darbu  
u. tml., arī apdrošināšanas maksu piedzīšana (Instr., III. d., 6. p., 3. punkts). 
Visa novērošanas gaita bija jāfiksē pierakstos, lai vēlāk savus novērojumus 
atspoguļotu Darba ministrijai adresētos pārskatos. Darba inspektoru 
sastādītie protokoli par pārkāpumiem darba aizsardzībā varēja kļūt par 
ierosinājumu tiesas procesam (Instr., 53. p.).54

Par darba inspektora svarīgo lomu un tā spēju vai nespēju atrisināt 
konfliktu darba vietā liecina, piemēram, streika risināšanas gaita 1927. gada 
12. jūlijā. Streiks šoreiz bija izcēlies a/s ”Baltijas Celulozes fabrika”. Tās filiāles 
Slokas II koku zāģētavas planku nesēji iesniedza prasību par algas tarifu 
maiņu. 13. jūlijā Slokas zāģētavā ieradās darba inspektors P. Snips. Sākumā 
vienošanās starp darba devēju un darbiniekiem tika panākta – strādnieki 
turpināja darbu uz iepriekšējā darba koplīguma noteikumu pamata. Taču jau 
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23. jūlijā iznākušais laikraksta ”Sociāldemokrāts” numurs ziņoja par streika 
atsākšanos, kā arī nepareizi norādīja uz darba inspektora nevēlēšanos ierasties 
notikuma vietā. Kā min pats P. Snips, jau tajā pašā dienā viņš atgriezies 
Slokas kokzāģētavā, bet vienošanos panākt šoreiz neizdevās. Kokzāģētavas 
administrācija noraidīja parakstītā koplīguma likumību un paziņoja, ka, ja 
strādnieki trīs dienu laikā neatkāpsies no savām prasībām un neatjaunos 
darbu zāģētavā, viņi visi tiks atlaisti no darba. Par spīti bailēm zaudēt darbu, 
strādnieki tomēr neatjaunoja darbu, un zāģētava tika slēgta uz nenoteiktu 
laiku.55 Darbs atjaunojās tikai 5. augustā. Streiks bija guvis daļēju uzvaru, jo 
streikojošo strādnieku alga tika paaugstināta par diviem procentiem.56

Vai ”Pirra uzvara”? Ar streiku palīdzību strādnieki varēja panākt 
sava stāvokļa uzlabošanu, kaut arī dažreiz uz īsu laiku, ja tika uzstādītas 
saprātīgas prasības un izdevīgā brīdī. Bet ne katru reizi streiki deva 
strādniekiem panākumus. Visvieglāk streikus varēja noorganizēt privātos 
uzņēmumos, kur no tā visvairāk cieta ražojumu un pakalpojumu patērētāji, 
tieši neskarot strādnieku intereses. Taču arī šajā gadījumā, kad strādnieki 
streikos svinēja uzvaru, patiesībā cieta sakāvi. 1924. gadā laikrakstā ”Latvis” 
kā piemērs bija minēti strādnieki kokrūpniecībā: ”Ar saviem vājiem 
tehniskiem līdzekļiem mūsu kokrūpniecībai nākas grūti konkurēt ar citām 
valstīm, jo koku apstrādāšana, kurā pārziņā ir dzīvais spēks, iznāk samērā 
ļoti dārga. Esam taču nonākuši jau tik tālu, ka dzelzceļa gulšņus iepērkam 
ārzemēs, ļaujot aizplūst mūsu zeltam pāri valsts robežām. Darbaspēka 
sadārdzināšanās kokrūpniecībā var novest, pirmkārt, pie šīs rūpniecības 
nozares sašaurināšanās un, otrkārt, pie mūsu eksporta samazināšanās, un 
sakarā ar to pie pasīvas bilances. Tie ir visi tādi faktori, kuri dara nelabvēlīgu 
iespaidu ne tikai uz kokrūpniecības strādniekiem un darba devējiem vien, 
bet arī uz visu valsts saimniecību.”57

Strādnieku uzvara streikā varēja nest zaudējumus pārējai sabiedrībai. 
Tā 1928. gada vasaras vidū notika tramvajnieku streiks, kur streikotāji 
pieprasīja 15 % algas pieaugumu. Streikotāji guva panākumus. Streikotāju 
sapulcē, kas notika tramvaja depo telpās pie Gaisa tilta, piedalījās arī  
1. rajona darba inspektors Eihvalds, kuram turpmākajās sarunās bija ļoti liela 
nozīme, kā arī Tramvaju direkcijas pārstāvji. Sarunu gaitā direkcija piekāpās 
10 % algas paaugstinājumam prasīto 15 % vietā, bet darba inspektors aicināja 
streikotājiem pārāk neaizrauties savās prasībās. Streika likvidēšanas sarunās 
iesaistījās arī Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš, kurš pirms sapulces bija 
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runājis ar streika vadītājiem un sapulces dalībniekiem uzsvēris, ka tramvaja 
kustība ir jāatjauno visdrīzākajā laikā. Pēc sarunām tika pieņemts lēmums 
par streika izbeigšanu uz šādiem noteikumiem: par nostreikotajām dienām 
tiks samaksāta alga 50 % apmērā, alga tiks paaugstināta par 10 %, sākot jau ar  
1. augustu, bet pirms lietu izmeklēšanas nevar atlaist nevienu no darbiniekiem 
un vainīgo lietas izskatīšanā ir jāpiedalās arī darbinieku pārstāvjiem.58 Par 
panākto vienošanos darba inspektora klātbūtnē darba devēju un streikotāju 
pārstāvji parakstīja arī attiecīgu aktu.59 Pēc streika izbeigšanās Tramvaju 
direkcija aizrādīja, ka prasības, kādas tramvajnieki panākuši, Tramvaju valde 
garantēja viņiem jau 27. jūlijā, t. i., pirms streika uzsākšanas. Neraugoties 
uz to, streiks sākās 28. jūlija rītā un tam nav bijis ne mazāko panākumu.60 
Taču visa tā rezultātā tramvajnieku streiks Rīgas pilsētai radīja ievērojamus 
zaudējumus. Streika dienās elektrības stacijas ieņēmumi samazinājās par 
Ls 5000, turklāt pilsēta zaudēja vairāk nekā Ls 5000 no biļetēm, kas netika 
pārdotas streika laikā.61

Vienlaikus ar tramvajnieku streiku 1928. gada vasarā notika arī ielu 
dzelzceļu strādnieku streiks. Dzelzceļnieki streikoja par to, lai pie viņu algas, 
kas bija vidēji Ls 126 tiku pielikti vēl Ls 14, t. i., lai algu paaugstinātu par 
15 %, ”lai būtu ērtāki dzīvot trīs cilvēku ģimenei”. Rīgas pilsētas valde bija 
pārliecināta, ka algu varētu paaugstināt par 10 %, nepaaugstinot braukšanas 
maksu, bet, ja algu paaugstinātu par 15 %, tad braukšanas maksa varbūt tiktu 
paaugstināta par vienu santīmu. Pieprasīts sīkāks aprēķina no Tramvaju 
direkcijas par to, vai un kādā mērā paaugstināma braukšanas maksa.62

Agrāk – naids un cīņa, tagad – labklājības valsts. Pēc 1934. gada 15. maija  
Kārļa Ulmaņa valsts apvērsuma attieksme pret streiku kustībām radikāli 
mainījās. Pirmkārt, notika ievērojamas pārmaiņas valdībā – ministrijas 
nomainīja kameru sistēma. Līdz ar šīm pārmaiņām Labklājības ministrija, 
kuras pārziņā bija viss, kas attiecās uz strādnieku un darba devēju attiecībām, 
beidza savu darbību. 1936. gada 11. maijā izveidoja Darba kameru, kuras 
ietvaros tika dibināts Darba aizsardzības birojs, kas tieši nodarbojās ar darba 
attiecību regulēšanu. Tā, piemēram, ar tā līdzdalību 1937. gada 15. maijā 
tika pieņemts Likums par strādnieku un darbinieku veselības aizsardzību 
uzņēmumos, izstrādājot attiecīgas instrukcijas. Tāpat liela uzmanība bija 
pievērsta arodbiedrībām un izstrādāts likumprojekts par kolektīvajiem 
darba līgumiem.63 1937. gada 1. augustā Darba inspekciju, kas Latvijā bija 
darbojusies 18 gadus, pārņēma Sabiedrisko lietu ministrija.64
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Ģenerālstreika novērtējums – ģenerālstreiks noticis 
galvenokārt tāpēc, ka strādāt bija aizliegts. Nesaprotami.
Pirmziemnieks: “Par don, sociāldemokrāta kungs! Mana 

mamma ir slima un nevar strādāt. Vai tas ir streiks?”
Biedrs: “Muļķi! Kas tad tas par streiku?”

Pirmziemnieks: “Nesaprotu, bet viņai tak no ārsta 
strādāt ir aizliegts!”

Svari. 1929. gada 25. oktobrī. Nr. 43

Otrkārt, 1938. gada 11. februārī tika pieņemts likums ”Par kārtību un 
sabiedrisko drošību valstī”. Viens no tā pantiem aizliedza streikus un 
lokautus, kā arī rīcību, kas pamudinātu uz tiem. Likuma pārkāpēji bija 
saucami pie atbildības pēc Sodu likuma vai administratīvā kārtā.65

K. Ulmaņa režīma ideoloģiskā jēga – parādīt Latvijas iedzīvotājiem 
un visai pārējai pasaulei, ka laiki pirms apvērsuma bija naida, sabiedrības 
šķelšanās un politisko cīņu pilni. Savukārt līdz ar 1934. gada 15. maiju beidzot 
ir iestājies ilgi gaidītais miers, tautas vienotība un valsts labklājība. Tāpēc 
streiks likās neiedomājama un pat neiespējama parādība šajā labklājības 
sabiedrībā. Tas atspoguļojās visās valdības vīru runās tajos pasākumos, kas 
kaut nedaudz saistījās ar strādnieku dzīvi un ikdienu. Tā 1936. gada 24. maijā 
Strādnieku svētkos Rēzeknē sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš savā runā 
norādīja, ka ”agrāk nonicināja tās strādnieku organizācijas, kas gāja ar valsts 
karogu priekšgalā. Agrāk bija naida un cīņas princips, likās, ka bez streikiem 
strādnieki nevar savu labklājību veicināt. Pagāja 2 gadi, un jūs redzat, ka 
vecie principi bijuši uz smiltīm dibināti. (..) nacionālā valdība pateica, ka 
strādnieki baudīs valsts aizsardzību, un kas gribēja strādnieku stāvokli dzīt 
uz leju, tie savu mērķi nesasniedza.”66 Līdzīgu domu ministrs pauda arī  
1938. gada 7. februārī, kad Rīgā notika Darba inspektoru konference: 
”agrāk tauta bija nogrupējusies dažādos sociālos un politiskos virzienos un 
savstarpējās cīņas izcīnīja ar politikas palīdzību. Tā bija cīņa starp kapitālu 
un darbu. Tagad darba attiecību kārtošana kļuvusi citāda. Agrāko cīņu 
veidi – streiki un lokauti, ar kuriem viena puse gribēja panākt savu interešu 
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apmierināšanu, – vairs nepastāv. Ja tagad notiek streiki, tad tam par iemeslu 
nav pastāvošā iekārta, bet gan jaunie apstākļi sociālo lietu kārtošanā. Visu 
jautājumu objektīvā kārtošana tagad piekrīt valsts varai. Darba inspektoriem 
jāuzrauga likums, kas nodrošina strādnieku tiesības, bet tai pašā laikā darba 
inspektori nedrīkst būt vienas puses interešu aizstāvji, bet viņiem jābūt 
objektīviem sekotājiem likumībai un jānovelk robežas, ja viena puse grib 
panākt savu taisnību uz otras puses rēķina.”67

Līdz ar režīma maiņu no Latvijas laikrakstiem pilnībā pazuda raksti, kas 
kaut nedaudz liktu nojaust, ka valstī varētu izraisīties streiks. Toties latviešu 
žurnālisti pilnībā nodevās streiku analīzei ārvalstīs. Īpaši liela uzmanība 
bija pievērsta streiku gaitai Francijā. Ik pa laikam laikrakstu lappusēs varēja 
lasīt rakstus par streiku kustībām Anglijā un ASV. Retāk pievērsās Ķīnas un 
Palestīnas streikotājiem. Netika aizmirsta un no uzmanības loka izslēgta arī 
Lietuva.

 Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms streikus bija pasludinājis par 
noziedzīgiem un nevēlamiem vispārēja miera un labklājības valstī, bet 20. gs.  
20. gadu Latvijā, īpaši 20. gadu sākumā, streiki izraisījās stihiski un impulsīvi 
cits pēc cita. Tas bija saprotams, jo kara postītajā zemē un valsts ekonomikā vēl 
joprojām valdīja haoss. Šie streiki gan nebija ilglaicīgi – vieni ilga tikai dažas 
stundas, citi ieilga līdz mēnesim un pat veselai sezonai. Tie nebija vardarbīgi 
un izpaudās kā nestrādāšana vai neierašanās darbā. 20. gadu vidū aktīvāk 
sāka darboties darbavietu arodbiedrības, 30. gadu sākumā tās jau izauga par 
vērā ņemamu spēku. Ar to bija jārēķinās darba devējiem turpmākajās sarunās 
ar saviem darbiniekiem. Lai gan arodbiedrības savā pārliecībā un darbībā 
centās piemēroties Francijas, ASV, Anglijas un citu valstu strādniecībai, ideāls 
tām bija Padomju Krievijas strādnieku kustība un cīņa. Tur streiku kustības 
līdzinājās viesulim. Taču salīdzinājumā ar Latvijas apstākļiem šī situācija 
nebija tik dramatiska. Izeja no konflikta tika panākta uz savstarpēju sarunu 
un vienošanās pamata.
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Baiba Pazāne

streikbewegung in lettland 
in den 1920er–1930er jahren

 In Lettland fanden Streiks vor allem in den größten Städten statt, wo es 
die größten Industriebetriebe sowie die meisten Arbeiter gab. In den meisten 
Fällen verliefen die Streiks in der Zwischenkriegszeit impulsiv, unorganisiert 
und ohne jegliche direkte Leitung. Vom Anfang der 1920er Jahre bis etwa 1928 
waren die Streiks wirtschaftlichen Charakters. In dieser Periode verlangten 
die Arbeiter in erster Linie die Erhöhung der Löhne und die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. Nach 1928, als die Vereinbarung zum Gesamtvertrag, 
der zwischen den Arbeitsgebern und den Gewerkschaften geschlossen 
werden sollte, erfolgte, gewannen die Streiks eine politische Färbung. Die 
Streikbewegung wurde in Lettland durch die linksorientierten Organisationen 
und Zeitungen sowohl finanziell als moralisch unterstützt. Nach dem 
Staatstreich von 1934 wurden Streiks als unerwünschte Erscheinungen durch 
bestimmte Gesetze und Forderungen seitens Staatsfunktionäre beseitigt. In 
Lettland, das als ein Friedens- und Wohlstandstaat gerühmt wurde, galten 
Streiks als eine verbrecherische Tätigkeit; der Streik als Begriff trat nun nur 
bei der Auswertung der Situation im Ausland vor.

Schlüsselwörter: Arbeitsgeber – Arbeitsnehmer, Arbeiter, Fabriken, Werke, 
Gewerkschaften, Streiks, Ministerium für Volkswohlstand, Arbeitsminis-
terium und Arbeitsminister, Arbeitsinspektion und Arbeitsinspektoren.
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