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latvijas valstiskuma atjaunošanas 
aktivitātes jēkabpilī (1988–1991)

publikācijā ir izmantoti Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā uzkrāto Jēkabpils rajona un pilsētas 
izpildkomitejas (padomes) un Jēkabpils rajona laikraksta “padomju Daugava” (“Brīvā 
Daugava”) publicētie materiāli, kuri aptver laika periodu no 1988. gada līdz 1991. gadam. 
Atlasītie dokumenti sniedz ziņas par Atmodas laika aktivitātēm Jēkabpilī, parāda vietējo varas 
orgānu attieksmi attiecībā  uz politiskajiem procesiem latvijā pēc neatkarības pasludināšanas. 
Atslēgvārdi: rezolūcija, aicinājums, protokols, lēmums, rīkojums.  

1988. gada vidū demokratizācijas procesi latvijā sasniedza augstu 
virsotni, nodibinājās pirmā demokrātiskā masu organizācija latvijas 
Nacionālā neatkarības kustība (lNNk), kā arī tika veikti priekšdarbi, lai 
izveidotu organizāciju, kas visplašākās tautas masas spētu apvienot cīņā 
par suverenitāti un garīgo atdzimšanu.

Atmodas norises aktivizējās arī Jēkabpils rajonā un pilsētā, notika protesta 
un represiju atceres mītiņi, sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas pasākumi. 
1988. gada 13. septembrī Jēkabpils rajona izpildkomiteja reģistrēja Vides 
aizsardzības kluba Jēkabpils rajona nodaļas statūtus,1 bet 14. septembrī 
notika lNNk Jēkabpils nodaļas dibināšanas sapulce, kas sākumā apvienoja 
55 biedrus.2 izveidotā Jēkabpils rajona latvijas tautas frontes (ltF) atbalsta 
grupa izvērsa aktīvu darbību, lai nodibinātu ltF rajona nodaļu. Oktobrī ar 
rajona tautas frontes atbalsta grupas līdzdalību Jēkabpilī tika organizēts 
mītiņš jautājumā par rajona rūpniecības uzņēmumu rekonstrukcijas un 
darbaspēka problēmām.3
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1988. gada 12. novembrī ar latvijas tautas frontes Jēkabpils rajona nodaļas 
nodibināšanu noslēdzās nodaļas pašorganizēšanās process.4 Daudzos rajona 
uzņēmumos, organizācijās un iestādēs bija izveidotas ltF atbalsta grupas, 
kurās apvienojās ap 3000 dalībnieku.5 Dibināšanas konferencē apsprieda 
tautas frontes turpmākās darbības pamatvirzienus, pieņēma vairākas 
rezolūcijas. par ltF rajona nodaļas priekšsēdētāju ievēlēja laikraksta “Cīņa” 
korespondentu Andri Grīnbergu.6

ievērības cienīgs notikums bija latvijas republikas proklamēšanas 
dienā sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana virs Jēkabpils mežrūpniecības 
saimniecības ēkas. karogs virs ēkas palika pastāvīgi, un tas bija pirmais šāda 
veida notikums pilsētā.7 Nākamajā gadā karogu uzvilka arī uz Jēkabpils 
rajona kultūras nama8 un citur.

1989. gadā un 1990. gada sākumā Jēkabpilī turpinājās politiskās 
aktivitātes. tautas frontes Jēkabpils nodaļa komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienās rīkoja sēru mītiņus un gājienus. Atceres pasākumi notika 
laukumā pie krustpils dzelzceļa stacijas. lNNk un latvijas Atdzimšanas 
partijas Jēkabpils nodaļas krustpils saliņā organizēja mītiņus molotova–
rībentropa pakta atcerei.9 pilsētā un rajonā sākās ielu un uzņēmumu 
nosaukumu maiņa. tā ar latvijas psr ministru padomes 1990. gada 15. 
janvāra lēmumu Jēkabpils rajona krustpils ciema kolhozs “Ļeņina karogs” 
tika pārdēvēts par kolhozu “krustpils”.10

ltF rajona Jēkabpils nodaļas Dome atbalstīja latvijas tautas frontes 
Domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājumu par latvijas suverenitāti ārpus 
psrs.11 Arī Jēkabpils rajona tautas pilsētas deputātu padomes deputāti 
iestājās par latvijas republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu. rajona 
padome 1990. gada 5. aprīļa sesijā aicināja latvijas psr Augstāko padomi 
jaunā sasaukuma pirmajā sesijā pasludināt latvijas neatkarību.12 par latvijas 
neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanu balsoja četri no pieciem 
Jēkabpils rajona ievēlētiem latvijas Augstākās padomes deputātiem.

pēc 1990. gada 4. maija rajona vietējie varas orgāni un sabiedriskās 
organizācijas iesaistījās latvijas republikas valsts varas atjaunošanas de facto 
procesā. ltF Jēkabpils novada nodaļu apvienības 4. konferencē pieņemtajā 
rezolūcijā “par pilsonību” tika formulēts, ka latvijas republikas pilsoņi ir 
tās personas, kuriem bija latvijas republikas pilsonība līdz 1940. gadam, 
un viņu pēcnācēji.13
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1990. gada rudenī latvijas neatkarībai naidīgas organizācijas (interfronte, 
latvijas komunistiskā partija u.c.) izdarīja politisku spiedienu uz latvijas 
republikas valdību, lai piespiestu to noslēgt savienības līgumu. šai sakarā 
Jēkabpils rajona tautas deputātu padome savā sesijā izteica attieksmi 
pret savienības līgumu, – tā atbalstīja latvijas republikas Augstākās 
padomes darbību republikas faktiskās neatkarības sasniegšanā un iebilda 
pret mēģinājumiem piespiest parakstīt savienības līgumu.14 Atbalstīts 
tika arī latvijas republikas Augstākās padomes lēmums par īpašas 
nozīmes milicijas vienības un psrs Bruņoto spēku noziedzīgas darbības 
nepieļaujamību latvijas republikā. lēmuma galvenais mērķis bija pievērst 
uzmanību psrs armijas un speciālo uzdevumu vienības nelikumīgai un 
vardarbīgai rīcībai.

1991. gada janvārī rajona un pilsētas iedzīvotāji piedalījās republikai 
svarīgu objektu aizsargāšanā rīgā. rajona padome pieņēma rezolūciju, 
kurā nosodīja latvijas komunistiskās partijas rīcību, lai pakļautu latvijas 
presi savai kontrolei,15 un akceptēja aicinājumu Jēkabpils rajonā dzīvojošiem 
karavīriem rezervistiem.16

Jēkabpils rajona iedzīvotāji atbalstīja latvijas republikas neatkarību arī 
1991. gada 3. marta aptaujā, par nobalsoja 31 899 iedzīvotāji jeb 80,2% no 
visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā.17 tas vēlreiz apliecināja viņu 
vēlmi dzīvot neatkarīgā, demokrātiskā valstī. 

1991. gada augusta puča laikā daudzu Jēkabpils uzņēmumu darba 
kolektīvi nosodīja apvērsuma organizētājus un atbalstīja beztermiņa 
streiku. Vietējie varas orgāni pauda pilnīgu atbalstu Augstākās padomes 
pieņemtajam likumam “par latvijas republikas valstisko statusu”.18 pēc 
puča izgāšanās Jēkabpils rajona padomes prezidijs nolēma pārņemt savā 
kontrolē latvijas komunistiskās partijas rajona komitejas, DOsAAF un 
VDk rajona nodaļas, kā arī kara komisariāta telpas un inventāru.19 

publikācijai ir izmantoti Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 
izpildkomitejas (padomes) un Jēkabpils pilsētas izpildkomitejas (padomes) 
dokumenti: sesiju un sēžu protokoli, dažādas rezolūcijas un iesniegumi, 
kā arī Jēkabpils rajona laikrakstā “padomju Daugava” (“Brīvā Daugava”) 
publicētie materiāli. Atlasītie dokumenti sniedz informāciju par Atmodas 
procesu norisēm Jēkabpilī, iepazīstina ar vietējo varas orgānu darbību pēc 
latvijas neatkarības atjaunošanas un 1991. gada augusta puča laikā.
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  1. dokuments
latvijas Nacionālās neatkarības kustības (lNNk)

dibināšanas sapulces protokols

sapulcē piedalās 65 cilvēki. sapulci vada Jānis kučinskis.
Dienas kārtība: 
1. Biedru uzņemšana lNNk Jēkabpils nodaļā.
2. lNNk Jēkabpils nodaļas padomes ievēlēšana. 

1.
lNkk Jēkabpils nodaļā iestājās 55 cilvēki, tai skaitā 13 pārstāvji no salas 

ciema padomes.
2.

Atbilstoši lNNk Jēkabpils nodaļas dalībnieku dzīves vietām tika 
vienbalsīgi ievēlēta padome 5 cilvēku sastāvā: 

1. Oļģerts liepiņš – dz. Gagarina ielā 41–37,
2. miervaldis Grigorjevs – dz. ābeļu c/p, “Dzintaros”,
3. Antons sudņiks – dz. salas c/p, Zaļā ielā 40,
4. Jānis kučinskis – dz. palejas ielā 16,
5. Antons Grebežs – dz. sporta ielā 3–1.

sapulces vadītājs:                  [paraksts]                               /Jānis kučinskis/
sapulces sekretārs: 
1988. gada 14. septembrī

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1152. l., 39. lp.

2. dokuments
latvijas tautas frontes konferencē

sestdien, 12. novembrī, notika latvijas tautas frontes rajona nodaļas 
dibināšanas konference. tās delegāti apsprieda mūsu turpmākā darba 
pamatvirzienus. konferencē piedalījās rakstniece marina kosteņecka, 
dzejnieks un publicists Viktors Avotiņš, mūsu novadnieks Dabas muzeja 
direktors Vilis krūmiņš. Visu garo darba dienu klāt bija un uz jautājumiem 
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1. att. latvijas Nacionālās neatkarības kustības (lNNk) dibināšanas sapulces 
protokols. 1988. gada 14. septembris. Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1152. l., 39. lp. 

144



lAtVijAs VAlstiskumA AtJAuNOšANAs AktiVitātes JēkABpilī

atbildēja partijas rajona komitejas pirmais sekretārs Arkādijs Vrubļevskis, 
rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Valdis lietavietis un Valsts drošības 
komitejas Jēkabpils nodaļas priekšnieks igors rogovs. Ciemos bija 
atbraukuši lietuvas pārbūves atbalsta kustības pārstāvji no rokišķu rajona 
un Visvaldis lācis no madonas rajona.

konferencē par ltF rajona nodaļas priekšsēdētāju ievēlēts laikraksta 
“Cīņa” korespondents Andris Grīnbergs, par viņa palīgiem ārsts lonards 
Augusts un kolhoza “Zīlāni” priekšsēdētājs kārlis pabērzs. [..]

Laikraksts “Padomju Daugava”, 1988. gada 15. novembrī
Jēkabpils ZVA, 400. f., 1. apr., 702. l., 85. lp.

3. dokuments

rezolūcija par ltF rajona nodaļas nodibināšanu

latvijas tautas frontes Jēkabpils rajona nodaļas dibināšanas konference 
atzīmē, ka tautas atmodas, patriotiskās un politiskās pārbūves atbalsta 
kustības rezultātā ir nodibināta latvijas tautas fronte.

latvijas tautas frontes atbalsta grupas ir izveidotas daudzos mūsu rajona 
uzņēmumos, organizācijās, iestādēs un lauku saimniecībās, ciemos un 
Aknīstes ciematā, Viesītes un Jēkabpils pilsētās un apvieno 3000 dalībniekus. 
konference uzskata, ka rajona nodaļas pašorganizēšanās process visumā ir 
noslēdzies.

saskaņā ar latvijas tautas frontes statūtu 22. pantu konference pasludina 
latvijas masu sabiedriski politiskās organizācijas – latvijas tautas frontes 
Jēkabpils rajona nodaļu par nodibinātu.

Laikraksts “Padomju Daugava”, 1988. gada 29. novembrī

4. dokuments

rezolūcija par migrācijas izbeigšanu

latvijas tautas frontes rajona nodaļa pilnīgi atbalsta latvijas tautas 
frontes kongresā pieņemto 8. rezolūciju “par migrācijas izbeigšanu”. 

rajona nodaļa uzskata šo jautājumu par īpaši aktuālu arī Jēkabpils 
pilsētā un rajonā, kur joprojām notiek nepārdomāta, ekstensīva rūpniecības 
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attīstība, neskatoties uz ierobežotiem vietējā darbaspēka resursiem, tādējādi 
kavējot arī rajona lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. 

ltF rajona nodaļa aicina partijas rajona komiteju un rajona izpildkomiteju 
nepieļaut tiltu dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas ražošanas bāzes 
paplašināšanu, kā arī prasa uzņēmumos produkciju ražot, kā arī palielināt 
tās izpildi, pielietojot tikai intensīvās ražošanas metodes, nepaplašinot 
darbaspēka izmantošanu un optimatizējot tā sadalījumu starp rajona 
uzņēmumiem, prioritāti piešķirot lauksaimniecībai. 

ltF rajona nodaļas prasa risināt jautājumu, lai nepieļautu kriminālsodīto 
personu ieplūšanu rajonā pēc soda izciešanas no citām republikām, kā arī 
informēt sabiedrību par to, kā šis jautājums praktiski tiek realizēts. 

ltF rajona nodaļa aicina visas atbalsta grupas un dalībniekus iesaistīties 
sabiedriskā kontrolē par imigrācijas izbeigšanu savos darba kolektīvos un 
visus faktus, kas ir pretrunā ar ltF kongresa rezolūciju, nodot atklātībai un 
organizēt akcijas to novēršanai.

ltF rajona nodaļa prasa regulāri publicēt pilnīgu informāciju par 
migrācijas procesiem un demogrāfisko situāciju rajonā. 

Laikraksts “Padomju Daugava”, 1988. gada 29. novembrī

5. dokuments

latvijas tautas frontes Jēkabpils mežrūpniecības saimniecības 
nodaļas konferences protokols 

Jēkabpilī, 1988. g. 19. novembrī

ltF Jēkabpils mrs nodaļas pagaidu līdere A. Ūdre ziņo par nodaļas 
pašorganizēšanās procesu un veikto darbu laika posmā no 1988. g. 15. 
septembra līdz 18. novembrim.

Norāda, ka šī g. 18. novembrī, atzīmējot latv. psr republikas neatkarības 
atzīšanas un latvijas valstiskuma proklamēšanas dienu, ko atzina V. i. Ļeņina 
valdība 1918. g. 18. novembrī, un sakarā ar ltF Jēkabpils mrs nodaļas 
dibināšanas konferenci, virs mrs administratīvās ēkas tika pacelts s a r k a n-    
b a l t s a r k a n a i s   k a r o g s. 

Aicina dzīvot, strādāt un cīnīties tā, lai droši, brīvi un priecīgi ik dienas 
varētu  pacelt acis uz šo svēto karogu, būtu cienīgi to darīt. 
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ierosina sarkanbaltsarkano karogu virs mrs ēkas atstāt pastāvīgai 
palikšanai. Jēkabpils pilsētas ģerbonī ir attēloti egle un lūsis. mežs ir viena 
no lielākajām tautas bagātībām. tādēļ mežrūpsaimniecības administratīvā 
ēka pilnīgi pamatoti varētu būt tā vieta, kur pastāvīgi plīvo latviešu tautas 
nacionālais karogs. Bez tam šajā ēkā atrodas ltF Jēkabpils mrs nodaļas 
darbības koordinācijas centrs. 

piebilst, ka citur mūsu pilsētā uz pastāvīgu palikšanu šis karogs 
nav pacelts un faktiski pagaidām  nav kur pacelt. Virs mrs kapitālās 
administratīvās ēkas Daugavas krastā latviešu nacionālais karogs plīvo 
skaisti, Jēkabpils mrs ir ļoti latvisks uzņēmums un tajā patreiz ir skaitliski 
vislielākā ltF nodaļa. 

konferences dalībnieki, atklāti balsojot, nolemj:
Atstāt sarkanbaltsarkano karogu virs Jēkabpils mežrūpniecības 

saimniecības administratīvās  ēkas pastāvīgai palikšanai. 

konferences vadītājs                         [paraksts]                         G. krecers 
protokoliste                                        [paraksts]                         r. kielbicka

Jēkabpils ZVA, 400. f., 1. apr., 702. l., 85. lp.

6. dokuments

latvijas tautas frontes rajona nodaļas 
Domes rezolūcija 

Apzinoties, ka ltF iestājas par nākotnes latviju kā neitrālu, demo-
krātisku, tiesisku valsti, ltF rajona nodaļas dome izsaka savu pārliecību 
par to, ka šī mērķa sasniegšanai izmantojamas gan parlamentāras cīņas 
formas, gan tiešas tautas gribas izpausmes. tā būs cīņa par tādām juridiskām 
garantijām, kas ļautu latvijas tautai pašai izvēlēties turpmākos šīs suverēnās 
republikas attīstības politiskos un ekonomiskos ceļus. 

ltF rajona nodaļas Dome nolemj: pilnībā atbalstīt ltF Domes valdes 
aicinājumu visiem ltF biedriem un iestājas par šādu suverenitātes 
koncepciju. 

   De iure pastāvošās latvijas republikas valstiskuma atjaunošana, panākot 
okupācijas pakta atzīšanu psrs valdībā un okupācijas statusa piešķiršanu 
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okupētai teritorijai, vienojoties par pakāpenisku un plānveidīgu okupācijas 
režīma demontāžu saskaņā  ar Ženēvas 1949.gada konvenciju un citām 
starptautisko tiesību normām. 

 šāda suverenitātes koncepcija iekļaujama ltF programmā. 
      ltF rajona nodaļas dome 

      pieņemta domes sēdē 1989. gada 21. jūnijā

Laikraksts “Padomju Daugava”, 1989. gada 8. jūlijā

7. dokuments

Baltijas kara apgabala virspavēlniekam F. kuzminam
latvijas psr kultūras komitejai 

Jēkabpils pilsētas izpildkomitejai 

latvijas tautas frontes Jēkabpils rajona nodaļas Domes 
rezolūcija par krustpils pili

pievienojoties latviešu biedrības prasībai atdot latvijas tautai rīgas 
latviešu biedrības namu, kurš pašlaik pieder Baltijas kara apgabalam, ltF 
rajona nodaļas Dome pieprasa: atdot tautai republikas nozīmes arhitektūras 
pieminekli krustpils pili, kas pašlaik atrodas Baltijas kara apgabala rīcībā. 
uzskatām, ka krustpils pils saglabāšana, sakopšana un tai pieguļošās vides 
sakārtošana nav iespējama, ja šī pils tautai nav pieejama. krustpilij jāatgūst 
tās vēsturiskā seja un savi īstie saimnieki – latvijas tauta.

Laikraksts “Padomju Daugava”, 1989.gada 22.augustā

8. dokuments

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas 
rīkojums Nr.40- r “par sēru mītiņu krustpilī”

Jēkabpilī, 1990. gada 20. martā

1. Atļaut latvijas tautas frontes Jēkabpils nodaļai sarīkot sēru mītiņu 
1990. gada 25. martā laukumā pie krustpils dzelzceļa stacijas no plkst. 15.00 
līdz plkst. 16.00. 

2. uzdot iekšlietu nodaļai, krustpils dzelzceļa stacijas milicijai kopā ar 
latvijas tautas frontes Jēkabpils nodaļu nodrošināt sabiedrisko kārtību 
mītiņa laikā, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina kustības 
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drošību gājiena laikā no krustpils stacijas līdz piemiņas akmenim rīgas 
ielā.

izpildkomitejas priekšsēdētājs                [paraksts]                   m. rupmejs 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1380. l., 64. lp. 

9. dokuments

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 19. sasaukuma
3. sesijas “Attieksme par neatkarīgas latvijas valstiskuma 

atjaunošanu”

Jēkabpilī, 1990. gada 5. aprīlī 

1918. gada 18. novembrī tika proklamēta neatkarīga valsts – latvijas 
republika. latvija kļuva par līdztiesisku locekli pasaules valstu saimē.

1940. gadā psrs un Vācijas impēriskās politikas rezultātā latvija zaudēja 
neatkarību un tika nelikumīgi iekļauta padomju savienības sastāvā. 

politiskā diktatūra un administratīvā patvaļa nostādījusi latviju 
nacionālās ekonomiskās un ekoloģiskās krīzes priekšā. 

realizējot latviešu tautas pašnoteikšanās tiesības un vienlaicīgi veicinot 
latvijā dzīvojošo minoritāšu nacionālo kultūru attīstību, kā arī nodrošinot 
cilvēka tiesībām atbilstošus dzīves apstākļus visām latvijā dzīvojošajām 
tautībām, Jēkabpils rajona tautas deputātu padome veicinās latvijas 
atdzimšanu un neatkarīgas latvijas valsts – latvijas republikas valstiskuma 
atjaunošanu parlamentārā ceļā.

Jēkabpils rajona tautas deputātu padome aicina latvijas psr Augstākās 
padomes jaunā sasaukuma pirmajā sesijā pieņemt likumdošanas aktus par 
latvijas republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu. 

padomes priekšsēdētājs                         [paraksts]                      J. mūrnieks 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1360. l., 98. lp.
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2. att. Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 1990. gada 5. aprīļa 
19. sasaukuma 3. sesijas izteiktā “Attieksme par neatkarīgas latvijas 

valstiskuma atjaunošanu”. Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1360. l., 98. lp. 
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10. dokuments

ltF Jēkabpils novada nodaļu apvienības 4. konferences
rezolūcija “par pilsonību”

latvijas psr Augstākā padome ar 1990. gada 4. maija Neatkarības 
deklarāciju atzinusi latvijas republikas de iure eksistenci un tās satversmes 
juridisko spēkā esamību. 

uzskatām, ka latvijas republikas pilsoņi ir personas, kurām ir lr 
pilsonība līdz 1940. gada 17. jūnijam, un to pēcnācēji. Vadoties no šī kritērija, 
jānosaka personu loks, kuras piedalās saeimas vēlēšanās, to precizējot 
saeimas vēlēšanu pagaidu likumā.

tiesīgi pieņemt jaunu likumu par pilsonību, kā arī piešķirt lr pilsonību 
konkrētām personām ir tikai lr konstitucionālie institūti pēc lr atjaunošanas 
de facto. 

pieprasām lr Ap deputātiem: 
- atzīt par spēkā neesošu visā latvijas teritorijā un attiecībā uz visām 

personām (lr pilsoņiem uz 1940. gada 17. jūniju un to pēcnācējiem) psrs 
1940. gada 7. septembra dekrētu; 

- sarunās ar psrs risināt jautājumu par psrs pilsoņu brīvprātīgu 
repatriāciju uz padomju savienību; 

- pilsonības un vēlēšanu jautājumu izlemšanā sadarboties ar lr pil-
soņu kongresu.  

Laikraksts “Brīvā Daugava”, 1990. gada 29. septembrī

11. dokuments 

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas
rīkojums Nr. 238–r “par pieminekļa pārvietošanu”

Jēkabpilī, 1990. gada 26. novembrī 

1. pamatojamies uz Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 
sasaukuma sesijas lēmumu demontēt Ļeņina pieminekli Jēkabpilī sarkano 
strēlnieku laukumā. 

2. Demontāžu veikt organizācijai “lauku celtnieks” (e. Dreija). 
3. Demontēto pieminekli pārvietot glabāšanai uz “lauktehnikas” 

teritoriju. 
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4. rajona izpildkomitejas iekšlietu daļai (J. Fokins) kopīgi ar brīvprātīgo 
kārtības sargu štābu (A. eglītis) nodrošināt sabiedrisko kārtību demontāžas 
laikā. 

5. Demontāžu sākt 27.11.90. plkst. 9.00. 

 izpildkomitejas priekšsēdētājs                    [paraksts]        m. rupmejs 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1381. l., 200. lp.

12. dokuments 

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 19. sasaukuma 8. sesijas 
lēmums “par attieksmi pret savienības līgumu” 

Jēkabpilī, 1990. gada 14. decembrī 

Balstoties uz latviešu tautas vēsturiskajām tiesībām un tās gribu, latvijas 
republikas Augstākā padome pieņēmusi lēmumu par latvijas neatkarības 
atjaunošanu un kopā ar ministru padomi konsekventā likumdošanas 
darbā, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām veido tās reālos tiesiskos, 
ekonomiskos, politiskos pamatus.

psrs valdība nav atsaukusies latvijas republikas valdības aicinājumam 
rīkot sarunas par latvijas valstiskās neatkarības atzīšanu un līdztiesīgām 
starpvalstu attiecībām. tā vietā centrs mēģina bloķēt mūsu tirdznieciskos 
un ekonomiskos sakarus gan ar psrs republikām, gan citām valstīm un šādi 
destabilizēt latvijas ekonomiku, kā arī izmanto savas centralizētās varas 
struktūras republikā, lai iejauktos mūsu valsts iekšējās lietās. tādēļ šajā 
latvijas neatkarībai tik nozīmīgajā brīdī, kad mums ar varu tiek uzspiesta 
savienības līguma parakstīšana, rajona tautas deputāti nolēma: 

1. Ar pilnu apzinības un atbildības sajūtu atbalstām latvijas 
republikas Augstākās padomes un ministru padomes darbību 
republikas faktiskās neatkarības sasniegšanai. 
2. pakļaujamies vienīgi likumīgi ievēlētajai latvijas republikas 
Augstākajai padomei un tās izveidotajai valdībai un pildām vienīgi 
latvijas republikas likumus un lēmumus. 
3. uzsveram, ka latvija nekad nav iestājusies padomju savienībā, bet 
ir okupēta un anektēta. 
4. kategoriski iebilstam pret mēģinājumiem piespiest Baltijas 
republikas parakstīt savienības līgumu, izmantojot militāros draudus 
un ekonomisko spiedienu, prezidenta pārvaldi. 
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5. pieprasām latvijas republikas valdībai nepiedalīties savienības 
līguma sagatavošanā un neparakstīt to. 
6. iebilstam pret psrs Bruņoto spēku iejaukšanos republikas iekšējās 
lietās un uzskatām, ka nekavējoties nepieciešams noslēgt starpvalstu 
līgumus starp latvijas republiku un psrs par psrs armijas statusu 
latvijā, ieskaitot arī militārpersonu un viņu ģimenes locekļu sociālo 
nodrošināšanu. 

rajona padomes priekšsēdētāja           [paraksts]                   s. šimfa 

  Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1363. l., 38. lp.

13. dokuments

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes rezolūcija 
“Attieksme pret notikumiem preses namā”

Jēkabpilī, 1991. gada 10. janvārī
Jēkabpils rajona tautas deputātu padome uzskata par pareizu latvijas 

republikas Augstākās padomes 1990. g. 30. maija lēmumu par preses 
nama atgriešanu latvijas republikai un latvijas tautai. kategoriski nosoda 
komunistiskās partijas organizētās akcijas, kuras vērstas uz latvijas preses 
pilnīgu pakļaušanu kp kontrolei. 

Jēkabpils rajona tDp nosoda bijušā Jēkabpils rajona kp komitejas 1. 
sekretāra Arkādija Vrubļevska nedemokrātisko rīcību – ar bruņotas varas 
palīdzību mēģināt pakļaut latvijas presi kp kontrolei. 

A. Vrubļevskis, kas bija ievēlēts Jēkabpils rajona tDp par deputātu, 
nav piedalījies Jēkabpils rajona deputātu sesijās (izņēmums 1 reizi). tātad 
gandrīz gadu nav pildījis deputāta pienākumus, nav bijis spējīgs, vai arī 
nav vēlējies to darīt. 

Aicinām deputātus un vēlētājus izteikt savu attieksmi pret šādu A. 
Vrubļevska rīcību. 

rezolūcija pieņemta Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 
19.sasaukuma 10. sesijā šī gada 10. janvārī. 

rajona padomes priekšsēdētāja                 [paraksts]                  s. šimfa 
Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1394. l., 32. lp. 
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14. dokuments 

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes aicinājums 
“Jēkabpils rajonā dzīvojošiem karavīriem – rezervistiem”

Jēkabpilī, 1991. gada 10. janvārī 
latvijas republikas Augstākā padome 1990. gada 15. maijā, pamatojoties 

uz latvijas psr konstitūcijas (pamatlikuma) 61. pantu, pieņēma lēmumu 
“par latvijas iedzīvotāju karaklausību”. tajā noteikts, ka pārejas periodā 
psrs likums “par vispārējo karaklausību” ir spēkā attiecībā uz tiem 
pilsoņiem, kuri izteikuši vēlēšanos pildīt dienestu psrs Bruņotajos spēkos. 
psrs likums “par vispārējo karaklausību” paredz pildīt kā aktīvo, tā 
rezerves dienestu. 

Jūsu jaunākajiem brāļiem un dēliem ir izvēles tiesības un iespējas pildīt 
alternatīvo (darba) dienestu, ja viņi nevēlas dienēt psrs Bruņotajos spēkos. 
lēmuma “par latvijas iedzīvotāju karaklausību” pirmais pants dod tiesības 
izdarīt izvēli arī tiem, kuri patreiz pilda dienestu psrs Bruņoto spēku 
rezervē.

Aicinām tos rezerves kareivjus, matrožus, seržantus, staršinas, 
praporščikus un rezerves virsniekus, kuri nevēlas turpmāk pildīt rezerves 
dienestu psrs Bruņotajos spēkos, izdarīt brīvu izvēli un pieteikties dienēt 
alternatīvajā rezervē. iesniegumus lūdzam iesniegt rajona izpildkomitejas 
alternatīvā (darba) dienesta komisijā Jēkabpilī, Brīvības ielā 116. 

lai nodrošinātu to republikas iedzīvotāju tiesisko aizsardzību, kuri 
atteikušies no dienesta psrs Bruņotajos spēkos, kā arī no dienesta to rezervē, 
latvijas republikas Augstākā padome 1990.gada 15.maijā pieņēma likumu 
“par grozījumiem un papildinājumiem dažos latvijas psr likumdošanas 
aktos”, ar kuru no administratīvo pārkāpumu kodeksa izslēdza pantus: 
199.1, 199.2, 199.3, 199.4, 199.5, 199.6, 200. un 201., kuri paredzēja atbildību 
par izvairīšanos no karadienesta, kā arī izslēdza no latvijas psr 
kriminālkodeksa 75. pantu (izvairīšanās no mobilizācijas iesaukuma), 194. 
pantu (karaklausībai pakļautas personas izvairīšanās no militārām vai 
pārbaudes apmācībām un no kara uzskaites). 

Aicinājums pieņemts Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 19. 
sasaukuma 10. sesijā šī gada 10. janvārī. 

rajona padomes priekšsēdētāja                   [paraksts]               s. šimfa 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1394. l., 31. lp.
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15. dokuments 

Jēkabpils rajona aptaujas komisijas protokols par latvijas 
republikas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem 1991. gada 3. martā 

pamatojoties uz iecirkņu aptauju komisiju protokoliem par aptaujas 
rezultātiem, aptaujas komisija konstatē: 

1. Aptaujas dalībnieku kopskaitu rajonā, pilsētā, pilsētas rajonā  44 102 
2. Aptaujas biļetenus saņēmušo aptaujas dalībnieku skaitu          39 899 
3. Aptaujā piedalījušos aptaujas dalībnieku skaitu                         39 771
4. Aptaujas jautājums: 
Vai jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu latvijas 

republiku? 
5.  par atbildi “Jā” nodoto balsu skaitu                                              31 899 
6.  par atbildi “Nē” nodoto balsu skaitu                                               7481
7.  par nederīgiem atzīto biļetenu skaitu                               423 – 32 =391
komisijas priekšsēdētājs          krūmiņš m. p.  [paraksts] 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks      šapkins  s. V.  [paraksts] 
komisijas sekretārs                              Ždanoka  A. A.  [paraksts] 
komisijas locekļi                                  Afanasjeva A. J.   [paraksts] 
                                                              Aleksejevs p. p.  [paraksts] 
                                                              Brūveris J. k.  [paraksts] 
                                                              leitāne m. J.   [paraksts] 
                                                              miseviča A. m.  [paraksts] 
                                                              Ņeverova s. p.  [paraksts] 
                                                              reinfelds A. p.  [paraksts] 
                                                              sperga A. p.  [paraksts]
                                                              tanajevs G. V.      
                                                              Vilkāja  V. e.  [paraksts] 

1991. gada 3. martā  

                           Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1421. l., 1., 2. lp.
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16. dokuments 

Jēkabpils pilsētas tautas deputātu padomes 20.sasaukuma 9. ārkārtējās 
sesijas rezolūcija 

1991. gada 20. augustā 
Nekonstitucionāli izveidotā psrs ārkārtējā stāvokļa komiteja naktī no šī 

gada 18. uz 19. augustu deklarējusi varas pārņemšanu psrs un arī latvijā 
un psrs prezidenta Gorbačova atstādināšanu no amata. 

Jēkabpils pilsētas deputātu padome nosoda minētā apvērsuma 
organizētājus, izpildītājus un atbalstītājus un paziņo, ka nepakļausies šādam 
nelikumīgam veidojumam – ārkārtējā stāvokļa komitejai, kurai nav nekādu 
varas pilnvaru latvijas republikas teritorijā. Vienīgais likumīgais valsts 
varas orgāns latvijā ir latvijas republikas Augstākā padome un valdība – 
latvijas republikas ministru padome.

pievienojamies lr Ap prasībai pārtraukt latvijas televīzijas, radio, 
telegrāfa un citu vardarbīgi ieņemto objektu okupāciju līdz šī gada 21. 
augustam plkst. 6.00.

     Atbalstām vispārējā beztermiņa politiskā streika sākšanu ar 21. augustu 
šīs prasības neizpildīšanas gadījumā. 

Jēkabpils pilsētas tautas deputātu padome           [paraksts]
Jēkabpils ZVA, 400. f., 1. apr., 742. l., 118. lp.

17. dokuments 

Jēkabpils garnizona priekšnieka s. Hvalinska aicinājums pilsoņiem, 
iestādēm un organizācijām 

Valsts pārdzīvo kritiskas dienas. Varas krīze atstāj ietekmi uz ekonomiku, 
sabiedriski politisko un sociālo cilvēka stāvokli. šajā smagajā, pretrunu 
pārpilnajā laikā Jēkabpils garnizona daļas paliek uzticīgas psrs konstitūcijai 
un karaklausības ar plānoto kaujas sagatavošanas darbu. 

Aicinām visus Jēkabpils pilsoņus, strādniekus, zemniekus, strādājošo 
inteliģenci uzturēt darba disciplīnu un kārtību, paaugstināt ražošanas 
līmeni. tos, kas uzstājas pa vietējo radiotranslācijas tīklu, lūdzu objektīvi 
atspoguļot sabiedriski politisko situāciju, nevis nodarboties ar kūdīšanu 
pret militārpersonām un viņu ģimeņu locekļiem. 
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3. att. Jēkabpils pilsētas tautas deputātu padomes 1991. gada 20. augusta 
20. sasaukuma 9. ārkārtējās sesijas rezolūcija. 

Jēkabpils ZVA, 400. f., 1. apr., 742. l., 118. lp. 
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pilsoņiem, iestādēm un organizācijām rekomendēju nodot visus 
nelikumīgi glabātos šaujamieročus, munīciju, spridzekļus, kara tehniku un 
citu bruņojumu. 

Visiem, kas vēlas dzīvot un strādāt mierīgos un drošos apstākļos, 
kam nav pieņemami asiņaini starpnacionālie konflikti un kas iestājas par 
demokrātiskajiem procesiem, ir stigri jāievēro likumība un kārtība. 

s. Hvalinskis, 
Jēkabpils garnizona priekšnieks 

Laikraksts “Brīvā Daugava”, 1991. gada 22. augustā

18. dokuments 

Jēkabpils pilsētas tautas deputātu padomes aicinājums 

Nolasīts radio uzrunā 1991. gada 21. augustā, plkst. 8.00
Atbalstot latvijas republikas valdības aicinājumu uz beztermiņa 

vispārējo politisko streiku, ja līdz šī gada 21.08. plkst. 6.00 netiks atbrīvoti 
latvijā okupētie objekti: televīzija, radio, telegrāfs un citi, aicinām visu 
Jēkabpils pilsētas uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbiniekus sākt 
beztermiņa vispārējo politisko streiku ar šī gada 21. augustu. 

lai krasi nepasliktinātu iedzīvotāju dzīves apstākļus un apgādi, lūdzam 
nestreikot medicīnas, sakaru, avārijas un kārtības sargāšanas dienestus, kā 
arī ar pārtikas ražošanu un apgādi saistīto uzņēmumu darbiniekus.

Atgādinām, ka streiks ir darbinieka atrašanās darba vietā, neveicot darba 
pienākumus. 

Jēkabpils pilsētas tDp valdes priekšsēdētājs      [paraksts]         V. Dābols
sekretāre                                                          [paraksts]         A. rozenberga 

Jēkabpils ZVA, 400. f., 1. apr., 742. l., 119. lp.
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19. dokuments 

Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu Jēkabpils elektrisko tīklu rajona 
strādājošo sapulces 1991. gada 22. augusta 

rezolūcija 

sapulcē piedalās 31 strādājošais 
sapulci vada – A. Dilbeks 
protokolē – t. erte 
Jēkabpils elektrisko tīklu rajona kolektīvs pilnīgi atbalsta lr Ap un 

valdības lēmumus un pieprasa: 
1. izteikt līdzjūtību psrs apvērsuma laikā cietušiem un bojā gājušo 

ģimenēm.
2. izteikt pateicību visiem labas gribas cilvēkiem, kas piedalījās un 

sekmēja apvērsuma novēršanu latvijas republikā.
3. Veikt visus iespējamos pasākumus, lai neitralizētu un sauktu pie 

atbildības par padarītiem noziegumiem OmON bandu latvijas republikā.
4. saukt pie atbildības visas tās organizācijas un to vadītājus, kuri 

piedalījās un organizēja  militāro apvērsumu latvijas republikā.
rezolūcija pieņemta vienbalsīgi.
sapulces vadītājs                                [paraksts]                           A. Dilbeks 
protokoliste                                        [paraksts]                           t. erte 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1398. l., 35. lp.

20. dokuments

Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 19. sasaukuma 14. sesijas 
lēmums “par politisko situāciju republikā”

Jēkabpilī, 1991. gada 22. augustā  
Jēkabpils rajona tDp pilnībā atbalsta latvijas republikas Augstākās 

padomes šī gada 21. augustā pieņemto latvijas republikas neatkarības 
pasludināšanu.

sakarā ar psrs valsts militārā apvērsuma mēģinājumu, kura laikā 
arī latvijas republikā norisinājās antikonstitucionāla rakstura darbība, 
pieprasām latvijas republikas Augstākajai padomei: 

1) nekavējoties vērsties pie psrs valdības, lai psrs militārā apvērsuma 
organizatorus sauktu pie atbildības;

159



pēteris klišs

4. att. Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes 1991. gada 22. augusta 
19. sasaukuma 14. sesijas lēmums “par politisko situāciju republikā”. 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1398. l., 17. lp. 
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2) nekavējoties saukt pie atbildības puča organizatorus un atbalstītājus 
latvijas republikas teritorijā; 

3) nekavējoties atbruņot lr atrodošās OmON vienības un saukt pie 
atbildības bandītus; 

4) panākt sarunās  ar psrs valdību psrs karaspēka izvešanu no latvijas  
republikas;

5) izmeklēt sabiedrisko organizāciju, sabiedriski politisko organizāciju 
un partiju līdzdalību militārā apvērsuma sagatavošanā, realizēšanā un 
atbalstīšanā  latvijas republikā;

6) pasludināt pskp, lkp latvijas republikā ārpus likuma un pārtraukt 
tās visu veidu darbību; 

7) nekavējoties uzlikt arestu pskp īpašumam;
8) nekavējoties pārtraukt lpsr prokuratūras darbību; 
9) pieprasīt psrs segt visus lr militārā apvēsuma laikā nodarītos 

zaudējumus; 
10) pieprasīt vispusīgu materiālo nodrošinājumu bojā gājušo ģimenēm 

no psrs budžeta;
11) griezties pie ANO un starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības 

organizācijām ar lūgumu par Baltijas valstu drošības garantēšanu;
12) pārtraukt psrs Valsts drošības komitejas turpmāko darbību 

latvijas republikā un risināt jautājumu par lr aizsardzības institūciju 
izveidošanu. 

rajona tautas deputātu 
padomes priekšsēdētāja                                       [paraksts]              s. šimfa 

Jēkabpils ZVA, 510. f., 1. apr., 1398. l., 17. lp.
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Pēteris Klišs

aktivitäten zur wiederherstellung der staatlichen 
unabhängigkeit lettlands in jēkabpils (1988–1991)

in der mitte des Jahres 1988 wurden in der stadt und im rayon 
Jēkabpils – ebenso wie in der ganzen republik lettland – die prozesse zur 
Demokratisierung aktiviert. Am 13. september wurden im exekutivkomitee 
des rayonsowjets Jēkabpils die statuten der im rayon Jēkabpils  gegründe-
ten Abteilung des umweltschutzklubs registriert. Am 14. september aber 
fand die Gründungsversammlung der Jēkabpils-Abteilung der Nationalen 
unabhängigkeitsbewegung lettlands statt.

Am 12. November 1988 wurde im rayon Jēkabpils eine Abteilung der 
lettischen Volksfront gegründet. in zahlreichen unternehmen, instituti-
onen und Behörden wurden Gruppen zur unterstützung der Volksfront 
gebildet, die etwa 3000 mitglieder zählten.

Die politischen Aktivitäten wurden in Jēkabpils 1989 und auch zu An-
fang des Jahres 1990 fortgesetzt. Die Jēkabpils-Abteilung der Volksfront 
veranstaltete an Gedenktagen für die Opfer des kommunistischen Geno-
zids trauermeetings und -züge, die Jēkabpils-Abteilungen der Nationalen 
unabhängigkeitsbewegung und der Wiedergeburtspartei lettlands aber – auf 
dem krustpils-Holm – meetings zum Jahrestag des molotow-ribbentrop-
paktes.
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Nach dem 4. mai 1990 beteiligten sich örtliche Verwaltungsbehörden 
und ehrenamtliche Organisationen an der Wiederherstellung des unabhän-
gigen staates lettland  de facto.

im Januar 1991 nahmen einwohner der stadt und des rayons Jēkabpils 
an der Verteidigung strategisch wichtiger Objekte lettlands in riga teil; in 
der am 3. märz 1991 veranstalteten Volksbefragung bestätigten sie ihren 
Wunsch, in einem unabhängigen und demokratischen staat zu leben.

Während des putsches in moskau im August 1991 missbilligten die 
Werktätigen zahlreicher unternehmen in Jēkabpils die Organisatoren des 
staatsstreichs und traten für einen unbefristeten streik ein.

Für die vorliegende Veröffentlichung wurden Dokumente des exeku-
tivkomitees des Volksdeputiertensowjets des rayons Jēkabpils und des exeku-
tivkomitees der stadt Jēkabpils benutzt: tagungs- und sitzungsprotokolle, 
verschiedene resolutionen und Anträge sowie die in der Zeitung für den 
rayon Jēkabpils „padomju Daugava“ („Brīvā Daugava”) veröffentlichten 
Artikel und Dokumente. Die benützten Dokumente informieren über den 
Verlauf des Demokratisierungsprozesses (lettisch: „Atmoda“/erwachen) in 
Jēkabpils, gewähren einsicht in die tätigkeit der örtlichen Verwaltungsbe-
hörden nach der Wiederherstellung des unabhängigen staates lettland und 
während des August-putsches 1991.

Schlüsselwörter: resolution, Aufruf, protokoll, Beschluss, Verordnung.
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