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Ēriks Jēkabsons 

Latvijas Ministru prezidents 
ĀdoLfs Bļodnieks un viņa atMiņas par 

1933.–1934. gada norisēM

Viens no Latvijas Republikas starpkaru posma valdību vadītājiem – Ministru prezidentiem bija 
Ādolfs Bļodnieks. Viņa vadītā valdība darbojās no 1933. gada marta līdz 1934. gada martam, tādējādi 
Ā. Bļodnieks bija priekšpēdējās likumīgās Latvijas valdības Ministru prezidents pirms nelikumīgā 
apvērsuma 1934. gada 15. maijā. Viņš arī vadīja vienu no ievērojamākajām Latvijas politiskajām 
partijām – Jaunsaimnieku un sīkzemnieku savienību, kam bija nozīmīga loma valsts parlamentārās 
attīstības posmā. Tālāk ar skaidrojumiem un komentāriem publicēts Stenforda universitātes  
Hūvera institūta arhīvā esošais Ā. Bļodnieka atmiņu manuskripts, kurā ir skartas norises 1933.– 
1934. gadā, kad viņš bija Ministru prezidents un drīz pēc tam notika Kārļa Ulmaņa organizētais 
valsts apvērsums. 
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, Ministru kabinets, iekšpolitiskā situācija, valsts apvērsums.

Viens no deviņiem Latvijas Republikas starpkaru posma valdību vadītājiem 
jeb Ministru prezidentiem bija Ādolfs Bļodnieks, turklāt viņa vadītā valdība 
darbojās no 1933. gada marta līdz 1934. gada martam, kad to gāza Kārlis 
Ulmanis, plānojot realizēt savu valsts apvērsumu, kas arī notika 15. maijā. 
Tādējādi Ā. Bļodnieks bija priekšpēdējās likumīgās Latvijas valdības Ministru 
prezidents pirms nelikumīgā apvērsuma. Tāpat viņš bija vadītājs vienai 
no ievērojamākajām Latvijas politiskajām partijām – Jaunsaimnieku un 
sīkzemnieku savienībai, kam valsts parlamentārās attīstības posmā bija zināma 
nozīme un loma iekšpolitiskajā dzīvē.

Ādolfs Bļodnieks dzimis 1889. gada 7. augustā Tukumā dzelzceļnieka ģimenē. 
1905. gada revolūcijas laikā, būdams tikai 16 gadus vecs, aktīvi piedalījās tās 
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Ādolfs Bļodnieks. 1928. gads. 
LVVA, 3234. f., 33. apr., 79371. l.

norisēs, un tā sauktās Tukuma sacelšanās laikā sadursmē ar dragūnu vienību 
pat tika ievainots (ārstējās Tukuma slimnīcā). Pēc tam varas iestādes uz trīs 
gadiem viņu izraidīja uz Iekškrieviju, no kurienes Latvijā varēja atgriezties tikai 
1910. gadā. 1910.–1914. gadā viņš studēja komerczinības Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Pirmā pasaules kara laikā pārcēlās uz Maskavu, kur 1916. gada 
septembrī brīvprātīgi iestājās armijā – Apvienoto (centrālo) aviācijas noliktavu 
dienestā, sākumā kā māceklis aparātu salikšanas nodaļā, pēc tam kā instruktors 
un noliktavas pārzinis. 1917. gada jūnijā viņš tika paaugstināts par kara laika 
ierēdni, šajā laikā iesaistoties arī Latvju kareivju nacionālās savienības Maskavas 
nodaļas darbībā. Pēc boļševiku apvērsuma kādu laiku pēc Latviešu strēlnieku 
pulku izpildkomitejas rīkojuma bija apcietināts. Pēc atbrīvošanas 1918. gada 
vasarā kādu laiku darbojās “Dzimtenes un brīvības glābšanas savienībā” kopā 
ar pulkvedi Frīdrihu (īstajā vārdā Fricis) Briedi, bet pēc tā apcietināšanas 
piedalījās mēģinājumos organizēt viņa atbrīvošanu, kas gan beidzās nesekmīgi. 
1918. gada septembrī Ā. Bļodnieks atgriezās vācu okupētajā Rīgā, kur darbojās 
latviešu avīžniecībā un Latvju kareivju nacionālajā savienībā (bija organizācijas 
prezidija loceklis), piedaloties atvaļināto karavīru reģistrācijā Elizabetes ielas 63. 
namā (septembrī un oktobrī). Pēc valsts proklamēšanas Ā. Bļodnieks darbojās 
Tautas Padomē, bet 1919. gada sākumā devās uz Liepāju, kur vēlāk bija Liepājas 
Jaunformējamo spēku priekšnieka kapteiņa Ludviga Bolšteina adjutants, 
paliekot šajā amatā līdz pat vāciešu organizētajam apvērsumam 1919. gada  
16. aprīlī. Pēc tam kopā ar Ministru prezidentu Kārli Ulmani piedalījās sarunās 
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Ā. Bļodnieka dienesta gaitas apraksts. 1934. gada 18. oktobris. 
LVVA, 1307. f., 3. apr., 27. l., 1. lp.
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Ā. Bļodnieka lūgums ārzemju pases izsniegšanai. Nedatēts. 
LVVA, 3234. f., 24. apr., 1489. l., 4. lp.
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ar gubernatoru Rīdigeru fon der Golcu (Goltz) un vēlāk nodrošināja sakarus no 
krasta ar valdību uz tvaikoņa “Saratov” klāja. Maijā vācu militāriestādes viņu 
uz dažām dienām apcietināja, bet pēc atbrīvošanas apsardzības ministrs Jānis 
Zālītis komandēja Ā. Bļodnieku Finanšu ministrijas rīcībā, kur pēdējais uzsāka 
darbu kā finanšu inspektors.1

Pēc situācijas stabilizēšanās valstī no 1919. gada 1. jūlija līdz 1920. gada 
3.  jūlijam Ā. Bļodnieks bija Finanšu ministrijas kancelejas pārvaldnieks.2  
1920. gada aprīlī no Demokrātu savienības ievēlēts Satversmes sapulcē, 
kur strādāja par Finanšu un budžeta komisijas priekšsēdētāju, darbojās arī 
citās komisijās. 1921.–1922. gadā bija laikraksta “Jaunā Latvija” izdevējs un 
redaktors. 1924. gadā nodibināja un no šī laika vadīja Jaunsaimnieku un 
sīkgruntnieku partiju, kā arī bija partijas laikraksta “Latvija” redaktors (no 
1922. līdz 1934. g.), no 1923. gada – Latvijas Bankas padomes loceklis (līdz 
1937. g., turklāt 1931.–1933. g. bija arī padomes priekšsēdētāja biedrs), 2.– 
4. Saeimas deputāts, 4. Saeimas sekretārs līdz iecelšanai par Ministru prezidentu 
1933. gadā. Turklāt jāpiezīmē, ka Ā. Bļodnieka vadītās partijas pārstāvju skaits 
parlamentā pieauga no trim 2. Saeimā līdz astoņiem 4. Saeimā. 1933. gada 
24. martā – 1934. gada 16. martā Ā. Bļodnieks bija Ministru prezidents3 (valdību 
apzināti gāza K. Ulmanis, lai pats ieņemtu viņa vietu nolūkā realizēt valsts 
apvērsumu4). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II un III šķiru.5 

Pēc valsts apvērsuma 1934. gada novembrī Ā. Bļodniekam tika aprēķināta 
valsts pensija 42 % apmērā no 16 gadu laikā saņemtās algas – 311 latu mēnesī, 
skaitot no tā paša gada 1. jūlija.6 Vienlaikus rudenī viņam izdevās tiesu instancēs 
sekmīgi izbeigt pret sevi izvirzīto apsūdzību par “Valsts prezidenta un armijas 
augstāko virsnieku apvainošanu” (attiecīgas publikācijas laikrakstā “Latvija”), 
par ko vēl 20. gadu vidū Rīgas apgabaltiesa viņam bija piespriedusi trīs mēnešu 
ieslodzījumu. 1934. gada novembrī Tiesu palāta viņu pēc daļas no Sodu likuma 
pantiem attaisnoja, pēc pārējiem – amnestēja.7

Pēc valsts okupācijas 1940. gada vasarā Ā. Bļodnieks bija viens no 
“Demokrātiskā bloka” kandidātu saraksta iesniedzējiem tā sauktās Tautas 
saeimas vēlēšanās (okupācijas varas iestādes saraksta piedalīšanos vēlēšanās 
nepieļāva). 1941.  gada jūnijā padomju varas iestādes apcietināja un uz 
ieslodzījuma-izsūtījuma vietām izveda daudzus Ā. Bļodnieka tuviniekus. Vācu 
nacistiskās okupācijas laikā viņš vadīja dzelzceļnieku arodbiedrību, bet 1944. 
gadā, karadarbībai atkal tuvojoties Latvijas teritorijai, devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju, no kurienes 1951. gada martā ieceļoja ASV. Šeit viņš samērā aktīvi 
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Fragments no Stenforda universitātes Hūvera institūta arhīvā glabātā  
A. Bļodnieka atmiņu manuskripta. Hoover Institution Archives, 

Adolfs Blodnieks, holograph.

piedalījās latviešu sabiedriski politiskajā dzīvē. 1952.–1955. gadā Ā. Bļodnieks 
bija izdevuma “Latvijas Brīvībai” redaktors, bet 1956.–1962. gadā komitejas 
“Latvijas brīvība” priekšsēdētājs. Miris 1962. gada 21. martā Ņujorkā.8

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošajā Latvijas 
sūtniecības Vašingtonā fondā glabājas samērā plaša Ādolfa Bļodnieka sarakste 
ar Latvijas diplomātiskajiem pārstāvjiem 1945.–1960. gadā no Vācijas un 
ASV dažādos sabiedriski politiskos jautājumos, kā arī dokumentācija par viņa 
cita rakstura aktivitātēm.9 Turklāt sakarā ar samērā aktīvo darbību trimdā ar  
Ā. Bļodnieka darbību saistīta dokumentācija atrodama arī citos Latvijas un 
ārvalstu arhīvos. 

Tālāk ar skaidrojumiem un komentāriem ir publicēts Stenforda universitātes 
Hūvera institūta arhīvā esošais Ā. Bļodnieka atmiņu manuskripts, kas skar 
norises 1933.–1934. gadā, kad viņš bija Ministru prezidents un drīz pēc tam 
notika K. Ulmaņa organizētais valsts apvērsums. Šis manuskripts ir ievērojami 
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plašāks, nekā attiecīgā laika posma apraksts angļu valodā publicētajās  
Ā. Bļodnieka atmiņās, kaut arī neapšaubāmi ir minētā apraksta pamatā.10 

Publicētajā dokumentā maksimāli saglabāta oriģinālrakstība, kvadrātiekavās 
papildināti saīsinātie vārdi, kā arī sniegtas kāda laikabiedra oriģinālajā tekstā 
ar zīmuli attiecīgajās teksta vietās veiktas nelielas piezīmes. Pēc šo piezīmju 
rakstura var secināt, ka to autors labi orientējās aprakstītajos notikumos un 
pazina gan atmiņu autoru, gan tekstā minētās personas. 

ATSAUCES UN PIEZĪMES 
1 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 5601. f. (Armijas štāba 

personisko lietu kolekcija), 1. apr., 834. l. (kara laika ierēdņa Ā. Bļodnieka personiskā lieta), 1.,  
2. lp.

2 Vēlāk atsevišķos dokumentos (līdz ar to neprecizitāte ieviesusies arī vēsturiskajā literatūrā) tika 
minēts, ka Ā. Bļodnieks bija Finanšu ministrijas Vispārējā departamenta direktors. Acīmredzot 
minētais izskaidrojams ar to, ka ministrijas kanceleja tika pārdēvēta šādā nosaukumā vēlāk.

3 Par Ā. Bļodnieka valdības darbības galvenajām iezīmēm sk. arī: Treijs, R. Latvijas prezidenti, 
1918–1940. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. 241.–253. lpp.

4 Ā. Bļodnieka valdības gāšanas gaitu sk.: Dunsdorfs, E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks, politiķis, 
diktators, moceklis. Rīga: Zinātne, 233.–239. lpp.

5 LVVA, 1307. f. (Valsts kanceleja), 3. apr., 27. l. (Ministru prezidenta Ā.Bļodnieka lieta), 1., 2. lp. 
6 Turpat, 5213. f. (Tautas labklājības ministrijas Sabiedriskās aizgādības departaments), 16. apr.,  

16032. l. (Ā. Bļodnieka pensijas dokumenti), 1.–12. lp.
7 Adolfam Bļodniekam Tiesu palātā jāierodas obligatoriski. Latvijas Kareivis. 1934. 7. okt.;  

A. Bļodnieku izglābusi amnestija. Rīts. 1934. 18. nov.
8 Plašāku informāciju par Ā. Bļodnieka biogrāfiju sk.: Blodnieks, A. The Undefeated Nation. New 

York: Robert Speller&Sons Publishers, Inc, 1960. P. 1–309; Ščerbinskis, V. Ādolfs Bļodnieks. Grām.: 
Deviņu vīru spēks: stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918–1940. Rīga: Valsts kanceleja, 
2016. 61.–74. lpp. 

9 LVVA, 293. f. (sūtniecība Vašingtonā), 1. apr., 189. l., 1.–3. lp. (Ā. Bļodnieka uzrunas teksts angļu 
valodā Virdžīnijas pilsoņiem, b. g.); 572. l., 1–17. lp. (Ā. Bļodnieka sarakste ar sūtni Vašingtonā 
Alfredu Bīlmani, pilnvaroto lietvedi Vašingtonā Jūliju Feldmani u.c., 1945.–1950. g.); 1744. l., 
4.–29. lp. (Ā. Bļodnieka sarakste ar A. Bīlmani, pagaidu pilnvaroto lietvedi sūtniecībā Vašingtonā 
Anatolu Dinsbergu, pilnvaroto lietvedi Vašingtonā Arnoldu Spekki, 1948.–1960. g.). 

10 Blodnieks, A. The Undefeated Nation. P. 219–226.
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Ministru prezidenta amatā

1933. gada sākumā bija atkal notikusi “kārtējā” valdības krīze! Jaun-
saimnieku-sīkgruntnieku partija nebija krīzes izsaucēja, kamdēļ nejutās 
atbildīga, pat nedomāja par valdības sastādīšanas pienākumu, sevišķi vēl, kad 
pasaules lielās saimnieciskās krīzes (depression) bija vēl smagi jūtamas arī 
Latvijā. Bet no šī uzskata partijai – man nācās atteikties neparedzētu apstākļu 
dēļ. 

Lielākās partijas, Valsts prezidenta uzaicinātas uzņemties valdības 
sastādīšanu, bija vairākkārt atteikušās! Šis “riņķa dancis”, kā to dēvēja kuluāri, 
bija sācies tamdēļ, ka ne soc[iāl]-demokrāti, ne Zemn[ieku] sav[ienība], nedz 
arī mana partija nevēlējās uzņemties smago uzdevumu sastādīt valdību bez 
droša vairākuma, bet tādu sameklēt politiski sadrumstalotajā Saeimā bija ļoti 
grūti.

1933. g. III

Tomēr man, kā arī nevēlējos to darīt, bija gan jāiet grūtais ceļš, jo nācās 
padoties sabiedrības un manas partijas stipram spiedienam, kas prasīja 
“nevairīties atbildības un lai būtu reiz zemei tiesīga valdība”.

Tā kā no pienākumu pildīšanas nekad savā mūžā nebiju atteicies un atrados 
tad – spēka gados, tad padevos vienbalsīgam lēmumam.

Valdības krīze bij ievilkusies jau 7. nedēļā. Tik garu nevarības laiku Saeima 
vēl nebija pielaidusi uz savas cieņas un popularitātes rēķina. To saprata, šķita, 
vai visi deputāti, kad žigli piekrita, pat “bez koncesijām”, dot man vairākumu. 

Arī valdības deklarācija, kas parasti aizņēma ilgu laiku, jo daudzi tajā kaut 
ko vēlējās dabūt iekšā, pāris dienās bija gatava, un 24. martā 1933. gadā valdība 
saņēma Saeimas uzticību!

Biju iepriecināts apsveikt ministrus, kas bij plaši jau pazīstami darbinieki 
[šeit piezīme ar zīmuli: ne jau visi! Paša iekšlietu ministrs Gotfrīds Mīlbergs 
(Skuju Frīdis)1 bija švaks vīrs]. 

Par Ministru prezidenta vietnieku uzaicināju ģenerāli J. Balodi2, 
aizsardzības ministri un Latvijas brīvības cīņu vadītāju. Ārlietu ministrs bija 

1 Gotfrīds Mīlbergs (literārais pseidonīms Skuju Frīdis; 1887–1942), rakstnieks, valstsvīrs. 1933.–
1934. gadā iekšlietu ministrs. 1941. gadā padomju represīvo orgānu apcietināts, nošauts. 

2 Jānis Balodis (1881–1965), Latvijas armijas ģenerālis, valstsvīrs. 1931.–1940. gadā kara ministrs. 
1940.–1956. gadā padomju izsūtījumā un apcietinājumā.
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V. Salnais3, atzīts ārpolitikas darbin[ieks]; G. Mīlbergs – iekšlietu ministrs, 
jauns[aimnieku] p[artijas] vicepriekšs[ēdētājs] un pazīstams Aizsargu 
organ[izācijas] darbin[ieks], zemkopības – V. Gulbis4, ilggadīgs jau ministrs 
un – mans jaunības draugs! A. Annuss5 – finanšu min[nistrs] [piezīme ar 
zīmuli: Annusu vēlāk tiesāja un notiesāja par “cukura afēru”6], saimniecisku 
org[anizāciju] vadītājs; A. Ozols7 [piezīme ar zīmuli: Fr. Lett.8] – tieslietu 
ministrs, advokāts, A. Ķeniņš9 – izglīt[ības] ministrs, rakstnieks un paidagogs, 
un St. Ivbuls10 [piezīme ar zīmuli: agrākais skroders,11 bet Latgales kristīgie 
viņu deva] – Satiksmes min[istrijas] ilggadīgs vadītājs.

Pirmajās Ministru kabineta sēdēs plaši apspriedām valdības deklarācijas 
tēzes, kas un kādā secībā ir jāsagatavo ministrijās un jāpieņem valdībai 
izpildīšanai vai jāiesniedz Saeimai.

Visos “punktos” valdīja pilnīga vienprātība, nospraužot lielo problēmu 
risināšanas, kā arī atsevišķu ministriju darbības vadlīnijas. Tāds – labs un sirsnīgs 
saprašanās un sadarbības gars palika mūsu starpā visu darbības laiku. Tas deva 
man un, nešaubos, visiem kabineta locekļiem darbaprieku un sekmes arī! 

Izpildīt kārtējus (rutīnas) valdības uzdevumus, kas aizņēma ik kabineta 
sēdē diezgan daudz laika, lielāku piepūli prasīja deklarācijā paredzēto 
likumprojektu sagatavošana: sociālos jautājumos, lai ieviestu jauninājumus 
strādnieku labā, slimo kasēs, nelaimes gadījumu un bezdarba apdrošanas12, 
kā arī arodorganizāciju likumos. Tieslietās – tika pārstrādāts kriminālkodekss.

3 Voldemārs Salnais (1886–1948), diplomāts, valstsvīrs. 1925. gadā tautas labklājības ministrs, 
1933.–1934. gadā ārlietu ministrs. Miris Zviedrijā.

4 Vilis Gulbis (1890–1942), valstsvīrs. 1928., 1930.–1931., 1931.–1933. gadā zemkopības, 1933.–
1934. gadā izglītības, 1934.–1939. gadā iekšlietu ministrs.

5 Jānis Annuss (1883–1964), politisks darbinieks, valstsvīrs. 1931. gada martā–decembrī, 1933.–
1934. gadā finanšu ministrs. 1941. gada jūnijā represēts. 

6 1934. gada beigās Rīgas apgabaltiesa “par valstij kaitīgu cukura iepirkumu” piesprieda J. Annusam 
trīs gadus pārmācības namā, ko 1935. gada janvārī apstiprināja Tiesu palāta.

7 Antons Ozols (1878–1956), politisks darbinieks, valstsvīrs. 1928.–1929. gadā kara, 1933.– 
1934. gadā tieslietu ministrs. Miris ASV. 

8 Domāts studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” filistrs.
9 Atis Ķeniņš (1874–1961), dzejnieks, diplomāts, valstsvīrs. 1931.–1933. gadā izglītības un tieslietu 

ministrs. 1940.–1944. gadā padomju apcietinājumā un izsūtījumā.
10 Staņislavs Ivbulis (1884–1941), politisks darbinieks, valstsvīrs, darbojās Latgales politiskajās un 

sabiedriskajās organizācijas. 1928.–1931. gadā zemkopības ministra biedrs, 1933.–1934. gadā sa-
tiksmes ministrs. 1941. gadā padomju represīvo orgānu apcietināts, gājis bojā.

11 Minētais apstāklis nerod apstiprinājumu S. Ivbuļa biogrāfijā – viņš pamatizglītību ieguva 
pašmācības ceļā, bet pēc tam iestājās un sekmīgi beidza Katrīnas proģimnāziju Pēterburgā.

12 Tā tekstā.
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Izglītības un kultūras lietās tika pārstrādātas modernu metožu un praktiskas 
dzīves audzināšanas garā skolu programmas, sevišķi – arodskolu un jaunatnes 
organizāciju pamati.

Zemkopības ministrijai vēl arvien bija pilnas rokas ar sen pasāktās lielās 
agrārreformas īstenošanu. Tā bija jārod zemes fonda13 papildinājumi, no kā 
piešķirt jauns[aimniekiem], sīkgruntn[iekiem] un zvejniekiem, kuriem bija 
arī sava zemīte labākai iztikai, jo tie nespēja no zvejas vien iztikt, visiem bij 
jādod dzīves nostiprināšanai plānu – ganību piešķīrumi, pabalsti meliorācijas 
izvešanai, inventāra mašīnu iegādei un tā tālāk. Tas viss prasīja jaunu vai 
papildnoteikumu izstrādāšanu un – naudu.

Latvijas ārējā stāvokļa – attiecību tālākai vēl nostiprināšanai ārlietu ministrs 
reizēm pusgadu no vietas uzturējās ārzemēs, sevišķi Ženēvā – Tautu Savienībā, 
kuras pilntiesīgs loceklis arī Padomē – Latvija bija.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem valdībai bija sastādīt un – sabalansēt 
budžetu! Tas nozīmēja ar ienākumu segu, kuru nevarēja pataisīt lielāku, 
censties nosegt daudzkārt lielāku izdevumu lauku. [Piezīme ar zīmuli: Ar 
budžetu A. B.14 iztaisīja triku! Vienā dienā paziņoja, ka to samazinās. Bija 
brīnīšanās – kā? Vēlāk izrādījās, ka valsts autonomos uzņēmumus viņš bija 
izņēmis no valsts budžeta, jo tie neiederoties. Kopsumma iznāca mazāka, bet 
ne jau pats budžets!]

Šis “rēbuss” tomēr tika atrisināts ar izlīdzinošas taisnības un pacietības 
mērauklas pielietošanu, kas, protams, nenācās viegli un prasīja daudz sprie-
šanas. Vislielākā galvas grozīšana bij finanšu ministram ar valdības galvu kopā!

Bez darbības valdībā, Saeimā un sabiedrībā – partijā daudz laika man nācās 
ziedot delegāciju pieņemšanai, kas nāca ar daudz un dažādām prasībām, parasti 
ar pārliecinošiem skaitļiem un plāniem, kas, zinot un izprotot patieso lietu 
būtību, bij grūti noraidāmi, kamdēļ bija – principā jāpiekrīt! Šādai principiālai 
atziņai tūlīt sekoja – pateicība un naudas prasība!

Bet ar pacietību un izturību tikām pat smagākām problēmām pāri! Ko 
nespējām vienā paņēmienā paveikt, to panācām nākošā budžetā. Dažu labu 
robu aizpildīja ministriju ietaupījumi, un beidzot – labi vien viss bija!

Valdības darbības gada noslēgumam (annual15) tuvojoties, plaši apspriedām 
paveikto un nākotnē vēl darāmo, apspriedām valsts un privātsaimniecības, kā 

13 Runa ir par Valsts zemes fondu.
14 Domāts Ādolfs Bļodnieks.
15 Gada, gadskārtējais (angļu val.).
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arī pašvaldību saimniecisko stāvokli, kā arī valsts politisko un drošības stāvokli 
iekšzemē un ārpusē.

Valdības locekļi, kas tanī pašā laikā bija savu partiju pārstāvji Ministru 
kabinetā, vienbalsīgi atzina, ka valsts saimnieciskā dzīve saskaņā ar statistikas 
datiem uzrādījusi valdības darbības laikā sasniegumus. 

Ārējās attiecībās tika konstatēta nemitīga Padomju Savienības agresivitātes 
turpināšana saimnieciskā laukā, kā arī iekšējā politiski sabiedriskā dzīvē un 
robežu incidentu provocēšanā!

Bažas radīja arī Vācijas – Hitlera16 totālā vara, kas bija jau ietekmējusi 
kaimiņu valstis – Igauniju un Lietuvu un meta ēnas arī Latvijā!

Valdībai bija sīkas, pat vārdiskas ziņas par dažām grupiņām, kas gribēja, 
izmantojot Saeimas nepopularitāti, saņemt varu “savās rokās”! Valdības uzskats 
bija, ka ar pastiprinātu modrību minētās tendences, kaut pāris neapvaldītu 
karavīru [piezīme ar zīmuli: tas neapvaldītais – pulkvedis leitnants Voldemārs 
Ozols17] un kāda pazīstama vārda dzītas, nav nopietni ņemamas un iespējamas. 

Sakarā ar Zemnieku savienības Saeimā iesniegtu priekšlikumu Satversmes 
likuma grozījumiem, lai Saeimas vietā Valsts prezidentu ievēlētu tieši tauta, 
Ministru kabinets vienbalsīgi atzina, ka minētā priekšlikuma pieņemšana, 
kas prasa 2/3 balsu vairākumu, pastāvošā Saeimā nav iespējama. To liedza 
Saeimas sadrumstalotība – 27 grupas un partijas, kā arī 21 dep[utāta] soc[iāl]-
dem[okrāta] pretestība, kamdēļ tika nolemts lūgt Satversmes grozījumu 
iesniedzējus ņemt savu priekšlikumu atpakaļ – kā Saeimā nerealizējamu!

Bet, ievērojot to, tālāk atzina Ministru kabinets, ka priekšlikums par Valsts 
prezidenta ievēlēšanu no tautas savā būtībā vēlējās panākt izpildvaras stabilitāti 
[ar] likuma grozījumiem, tika konstatēta iespēja to pašu panākt ar vēlēšanām, 
kas Saeimas Starpfrakciju birojā bija jau pozitīvi noskaidrots!

Ministru kabineta locekļi – Zemnieku savienības pārstāvji apņēmās 
kabineta uzskatus paziņot un aizstāvēt savā partijā. 

Kad nākošā Saeimas Starpfrakciju biroja apspriedē Zemnieku savienības 
vadītājs K.  Ulmanis18 tomēr noteikti uzturēja savu priekšlikumu par Valsts 
16 Ādolfs Hitlers (Hitler; 1889–1945), Vācijas valstsvīrs, nacionālsociālistu partijas vadītājs. 1933.–

1945. gadā kanclers.
17 Voldemārs Ozols (1884–1949), Latvijas armijas pulkvedis-leitnants, 1920. gadā no armijas 

atvaļināts. No 1932. gada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un brīvības cīnītāju biedrības “Leģions” 
vadītājs. 1933. gadā izraidīts no valsts, 1934. gada maijā atgriezies un arestēts, 1936. gadā atkal 
izraidīts. Piedalījās Spānijas Pilsoņu karā kā Republikāņu armijas brigādes ģenerālis. 

18  Kārlis Ulmanis (1877–1942), valstsvīrs. 1918.–1920., 1925.–1926., 1931., 1934.–1940. gadā Minis-
tru prezidents, 1936.–1940. gadā Valsts prezidents, līdz 1934. gadam Latviešu zemnieku savienības 
vadītājs.
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prezid[enta] ievēlēšanu no tautas un noraidīja viegli realizējamos Saeimas 
vēlēšanu likuma grozījumus, tad pacēlu šo jautājumu atkal – nākošā Ministru 
kabineta sēdē. Abi Zemnieku savienības pārstāvji valdībā – ģenerālis J. Balodis 
un V. Gulbis paziņoja, ka – acīmredzot noticis pārpratums! 

neattaisnojams valsts apvērsums!

Drīzi tomēr nāca notikumi, kas parādīja, ka nav noticis pārpratums, jo 
Zemnieku savienības vadītājs ar plašu žestu deva solījumus tiem, kas piekrita 
balsot pret “Bļodnieka valdību”, un tiešām panāca valdības gāšanu! Atzīmējama 
neuzticības priekšlikuma iesniedzēja atturība minēt kaut jel zilbi, kamdēļ viņš 
prasa valdības atkāpšanos! Ka viņiem nebija un nevarēja būt nekādu objektīvu 
iemeslu valdības gāšanai, bet gan – savu tālejošu nodomu realizēšanai, tas 
pierādījās dažas nedēļas vēlāk, kad notika vēl kāds “pārpratums” – valsts 
apvērsums 1934. g. 15. maijā.

Daudz ir jautāts, kas varēja būt, kas bija īstie apvērsuma iemesli?
K. Ulmaņa “vienības” vadība pateica, ka apvērsums bijis nepieciešams 

tamdēļ, ka bijis jālikvidē Saeimas – 100 “ķeizariņu” neierobežotā un ļaunā 
kāre! Ka Saeimas sadrumstalotība – nestabilitāte bij jānovērš, to saprata – 
atzina daudzi, to pateicu kādu mēnesi pirms apvērsuma vairāku tūkstošu 
lielajā Jaunsaimnieku p[artijas] kongresā.19 Ka to varēja viegli un droši panākt 
ar Saeimas vēlēšanu likuma grozījumiem, tam, kā jau atzīmēju, piekrita visas 
lielākās partijas, tamdēļ apvērsums nebija jātaisa!

Kas attiecas uz otru, kautrāki jau uzsvērtu iemeslu apvērsuma 
nepieciešamībai – ka valsts saimnieciskais stāvoklis palicis draudošs, tad – ir 
Ministru kabineta vienbalsīgi apsvērumi, ir attiecīgi statistiskie dati, kas vēl 
tagad pieejami, – viss rāda un pierāda, ka “draudošās parādības” neeksistēja!

Deklarācijā minēts kāds cits vēl iemesls, kas pamudinājis uz apvērsumu, 
proti, ka citi to varējuši izdarīt! Zemē esot, kā deklarācija bija sacīts, vairākas 
ar Saeimas darbību neapmierinātas grupas, kas tīkojušas to padzīt un saņemt 
“grožus rokā”!

Par šo lietu, kā jau atzīmēju, Ministru kabinets bija informēts visos sīkumos 
un atzina, ka dažu neapvaldītas tieksmes ir nenopietnas, ja ne smieklīgas! Bija 
taču nepārprotami skaidrs, ka valsts apvērsumu varēja izvest vienīgi ar armijas 

19 Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas delegātu kongress notika Rīgā Lielās Ģildes zālē  
1934. gada 25. februārī.
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un aizsargu atbalstu. Un, kad ar manas valdības gāšanu Zemnieku savienības 
vadītājam bija visas ministrijas, sākot ar Ministru prezidenta, aizsardzības + 
kam bija padota armija, un iekšlietu, kam bija pakļauti aizsargi, rokās, tad tāda 
vara spēja izvest apvērsumu, bet ne dažas atsevišķas malā stāvošas grupas. 

Jā, kādi tad īstie apvērsuma iemesli? Tas ir atbildams ar īsu, bet šķiet 
neatvairāmu konstatējumu – slīdošā tendence!

[..]20, šķiet, nopietnu bažu pārņemta, ka pēc dažiem mēnešiem – rudenī 
noliktās Saeimas vēlēšanas var nest jaunas neveiksmes, kas atvairāmas, ja 
īstenotu kādus tālejošus nodomus,” tā nobeidzu savu runu ar brīdinājumu 
demokrātiski noskaņotiem deputātiem būt modriem sargu vietās!

Mans brīdinājums, kā vēlāk noskaidrojās, ticis dažu deputātu aplami tā 
uztverts, ka es esot “mālējis velnu uz sienas,” lai novērstu valdības krišanu! 
Citi atkal sacīja, ka atturējušies no balsošanas, lai “neiejauktos ģimenes ķildās,” 
kas izcēlušās radinieku – zemnieku partiju starpā. “Nav mūsu daļa,” tā viņi 
sprieduši, vai “jaunsaimnieku valdība nav gribējusi vai nav spējusi apmierināt 
visas vecākās māsas – Zemnieku savienības prasības jeb “niķus”,” kā daži vēl 
piebilduši. Atturējušās balsis nāca par labu valdības gāzējiem, ko toreiz daži 
nebija sapratuši, bet vēlāk visai rūgti to nožēloja dažs labs centra un pat labā 
spārna deputāts! Atzīmējama Saeimas kreisā spārna – sociāldemokrātu negatīvā 
nostāja pret manu valdību. Viņi paziņoja, ka balsos pret valdību tamdēļ, ka 
es esot izvedis vairākus grozījumus sociālā laukā, kas ievērojami pasliktinājis 
strādnieku stāvokli slimo kasēs un darba aizsardzības ziņā. Patiesībā valdības 
pārgrozījumi nekādā ziņā, ne par centu nepasliktināja strādnieku vai valsts un 
pašvaldību darbinieku stāvokli, kas bija un palika labs saskaņā ar Ženēvā Tautu 
Savienības publicētiem datiem. Kas gan no manis izvestiem pārkārtojumiem 
cieta – tie bija sociāldemokrāti, kuriem samazinājās ienākumi, jo tika likvidēts 
lielais un liekais slimo kasu un citu sociālo iestāžu pārvaldes ierēdņu skaits, kas 
visumā bija sociāldemokrāti! Bet ar kreisā spārna atbalstu nebiju rēķinājies, 
valdību sastādot, un tādu nesagaidīju arī vēlāk. Kas man sagādāja vilšanos un 
pārsteigumu, tās bija centra grupas un citas vēl – samulsušas vai, kautri sakot, 
par “lēča virumu” [piezīme ar zīmuli: lentie porridge21] opozīcijā iekritušās 
balsis!

20 Augstāk citētais rakstīts uz lapas, kas uzlīmēta uz tālākā teksta, atstājot redzamus šeit publicētos 
sekojošos teikumus.

21 Lēcu putra (angļu val.).
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Kā tas un cik nelabi arī nebija, pēdējai demokrātiskai valdībai tanī liktenīgā 
balsojumā pietrūka vairākuma Saeimā, kas nedaudz vēlāk pašu Saeimu apraka! 

Tālejošo nodomu izvedēji pēc manas atkāpšanās naski stājās pie savas 
valdības sastādīšanas un, jāatzīst, netaupīja ne vārdus, nedz soļus, lai par katru 
cenu [piezīme ar zīmuli: Jā, par katru cenu!] panāktu tās pašas nosodītās 
Saeimas balsu vairākumu. Plašais vēriens iedarbojās, un radās jaunai valdībai 
atbalstītāji arī bez manas partijas.

Ulmaņa valdība, tikusi pie varas, ieņēma apvērsuma izvešanai nepieciešamās 
atslēgas pozīcijas – Kara un Iekšlietu ministrijas. Tām bij pakļauti visi valsts 
bruņotie spēki – armija, plašā lauku un pilsētu civilo aizsargu saime un policija.

Tad sākās gatavošanās Saeimas “suspendēšanai”22. Jāatzīst, plāns bija labi 
izstrādāts un veikts demokrātiskās iekārtas sagraušanai un vadoņa kulta 
nodibināšanai. Ar Satversmes laušanu tika ne vien Saeima “suspendēta”, 
kā vēlāk to apzīmēja, bet tauta zaudēja arī tiesības vēlēt savus pārstāvjus 
pašvaldību iestādēs, zaudēja sapulču, runas un rakstu brīvību un – daudzi arī 
personīgo brīvību! Tika slēgtas partijas un apklusinātas dažas jaunam, totālam 
režīmam nepatīkamas organizācijas. Pašvaldībās laukos un pilsētās tika iecelti 
vadonībai paklausīgie, tāpat dažās biedrībās agrāko vēlēto vadītāju vietā tika 
iecelti – savi ļaudis!

Liktenīgā apvērsuma naktī tika apcietināti vairāki simti pilsoņu, galvenā 
kārtā kreiso partiju vai grupu piederīgie. Apvērsuma, šķiet, pilnīgākai 
nodrošināšanai tika apcietināti arī vairāki Jaunsaimnieku partijas cienījami 
Saeimas deputāti, kas, tautas atzīti, bija vairakkārt jau ievēlēti likumdošanas 
iestādē. Viņus nevar visus vārdā nosaukt, jo nelaimīgā kārtā daži ir palikuši 
dzimtenē, komunistu nežēlīgā varā. Pieminēt varu vien manas partijas Saeimas 
locekli Valdi Šļakanu23, kas arī atradās vairākus mēnešus Liepājas izolācijas 
nometnē.24 V. Šļakans Vācijā – pēc grūtas slimošanas aizgājis mūžībā. 

Esmu laimīgs atzīmēt manas partijas ilggadīga ģenerālsekretāra, izcili 
spējīga, taisnas dabas patriota un uzticama manas politiskās darbības 

22 Apturēt (no angļu val. suspend).
23 Valdis Šļakans (arī Šlakāns; 1898–1951), politisks un pašvaldību darbinieks, Ilūkstes, tad Tukuma 

apriņķa valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts. Miris Vācijā.
24 Domāta tā sauktā Liepājas koncentrācijas nometne, kas bija izveidota pēc valsts apvērsuma un 

darbojās līdz 1935. gada martam, kad tika atbrīvots pēdējais tajā internētais. Kopumā bija ievietots 
apmēram 400 personu, kuras autoritārā režīma represīvās iestādes uzskatīja par tam bīstamām, 
galvenokārt sociāldemokrāti.
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līdzgaitnieka – R. Kronberga25 [piezīme ar zīmuli: R. Kronbergs ir Kanādā. 
Viņš ir Bļodnieka pirmās sievas tuvs radinieks] atrašanās brīvībā – Kanādā, 
kur viņš savas jaukas ģimenes lokā atkal radis dzīves pamatu un – izstaro, 
vārda labākā nozīmē dzīvina demokrātiskās idejas un zemniecības vienību. 
Arī viņš bija apvērsuma upuris un, tāpat kā citi, bez apvainojuma uzrādīšanas 
ievietots nometnē!26 

Lieki sacīt, ka visi šie notikumi izsauca manī un visos patiesos demokrātos 
dziļu sašutumu!

To izteicu asā protesta veidā personīgi K. Ulmanim, kad ierados pie viņa, 
aicināts “uz pārrunām”. Šī pārruna tika atspoguļota totālai varai pakļautā presē, 
kā: “bijušais Ministru prezidents A. Bļodnieks apsveikuma vietā interesējies 
par notikušās pārmaiņas būtību un tālāko nozīmi!”27 Labi bij kaut tā – sagrozītā 
veidā atklātībā izpausta mana negatīvā nostāja pret totālo varu!

Mierinājumu deva tautas uzskats, ka “bargi kungi ilgi nevalda,” un jaunās 
varas solījums – atjaunot uz pārkārtotiem, stabilākiem pamatiem tautas vēlētu 
Saeimu un pašvaldības. Diemžēl šis solījums netika izpildīts! 

Uzklausot sabiedrībā arvien skaļākas kļuvušās balsis, kas prasīja solījuma 
pildīšanu, daži Ulmaņa ministri, kas sākumā jūsmoja par stipro varu, vēlāk 
bija atgādinājuši valdības solījumu – beidzot dot tautai vēlēšanu tiesības un 
atjaunot pilsoniskās brīvības.

*

Pēc 15. maija 1934. gada valsts apvērsuma daudzi man jautāja, vai es esmu 
bijis informēts par Ulmaņa gatavošanos apvērsumam un, ja zinājis to, kamdēļ 
neesmu pielietojis savu un citu demokrātisko partiju un grupu iespaidu, lai 
novērstu demokrātiskās iekārtas sagraušanu?! Daži man pārmeta, kamdēļ es 
neesmu savas valdības laikā spēris soļus Saeimas stabilitātes nodrošināšanai 
konstitucionālā ceļā ar paša noteiktu Saeimas vēlēšanu likuma grozījumu 
izvešanu, kas būtu izsitis pamatus apvērsuma taisītājiem! Bija arī tādas dabas 
norādījumi, kamdēļ es neesmu saņēmis “grožus” rokās?! Tiem atbildēju, ka 

25 Rihards Kronbergs (1897–1981), politisks darbinieks, bija Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku  
partijas ģenerālsekretārs. Miris Kanādā. 

26 Neskaitot divus minētos, Liepājas nometnē bija ieslodzīts arī Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku 
partijas biedrs un partijas frakcijas loceklis 4. Saeimā Alberts Erniņš (1897–1985). 

27 Vēsturnieks V. Ščerbinskis citē ierakstu Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra Vilhelma Muntera 
dienasgrāmatā 23. maijā saistībā ar šo apmeklējumu, saskaņā ar kuru Ā. Bļodnieks pie K. Ulmaņa 
“dumji izrunājies”. Sk.: Ščerbinskis, V. Ādolfs Bļodnieks. 69. lpp.
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nekad un nekādos apstākļos negrozīšu savu jaunībā, brīvības cīņās ar paša 
asinīm apliecinātu ideālu – iet kopā ar tautu un būt par tautu, aizstāvēt tās 
tiesības brīvi veidot valsts un savu dzīvi. Vēl uzsvēru, ka jebkāda diktatūra tās 
dziļākā būtībā ir sveša un pretīga latviešu garam, taisnības un tiesību sajūtai, 
kamdēļ nepieņemama un apkarojama!

Uz jautājumu, vai esmu bijis jau iepriekš informēts, ja zinājis pirms 
notikuma no tribīnes runāt no Saeimas katedras par “tālejošiem nodomiem, 
kas var izvērsties draudoši demokrātijai,” draugiem atbildēju un tagad ar šīm 
rindiņām man ir izdevība atklāti pateikt, ka pirmo nopietno mājienu man 
deva saruna ar pašu vēlāko apvērsuma izvedēju – K. Ulmani!

Saruna notika apvērsuma gada agrā pavasarī, drīz pēc manas partijas – 
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku kongresa, kurā es biju norādījis uz Saeimas 
sadrumstaloto sastāvu, kas nespēj radīt stabilu valdību un dažkārt – pat traucē 
tās raitāku darbību. 

Zemnieku savienības vadītājs K. Ulmanis ieradās pie manis valdības namā 
un bez ievada man jautāja – “Kā jūs domājat panākt Saeimas, respektīvi, 
valdības, darbības stabilitāti, par ko visai pareizi runājāt nesen savas partijas 
kongresā?”

Atbildēju, ka tas panākams diezgan viegli – ar vienkāršu balsu vairākumu 
grozot Saeimas vēlēšanu likumu! Piebildu, ka, ja visas lielākās partijas balsotu 
par dažiem grozījumiem, tad droši tiktu izskaustas visas vien un divvīru 
grupiņas, kas kropļo Saeimas seju un jauc tās raitu un atbildīgu darbību. 
Pateicu, ka esmu jau ievācis lietpratēju atsauksmes, kas saka, ka, ja pieņemtu 
noteikumu, ka partija vai grupa, kas notikušās vēlēšanās nav ieguvusi, 
mazākais, 5 deputātus – zaudē pārstāvību Saeimā, tad turpmāk 27 partiju un 
grupu vietā Saeimā būtu vairs tikai 5–6 partijas, minoritātes ieskaitot!

Mans sarunu biedrs, galvu rokās saņēmis, domīgi manī nolūkojās un 
ilgi nekā [neteica] arī tad vēl, kad es savu priekšlikumu pamatoju ar Valsts 
Statistiskās pārvaldes atbildīgu darbinieku atzinumu nolasīšanu, kas bija 
vadījuši agrākās vēlēšanas.

K. Ulmaņa “iegrimšanu sevī” pazinu jau no līdzīgiem gadījumiem,  
kamdēļ – klusēju arī es!

Klusumu nepārtrauca ne tālrunis, nedz apmeklētāju pieteikumi, jo 
adjutants pulkvedis [leitnants] M. Lūkins28 (komunistu nomocīts!), kas jau 

28 Miervaldis Lūkins (1894–1941), Latvijas armijas pulkvedis. 
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no valsts dibināšanas bija nepārtraukti bijis visu valdības galvu sarga eņģelis, 
uzticīgi atvairīja katru traucējumu.

Klusēšana ievilkās un kļuva jau nepatīkama, kad beidzot K. Ulmaņa rokas 
noslīga uz galda, un, cieši mani uzskatījis, viņš noteica: “Nē, jūsu priekšlikums 
nedos pilnu jautājuma atrisinājumu!” Brīdi padomājis, Ulmanis uzsvēra, ka 
nepieciešami ir grozīt Satversmes likumu (Konstitūciju!), lai Valsts prezidentu 
ievēlētu tauta un – nevis Saeima! Tautas tieši ievēlētam prezidentam būšot 
plašākas tiesības – iespaids Saeimas un valdības darbības stabilizēšanai. 
Atbildēju, ka, cik arī labs viņa priekšlikums, ko visumā atbalstu, tomēr tas 
nav pastāvošā Saeimā realizējams, jo Satversmes likumgrozījumi prasa 2/3 
balsu vairākumu, ko bez sociāldemokrātu un citu vēl deputātu atbalsta, kas ir 
pret, – nevar pieņemt! Kamdēļ skriet ar pieri mūrī, ja labo nolūku – stabilizēt 
Saeimu un valdību, turpināju pārliecināt Ulmani, var panākt daudz vieglākā 
un drošākā ceļā – ar vienkāršu balsu vairākumu grozīt vēlēšanu likumu. 
Piemetināju vēl, ka uz jauniem noteikumiem ievēlētā Saeimā, droši paredzams, 
būs pilsoniskām pamatpartijām noteikts vairākums, kas tad varēs pieņemt 
vēlamos pārgrozījumus Satversmes likumā – Valsts prezidenta ievēlēšanai no 
tautas ar plašām tiesībām!

Ulmanis laipni noklausījās, laipni pasmaidīja un negaidīti sausi noteica: 
“Nē, jūsu ceļš par garu!” Pārsteigts apjautājos, par “kādu īsāku ceļu ejot viņš 
domā sasniegt mērķi?” – “Redzēsim!” atskanēja paskaļa un neiecietīgā balsī 
strauji izteikta atbilde. 

Tā mūsu saruna būtu nepatīkami strupi izbeigusies, ja ne Ulmaņa 
atplaukušā smaida pavadīts pieteikums: “Mēs, zemnieki, turēsimies kopā, ja?!”

Pēc Ulmaņa aiziešanas ilgi vēl paliku sarunu vietā pārdomās, kā saprast, ko 
nozīmē Ulmaņa nemotivēts, neparasti aprautos vārdos izteikts – nē manam 
priekšlikumam un ietiepīgā palikšana pie sava.29 

Domāju vēl par mīklaino un kā draudoši izteikto “Redzēsim,” kas, 
nešaubījos, izteica kādus tālejošus nodomus. Par to vēlāk runāju Saeimā, kad 
apsprieda Ulmaņa partijas priekšlikumu – izteikt manai valdībai neuzticību. 
Tad savas runas noslēgumā brīdināju deputātus, ka priekšlikuma pieņemšana 

29 K. Ulmaņa 1940. gadā padomju gūstniecībā rakstītajās piezīmēs pausto neglaimojošo viedokli 
par Ā. Bļodnieku (“karjerists bez dziļākām zināšanām” utt.) sk.: Ronis, I., Žvinklis, A. Kārlis Ul-
manis trimdā un cietumā: Dokumenti un materiāli. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1994.  
271. lpp.
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ievadīs gala sākumu demokrātiskai iekārtai, ko diemžēl toreiz daudzi, pat 
“zvērināti” demokrāti negribēja vai nespēja saprast pareizi.

*
Raksturojot autoritārās valdības laiku un nerunājot par Satversmes laušanu 

un kas ar to sakarā nosodāms, taisnības labā jāsaka arī pozitīvais – Ulmanis 
stiprināja valsts saimniecisko stāvokli – celtniecību un tautas nacionālo garu 
un labklājību.

Gan nožēlojami, ka Ulmanis savā garā valdīšanas laikā nedeva zemei so-
līto – tautas vēlētu pārstāvību!

Tās iztrūkums bij sevišķi smagi sajūtams, kad Baltijas valstīm – Latvijai 
sāka velties pāri noziedzīgais komunisma lāsts. Tad Ulmaņa valdība palika 
viena ar visu smago atbildības nastu.

Hoover Institution Archives, 
Adolfs Blodnieks, holograph. 

Ēriks Jēkabsons 

priMe Minister of Latvia ĀdoLfs Bļodnieks and 
his MeMoirs of the events of 1933–1934

One of nine prime ministers heading the governments of the Republic of Latvia 
during the inter-war period was Ādolfs Bļodnieks; moreover, he led a government 
that lasted from March 1933 up to March 1934, when it was toppled by Kārlis 
Ulmanis in the frame of his plans for a coup d’état, which was duly carried out on 
15 May. Thus, Bļodnieks was the prime minister of the next-to-last government 
in Latvia before the unlawful coup. He was also the leader of one of the most 
important political parties in Latvia: the Union of New Farmers and Smallholders, 
which had a certain significance and role in domestic political life during the 
country’s period of parliamentary development.

Ādolfs Bļodnieks was born in Tukums in 1889, the son of a railwayman. 
During the Revolution of 1905, then only 16 years old, he became involved in the 
revolutionary activities. The authorities subsequently exiled him to inner Russia 
for three years, and he was able to return to Latvia only in 1910. In the years 
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1910–1914 he studied commerce at the Riga Polytechnical Institute. During the 
First World War he moved to Russia, where in September 1916 he volunteered 
for the army and in 1917 was promoted to the rank of wartime civil servant, at 
which time he also became active in the Moscow section of the National Union of 
Latvian Soldiers. For a time in 1918 he was involved in the Union for the Defence 
of the Fatherland and Freedom, subsequently returning to German-occupied 
Riga. Following the proclamation of the Latvian state, Bļodnieks was in the 
National Council, and in early 1919 he left for Liepāja, where he was subsequently 
adjutant to the commander of the Liepāja Military Reserve, later working in the 
Ministry of Finance. In April 1920 he was elected to the Constitutional Assembly. 
Bļodnieks was editor of various newspapers, and from 1924 onwards led the New 
Farmers and Smallholders Party. He was a deputy in the 2nd–4th Saeima (Latvian 
parliament), secretary of the 4th Saeima, and prime minister from 24 March 1933 
to 16 March 1934. Under occupation, in 1940, Bļodnieks joined in submitting the 
Democratic Bloc list of candidates in the elections to the ‘People’s Saeima’ (a list of 
candidates that the occupation authorities did not permit in the elections). In June 
1941 the Soviet authorities arrested and exiled or imprisoned many of Bļodnieks’ 
relatives. Under the Nazi German occupation he headed the railwaymen’s union, 
and in 1944 went into exile to Germany, from where in 1951 he immigrated to 
the USA, and continued to play a fairly active role in Latvian social and political 
life. In 1952–1955 he was editor of the publication Latvijas Brīvībai [For Latvia’s 
Freedom], and in 1956–1962 he served as the chairman of the committee ‘For 
Latvia’s Freedom’. Bļodnieks died on 21 March 1962 in New York.

Published with explications and a commentary is a manuscript of Ādolfs 
Bļodnieks’ memoirs, kept in the archive of the Hoover Institution, Stanford 
University, dealing with the events of 1933–1934, when he was prime minister, 
soon to be followed by the coup organised by Kārlis Ulmanis. This manuscript is 
considerably more extensive than the version in Bļodnieks’ published memoirs 
in English, although there is no doubt it forms the basis of the latter account. 
The original orthography has been retained as far as possible in the published 
document. 

Keywords: Republic of Latvia, Cabinet of Ministers, domestic political situa-
tion, coup d’état.
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