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Pēc Latvijas valsts neatkarības 
atgūšanas 20. gadsimta Latvijas vēstures 
pētniecībā notika prioritāšu maiņa, bet 
vēsturnieku vidū nostiprinājusies visai 
noraidoša attieksme pret atsevišķiem 
jaunāko laiku vēstures aspektiem, kas 
Latvijas padomju historiogrāfijā tika 
pārmērīgi aktualizēti un intensīvi pētīti. 
Šo objektīvo un subjektīvo iemeslu 
dēļ daudzi vēstures jautājumi, kas 
bija Latvijas padomju historiogrāfijas 
uzmanības centrā, mūsdienu Latvijas 
historiogrāfijā ir palikuši novārtā: šie 
jautājumi tiek reprezentēti pavisam 
nedaudzos rakstos, kā arī apkopojošos 
vēstures apcerējumos un kolektīvajās 
monogrāfijās. Rezultātā Latvijas 
vēstures jaunākajā historiogrāfijā 
ir izveidojušies vairāki “robi”. Taču nevar noliegt, ka šo vēstures aspektu izpēte 
joprojām ir aktuāla un nepieciešama, jo bez tiem 20. gs. Latvijas vēstures kopaina 
paliek fragmentāra, bet Latvijas jaunākās historiogrāfijas prioritārās tēmas nevar 
būt apgaismotas vispusīgi un dziļi. Viens no tādiem vēstures aspektiem ir Padomju 
Latvijas vēsture 1918. gada nogalē – 1920. gada sākumā. 

Jāņa Šiliņa monogrāfija “Padomju Latvija, 1918–1919” ir nopietns, oriģināls un 
rūpīgi izstrādāts pētījums, kas balstās uz 2012. gadā Latvijas Universitātē aizstāvēto 
promocijas darbu “Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība (1918. gada 
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decembris – 1919. gada jūnijs)”. Jāatzīmē, ka Latvijas jaunākajā historiogrāfijā tas ir 
pirmais plašais monogrāfiskais pētījums, kas veltīts lielinieku varas vēsturei Latvijā 
Brīvības cīņu posmā un tādējādi aizpilda būtiskus robus historiogrāfiskajā materiālā. 

Šī grāmata lasītājiem piedāvā daudzpusīgu un pārliecinošu, uz daudzveidīgiem 
vēstures avotiem balstītu Padomju Latvijas vēstures rekonstrukciju samērā šauros 
hronoloģiskos rāmjos – no Pagaidu padomju valdības izveidošanas un padomju varas 
proklamēšanas 1918. gada decembrī līdz lielinieku varas faktiskajam sabrukumam 
pēc Rīgas zaudēšanas 1919. gada 22. maijā. Kā atzīmē monogrāfijas autors, šie 
hronoloģiskie rāmji apzīmē Padomju Latvijas pastāvēšanas “aktīvo” periodu, 
respektīvi, “laiku, kad tā [Padomju Latvija. – A. I.] bija nozīmīgs vēsturisks faktors cīņā 
par varu Latvijas teritorijā” (10. lpp.). No pirmā acu uzmetiena raugoties, pētījuma 
hronoloģiskās robežas var radīt dažus jautājumus, jo formāli Padomju Latvija tika 
likvidēta 1920. gada janvārī. Taču var piekrist monogrāfijas autora argumentācijai, 
ka Rīgas zaudēšanai “sekoja padomju iestāžu un armijas evakuācija uz Latgali un 
Krieviju jūnija sākumā un lēmumi par faktisku padomju valdības likvidēšanu, 
saglabājot to tikai kā formālu institūciju” (10. lpp.). Tas nozīmē, ka pēc 1919. gada  
22. maija Padomju Latvijas vēsturi nevar uzskatīt par pilnvērtīgu un patstāvīgu 
vēstures izpētes objektu. Tajā pašā laikā, pēc recenzenta domām, monogrāfijas 
beigās tomēr varēja aplūkot, kaut konspektīvi,1 Padomju Latvijas agoniju un galīgu 
sadrupšanu 1919. gada otrajā pusē – 1920. gada pašā sākumā.

Monogrāfijas zinātniskā aktualitāte tiek izsmeļoši raksturota ievadā (9. lpp.). Jānis 
Šiliņš pamatoti atzīmē, ka nozīmīgākie tā laikā Latvijas vēstures notikumi – Brīvības 
cīņas un Latvijas Republikas dibināšana – nevar būt pareizi apjēgti un vispusīgi 
izpētīti, neņemot vērā Padomju Latvijas vēsturi. Turklāt pētījuma aktualitāte atklājas 
arī plašākajā, respektīvi, Baltijas vēstures, Austrumeiropas un Centrālās Eiropas, kā 
arī pasaules vēstures kontekstā, kas prasa Padomju Latvijas vēsturi uzskatīt par vienu 
no tipiskām un reizē īpatnējām padomju režīma formām 20. gs. totalitāro režīmu 
ģenēzes kontekstā.

Jānis Šiliņš atzīmē, ka monogrāfijā “uzmanība ir tikusi koncentrēta uz politiskajiem 
un militārajiem jautājumiem. Salīdzinoši mazāk vērības ir veltīts Padomju Latvijas 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Apzināti ir apieta lielinieku īstenotā kultūras 
politika,” jo šie jautājumi prasa speciālu un dziļu izpēti (11. lpp.). Pēc recenzenta 
domām, uzmanība Padomju Latvijas vēstures politiskiem un militāriem aspektiem 
visumā ir attaisnojama, it sevišķi ņemot vērā, ka vēstures norises pētītas samērā 
īsā laika posmā, kura ietvaros Padomju Latvijas sociālās, ekonomiskās un kultūras 
vēstures aspekti bija tikai iezīmējušies, bet nepaspēja izpausties pilnīgi. Šajā sakarā 
nevar neatzīmēt, ka Jāņa Šiliņa pētījumā sociālās un ekonomiskās vēstures jautājumi 
faktiski netiek ignorēti – Padomju Latvijas politikas raksturošanā tie reprezentēti 
diezgan plaši un vispusīgi.2 Tas ir saprotams, jo lielinieku režīms Latvijā kā totalitārais 
politiskais režīms dibināja totālo kontroli pār visām dzīves jomām, tāpēc diez vai 
ir iespējams par Padomju Latvijas sociāli ekonomisko vēsturi runāt ārpus politiskās 
vēstures konteksta; savukārt politiskās un militārās vēstures rekonstrukcija nav 
iespējama, neņemot vērā Padomju Latvijas sociāli ekonomisko vēsturi. Tāpēc var 
droši apgalvot, ka monogrāfiskajā pētījumā aktualizētais faktiskais materiāls zināmā 
mērā pārsniedz ievadā nospraustās tematiskās robežas, kas būtiski paaugstina darba 
heiristisku un informatīvu vērtību un nozīmīgumu. 

Monogrāfija sniedz vēstures notikumu secīgu rekonstrukciju, kuras pamatā ir 
aplūkojamo vēstures faktu hronoloģiskā sakārtošana piecās nodaļās3 un tematiski 
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hronoloģiskais materiāla iedalījums apakšnodaļās. Šis tradicionālais, vēstures 
pētniecībā vispusīgi aprobētais faktogrāfijas reprezentācijas veids piešķir notikumu 
izklāstam noteiktību un kompozicionālu vienotību. Tajā pašā laikā monogrāfijas 
autoram ir izdevies šajā rekonstrukcijā panākt vēsturiskās sintēzes augstāko līmeni: 
elastīgi sasaistīt vēstures faktus, atklāt procesu likumsakarības, ietekmējošos 
faktorus, kā arī šo faktoru savstarpējo mijiedarbību, veidojot konceptuāli vienotu 
plašu pētījumu, kurā organiski integrēti dažādi vēstures aspekti. Lai gan šo aspektu 
reprezentācija ir hronoloģiska, tomēr vēstures rekonstrukcija vienlaikus kļūst 
problēmorientēta.

Jāatzīmē, ka Jāņa Šiliņa monogrāfija balstās uz plašu vēstures avotu klāstu, kas 
nosaka šā pētījumu informatīvo vērtību un novitāti. Vēstures avotu vidū centrāla vieta 
ir arhīva dokumentiem, daudzi no kuriem tiek pirmo reizi ieviesti vēstures zinātnes 
apritē. Monogrāfijas autors rūpīgi un sekmīgi ir paveicis nopietnu darbu dokumentu 
apzināšanā vairākos arhīvos – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā, Krievijas Federācijas Valsts 
arhīvā un Krievijas Federācijas Kara arhīvā; darbā arī izmantoti Latvijas Kara muzeja 
materiāli. Visumā pētījuma avotu bāze – darbā izmantoto avotu izlase – atzīstama par 
reprezentatīvu.4 Tieši no arhīva avotiem ir iegūtas nozīmīgākās liecības par Padomju 
Latvijas vēsturi. Piemēram, otrās nodaļas apakšnodaļā “Padomju varas organizēšana 
Latvijā” ir svarīga informācija par to, ka Latvijas Sociāldemokrātijas (turpmāk 
LSD) propagandistu, aģitatoru un kaujinieku sūtīšana uz Latviju Padomju Latvijas 
izveidošanas priekšvakarā radīja problēmas Padomju Krievijas varas institūcijām, 
jo “[d]audzviet latvieši veidoja lielu daļu no padomju iestāžu darbiniekiem un viņu 
aizbraukšana draudēja pārtraukt to darbu” (83. lpp.). Arhīva dokumenti dod pētījuma 
autoram iespēju revidēt dažus historiogrāfiskus šablonus, piemēram, jautājumā 
par Padomju Latvijas pārtikas politiku: “Arhīvu materiāli liecina, ka no Krievijas un 
Ukrainas saņemtā palīdzība bija ievērojami lielāka nekā literatūrā tas parasti tiek 
atzīts” (139. lpp.). Arhīva avotu rūpīgā izpēte un to liecību interpretācija kļūst par 
pamatu, lai izdarītu principiālus secinājumus, piemēram, par Padomju Latvijas iestāžu 
un lielinieku lomas pieaugumu Padomju Latvijas armijas (turpmāk PLA) formēšanā, 
apgādē, papildināšanā un vadībā (150. lpp.), neraugoties uz to, ka “PLA tika izveidota 
kā Krievijas Sarkanās armijas sastāvdaļa un visu tās pastāvēšanas laiku formāli tāda arī 
bija [..]” (148. lpp.). Jautājumā par sarkanā terora upuru skaitu Jānis Šiliņš, balstoties uz 
arhīva dokumentiem, vēsturnieku pieņēmumiem, kā arī uz loģiskiem apsvērumiem, 
konstatē, ka “droši var apgalvot, ka to skaits pārsniedza divus tūkstošus” (123. lpp.), 
un šis skaitlis izskatās ticams. Minētie (jāteic – nejaušie) piemēri liecina, ka jaunās 
faktogrāfijas aktualizācija, balstoties uz vēstures avotu sniegto informāciju, būtiski 
precizē un paplašina priekšstatus par Latvijas vēsturi 1918.–1919. gadā. Vienlaikus tiek 
paplašināta arī mūsdienu Latvijas historiogrāfijas avotiskā bāze.

Arhīva dokumentu informāciju papildina citi vēstures avoti – publicētie 
dokumentārie avoti, memuāri, kā arī 1919. gada prese. Jāatzīmē, ka dažās darba 
apakšnodaļās vēstures rekonstrukcija balstās lielākoties uz publicētajiem avotiem.5 
Tas ir dabiski, jo atsevišķi Padomju Latvijas vēstures jautājumi gandrīz izsmeļoši ir 
reprezentēti avotu publikācijās, kas nāca klajā kā padomju okupācijas laikā, tā arī pēc 
Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. Tādējādi var secināt, ka monogrāfija veidota, 
balstoties uz plašu, gandrīz izsmeļošu vēstures avotu bāzi, kas dod autoram iespēju 
vispusīgi rekonstruēt Padomju Latvijas politisko un militāro vēsturi.
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Līdz ar vēstures avotiem monogrāfijas informatīvo bāzi veido zinātniskā literatūra 
latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. Darbā izmantotas teju visas nozīmīgākās 
publikācijas par Padomju Latvijas vēsturi, kas nāca klajā pirmajā Latvijas Republikā, 
Padomju Savienībā 20. gs. 20.–30. gados, Latvijā un latviešu trimdā padomju 
okupācijas gados, kā arī pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas.6 

Monogrāfijas pirmā nodaļa “Militārā un politiskā situācija Latvijā 1917. un 
1918. gadā” veltīta Padomju Latvijas priekšvēsturei. Šajā nodaļā veidots kodolīgs, 
koncentrēts un tajā pašā laikā daudzpusīgs vēstures naratīvs un vienlaikus risināti 
vairāki principiāli jautājumi, kas ir svarīgi darba koncepcijai kopumā. Šie jautājumi 
ir saistīti galvenokārt ar lielinieku režīma, kas 1917. gada beigās – 1918. gada sākumā 
pastāvēja Vidzemē un Latgalē, ģenēzi, būtību, panākumiem un turpmākās krišanas 
cēloņiem. Ievērību ir pelnījuši Jāņa Šiliņa spriedumi par lielinieku režīma 1917. gada 
beigās – 1918. gada sākumā līdzību politiskajam režīmam Padomju Latvijā 1919. 
gadā (piemēram, sk. apakšnodaļu “Iskolata diktatūra un vācu okupācijas laiks”); 
vēsturiskās paralēles rāda, ka Padomju Latvijas priekšvēstures galvenais saturs ir 
padomju varas metožu aprobācija. Tikpat svarīgs ir jautājumu bloks par “revolūcijas 
eksporta” sagatavošanu, kas aplūkots apakšnodaļā “Padomju Krievijas politiskā un 
militārā gatavošanās Baltijas kampaņai”. Šajā apakšnodaļā monogrāfijas autors veido 
izvērstu, uz vēstures avotiem balstītu argumentācijas sistēmu, kas ļauj viņam parādīt, 
ka Padomju Latvijas dibināšana bija kļuvusi iespējama, pateicoties Padomju Krievijas 
militārajam iebrukumam, kā arī spiedienam uz Latvijas lieliniekiem un kontrolei pār 
LSD. Tas nozīmē, ka Padomju Latvijas izveidošana aplūkojama Padomju Krievijas 
valdības un Krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas politikas kontekstā, kā arī 
lielinieku ideoloģisko nostādņu – orientācija uz proletārisko revolūciju visā pasaulē 
– ietvaros. Taču, pēc recenzenta domām, jautājumu blokam par revolūcijas eksportu 
vajadzēja veltīt lielāku uzmanību, jo revolūcijas eksports ir noteicošais fakts, kas 
dod adekvātu mērauklu Padomju Latvijas vēsturiskās nozīmes raksturošanai. 
Tas, protams, nenozīmē, ka monogrāfijā aktualizētais faktisko pierādījumu klāsts 
ir nepietiekošs tēzes par revolūcijas eksportu pamatošanai; vienīgi šos vēstures 
aspektus varēja akcentēt vēl spilgtāk.

Jāatzīmē, ka monogrāfijas pirmajā nodaļā autora uzmanības centrā ir norises 
Vidzemē; diemžēl gandrīz nav skarti notikumi Latgalē, bet norādes uz norisēm 
šajā novadā sastopamas it kā nejauši.7 Tādu nesabalansētu faktiskā materiāla 
reprezentāciju var uzskatīt par šīs nodaļas trūkumu. Tajā pašā laikā nepietiekoša 
uzmanība norisēm Latgalē atspoguļo arī esošā historiogrāfiskā materiāla specifiku, 
kurā Latvijas austrumdaļas vēsture šā posma ietvaros aplūkota fragmentāri.

Jāņa Šiliņa monogrāfijas turpmākajās nodaļās tiek veidots secīgs stāsts par Padomju 
Latvijas vēsturi, kas atzīstams, kā jau minēts, par pilnvērtīgu un daudzpusīgu vēstures 
rekonstrukciju. Šī rekonstrukcija nav vienveidīga: tā organiski pielāgota aplūkojamo 
tēmu specifikai. Apakšnodaļās, kas veltītas militārajām norisēm,8 autors veido stāstu, 
kas pilnīgi atbilst pieņemtajam kara vēstures reprezentācijas modelim. Jāievēro, ka 
tas ir īpatnējs vēsturiskā diskursa žanrs, kas prasa noteiktu specializāciju. Svarīgi, 
ka Jānis Šiliņš ne tikai rekonstruē karadarbību gaitu, bet arī vērtē militāro situāciju, 
piedāvā interesantus spriedumus par stratēģijas un taktikas jautājumiem. Uz citiem 
pamatiem balstās vēstures rekonstrukcija, aplūkojot un vērtējot padomju režīma 
pamatnostādnes nozīmīgākajos jautājumos. Piemēram, trešās nodaļas apakšnodaļā 
“Padomju valdības programmas pamatprincipi” tiek veikta vēstures avotu – padomju 
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programmatisko dokumentu – informācijas dziļa analīze un interpretācija. Var pat 
apgalvot, ka galvenā metode, analizējot šos tekstus, ir tuva hermeneitikai: secinājumi 
izriet no iedziļināšanās (“iejušanās”) vēstures avotu tekstos. Tajā pašā laikā te skaidri 
parādās arī avotpētnieciskās un vēsturiskās sintēzes elementi: avotu informācija, kas 
iegūta radošās interpretācijas ceļā, tiek sasaistīta un korelēta ar attiecīgu notikumu 
norisi un historiogrāfiskiem priekšstatiem par šo notikumu saturu un jēgu. Līdzīga 
pieeja vēstures rekonstrukcijai konstatējama monogrāfijas apakšnodaļās, kurās 
raksturota Padomju Latvijas stratēģiskā un iekšpolitiskā situācija 1919. gada maijā 
(piektā nodaļa), Padomju Latvijas represīvā un saimnieciskā politika (trešā nodaļa) 
u. c. Vēl viens specifisks vēstures rekonstrukcijas veids balstās uz salīdzinošo pieeju 
vēstures notikumu reprezentācijā un skaidrošanā. Diemžēl mūsdienās salīdzināmās 
metodes lietošana bieži vien nav attaisnojama un izskatās kā mākslīgs paņēmiens. 
Turpretim šajā monogrāfijā salīdzināšana ir lietderīga un auglīga, piemēram, 
salīdzinot norises Latvijā un Igaunijā Padomju Latvijas izveidošanas sākumposmā 
(63., 64. lpp.), autors noteiktāk skaidro LSD nostāju autonomijas jautājumā. 

Visumā monogrāfija “Padomju Latvija, 1918–1919” piedāvā gandrīz izsmeļošu 
stāstu par Padomju Latvijas izveidošanas gaitu (otrā nodaļa “Padomju Latvijas 
izveidošanas politiskie un militārie aspekti, 1918. gada novembris – 1919. gada 
janvāris”), par Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas formālu dibināšanu un 
“leģitimāciju”, Padomju Latvijā īstenotajām represijām un realizēto ekonomisko 
politiku (trešā nodaļa “Padomju Latvijas politiskā attīstība, 1919. gada janvāris – 
aprīlis”),9 par Padomju Latvijas militāro politiku un Padomju Latvijas armijas vēsturi 
(ceturtā nodaļa “Padomju Latvijas militārā attīstība, 1919. gada janvāris – aprīlis”), 
Padomju Latvijas bojāeju (piektā nodaļa “Padomju Latvijas sabrukums, 1919. gada 
maijs – jūnijs”) u. c. vēstures aspektiem. 

Kopumā atsevišķu vēstures faktu un procesu interpretācijas un vērtējumi nerada 
iebildumus. Tajā pašā laikā daži konceptuāli jautājumi paliek diskutējami un tādējādi 
prasītu sīkāku pamatojumu un/vai izvērstāku skaidrojumu. Piemēram, Viskrievijas 
Centrālās izpildkomitejas un Tautas Komisāru Padomes kursu uz nacionālu padomju 
republiku veidošanu no vācu okupācijas atbrīvotajās teritorijās monogrāfijas autors 
skaidro kā “propagandas un diplomātisku instrumentu”, kā arī kā mēģinājumu 
“maskēt militāro kampaņu pret Baltijā proklamētajām neatkarīgajām valstīm, 
radot ilūziju par it kā pilsoņu kara sākšanos katrā no agresijas skartajām zemēm”  
(57. lpp.). Jāpiekrīt autoram, ka Padomju valdība Krievijā de facto mēģināja pārvietot 
akcentus no agresijas uz pilsoņu karu. Tajā pašā laikā iespējams, ka šajā autora tēzē 
ir ieviesusies zināma modernizācija, jo var pieļaut varbūtību, ka Krievijas lielinieku 
tēze par “nāciju pašnoteikšanās tiesībām” bija reāls pamats politikai, kas tika realizēta 
līdzšinējās Krievijas impērijas nacionālajos reģionos. Taču “pašnoteikšanās” koncepts 
lielinieku doktrīnā būtiski atšķiras no tā interpretācijas mūsdienās. Pašnoteikšanās 
lieliniekiem nenozīmēja patstāvību un neatkarību. Tas bija eifēmisms un tajā pašā 
laikā īpatnēja konstrukcija, kas bija nesaraujami saistīta, no vienas puses, ar lielinieku 
futoroloģiskām vīzijām par pasaules revolūciju un tās rezultātiem, un, no otras puses, 
ar pārprastu dialektiku (nacionālais – internacionālais). Protams, tas nenozīmē, ka 
arī pragmatiskiem apsvērumiem šeit nebija savas lomas. Par to liecina monogrāfijā 
izmantotie arhīva dokumenti (piemēram, sk. 236. atsauci 82. lpp.). Vēl viens jautājums 
ir saistīts ar tā saucamo kara komunismu. Monogrāfijas autors uzskata, ka koncepts 
“kara komunisms” neatbilst Latvijas kontekstam. Autora loģika ir šāda: jēdziens 
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“kara komunisms” tika lietots Padomju Krievijā, lai apzīmētu ārkārtējus ekonomiskos 
pasākumus, kas tika veikti pilsoņu kara apstākļos (un tas ir pilnīgi pareizi). Turpretim 
Latvijā “[p]rivātīpašuma likvidāciju, nacionalizāciju un ekonomikas centralizāciju 
nekādā gadījumā nevar uzskatīt par ārkārtas līdzekļiem vai reakciju uz notikumiem 
frontē” (145. lpp.). Rezultātā autors secina, ka Latvijā ekonomiskās politikas avots ir 
marksistiskā dogma (146., 147. lpp.), ka politikai bija arī subjektīvs faktors – Padomju 
valdības vēlme ātrāk “ieviest” sociālismu. Visumā tādiem spriedumiem var piekrist, 
taču diez vai ir vērts atteikties no koncepta “kara komunisms” šādu apsvērumu dēļ: 
pirmkārt, koncepts “kara komunisms” jau sen ir atdalījies no sākotnējās nozīmes (tas 
parasti notiek ar visiem vēstures jēdzieniem); historiogrāfijā to lieto, lai apzīmētu 
sociāli ekonomisku politiku, kam ir noteiktas iezīmes; šīs iezīmes raksturīgas arī 
Padomju Latvijā īstenotajai politikai. Otrkārt, nevar noliegt, ka kara komunisms 
Padomju Krievijā bija saistīts ne tikai ar pilsoņu karā izveidojušos situāciju, bet arī ar 
Padomju valdības pārmērīgu “entuziasmu” marksistiskās dogmas īstenošanā. Taču 
arī Jāņa Šiliņa apsvērumi noteikti ir jāņem vērā: lietojot konceptu “kara komunisms” 
Padomju Latvijas sociāli ekonomiskās politikas raksturošanā, vienmēr ir vajadzīgas 
atrunas, lai nepieļautu vēstures modernizāciju.

Monogrāfijā spilgti parādīta Padomju Latvijas vēstures nozīme un vieta  
20. gs. Latvijas vēstures kopainā. Konceptuālajos secinājumos, kas orientēti uz 
darbā reprezentētās faktogrāfijas apjēgsmi un interpretēšanu, norises Latvijā 1918.– 
1919. gadā ir tieši sasaistīti ar Latvijas turpmāko vēsturi. Kā atzīmē autors: “Lielinieku 
režīma pastāvēšanas sekas bija tik postošas, ka turpmākos divdesmit gadus komunisti 
nespēja iegūt vērā ņemamu atbalstu Latvijas iedzīvotāju vidū” (224. lpp.). 

Monogrāfijas zinātniskais “aparāts” ir plašs un precīzs. Tā būtiskākās sastāvdaļas 
ir: izvērsta atsauču sistēma, vēstures avotu un literatūras saraksts, personu rādītājs 
ar īsām biogrāfiskām piezīmēm,10 apzīmējumu (respektīvi, saīsinājumu) saraksts, 
pielikumi – divi dokumenti, kā arī 12 fotodokumenti11 un vēsturiskās kartes, kas 
palīdz veidot konkrētāku priekšstatu par karadarbībām Latvijā. 

Nobeigumā vēlreiz atzīmēsim, ka Jāņa Šiliņa monogrāfija “Padomju Latvija, 
1918–1919” uzskatāma par nopietnu ieguldījumu mūsdienu Latvijas vēstures 
historiogrāfijā, kā arī plašāka mēroga pētījumos par totalitārisma ģenēzi. Tajā pašā 
laikā var gaidīt, ka grāmata izraisīs rezonansi Latvijas sabiedrībā, kam 20. gs. Latvijas 
vēsture nav vienaldzīga. 

atsauces un piezīmes

1 Kā parādīta, piemēram, Padomju Latvijas priekšvēsture, sk. pirmo nodaļu “Militārā un 
politiskā situācija Latvijā 1917. un 1918. gadā”.

2 Sk. trešo nodaļu “Padomju Latvijas politiskā attīstība, 1919. gada janvāris – aprīlis”.
3 Jāatzīmē, ka trešā un ceturtā nodaļa piedāvā it kā paralēlu stāstu par vienu un to pašu pos-

mu – 1919. gada janvāri – aprīli. Šo nodaļu atšķirīgā tematika, respektīvi, Padomju Latvijas 
politiskā un militārā vēsture, attaisno tādu pieeju.

4 Protams, vērtējot reprezentativitātes līmeni, jāņem vērā arhīva dokumentu saglabāšanās 
pakāpe, jo “[l]iela daļa dokumentu ir pazudusi vai tikusi iznīcināta atkāpšanās laikā”. Sk.: 
Šiliņš, J. Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība (1918. gada decembris – 1919. gada jūnijs): 
Promocijas darbs [manuskripts]. Rīga, 2012. 11. lpp. Diemžēl monogrāfijā faktiski nav iekļauts 
vēstures avotu apskats. Atšķirībā no promocijas darba autors aprobežojas ar īsu piezīmi par 
pētījuma avotiem (12. lpp.).
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5 Sk. pirmās nodaļas apakšnodaļas “Sociālisms un Latvijas sabiedrība 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā”, “Februāra revolūcija un tās sekas”, kā arī trešās nodaļas apakšnodaļu 
“Latvijas padomju kongress un LSPR konstituēšana”.

6 Historiogrāfijas apskatā (13.–24. lpp.) autors historiogrāfisko materiālu iedala divos virzie- 
nos – padomju un Latvijas nacionālā historiogrāfija. Visumā šis iedalījums ir pareizs. Tajā pašā 
laikā tikai daļēji var piekrist autora apgalvojumam, ka šo virzienu “pamanāmākā atšķirība 
redzama padomju režīma sabrukuma cēloņu skaidrojumā. Padomju historiogrāfija par gal-
veno cēloni uzskatīja ārējo faktoru [..]. Savukārt Latvijas nacionālā historiogrāfija par tādu 
tradicionāli ir uzskatījusi režīma iekšējās problēmas” (13. lpp.). Šī atšķirība attiecināma uz 
interpretāciju jomu; taču to nosacīja konceptuālās atšķirības, kas meklējamas historiogrāfisko 
tradīciju teorētiskos un metodoloģiskos pamatos. Arī jāatzīmē, ka ārzemju publikācijas angļu 
un vācu valodā nav speciāli raksturotas, bet minētas Latvijas nacionālās historiogrāfijas 
apskatā (22. lpp.).

7 Sk., piemēram, 52. atsauci 29. lpp.; 41., 42. lpp.
8 Piemēram, otrās nodaļas apakšnodaļa “Militārā kampaņa Baltijā, 1918. gada novembris – 

1919. gada janvāra sākums”, kā arī ceturtās nodaļas apakšnodaļa “Kara darbība Latvijā,  
1919. gada janvāris – aprīlis”.

9 Pēc recenzenta domām, tieši Padomju Latvijas politikas aspekti šajā monogrāfijā reprezentēti 
visplašāk un augstajā konceptuālajā līmenī.

10 Diemžēl personu rādītājā nav norādītas lappuses, kurās attiecīgie personu vārdi ir sastopami.
11 Tikai vienam fotodokumentam norādīta tā izcelsme – Latvijas Kara muzeja krājums.

Aleksandrs Ivanovs

1918.–1920. gads latvijas republikas pagaidu valdības 
sēžu protokolos, notikumos, atmiņās

1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, 
notikumos, atmiņās: Veltījums Latvijas Republikas pasludināšanas 95. gadadienai. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013. 799 lpp.: il.

ISBN 978-9984-840-27-7

Gandrīz astoņsimt lappušu biezajā Latvijas Republikas pasludināšanas 95. gada-
dienai veltītajā monumentālajā darbā apkopoti Latvijas Pagaidu valdības sēžu 
protokoli. Grāmatu, ko veidojušas vairākas valsts institūcijas, zināmā mērā var 
uzskatīt par “starta šāvienu” gaidāmo vēsturiski nozīmīgo simtgažu atzīmēšanas 
maratonā, ko piedzīvosim tuvākajos gados. 

Ceru, ka gan šī grāmata, gan tuvojošās jubilejas sabiedrībā veicinās arvien lielāku 
interesi par mūsu valsts tapšanas laiku. Pienācis brīdis, lai lielāku uzmanību pievērstu 
Latvijas izveidošanas, nevis iznīcināšanas jautājumiem, kas ir bijuši populāri pēdējās 
desmitgadēs. Otrais pasaules karš, okupācijas un represijas nenoliedzami ir būtiska 
mūsu vēstures sastāvdaļa, tomēr labākai sevis izpratnei der atskatīties uz agrākiem 
laikiem.

Pirms Pirmā pasaules kara Vidzeme un Kurzeme izglītības, urbanizācijas un 
industrializācijas ziņā bija vienas no attīstītākajām Krievijas impērijas guberņām. 
Rīga pirms kara bija lielākā Krievijas ostas pilsēta, trešais lielākais industriālais centrs 
un iedzīvotāju skaita ziņā trešā lielākā impērijas pilsēta.
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Karš to visu iznīcināja pāris gadu 
laikā. Latvija līdzās Beļģijai un Serbijai 
bija viena no Pirmajā pasaules karā 
izpostītākajām zemēm. 1919. gada 
sākumā Latvijā dzīvoja aptuveni 
1,3 miljoni cilvēku, kas bija puse no 
pirmskara iedzīvotāju skaita. Rīga bija 
palikuši aptuveni 3 tūkstoši strādnieku, 
kaut arī pirms kara to skaits tuvojās 
simt tūkstošiem.1 Vācu okupācija, 
bads un slimības bija novārdzinājušas 
iedzīvotājus. Bēgļu gaitās vēl arvien 
atradās simtiem tūkstošu bēgļu. Vai 
bija piedzīvota Latvijas vēsturē lielākā 
katastrofa?

Aplūkojamajā grāmatā Pagaidu 
valdības sēžu protokoli ir papildināti 
ar daudzveidīgu informāciju, sniedzot 
lasītājam dziļāku ieskatu 1918.–1920. 
gada notikumos: gan garuma, gan 
akadēmiskā stila ziņā pamatīgā Dr. hist 
Valtera Ščerbinska eseja, ievērojamāko 

valsts darbinieku biogrāfijas, atmiņas un dienasgrāmatas, izvilkumi no 1918.– 
1920. gada laikrakstiem, vizuālie materiāli, atsevišķām vēstures tēmām veltīti 
atvērumi un pielikumi. Tā teikt – katra vēstures interesenta vai profesionāļa gaumei 
šeit atradīsies kas piemērots, bet viss informācijas daudzveidības kopums sniegs 
dzīvu un dokumentāri pamatotu mūsu valsts dzimšanas ainu.

Uzreiz gan jāpiebilst, ka šī aina nebūt nebija viegla un saulaina, bet drīzāk 
dramatiska un trauksmaina. Latvijas neatkarība tika pasludināta ārkārtīgi nelabvēlīgos 
un pat bīstamos apstākļos. Atsevišķas vietējo vācu aprindas un vācu okupācijas vara 
pret jauno valsti bieži izturējās ar augstprātību vai pat slēptu naidu. No austrumiem 
Latvijai tuvojās Padomju Krievijas Sarkanā armija, un pat latviešu vidū tikai nedaudzi 
pa īstam ticēja iespējai uzbūvēt pašiem savu neatkarīgu valsti. Jaunajai valdībai trūka 
visa – pieredzes, naudas, spēcīgu sabiedroto, nedalīta sabiedrības atbalsta un pat 
telpu.2 Pirmā Pagaidu valdības sēde notika nedēļu pēc tās izveidošanas.

Ko mēs zinām par pašu Pagaidu valdību un tās darbību? Vienlaikus pārsteidzošs 
un diemžēl precīzs ir V. Ščerbinska esejā paustais apgalvojums, ka “gandrīz nav 
pētījumu par to, kā tapa pati valsts, respektīvi, valsts tās institucionālajā veidolā”3. 
Šī grāmata dod iespēju sākt aizpildīt šo zināšanu robu, vēlreiz apliecinot, ka Latvijas 
valsts nebija pārpratums vai nejaušība, kā dažkārt varam dzirdēt. V. Ščerbinskis 
izseko valstiskuma idejas tapšanas procesam 20. gs. sākumā. Patstāvības idejas 
nostiprināšanās 1917. gadā un sekojošais Latviešu pagaidu nacionālās padomes 
1918. gada 30. janvārī Valkā pieņemtais lēmums par Latvijas neatkarību apliecina, ka 
Latvijas valsts bija loģisks latviešu nācijas attīstības rezultāts.

Tāpat grāmatā apkopotie materiāli vēlreiz apstiprina, ka Pagaidu valdība nebija 
Sabiedroto valstu vai Vācijas marionete. Pat smagajā 1918. gada nogalē Pagaidu 
valdība, kā tas redzams dokumentos (22. decembra sēdes protokols), pieļāva iespēju 
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sākt bruņotu konfrontāciju ar vāciešiem, lai apturētu pārtikas izvešanu no Rīgas.4 
Turpat lasām: “Sp. Paegle vēlreiz pastrīpo, ka vāci nekad nav pildījuši vārdu, 
tamdēļ nevar ticēt arī šinī gadījumā.”5 Pirmais K. Ulmaņa Ministru kabinets bija tik 
pretvācisks, ka Sabiedroto spiediena rezultātā 1919. gada vasarā nācās to “atšķaidīt” 
ar dažiem minoritāšu pārstāvjiem. Tomēr tas nenozīmē, ka K. Ulmaņa valdība būtu 
bijusi Anglijas vai kādas citas Rietumvalsts marionete. Jā, tie bija sabiedrotie, kuru 
atbalstu Pagaidu valdība smagākajos brīžos pat izmisīgi meklēja, jo vieniem pašiem 
karot vairākās frontēs būtu neprāts. Jāpiebilst gan, ka ne vienmēr un ne pietiekamā 
apjomā šo atbalstu izdevās panākt.

Kas bija Pagaidu valdības pretinieki? 1918. gada nogalē un 1919. gada sākumā 
Latvija bija nonākusi neapskaužamā stāvoklī. Tā atradās starp divām iekšēju nemieru 
plosītām lielvalstīm – Krieviju, kura bija ieslīgusi pilsoņu karā, un Vāciju, kurā cits 
pēc cita sekoja dažādi dumpji un nemieri. Pilsoniskie spēki, sociālisti, komunisti un 
monarhisti ārdīja tikko sabrukušās varenās impērijas. Šo politisko satricinājumu 
atbalsis vistiešākajā veidā skāra Latviju. Bez Padomju Krievijas vadības iniciatīvas 
un tiešas militārās un ekonomiskās līdzdalības Pētera Stučkas valdība nekad nebūtu 
tapusi. To pašu var teikt par Vāciju, bez kuras atbalsta nebija iespējama ne Andrieva 
Niedras valdības izveidošana, ne Pāvela Bermonta avantūra.

Minēto iemeslu dēļ, manuprāt, nav pamata interpretēt 1918.–1920. gada notiku-
mus Latvijā kā pilsoņu karu. Jā, pilsoņu kara iezīmes tik tiešām pastāvēja, bet tās 
bija ārēju spēku iniciētas, lai attaisnotu savu bruņoto formējumu atrašanos Latvijas 
teritorijā. Arī Pagaidu valdība jau no tās darbības sākuma bija pārliecināta, ka 
saskaras ar ārēju ienaidnieku. Par to netieši liecina, piemēram, valdības 1918. gada  
22. decembra sēdē apsardzības ministra sacītais, ka valsts aizsardzībai “derīgs būtu arī 
cits līdzeklis, t. i., dot iespēju pārnākt mājās kā Latvijas pilntiesīgiem pilsoņiem tiem 
strēlniekiem, kuri aizgājuši, vāciem ienākot Vidzemē, un nav patiesībā lielinieki”6. 
Šis izteikums liecina, ka latviešu “sarkanos” strēlniekus, kuri ieradās no citas valsts, 
Latvijas Pagaidu valdība nebūt neuzskatīja par saviem pilsoņiem, bet pieļāva iespēju 
tiem par tādiem kļūt.

Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, kaut tos var uzskatīt par 
savstarpēji saistītiem, bija ļoti atšķirīgi konflikti gan politiskā, gan militāra ziņā. 
Pirmo pasaules karu galvenokārt zinām kā “pozīciju karu”, bet Neatkarības kara laikā 
noteikta frontes līnija starp abām (vai vairākām) karojošajām pusēm pastāvēja tikai 
štābu zīmētās kartēs. Tas bija slēptu operāciju, blefa, viltus, provokāciju un intrigu 
karš. Citādi nemaz nevarēja būt, jo visas iesaistītās puses militārā ziņā bija salīdzinoši 
vājas. Armiju vājums bija jākompensē ar diplomātiju, propagandu un pārdrošu risku.

1918. gada novembrī vācu 8. armija, kas Pirmā pasaules kara beigās bija 
dominējošs militārais spēks Baltijas telpā, dažu nedēļu laikā demoralizējās un 
zaudēja kaujasspējas. Krievu monarhistu un vietējie nacionālie formējumi tika steigā 
organizēti un bija ļoti vāji. Sabiedroto nostāja bija nogaidoša, viņi uz Baltiju sūtīja tikai 
savus kuģus, bet ne sauszemes spēkus. Sarkanās armijas galvenie spēki savukārt bija 
aizņemti Krievijas pilsoņu karā un Baltijas kampaņai spēja atlicināt vien ierobežotu 
kontingentu. 

Arī vēlāk situācija būtiski nemainījās. Baltijas Landesvērs bija spiests iesaistīties 
pārdrošās operācijās pret skaitliski lielākiem Padomju Latvijas armijas spēkiem  
1919. gada martā un maijā, kas tam potenciāli varēja draudēt ar iznīcināšanu. 
Padomju Latvijas armija gandrīz visu pastāvēšanas laiku karoja bez vēra ņemamām 
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rezervēm, likvidējot vienu krīzi pēc citas. Latvijas nacionālais karaspēks bija pārāk 
vājš, lai viens pats apturētu landesvēra karagājienu Ziemeļvidzemē; pārāk vājš, lai 
bez Sabiedroto artilērijas uguns atbalsta patriektu P. Bermontu no Rīgas; pārāk vājš, 
lai bez poļu atbalsta atbrīvotu Latgali.

Varam jautāt, kā K. Ulmaņa vadītajai valdībai, kuru 1918. gada nogalē un vēl  
1919. gada vidū varēja uzskatīt par vājāko no visiem konkurentiem uz varu Latvijā, 
galu galā izdevās uzvarēt? Neapšaubāmi, uzvaras pamats slēpās spējā iegūt 
sabiedrības vairākuma simpātijas. Tas nebija viegli paveicams uzdevums. Galvenie 
soļi šajā ceļā bija konsekventa demokrātisma principa aizstāvēšana, veiksmīga 
agrārā politika, spēja pārliecināt sabiedrību par valdības pretvācisko orientāciju un 
izvairīšanās no masu terora īstenošanas (Latvijā plosījās “sarkanais” un “baltais” 
terors, bet “sarkanbaltsarkanais” izpalika).

Pagaidu valdība īsi pēc izveidošanas saņēma apsveikumus, kuros tā tika aicināta 
vienot sabiedrību uz demokrātiskiem pamatiem. Tik tiešām, beidzot Latvijas 
teritorijā bija izveidota demokrātiska iekārta, kas bija sens, varbūt pat pirmais 
latviešu inteliģences sapnis jau no 19. gs. vidus. Satversmes sapulces vēlēšanas 
Tautas padome jau pašā savas darbības sākumā izvirzīja par vienu no galvenajiem 
uzdevumiem. Katrs īsais atelpas brīdis karā tika izmantots, lai šīs vēlēšanas notiktu 
pēc iespējas ātrāk. Galu galā Satversmes sapulce tika ievēlēta vēl pirms oficiālajām 
kara beigām – miera līguma noslēgšanas ar Padomju Krieviju.

Otrais solis bija ekonomiskais, precīzāk sakot, zemes jeb agrārā jautājuma 
atrisināšana. Pirmā pasaules kara laikā Latvija bija piedzīvojusi strauju 
deindustrializācijas procesu un kļuvusi par izteikti agrāru zemi. Tam spēkam, kas 
zemniekiem varētu piedāvāt veiksmīgāko risinājumu, tiktu garantēts sabiedrības 
vairākuma atbalsts. 1919. gada 27. februārī Pagaidu valdība izdeva “Noteikumus 
par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi”. Gandrīz vienlaikus ar šiem noteikumiem 
P. Stučkas vadītā padomju valdība izdeva dekrētu par zemi, kas paredzēja visu 
zemes īpašumu, to skaitā vidējo un sīko, nacionalizāciju, zemes nomu un padomju 
saimniecību izveidošanu. 16. aprīļa puča rezultātā pie varas nākušie provāciskie 
spēki (vēlākā A. Niedras valdība) iestājās par muižu saglabāšanu un konkurences 
turpināšanu starp latviešu zemnieku un vācu muižnieku. Tieši Pagaidu valdības 
zemes politika, kas vēlāk noveda pie radikālās agrārās reformas, radīja jaunajai valstij 
ļoti spēcīgu iedzīvotāju atbalstu.

Tas bija viens no iemesliem, kādēļ K. Ulmaņa valdībai izdevās pārdzīvot  
16. aprīļa puču un laiku, kad Latvijas Republikas teritorija nepārsniedza viena veca 
tirdzniecības kuģa platību. Latvija nekad nav bijusi maza, un tāda tā nebija arī tobrīd. 
Paradoksāli, bet Pagaidu valdība bija spēcīgāka nekā jebkad iepriekš. Šajos ārkārtīgi 
grūtajos apstākļos bija noticis izšķirošais lūzums sabiedrības noskaņojumā, jo katrs 
varēja pārliecināties, ka K. Ulmaņa valdībai ar vāciešiem un muižniekiem nav pa 
ceļam: “Pfefera brīvkorpusa un baltvāciešu trieciennodaļas karavīru apvērsums 
Liepājā sekmēja latviešu sabiedrības apvienošanos Pagaidu valdības atbalstam,  
K. Ulmaņa vārdiem, “mēs sākām atrast viens otru”.”7 

Valsts izveidošana un nosargāšana nebija tikai un vienīgi “veiksmes stāsts”. Mūsu 
valsts dzimšanas brīdī diemžēl tika ieprogrammētas arī vairākas problēmas, kas vēlāk 
radīja šķēršļus Latvijas veiksmīgai attīstībai. Viena no tām bija pārlieku ciešā valsts 
pārvaldes un ekonomikas sajūgšana ar cara laika pagātni. Krievijas likumdošanas 
izmantošana, cara laika ierēdņu pieņemšana darbā, iekšējās drošības organizēšana 
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pēc cara laika sistēmas bija tikai redzamākās izpausmes.8 V. Ščerbinskis norāda, 
ka apgabalu priekšnieku tiesības bija pielīdzinātas agrāko guberņu pārvaldnieku 
tiesībām un kompetencēm;9 valsts kontroles iekārta, tiesības, funkcijas un ar tām 
saistītā likumdošanas bāze – pārņemta no Krievijas Valsts kontroles likumdošanas 
materiāliem.10 Ne velti Arnolds Aizsilnieks, kuru uzskatām par autoritatīvāko 
Latvijas starpkaru ekonomikas pētnieku, cariskās Krievijas mantojumā saskatīja 
vienu no galvenajiem Latvijas ekonomiskās un sociālās attīstības kavēkļiem.11

Otra problēma, kas daļēji saistīta ar pirmo, bija augstais korupcijas līmenis valsts 
militārajās un civilajās iestādēs. Kā norāda V. Ščerbinskis, darbinieku atlaišanas 
iemesli bieži bija saistīti ar korupciju, valsts mantas izšķērdēšanu vai nolaidīgu 
pienākumu pildīšanu.12 Jaunajai valstij nācās ieguldīt milzu pūles, lai izveidotu 
pieredzējušu un atbildīgu birokrātisko aparātu.

Trešā nozīmīgā problēma, kuru uzskatāmi varēja redzēt jau no valdības 
izveidošanas pirmajām dienām un ko būtu vērts sīkāk iztirzāt, bija nevērība pret 
valsts aizsardzības jautājumu risināšanu. Jā, jau otrajā valdības sēdē tika apspriestas 
Latgales aizsardzības iespējas pret Sarkanās armijas iebrukumu, tomēr nekāda reāla 
rīcība nesekoja. Līdz 1918. gada 22. novembrim, kad par apsardzības ministra biedru 
tika iecelts Roberts Dambītis, apsardzības ministra amata valdībā nebija, bet militāros 
jautājumus pārraudzīja Iekšlietu ministrijas Apsardzības departaments.13 Tikai  
6. decembrī darbu sāka apsardzības ministrs Jānis Zālītis, kuram gan trūka militāras 
pieredzes.

Valdība 1918. gada 29. novembra sēdē izskatīja vācu puses sagatavoto līguma 
projektu par aizsardzības spēku veidošanu, bet tas netika apstiprināts. Protokolā 
varam lasīt: “.. atzīstot zemes apsardzības spēka nodibināšanu par vajadzīgu, 
Pagaidu valdība atrod par nepieciešamu uzņemt projektā dažus pārgrozījumus.”14  
30. novembrī Sarkanās armijas Pleskavas strēlnieku divīzijas pulks ieņēma Rēzekni, 
bet Pagaidu valdība bija spējusi vien nonākt pie atziņas par aizsardzības spēku 
radīšanas nepieciešamību.

Reāls darbs pie valsts aizsardzības organizēšanas sākās tikai decembra sākumā.  
6. decembra valdības sēdē atkal tika apspriests līguma projekts par zemes aizsardzību. 
Vietējie vācieši, kuri jau novembra vidū bija uzsākuši militāro vienību formēšanu, 
pieprasīja viņiem piešķirt apsardzības ministra biedra posteni. Nākamajā dienā 
(tobrīd Sarkanā armija jau bija ieņēmusi Gulbeni) beidzot tika noslēgts līgums par 
Baltijas landesvēra jeb zemessardzes izveidošanu.15 Latviešiem šajā formējumā bija 
paredzēta proporcionāli dominējošā loma, diemžēl latviešu rotu formēšana risinājās 
ļoti lēni.

Latvijas valdības pasivitāti bruņoto spēku organizēšanā kļūst vēl uzskatāmāka, 
ja salīdzinājumam izvēlamies mūsu ziemeļu kaimiņus. Igaunija savu armiju sāka 
veidot tūlīt pēc valdības izveidošanas. Jau novembra beigās Igaunijā tika izsludināta 
vispārējā mobilizācija. Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā bruņoto spēku veidošanu 
traucēja neskaitāmi šķēršļi, tomēr laicīga ķeršanās pie šo jautājumu risināšanas ļāva 
igauņiem 1919. gada janvāra sākumā apturēt pretinieka ofensīvu Tallinas pievārtē un 
lauzt kara gaitu savā labā.

Kādi bija iemesli novēlotajai un kopumā nesekmīgajai armijas organizēšanai Latvijā 
1918. gada beigās? Lai atbildētu uz šo jautājumu, protams, būtu jāveic padziļināti 
pētījumi. Spriežot pēc Pagaidu valdības protokoliem, nav pamata runāt par kādu 
apzinātu sabotāžu. Drīzāk varam pieņemt, ka K. Ulmaņa valdība pārāk paļāvās uz 
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ārējo spēku atbalstu – vispirms uz vācu armijas solījumiem aizsargāt Baltiju pret 
lieliniekiem, bet pēc tam uz Sabiedrotajiem. Iespējams, ka to noteica neticība saviem 
spēkiem un varbūt pat pārlieku lielais miermīlīgums, par ko varētu liecināt naivās 
cerības, ka ārējo drošību būs iespējams nodrošināt ar Iekšlietu ministrijas spēkiem.

9. decembra sēdē Pagaidu valdība beidzot atzina, ka militārais stāvoklis ir 
“nopietns”.16 Karaspēkam trūka naudas, ložmetēju, artilērijas un automobiļu, 
kājnieku rotās bija daudz lielinieku aģitatoru. Iespējams, ka armijas bēdīgajā stāvoklī 
bija vainojams arī iniciatīvas trūkums reģionos, ne tikai valdības novēlotā rīcība:  
“.. pēc ziņām, kas pienāk no ārienes, uz laukiem no pašiem iedzīvotājiem ļoti maz 
darīts apsardzības lietā, bet visu gaida no Pagaidu valdības.”17 Tomēr skaidrs ir arī 
tas, ka valdības nenoteiktība situāciju reģionos nekādi nevarēja uzlabot. 

Decembra vidū tika sperti pirmie organizatoriskie soļi, lai bruņotos spēkus varētu 
skaitliski papildināt. Piemēram, tika lemts par brīvlaika izsludināšanu vidusskolās 
un augstskolās, sākot no 17. decembra, “lai mācošā paaudze varētu ņemt dalību 
zemes apsardzībā”18. 16. decembra sēdē apsardzības ministrs piedāvāja īstenot 
virsnieku un apakšvirsnieku mobilizāciju.19 Pēc nedēļas tika pieņemts rīkojums 
par divu gadagājumu mobilizāciju dažos Latvijas apriņķos.20 21. decembrī valdība 
apsprieda kara stāvokļa iespējamo ieviešanu Latvijā, bet lēmums par konkrētu rīcību 
tika atlikts.21 Jautājums par kara stāvokli vairakkārt nonāca valdības dienaskārtībā, 
tomēr to ieviesa tikai februāra vidū.

29. decembrī, kad situācija bija kļuvusi tiešām katastrofāla – Sarkanā armija 
atradās jau Rīgas pievārtē –, valdības sēdē plaši tika pārrunāts aizsardzības jautājums. 
Tika lemts par vispārējās mobilizācijas nepieciešamību un vienas rotas sagatavošanu 
nosūtīšanai uz fronti.22 Nākamajā dienā valdība pieņēma lēmumu par visu Rīgas 
vīriešu vecumā no 20 līdz 30 gadiem iesaukšanu šaušanas apmācībai, kurai vajadzēja 
sākties 1919. gada 3. janvārī. Lieki piebilst, ka šo lēmumu tā arī neizdevās īstenot, jo 
Pagaidu valdība pameta Rīgu 2. janvārī, bet nākamajā dienā pilsēta krita Sarkanās 
armijas rokās. No 1400 latviešu karavīriem K. Ulmaņa valdībai lojāli palika tikai 
aptuveni 400.23

Nenoliedzot, ka Pagaidu valdības lēmums palikt Rīgā līdz pēdējam brīdim bija 
pareizs, jāatzīst, ka atkāpšanās no pilsētas netika pienācīgi organizēta. Par to liecina 
jau minētā karavīru masveida dezertēšana, ko acīmredzot ietekmēja arī daudzu 
amatpersonu paniskais noskaņojums. Piemēram, A. Plensnera atmiņās varam lasīt 
satriecošu tā laika stāvokļa izklāstu: “Sakarā ar jaunradušos stāvokli valdība vairs 
nevienam neko negarantē. Visi atbrīvoti no savām saistībām, un Apsardzības 
ministrijas personāls var darīt, kā grib: palikt Rīgā vai atkāpties tālāk.”24

Tikai 1919. gada 12. februārī Pagaidu valdība izsludināja noteikumus par kara 
stāvokli, kas stājās spēkā 14. (Liepājā) un 16. (pārējā Kurzemē) februārī.25 Kara stāvokļa 
ieviešanas nepieciešamība tika motivēta šādi: “Ievērojot Krievijas lielinieciskā 
karaspēka iebrukumu Latvijā un valsts iekšējo stāvokli, Pagaidu valdība nolemj 
izsludināt visā Latvijā kara stāvokli uz 6 mēnešiem.”26 Faktiskais lietu stāvoklis tika 
juridiski noformulēts šādi – Latvija oficiāli atradās kara stāvoklī ar Padomju Krieviju. 
Tobrīd pretlieliniecisko spēku rokās bija palicis vien neliels rajons ap Liepāju. Kaut arī 
novēlota, kara stāvokļa ieviešana, mobilizācija un aktīva ķeršanās pie savu bruņoto 
spēku veidošanas ļāva lauzt kara gaitu un galu galā izcīnīt uzvaru.

Līdzās militārajiem jautājumiem Pagaidu valdības sēžu protokoli dod iespēju 
pārdomāt un iedziļināties valsts ekonomiskajā, politiskajā un tiesiskajā attīstībā. 
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Grāmatā ietverto faktu pārbagātība neviļus rada bažas, vai nesagatavots lasītājs 
to visu spēs uztvert un sagremot. Diemžēl ne vienmēr grāmatas sagatavotāji ir 
parūpējušies, lai lasītājam būtu kāds balsts, pie kā pieturēties. Piemēram, manuprāt, 
ļoti pozitīvi ir vērtējamas Bermontiādei veltītajā atvērumā atrodamās korektās aplēses 
par P. Bermonta armijas skaitlisko sastāvu. Diemžēl tās ir sniegtas bez atsauces uz 
izmantoto avotu, kaut arī tas būtu ļoti nepieciešams.27 Atsauču trūkst arī citviet 
grāmatā, sevišķi atvērumos, kā arī atsevišķās vietās ievada esejā.28

Tāpat jāpiemin, ka lasītājs var grāmatā atrast arī pa kādai faktoloģiskai kļūdai. 
Piemēram, varam lasīt, ka 1917. gada pašvaldību vēlēšanās it kā piedalījusies Latvijas 
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (mazinieki).29 Patiesībā šāda partija vēl nebija 
izveidota. Latvijas Sociāldemokrātija sašķēlās tikai 1918. gada maijā un daļa tās agrāko 
biedru izveidoja Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju tā paša gada jūnijā. 
Kā vēl vienu grāmatas trūkumu var atzīmēt ne visai skaidro pielikumu pievienošanas 
principu. Kādēļ tika pievienoti tieši šie likumdošanas akti, noteikumi un deklarācijas, 
bet ne citi, kādēļ nav ievērots hronoloģiskais princips, nav īsti saprotams.

Neskatoties uz atsevišķām nepilnībām, kas acīmredzot ir neizbēgamas 
tik apjomīgam un materiāla ziņa daudzveidīgam darbam, “Pagaidu valdības 
sēžu protokoli” ir sen gaidīts notikums Latvijas vēstures zinātnē. Turklāt 
tā populārzinātniskā komponente ar daudziem laikmetu atspoguļojošiem 
dokumentālajiem un vizuālajiem materiāliem ļauj cerēt, ka tas radīs dziļāku izpratni 
par 1918.–1920. gada notikumiem ne tikai speciālistu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā.
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