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Agnese Bikņēviča

ieskats liepājas pilsētas vietējās padomes 
vēlēšanu dokumentos (1947–1989)

Raksts sniedz ieskatu Liepājas zonālā valsts arhīvā glabātajos Liepājas pilsētas Darbaļaužu 
deputātu padomes (no 1977. gada Tautas deputātu padome) izpildkomitejas dokumentos, kuros 
atrodama informācija par vietējās padomes vēlēšanām Liepājas pilsētā. Pievērsta uzmanība 
dokumentu raksturojumam, apskatot dažāda veida dokumentāros materiālus: izpildkomiteju 
sēžu protokolus, deputātu kandidātu reģistrācijas protokolus, vēlēšanu kandidātu sarakstus, 
balsošanas protokolus, deputātu uzskaites kartītes, vēlēšanu sagatavošanas un rīkošanas 
pasākumu plānus. Raksts neanalizē padomju vēlēšanu negodīgo raksturu un ārišķīgo būtību, 
bet sniedz ieskatu vietējo padomju vēlēšanu organizācijā un norisē Liepājas pilsētā.
Atslēgvārdi: vietējās padomes, vēlēšanas, deputātu kandidāti, vēlēšanu komisija, protokols, 
lēmums, plāns, anketa.

Līdzās neskaitāmām nozīmīgām norisēm Latvijā 2009. gadā svarīgāko 
notikumu vidū bija pašvaldību vēlēšanas, bet 2010. gadā taps skaidras jaunās 
saeimas aprises. visos laikos vēlēšanas vērtējamas kā svarīgs notikums 
valsts dzīvē ar tiesisku, organizatorisku, sabiedrisku un finansiālu līdzekļu 
ieguldījumu. Liepājas zonālā valsts arhīva fondos atrodami dokumenti, 
kas raksturo vietējo pašvaldību vēlēšanu gaitu Liepājas pilsētā padomju 
okupācijas periodā no 1947. līdz 1989. gadam.

Liepājas zonālā valsts arhīva fondā “Liepājas pilsētas Darbaļaužu 
deputātu padomes izpildkomiteja” ar vietējo padomju vēlēšanām saistītie 
dokumenti veido atsevišķu šā fonda daļu. Dokumenti laikposmā no 1947. 
līdz 1971. gadam izdalīti atsevišķā aprakstā. Dokumenti, kas aptver periodu 
no 1972. līdz 1989. gadam, iekļauti vispārējās lietvedības aprakstā. 

arhīvi
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Lietas aprakstos sistematizētas pēc hronoloģiskā principa. Lielākā daļa ar 
vēlēšanām saistīto dokumentu rakstīti krievu valodā, atsevišķi dokumenti 
paralēli latviešu un krievu valodā, drukāti mašīnrakstā, pavisam neliela 
daļa rakstīti rokrakstā, lielākoties – kandidātu iesniegumi, paziņojumi par 
piekrišanu balotēties, anketas u.c. 

Fonda reģistros uzskaitītie dokumenti, kas raksturo vēlēšanu organizāciju 
un norisi, ir samērā vienveidīgi un, salīdzinot pa vēlēšanu gadiem, identiski 
pēc satura un formas. Fondā uzkrāto dokumentu klāstā ir deputātu kandidātu 
reģistrācijas protokoli, vēlēšanu kandidātu saraksti, balsošanas protokoli, 
deputātu uzskaites kartītes, vēlēšanu sagatavošanas un rīkošanas pasākumu 
plāni. Atsevišķās lietās atrodami arī vietējā Liepājas pilsētas laikraksta 
“komunists” publikāciju izgriezumi, kas skar vēlēšanas. 

vietējo padomju vēlēšanas tika reglamentētas ar Latvijas PsR Augstākās 
padomes Prezidija 1951. gada 25. oktobra dekrētu “Par deputātu vēlēšanu 
kārtību Latvijas PsR rajonu, pilsētu, pilsētu rajonu, ciematu un ciemu 
darbaļaužu deputātu padomēs”. Tā 1. pantā noteikts, ka deputātus ievēlē uz 
vispārēju, vienlīdzīgu un tiešu vēlēšanu tiesību pamata.1

Dekrētā noteikts, ka vēlēšanu apgabali izveidojami pēc šādiem principiem: 
pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 100 tūkstošiem – viens vēlēšanu apgabals 
uz katriem 350 iedzīvotājiem, bet ne mazāk kā 50 apgabalu un ne vairāk kā 
250 apgabalu (iv nodaļa 32. pants). vēlēšanu apgabalu sarakstus pilsētu un 
pilsētu rajonu darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanām publicē ne vēlāk kā 
40 dienas pirms vēlēšanām (iv nodaļa 33. pants).2 

katrā pilsētā nodibināma pilsētas vēlēšanu komisija. Tās sastādāmas 
no strādnieku un kalpotāju arodorganizāciju, kooperatīvo organizāciju, 
komunistiskās partijas organizāciju, jaunatnes organizāciju, no kultūras, 
tehnisko un zinātnisko biedrību un citu darbaļaužu sabiedrisko organizāciju 
un biedrību pārstāvjiem (iv nodaļa 34. pants).3 

vēlēšanu biļetenu pieņemšanai un balsu skaitīšanai pilsētas teritorija 
iedalāma vēlēšanu iecirkņos (vi nodaļa 48. pants), vēlēšanu iecirkņiem 
piešķirami numuri (vi nodaļa 49. pants).4 Tā Liepājas pilsētas Darbaļaužu 
deputātu padome ar 1977. gada 18. aprīļa lēmumu nr. 145 nolēma izveidot 
pilsētā 56 vēlēšanu iecirkņus.5 iecirkņi Liepājas pilsētā bija izvietoti: 1. iecirknis 
atradās grīzupes ielā 1; 2. iecirknis – mežmalas ielā 2; 3. vēlēšanu iecirknis – 
Piltenes ielā 17; 4. vēlēšanu iecirknis – krūmu ielā 39; 5. vēlēšanu iecirknis – 
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strazdu ielā 9; 6. vēlēšanu iecirknis – krūmu ielā 43; 7. vēlēšanu iecirknis – sliežu 
ielā 4; 8. vēlēšanu iecirknis – Brīvības ielā 103; 9. vēlēšanu iecirknis – Brīvības ielā 
56; 10. vēlēšanu iecirknis – Dzelzceļnieku ielā 1; 11. vēlēšanu iecirknis – jelgavas 
ielā 58; 12. vēlēšanu iecirknis – Rīgas ielā 50; 13. vēlēšanu iecirknis – Raiņa ielā 
36; 14. vēlēšanu iecirknis – kaiju ielā 33; 15. vēlēšanu iecirknis – Tirgus ielā 25; 
16. vēlēšanu iecirknis – Rīgas ielā 8; 17. vēlēšanu iecirknis – sevastopoles ielā 5 
(pašreiz studentu rotas iela); 18. vēlēšanu iecirknis – gvardes prospektā 15; 
19. vēlēšanu iecirknis – 15. jūnija ielā 3 (pašreiz Lazaretes iela); 20. vēlēšanu 
iecirknis – uzvaras ielā 5 (pašreiz Ūliha iela); 21. vēlēšanu iecirknis – Padomju 
prospektā 7 (pašreiz kūrmājas prospekts); 22. vēlēšanu iecirknis – Padomju 
prospektā 2/6; 23. vēlēšanu iecirknis – Ausekļa ielā 9; 24. vēlēšanu iecirknis – 
Padomju prospektā 13; 25. vēlēšanu iecirknis – valdemāra ielā 12; 26. vēlēšanu 
iecirknis – Avotu ielā 10; 27. vēlēšanu iecirknis – Radio ielā 16; 28. vēlēšanu 
iecirknis – 8. marta ielā 2 (pašreiz Ludviķa iela); 29. vēlēšanu iecirknis – 
Alejas ielā 18; 30. vēlēšanu iecirknis – uzvaras ielā 56; 31. vēlēšanu iecirknis – 
valdemāra ielā 35/37; 32. vēlēšanu iecirknis – Dzintaru ielā 23; 33. vēlēšanu 
iecirknis – kosas ielā 33; 34. vēlēšanu iecirknis – 17. jūnija laukumā 3 (pašreiz 
Bāriņu iela); 35. vēlēšanu iecirknis – 17. jūnija ielā 14; 36. vēlēšanu 
iecirknis – Ļeņina ielā 14 (pašreiz Lielā iela); 37. vēlēšanu iecirknis – jaunā 
ielā 52/54; 38. vēlēšanu iecirknis – uzvaras ielā 5/6; 39. vēlēšanu iecirknis – 
imanta sudmaļa ielā 7 (pašreiz kungu iela); 40. vēlēšanu iecirknis – suvorova 
ielā 63/67 (pašreiz ganību iela); 41. vēlēšanu iecirknis – imanta sudmaļa 
ielā 85/89; 42. vēlēšanu iecirknis – 21. jūnija ielā 5a (pašreiz k. ukstiņa iela); 
43. vēlēšanu iecirknis – kuršu ielā 7; 44. vēlēšanu iecirknis – 21. jūlija ielā 17/23; 
45. vēlēšanu iecirknis – suvorova ielā 106; 46. vēlēšanu iecirknis – Rojas ielā 17; 
47. vēlēšanu iecirknis – Tukuma ielā 1a; 48. vēlēšanu iecirknis – siguldas ielā; 
49. vēlēšanu iecirknis – grīzupes ielā 4/10; 50. vēlēšanu iecirknis – galantērijas 
kombinātā “Lauma”; 51. vēlēšanu iecirknis – Dedajeva ielā 24 (pašreiz siļķu 
iela); 52. vēlēšanu iecirknis – sarkanarmijas ielā 68/70 (pašreiz kalpaka iela); 
53. vēlēšanu iecirknis – sanatorijā “Liepāja”; 54. vēlēšanu iecirknis – sporta 
ielā 16/18; 55. vēlēšanu iecirknis – Padomju prospektā 22; 56. vēlēšanu 
iecirknis – siguldas ielā 16.6 vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu adreses tika 
publicētas laikrakstos. Tā 1975. gada 17. aprīļa Liepājas pilsētas laikraksta 
“komunists” 76. numurā publicētas visu pilsētā izveidoto vēlēšanu iecirkņu 
adreses. jāatzīmē, ka vēlēšanu iecirkņu izvietojums un atrašanās vietas laika 
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gaitā palika nemainīgas līdz pat astoņdesmito gadu beigām, ar nelieliem 
atsevišķiem izņēmumiem.

Īpaša uzmanība pievērsta arī vēlēšanu iecirkņu gatavībai uzņemt 
vēlētājus. Tā 1977. gada 25. maija Pilsētas vēlēšanu komisijas sēdes protokolā 
nr. 2 lasāms ziņojums par stāvokli iecirkņos – nekārtīgas un netīrītas telpas, 
nesakārtota apkārtne, atsevišķos iecirkņos nav izvietoti un noformēti 
informācijas stendi, nedarbojas telefoni utt. Taču atzīmēti un uzteikti iecirkņi, 
kas pilnībā gatavi uzsākt darbu – iecirkņi “sarkanā metalurga” kultūras pilī, 
“Latkolhozprojekt” telpās u.c.7

Deputātu kandidāti vēlēšanām tika izvirzīti pa vēlēšanu apgabaliem     
(vii nodaļa 58. pants). Ar Liepājas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 
1977. gada 11. aprīļa lēmumu nr. 132 Liepājā tika izveidoti 216 vēlēšanu 
apgabali,8 kuru atrašanās vietas līdzīgi kā iecirkņiem publicēja vietējā 
laikrakstā.9 Tāpat laikraksti informēja arī par izvirzītajiem deputātu 
kandidātiem un ievietoja viņu īsas biogrāfijas. 

51.vēlēšanu iecirkņa kopskats. 
1975. gada 15. jūnija vēlēšanas. 
Liepājas ZVA, 290. f., 
8. apr., 217. l., 150. lp.     
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Tiesības izvirzīt deputātu kandidātus bija darbaļaužu sabiedrisko 
organizāciju un biedrību centrālajiem orgāniem, kā arī to republikāniskajiem, 
pilsētu un rajonu orgāniem, tāpat arī strādnieku un kalpotāju kopsapulcēm 
uzņēmumos un iestādēs un karadienesta personu kopsapulcēm karaspēka 
daļās (vii nodaļa 59. pants). vietējo padomju deputātu kandidātu izvirzīšana 
bija nedemokrātiska. kandidātus izvirzīja, saskaņojot ar partijas birojiem un 
komitejām, turklāt parasti jau iepriekš tika noteikts, kādas sociālās grupas, 
profesijas, dzimuma, dažkārt arī vecuma kandidāts ir jāizvirza. Tā, piemēram, 
Latvijas PsR Liepājas Darbaļaužu deputātu padomes sastāvā, kas tika ievēlēta 
1957. gada 10. martā, no 204 ievēlētajiem deputātiem 34,3% bija sievietes, 
20% – strādnieki, bet, grupējot pēc izglītības, – 24% ar augstāko, 34% – vidējo 
vispārējo, 8% – vidējo speciālo un 34% – ar pamatskolas izglītību. Dalot pēc 
vecuma, – 2% deputātu bija līdz 24 gadu vecumam, 15% – 25 līdz 29 gadu 
vecumam, 24% – 30 līdz 39 gadu vecumam, 40% – 40 līdz 49 gadu vecumam 
un 20% – deputāti vecumā virs 50 gadiem.10 Arī deputātu skaits vietējās 
padomēs bija pārmērīgi liels. Piemēram, 1948. gadā Liepājas Darbaļaužu 
deputātu padomē ievēlēti 193 deputāti,11 1957. gadā – 204 deputāti,12 
1967. gadā – 233 deputāti.13

izvirzītājorganizācijām bija jāiesniedz attiecīgajai apgabala vēlēšanu 
komisijai deputātu kandidāta reģistrēšanai prezidija locekļu parakstīts 
tās sapulces vai sēdes protokols, kurā izvirzīts deputāta kandidāts, kā arī 
deputāta kandidāta paziņojums par piekrišanu balotēties attiecīgajā vēlēšanu 
apgabalā no organizācijas, kas viņu izvirzījusi (vii nodaļa 64. pants).14 sēdes 
protokolā tika norādīts organizācijas nosaukums, kas izvirzījusi kandidātu, 
sapulces vai sēdes vieta, laiks un dalībnieku skaits, prezidija priekšsēdētāju 
un locekļu vārdi, uzvārdi un dzīvesvietas, kā arī deputāta kandidāta vārds, 
uzvārds, tēvvārds, vecums, tautība, izglītība, dzīvesvieta, partijas piederība un 
nodarbošanās. Caurmērā deputātu kandidāti uzrādījuši vidējo vai augstāko 
izglītību, tautība – krievu, latviešu, atsevišķos gadījumos – poļu, baltkrievu, 
ebreju u.c. Partijas piederība – Padomju savienības komunistiskās partijas 
(PskP) biedri, vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības 
(vĻkjs) biedri, kā arī atsevišķi bezpartejiski deputātu kandidāti. Protokolu 
veidlapas iespiestas tipogrāfiski standarta formātā, aizpildītas mašīnrakstā 
vai rokrakstā.15
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savukārt deputātu kandidātu paziņojumu jeb iesniegumu par piekrišanu 
balotēties saturs, sastāvs un apjoms diezgan viendabīgs. iesniegumi pārsvarā 
rakstīti rokrakstā, brīvā formā, teksts standartizēts.16 

vēlēšanu biļetenu paraugi saglabājušies tikai no 1967. gada vēlēšanām. 
Toreiz tie tika iespiesti Liepājas 27. tipogrāfijā gan latviešu, gan krievu 
valodā. Biļetena augšējā labajā stūrī iespiests vēlēšanu apgabala numurs, 
centrā vēlēšanu dienas datums un kandidāta vārds, uzvārds un tēvvārds, kā 
arī kandidāta izvirzītājorganizācija.17

vietējās padomes ievēlēja vidēji uz diviem ar pus gadiem. Laikposmā 
no 1948. gada līdz 1989. gadam vietējo padomju vēlēšanas Liepājas pilsētā 
notikušas 20 reizes: 1948. gada 18. janvārī,18 1950. gada 17. decembrī,19 

1953. gada 1. martā,20 1955. gada 27. februārī,21 1957. gada 10. martā,22 

1959. gada 1. martā,23 1961. gada 19. martā,24 1963. gada 3. martā,25 1965. gada 
14. martā,26 1967. gada 12. martā,27 1969. gada 16. martā,28 1971. gada 
13. jūnijā,29 1973. gada 17. jūnijā,30 1975. gada 15. jūnijā,31 1977. gada 19. jūnijā,32 

1967. gada Liepājas pilsētas Tautas deputātu padomes vēlēšanu biļetens. 
Liepājas ZVA, 290. f., 3. apr., 95. l., 47. lp.
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1980. gada 24. februārī,33 1982. gada 20. jūnijā,34 1985. gada 24. februārī,35 

1987. gada 21. jūnijā,36 1989. gada 10. decembrī.37

vēlēšanas padomju periodā raksturīgas ar dažādu propagandas 
satura kultūras pasākumu rīkošanu. Tā, piemēram, Liepājas pilsētas 
izpildkomitejas kultūras nodaļas darba plānā, gatavojoties Liepājas pilsētas 
padomes vēlēšanām, izvirzīja šādus galvenos uzdevumus: propagandēt 
padomju vēlēšanu sistēmu, plaši atspoguļot valsts sasniegumus, noorganizēt 
tematiskus vakarus, veltītus Liepājas pilsētas padomes vēlēšanām pilsētas 
kultūras iestādēs un vēlētāju klubos, noorganizēt koncertbrigādes vēlēšanu 
kampaņas laikā un vēlēšanu dienā, sniegt metodisku palīdzību tematisku 
pasākumu organizēšanā, sistemātiski kontrolēt pasākumu ideoloģisko saturu 
un mākslinieciskā izpildījuma līmeni.38 Darba plānā iekļauti šādi pasākumi: 
izstāžu cikli, kas veltīti vēlēšanām; teatrālu uzvedumu iestudējums un 
izrādīšana; pašdarbības kolektīvu koncerti (kori un deju kolektīvi gatavoja 
īpašas programmas u.c.). 1977. gada 25. maija Pilsētas vēlēšanu komisijas 
sēdes protokolā nr. 2 minēts, ka kultūras pasākumos piedalīsies tādi Liepājas 
pilsētas kolektīvi, kā kultūras nama darba veterānu koris, jauniešu deju 
kolektīvs, “sarkanā metalurga” vīru vokālais ansamblis, Liepājas Bērnu 
mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kultūras nama “Baltija” kolektīvi u.c.39

vienas no darbīgākajām līdzdalībniecēm dažādu informatīvu materiālu 
apkopošanā un popularizēšanā pilsētā bija bibliotēkas – Zinātniskā 
bibliotēka, 4. pilsētas bibliotēka, 2. pilsētas bibliotēka, arī bērnu bibliotēka. 
Aktīvs vēlēšanu popularizēšanas dalībnieks bija arī Liepājas vēstures un 
mākslas muzejs, kas organizēja tematiskās izstādes un pasākumus.40 šīs 
visas aktivitātes apvienoja kultūras nodaļas galvenais aicinājums – “jebkurā 
kultūras iestādē jājūt, ka pilsēta gatavojas vēlēšanām”.41 

Pasākumu rīkošanā aktīvi piedalījās ne tikai kultūras un izglītības iestādes, 
bet arī rūpniecības, ražošanas kombinātu un uzņēmumu klubi. Tā, piemēram, 
Liepājas pilsētas vēlētāju klubu pasākumu plānā padomju vēlēšanu dienā 
iekļauts kokapstrādes kombināta “Baltija” kluba mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvu koncerti, Termoelektrocentrāles kluba aģitbrigādes uzvedumi 
un priekšnesumi, Cukurfabrikas klubā notiekošās multiplikācijas filmu un 
kinofilmu izrādes un Rūpnīcas nr. 29 kluba estrādes ansambļa koncerti.42

Dokumentos īpaši izdalīti un uzsvērti pasākumi, kas paredzēti jaunajiem 
vēlētājiem. Tā, piemēram, organizēta jauno vēlētāju tikšanās ar kara 
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Anketa par 
Liepājas pilsētas 
Darbaļaužu deputātu 
padomes deputātu 
atskaiti vēlētājiem. 
Liepājas ZVA, 290. f., 
8. apr., 222. l., 58. lp.

veterāniem ar nosaukumu “jaunie celtnieki ziņo kara veterāniem”, jauniešiem 
veltīti tematiski atpūtas vakari “es balsoju pirmo reizi” u.c.43 nenoliedzami, 
pasākumu tematiku caurstrāvoja padomju ideoloģijas propaganda, kas 
akcentēja sociālisma celtniecību un Lielās oktobra revolūcijas pasaulvēs-
turisko nozīmi. 

viens no izplatītākajiem pasākumiem, ko organizēja pirmsvēlēšanu 
dienās, bija deputātu kandidātu tikšanās ar vēlētājiem. Apskatot vēlēšanu 
dokumentus, jāatzīmē anketas – Liepājas pilsētas Darbaļaužu deputātu 
padomes deputātu atskaites vēlētājiem, kurās deputātu kandidāti atzīmējuši 
galvenos jautājumus un priekšlikumus, ko izteikuši vēlētāji nākamajiem 
deputātiem. kas tad liepājniekiem 20. gs. 70. gadu sākumā ir bijis aktuāls? 
jautājums, kas caurstrāvo neskaitāmas anketas, ir neapmierinātība ar pilsētas 
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satiksmi – autobusu un tramvaju noslogotību un neregulāro kursēšanu, ar ielu 
segumu katastrofālo stāvokli, ar satiksmes organizāciju pilsētā – ceļazīmju 
un luksoforu trūkumu. Tāpat izskan vēlme pārcelt degvielas uzpildes staciju 
ārpus pilsētas teritorijas, atvērt auto mazgātavu, sūdzas par neapmierinošo 
maizes kvalitāti pilsētas ceptuvē u.c.44 Deputātu kandidātu anketas/atskaites 
apkopotas atsevišķās lietās, iespiestas tipogrāfiski, aizpildītas rokrakstā. 
katrs deputātu kandidāts aizpildījis un iesniedzis vairākas anketas atkarībā 
no vēlēšanu apgabala, kurā ticies ar vēlētājiem.

kopumā vērtējot, Liepājas zonālajā valsts arhīvā glabātie vēlēšanu 
materiāli ir samērā vienveidīgi. Dokumentu veidi sistemātiski atkārtojas. 
Atsevišķi nav izdalīti un pie vēlēšanu materiāliem nav pievienoti dokumenti, 
kuros būtu analizētas jau notikušās vēlēšanas. šāda mandātu komisijas 
atskaite par aizgājušajām vēlēšanām atrodama izpildu komitejas kārtējā 
sasaukuma pirmās sesijas sēdē. Taču samērā plaši atspoguļots gatavošanās 
process vēlēšanām. Lai arī dokumentu sastāvs un saturs ir vienveidīgs, 
tie tomēr sniedz zināmu ieskatu vēlēšanu norisē Liepājas pilsētā padomju 
periodā. vēlēšanu dokumenti ir šā laika un notikumu vēstures liecība.
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Agnese Bikņēviča

documents related to liepāja city 
council elections (1947–1989)

This paper is about documents related to the election of the local government 
of the city of Liepāja, as stored in the Liepāja Zone national Archive. The 
local council was known as the Council of Deputies of the Working People 
until 1977, when it was renamed the Council of People’s Deputies. The 
author has focused on the various documents that are available – minutes 
from the meetings of the executive committee, documents listing candidates 
for election, lists of candidates, voting protocols, the registration cards of 
members of the council, and plans for different elections. The author has not 
chosen to analyse the dishonest nature of soviet elections, but she has offered 
a review of how such elections were organised and held in Liepāja.

Keywords:  local councils, elections, candidates, elections commission, 
protocols, decisions, plans, questionnaires
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