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Rakstā ir aplūkotas varas un etnisko minoritāšu attiecības Padomju Latvijā 1919. gadā. 
Līdz šim padomju režīma minoritāšu politikas kontekstā pētnieki ir pievērsuši uzmanību 
galvenokārt represijām pret mazākumtautībām. Tomēr varas un etnisko minoritāšu 
attiecības aptver daudz plašāku loku nekā sarkanais terors. Rakstā sevišķa uzmanība 
pievērsta Latvijas Sociāldemokrātijas (vēlāk Latvijas Komunistiskā partija) Rīgas komitejas 
nacionālo sekciju darbībai, kas līdz šīm zinātniskajā literatūrā nav pētītas.
Atslēgvārdi: Padomju Latvija, padomju režīms, mazākumtautības, Pēteris Stučka, vācieši, 
ebreji, krievi, poļi, igauņu, lietuvieši.

Latvijas etniskais sastāvs 1919. gadā
Mūsu rīcībā nav precīzu ziņu par Latvijas iedzīvotāju etnisko struktūru 

1919. gadā. Aptuvenu priekšstatu par to dod pirmās tautas skaitīšanas rezultāti, 
kas notika 1920. gada jūnijā. Tobrīd Latvijas Republikā dzīvoja 1 596 131 
iedzīvotājs, no tiem 72,8 % latviešu, 7,8 % krievu, 5 % ebreju, 4,7 % baltkrievu, 
3,6 % vāciešu un 3,4 % poļu.1 Tomēr šī skaitīšana notika gadu pēc padomju 
režīma sabrukuma lielākajā Latvijas daļā un pēc vairākiem prāviem iedzīvotāju 
migrācijas viļņiem, gan bēgot, gan atgriežoties Latvijā. 1919. gada maija beigās 
notika padomju iestāžu un komunistu evakuācija uz Latgali un Krieviju, kā 
rezultātā Latviju varēja pamest vairāki tūkstoši iedzīvotāju (galvenokārt latvieši), 
bet 1919. gada jūnija beigās–jūlija sākumā un novembra beigās bēgļu gaitās uz 
Vāciju devās vēl vairāki tūkstoši cilvēku (galvenokārt vācieši). 1920. gada pavasarī 
un vasarā Latvijā lielākā skaitā sāka atgriezties uz Krieviju aizvestie ķīlnieki un 
bēgļi.

Pateicoties padomju režīma veiktajai iedzīvotāju skaitīšanai Rīgā, mums ir 
zināms tās etniskais sastāvs 1919. gadā – no 212 797 iedzīvotājiem 109 660 
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1 Veģis, Pēteris (2021). 1920. gada tautas skaitīšana Latvijā. No: Nacionālā enciklopēdija. 
https://enciklopedija.lv/skirklis/64435-1920%C2%A0gada-tautas-skait%C4%AB%C5%A1ana-
Latvij%C4%81 [skatīts 17.11.2021.].
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(51,5 %) bija latvieši, 36 812 (17,3 %) vācieši, 28 719 (13,5 %) ebreji, 15 152 
(7,1 %) krievi, 9544 (4,5 %) poļi, 6371 (3 %) lietuvieši un 2485 (1,2 %) igauņi.2

Salīdzinot ar laiku pirms Pirmā pasaules kara sākuma, Latvijas demogrāfiskā 
struktūra bija lielā mērā mainījusies. Ievērojami bija pieaudzis latviešu īpatsvars, 
bet evakuāciju, bēgļu gaitu un mobilizāciju rezultātā gan absolūtajos skaitļos, gan 
relatīvi bija ievērojami sarucis mazākumtautību iedzīvotāju skaits. Tā kā padomju 
režīma politika attiecībā uz bēgļiem pieļāva tikai padomju varai uzticamu – 
gandrīz vienīgi latviešu – bēgļu atgriešanos Latvijā, šī tendence turpinājās.

Arī pati Padomju Latvijas valdība – gan 1918. gada 4. decembrī Maskavā 
izveidotā Latvijas Pagaidu padomju valdība, gan 1919. gada 13. janvārī apstiprinātā 
Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas valdība – bija izteikti latviska. Neviens 
no valdības komisāriem (ministriem) nebija nelatvietis. Vienīgi Pētera Stučkas 
vietnieks Jūlijs Kārlis Daniševskis bija daļēji poļu izcelsmes. Arī vidējā un zemākā 
varas ešelonā dominēja latvieši.3 Šāds stāvoklis bija Latvijas Sociāldemokrātijas 
(turpmāk LSD; no 1919. g. marta Latvijas Komunistiskā partija, turpmāk LKP) 
vēsturiskais mantojums – partija bija izaugusi no Latviešu sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas, kas bija būvēta uz etniskā principa pamata. Pēc 1905. gada 
revolūcijas partijā ieplūda arī krievu un citu tautību biedri, tomēr darbības 
smagumpunkta pārcelšana uz Krieviju daudzus no viņiem mudināja iestāties 
krievu organizācijās. Padomju Latvijas valdība tika veidota no LSD līderiem, 
tādēļ nebūtu korekti pārmest latviešu lieliniekiem mērķtiecīgu diskrimināciju, 
bet, piemēram, atšķirībā no Latvijas Tautas padomes un Kārļa Ulmaņa vadītās 
Latvijas Pagaidu valdības, centienus valsts pārvaldē iesaistīt mazākumtautību 
pārstāvjus mēs neredzam.

1919. gada sākumā LSD uzsāka nacionālo sekciju veidošanu, pavisam 
noorganizējot piecas sekcijas – vācu, ebreju, krievu, igauņu un lietuviešu. 
Attiecīgi arī oficiālie partijas laikraksti tika izdoti šajās valodās. Kaut arī latviešu 
valodai Padomju Latvijā bija noteicošā loma, arī citu valodu (pat vācu) lietošana 
tika pieļauta.  Padomju Latvijā saglabāja pamatskolas, kurās mazākumtautību 
bērni mācījās dzimtajā valodā. Tāpat arī Padomju Latvijas armijas (turpmāk PLA) 
rindās iekļāva Latvijas mazākumtautību pārstāvjus, jo 1919. gada marta–maija 
mobilizācijas skāra visus kara dienestam derīgos vīriešus komunistu kontrolētajā 
Latvijas teritorijā.

Kā izteikti negatīvs padomju režīma politikas aspekts bija visu nelieliniecisko 
sabiedrisko organizāciju – biedrību, apvienību, korporāciju utt. – likvidēšana, kas 
ļoti negatīvi ietekmēja mazākumtautību kopienu dzīvi. Tāpat mazākumtautības 
cieta no sarkanā terora, turklāt bieži vien vairāk nekā latvieši.

2 Latviešu konversācijas vārdnīca (1933–1934). 10. sēj. Rīga: A. Gulbja apgādība, 20 441. sl.
3 Šiliņš, Jānis (2011). Totalitārā režīma cilvēciskā seja: latviešu lielinieku līderu sociālais portrets. 
No: Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIV. Daugavpils: Saule, 312. lpp.
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Sarkanā terora etniskais aspekts
1919. gada 29. aprīlī Rīgas Centrālcietumā ieslodzīto vidū bija 40 % vāciešu, 

33 % latviešu, 5,5 % igauņu, 5 % ebreju, 3 % poļu un 1 % lietuviešu.4 Tādējādi 
disproporcija ieslodzīto vidū salīdzinājumā ar Rīgas un Latvijas tā laika etnisko 
sastāvu bija liela. Cietumā atradās arī ķīlnieki, kurus lielinieki bija sagrābuši, lai 
apspiestu iespējamu pretestību režīmam, kā arī novērstu baltā terora ekscesus. 
Ķīlnieku vidū absolūtais vairākums – 175 ieslodzītie jeb 91 % – bija vācieši. Pārējie 
bija septiņi latvieši, četri krievi, trīs igauņi, divi ebreji un viens polis.5 

Šādi fakti, ko papildina vācbaltiešu atmiņu literatūra ar spilgtiem sarkanā 
terora šausmu aprakstiem, ir devuši pamatu runāt par latviešu lielinieku genocīda 
politiku, kas vērsta pret vietējo vācu kopienu. Tomēr šāda pieeja, kaut atsevišķos 
objektīvos faktos, vācu kara propagandā un subjektīvās izjūtās pamatota, rada 
vairākas problēmas. Viena no tām – padomju režīms pastāvēja pārāk īsu laiku, 
lai latviešu lielinieku vadoņu nodomi attiecībā pret vācbaltiešiem kļūtu pilnīgi 
skaidri. Padomju propaganda netika vērsta pret vācbaltiešiem kā etnisku 
kopību, bet gan pret naidīgām “šķirām” jeb sociālajām grupām – muižniekiem, 
garīdzniekiem, turīgiem lauku un pilsētu iedzīvotājiem, kuru vidū bija daudz 
vācbaltiešu. Pētera Stučkas vadīto padomju valdību no Rīgas padzina pārāk ātri, 
lai pilnīgi droši pārliecinātos, ka šķiru cīņas retorika bija tikai aizsegs vācbaltiešu 
iznīcināšanai. 

Vēl viena problēma, kas saistīta ar sarkanā terora skaidrošanu kā pret 
vācbaltiešiem vērstu genocīdu, ir sarkanā terora izpausmes Latgalē, kas diemžēl 
vēl arvien ir ļoti nepilnīgi pētītas. Ir zināms, ka lielinieki nāvessodu skaitliski 
vairāk piesprieda nevis Rīgā, bet 1919. gada 28. martā Daugavpilī, kur līdz pat 
1919. gada vasarai atradās PLA štābs un revolucionārā kara padome. Pilsēta bija 
nozīmīgs – varbūt pat nozīmīgāks nekā Rīga – armijas komunikāciju, loģistikas 
un sakaru centrs. Līdz ar to cīņa pret iespējamiem spiegiem un diversantiem 
Daugavpilī bija sevišķi nežēlīga, taču šeit dzīvoja ļoti maz vācbaltiešu un lielākā 
daļa upuru bija krievi, ebreji, poļi un latvieši. 

Trešais problemātiskais aspekts šajā jautājumā ir padomju varas rīcība, 
saglabājot vācu pamatskolas, pieļaujot vācu valodas lietošanu saziņā ar valsts 
iestādēm, kā arī vācbaltiešu kopienas sadarbība ar padomju režīmu.

4 Šiliņš, Jānis (2009). Rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris–maijs.  
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 3, 127. lpp.; sk. arī: Rīgas Centrālcietuma ieslodzīto saraksts, 
29.04.1919. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LNA_LVVA),  
FP-12_1_98, 44.–63. lp.
5 Rīgas Centrālcietuma ieslodzīto saraksts, 29.04.1919. LNA_LVVA, FP-12_1_98, 44.–63. lp.
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Padomju režīma attiecības ar vāciešiem
Pēteris Stučka 1919. gadā sarakstītajās atmiņās ir minējis, ka 1919. gada 

janvāra sākumā, nepilnu nedēļu pēc atgriešanās Rīgā, viņš uzstājās Rīgas 
vācu komunistu grupas organizētā mītiņā, uz kuru bija pulcējušies aptuveni  
2000 cilvēku. Padomju valdības vadītājs bijis šokēts par tik lielu interesentu 
skaitu. Pati komunistu grupa, pēc P. Stučkas vērtējuma, bijusi skaitliski neliela – 
tie bijuši septiņi agrākie karagūstekņi, kuri atgriezušies no Krievijas, kā arī vairāki 
desmiti citu biedru, kas tikko bija iestājušies partijā. Viņš bija skeptisks par šo 
cilvēku motivāciju – tos dzinušas bailes, mantiskas intereses un vēlme spiegot,6 
un tiem varēja piekārt “vēdera komunista” birku. Lai gan vāciešu sadarbība ar 
padomju režīmu nebija plaša, vācbaltiešu vidū bija aktīvi komunistisko ideju 
piekritēji, piemēram, luterāņu mācītājs Edgars Models, kurš sprediķos un preses 
publikācijās slavēja padomju režīma īstenoto politiku.7

LSD Vācu sekcija tika izveidota 1919. gada 9. janvārī, un sākotnēji tās 
sastāvā bija 10 biedri. Tūlīt pēc tās izveidošanas sekcijā iestājās aptuveni  
1000 atbalstītāju.8 Jāpiezīmē, ka vācu lielinieku organizācija tika izveidota 
arī Jelgavā 1919. gada februārī. Tās organizēšanai no Rīgas atsūtīja trīs vācu 
komunistus. Nelielās grupas priekšsēdētājs bijis kāds Dovermans. Galvenais 
organizācijas uzdevums bija brīvprātīgo vervēšana Sarkanajā armijā.9 Jelgavas 
sekcijas darbību Rīgas biedri vērtēja kā sekmīgu,10 taču 18. martā līdz ar lielinieku 
padzīšanu no Jelgavas tās vācu organizācija beidza pastāvēt.

Vācbaltiešu kopienas un vācbaltiešu komunistu darbības centrs bija Rīga. 
Šeit iznāca vienīgais laikraksts Padomju Latvijā vācu valodā “Die Rote Fahne” 
(Sarkanais karogs), kas bija lielinieku oficioza “Cīņa” ekvivalents. Laikrakstam bija 
ievērojama tirāža – 10–15 tūkstoši eksemplāru. P. Stučka gan atzina, ka laikraksts 
nav bijis sevišķi populārs, un to citu avīžu neesamības dēļ lasījusi galvenokārt 
vācu buržuāzija.11 1919. gada 1. martā Rīgā darbojās 18 vācu pamatskolas.12 
Neraugoties uz latviešu valodas dominējošo lomu, Padomju Latvijas iestādes 

6 Стучка, Петр (1919). Пять месяцев социалистической советской Латвии. Ч. 1. Псков: 
Издание Центрального комитета коммунистической партии Латвии, с. 30.
7 Popoff, Georgii  (1932). The City of the Red Plague. Soviet Rule in a Baltic Town. London: George 
Allen & Unwin, p. 107.
8 Šiliņš, Jānis (2013). Padomju Latvija, 1918–1919. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas 
biedrība, 95., 96. lpp.
9 Bušs, D. Pirms 50 gadiem. Jelgavas partijas organizācija 1918. un 1919. gadā. Darba Uzvara, 
04.01.1969.
10 Rīgas pilsētas partijas organizācijas rajonu komitejas sēžu protokols, 13.02.1919. Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LNA_LVA), FPA-56_1_1, 60. lp.
11 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 32.
12 Jēkabsons, Ēriks (1996). Poļi Latvijā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas 
institūta Etnisko pētījumu centrs, 21. lpp.
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pieņēma iesniegumus arī vācu valodā.13 Vācijas valdības ģenerālpilnvarotais 
Baltijā Augusts Vinnigs sākotnēji cerēja, ka vācbaltiešu intereses Rīgā un Jelgavā 
vismaz daļēji varēs aizstāvēt viņa atstātie pilnvarotie pārstāvji. Tomēr P. Stučka 
neielaidās garās sarunās ar A. Vinniga palīgu doktoru Ludvigu Maksimiliānu Ervīnu 
fon Šeibneru-Rihteru, vēlāko Ādolfa Hitlera līdzgaitnieku un “nacisma mocekli”. 
Pēc ziņu saņemšanas par Kārļa Lībknehta un Rozas Luksemburgas nogalināšanu 
Berlīnē A. Vinniga pārstāvi Rīgā arestēja un draudēja nošaut. Pēc pāris dienām 
L. fon Šeibners-Rihters tika atbrīvots un bija spiests aizbraukt uz Kēnigsbergu.  
P. Stučkas atstāstījumā notikumi risinājās citādi – viņš ticis trīs reizes arestēts, jo 
kontrrevolucionāru meklējumi vienmēr veduši uz Vācijas pārstāvniecības telpām. 
Viņš L. fon Šeibneram-Rihteram pārmeta arī A. Vinniga atstāto 25 000 marku 
piesavināšanos, kas bija domātas gūstekņu pabalstu izmaksāšanai.14 Pēc Vācijas 
pilnvarotā pārstāvja aizbraukšanas no Rīgas vietējie vācieši zaudēja jebkādas 
cerības uz iespējamu aizsardzību no Vācijas puses.

Ar Vācijas pārstāvniecības Rīgā likvidāciju nodarbojās LSD Vācu sekcija. Tās 
darbība, neraugoties uz nelielo biedru skaitu, bija diezgan aktīva. Janvārī bija 
organizētas trīs sapulces, kuras Rīgā dzīvojošie vācieši plaši apmeklēja. Pavisam, 
kā jau minēts, partijas līdzjutējos pierakstījās vairāk nekā 1000 cilvēku, bet 
lielākā daļa netika pieņemta. Oficiāli reģistrēja vairāk nekā 150 cilvēku. Paši LSD 
Vācu sekcijas pārstāvji atzina “dezorganizatorisku elementu” iekļūšanu savā 
organizācijā, kas novedusi pie biežiem arestiem.15

1919. gada janvārī Vācu sekcijai izdevās savervēt 100 vācu brīvprātīgo 
dienestam PLA. Februārī, cenšoties papildināt PLA rindas, LSD Rīgas pilsētas 
komiteja un Rīgas kara nodaļa vērsās ar uzsaukumu pie vācu strādniekiem, 
zaldātiem un jūrniekiem ar aicinājumu: “..kas negrib stāvēt barikādes otrā pusē, 
lai iestājas Sarkanās armijas internacionālajā nodaļā.”16

Februārī Vācu sekcijas darbs kļuva plašāks. 6. februārī tajā bija 14 biedri un  
460 “līdzjūtošo kandidātu”, bet pēc nedēļas – 21 biedrs un 356 kandidāti.17 
Februārī sekcija noturēja piecas labi apmeklētas sapulces un trīsreiz nedēļā 
organizēja priekšlasījumu ciklus par komunismu. Vācu sekcijas pārstāvji 
piedalījās arī Rīgas revolucionārā tribunāla un Politiskās apakšnodaļas darbā.18 
Savu pārstāvi sekcija vēlējās redzēt arī Arodbiedrību centrālajā birojā un darba 
13 Stranga, Aivars (2008). Ebreji Baltijā: no ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam, 
14. gadsimts–1945. gads. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 396. lpp.
14 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 18, 19.
15 Rīgas pilsētas partijas organizācijas rajonu komitejas sēžu protokols, 01.02.1919. LNA_LVA, 
FPA-56_1_1, 52. lp.
16 Vestermanis, Marģers (1960). Ar Lībknehta Vāciju. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 106. lpp.
17 Šiliņš, J. Padomju Latvija, 1918–1919, 95., 96. lpp.; LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 
13.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 17. lp.
18 Rīgas pilsētas partijas organizācijas rajonu komitejas sēžu protokols, 13.02.1919. LNA_LVA, 
FPA-56_1_1, 60. lp.; LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 06.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 
11. lp.
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biržā. Februārī tika nolemts dibināt vācu strādnieku klubu “Spartaks”. Februāra 
beigās klubs sāka darboties, un tajā bija arī dramatiskā trupa.19

Martā Vācu sekcijas biedrus pārreģistrēja nolūkā izsijāt organizāciju no 
“nevēlamiem elementiem” (pavisam tādu acīmredzot bija seši). Biedru skaits 
saruka līdz 20, bet līdzjutēju skaits pieauga līdz 500. Pēc sekcijas iniciatīvas bija 
nolemts dibināt internacionālo bataljonu, un tā bija sākusi brīvprātīgo reģistrāciju 
(tika izveidots Internacionālā bataljona aģitācijas birojs).20 Drīz vien šī vienība 
ieguva “Kārļa Lībknehta internacionālā leģiona” nosaukumu. Marta sākumā, 
pasliktinoties stāvoklim frontē, aktuāla kļuva šīs vienības steidzīga saformēšana 
un nosūtīšana uz fronti. 11. martā Doma baznīcā notika mītiņš, kas bija veltīts 
“starptautiskā leģiona” izveidošanai, un jau drīz Kārļa Lībknehta leģions 300–
400 vācu kareivju sastāvā devās uz fronti. Tajā bija iekļauti arī 15 mobilizētie 
Vācu sekcijas biedri.21 Vienība enerģiski iesaistījās kaujās pret landesvēra 
un Dzelzsdivīzijas vienībām, un 19. martā Rīgā tika apglabāti pirmie leģiona 
kritušie.22 PLA vācieši iestājās ne tikai brīvprātīgi, bet arī tika mobilizēti. Diemžēl 
mūsu rīcībā nav precīzu ziņu par kopējo mobilizēto vāciešu skaitu, bet, pieņemot, 
ka mobilizācijas vāciešus skāra proporcionāli latviešiem, varam pieņemt, ka 
1919. gada martā–maijā PLA papildināja vēl 1500–2000 vācu karavīru.

Kurzemes frontes sabrukums, panika Rīgā un galvaspilsētas evakuācija deva 
nopietnu triecienu Vācu sekcijas darbībai. Lielākā daļa biedru bija devusies uz 
fronti, pieci biedri bija komandēti uz Vāciju, un marta beigās sekcijā bija palikuši 
tikai trīs vācu komunisti. Kā jaunus partijas kandidātus pieņēma tikai astoņus 
cilvēkus.23 Tas bija arī saprotams, jo iestāšanās partijā šajā laikā faktiski nozīmēja 
tūlītēju došanos uz fronti. Vēlāk izveidotā revīzijas komisija konstatēja, ka Rīgu 
pārņēmušās panikas laikā Vācu sekcija 25. martā iznīcināja savu dokumentāciju 
un tās vadība centās pamest galvaspilsētu “it kā aģitācijas nolūkā”.24

Interesanti atzīmēt, ka pēc militārās krīzes pārvarēšanas marta beigās 
vai aprīļa sākumā LKP vadība sāka apsvērt internacionālā leģiona likvidēšanu, 
jo šādas vienības pastāvēšanu uzskatīja par principiāli nepieņemamu. Tomēr 
Vācu sekcija šādai nostājai kategoriski nepiekrita. Kā kompromiss bija pieņemts 
lēmums par brīvprātīgo vervēšanas biroja pārdēvēšanu un visu brīvprātīgo 
sūtīšanu uz Rīgas Kara nodaļu.25

19 Rīgas komitejas sēdes protokols, 13.02.1919.; 27.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 17. lp.,  
30. lp. o. p.
20 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 06.03.1919.; 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 32. lp.,  
32. lp. o. p., 43. lp.; Rīgas pilsētas partijas organizācijas rajonu komitejas sēžu protokols, 
06.03.1919. LNA_LVA, FPA-56_1_1, 62. lp.
21 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 42. lp. o. p.
22 Vestermanis, M. Ar Lībknehta Vāciju, 106. lpp.
23 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 42. lp. o. p.
24 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 09.05.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 58. lp.
25 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 42. lp. o. p., 43. lp.
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25. aprīlī Padomju Latvijas valdība pieņēma dekrētu “Par Baltijas 
muižniecības cilšu piederīgiem Latvijā”. Dekrēts galvenokārt attiecās uz vācu 
tautības piederīgajiem, tādēļ tas ir ticis interpretēts kā represijas pret konkrētu 
etnisko grupu un pat genocīda piemērs.26 P. Stučka nekautrējās atklāti komentēt 
šī dekrēta uzdevumu: “Visiem ir skaidrs, ka vienīgi ar vācu baronu un viņu 
līdzskrējēju, pirmām kārtām luterāņu garīdzniecības iznīdēšanu varēs runāt par 
drošām novada [domāts Latvijas. – J. Š.] atbrīvošanas perspektīvām. Baroniem 
pie mums no padomju varas puses žēlastības nav bijis un nebūs.”27 Šeit gan 
jāpiezīmē, ka vācu muižniecība bija tikai ļoti neliela daļa (daži simti cilvēku) no 
Padomju Latvijas teritorijā dzīvojošajiem vāciešiem.

25. aprīļa dekrētu var uzskatīt par turpinājumu aprīļa sākuma ķīlnieku 
ņemšanas kampaņai, kas skāra gandrīz tikai vācbaltiešus un kas nenotika uz 
dekrēta pamata. Domājams, ka bija jāarestē pietiekami liels skaits ķīlnieku 
(aptuveni tūkstotis), lai būtu paritāte vai pat vairāk nekā Jelgavā arestēto 
komunistu, kurus vācieši draudēja nošaut. Tomēr, tā kā Rīgā nebija tik daudz 
vācu muižnieku vai mācītāju, tad represijām tika pakļauti plašāki vācu tautības 
iedzīvotāju slāņi. Arī no cilvēku piespiedu pārvietošanas no Vecrīgas un centra 
lielajām ielām uz Zaķusalu un Sarkandaugavu cieta galvenokārt vācieši, jo viņi 
pārsvarā apdzīvoja šīs pilsētas daļas. Ievērības vērta ir arī nežēlīgā vēršanās pret 
vācu mācītājiem, kuru loma vietējā vācu kopienā bija visai nozīmīga. 1918.–
1919. gadā padomju represijās tika nogalināti vai mira 36 luterāņu mācītāji 
(salīdzinājumam – Igaunijā šajā laikā gāja bojā četri mācītāji), no tiem tikai septiņi 
bija latvieši, bet pārējie – vācieši.28

Aprīļa beigās LKP Rīgas komitejas Vācu sekcija bija atkopusies no martā 
piedzīvotās krīzes. Sekcija bija pieaugusi līdz 40 biedriem. Četri biedri pat tika 
nosūtīti uz propagandas kursiem Maskavā. Sekcija piedalījās arī 1. maija svinību 
organizēšanā.29 Tomēr LKP vadības attieksme pret Vācu sekciju kļuva arvien 
neiecietīgāka. Nav pilnīgi skaidri šādas nostājas iemesli. Arī P. Stučka atmiņās 
vien lakoniski konstatē, ka Rīgas krišanas priekšvakarā LKP Vācu sekciju nācies 
likvidēt.30 Iespējams, tas bija turpinājums 25. aprīļa dekrētam par muižnieku 
ģimeņu izraidīšanu no Baltijas, kas varēja liecināt par jaunas, pret vācbaltiešiem 
daudz neiecietīgākas politikas sākumu Padomju Latvijā. Tāpat iespējams, ka Vācu 

26 Profesors Aivars Stranga raksta, ka 25. aprīļa dekrētu “varētu nosaukt gandrīz par genocīdu”. 
Sk.: Stranga, Aivars (2010). Komunistu diktatūra Latvijā, 1918. g. decembris–1920. g. janvāris. 
No: Bērziņš, Jānis (red.). Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 70. lpp.
27 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 30.
28 Beldavs, Kārlis (2010). Mācītāji, kas nāvē gāja. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 165.,  
 167. lpp.
29 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 50. lp. o. p., 51. lp.
30 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 30.
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sekcijas un tās organizētā militārā formējumu darbība radīja bažas Padomju 
Latvijas politiskajā un militārajā vadībā, jo fronte atradās Rīgas pievārtē.

Maija sākumā Vācu sekcijā notika revīzija, kas atklāja daudzus trūkumus. 
Tiesa gan, vēlme likvidēt vācu brīvprātīgo vienību liecina, ka problēma nebija 
meklējama vienīgi vācu komunistu juceklīgajā darbībā, jo tā bija raksturīga 
daudzām iestādēm un partijas organizācijām. 9. maijā Vācu sekcijas lieta bija 
izskatīta LKP Rīgas komitejas sēdē. Sekcijai tika izteikti daudzi aizrādījumi – par 
nolaidību kases grāmatu un rēķinu vešanā; par nepareizu biedru uzņemšanu 
partijā un nolaidību Vācijas sūtniecības pārņemšanas procesā; par benzīna un 
pārtikas glabāšanu sekcijas telpās. Tā rezultātā Rīgas komiteja pieņēma radikālu 
lēmumu: “Vainīgos saukt pie atbildības, izsludināt Vācu sekciju par atlaistu.”31 
Pēc nedēļas Vācu sekcijas lietā tika pieaicināti Rīgas revolucionārā tribunāla 
Izmeklēšanas komisijas pārstāvji, un vēl pēc dažām dienām nolēma, ka Politiskajai 
apakšnodaļai vainīgās personas jāarestē un jānodod tribunālam.32

1919. gada 22. maijā komunisti no Rīgas tika padzīti. Viņi bija spiesti 
atkāpties uz Latgali, kur vācu tautības iedzīvotāju skaits bija niecīgs. Līdz ar to 
grūti pilnīgi droši spriest par padomju režīma un Latvijas vācu kopienas attiecību 
tālāko attīstību. Piemēram, nav zināms, vai tiktu atjaunota Vācu sekcijas darbība, 
lai gan šāds lēmums bija pieņemts. Tomēr 25. aprīļa dekrēts un sarkanā terora 
pastiprināšanās liecina, ka latviešu komunistu attieksme pret vāciešiem, 
visticamāk, kļūtu vēl naidīgāka.

Padomju režīma attiecības ar ebrejiem
Ebreji Padomju Latvijā bija otra lielākā mazākumtautība pēc vāciešiem. 

Atšķirībā no vācbaltiešiem ebreju kopienā bija daudz izteiktākas kreisās – arī 
radikāli kreisas – politiskās idejas. Ebreju partijai Bundam (Algemeyner Yidisher 
Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland) bija senas saiknes ar latviešu sociālistiem, 
un arī pēc padomju režīma izveidošanas šī ietekmīgā ebreju organizācija turpināja 
darbību. 1919. gada 15. februārī Rīgā Bunds oficiāli sveica padomju režīma 
izveidošanu Latvijā, paturot līdzšinējās prasības par visu valodu vienlīdzību un 
ebreju kultūras autonomiju.33

1919. gada 2.–3. janvāra sadursmēs Rīgas ielās lielinieku pusē piedalījās arī 
“Poale Cion” kaujas organizācija, lai gan tā bijusi ļoti mazskaitlīga.34 No 1919. gada 
13. janvāra Rīgā trīs reizes nedēļā jidišā sāka iznākt laikraksts “Der Roiter Emes” 
(Sarkanā patiesība). Avīze izvērsa agresīvu aģitāciju pret ebreju buržuāziju un 

31 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 09.05.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 58. lp. o. p.
32 Turpat.
33 Stranga, A. Ebreji Baltijā, 394. lpp.
34 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 54–57.
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garīdzniecību. Laikrakstu drukāja Eliasa Levina nacionalizētajā tipogrāfijā uz ļoti 
slikta, dzeltena papīra, pavisam iznāca 56 numuri.35

1919. gada 17. janvārī LSD Rīgas komiteja apstiprināja Ebreju sekcijas 
izveidošanu. Līdz tam lielinieciskas ebreju organizācijas bija izveidotas Daugavpilī 
un Rēzeknē. Pirmo nodibināja Daugavpils organizāciju jau 1918. gada decembrī.36 
Visas ebreju organizācijas bija skaitliski nelielas, piemēram, Daugavpils 
organizācijā 1919. gada aprīlī bija 17 biedri, 16 kandidāti un 12 līdzjutēji.37 
Daugavpilī lieliniekiem nebija spēcīgu pozīciju arī iepriekš – tā bija vienīgā Latgales 
pilsēta, kurā Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanās 1917. gada beigās lielinieku 
saraksts neuzvarēja. 1919. gadā Daugavpils ebreju organizācija izveidoja Kārļa 
Marksa vārdā nosauktu klubu. Ebrejiem bija arī nelielas lielinieciskas jaunatnes 
kopas.38 

Kaut Latgalē ebreju skaits bija visai liels, viņu loma padomju režīma struktūrās 
bija niecīga. Tikai divi ebreji atradās vadošos amatos Daugavpilī – Movša Kabs 
LKP Daugavpils apriņķa komitejā un Dāvids Vaisfelds LKP Daugavpils pilsētas 
komitejā.39 Vēlāk – 1919. gada 23.–25. novembrī Rēzeknē notikušajā Latvijas 
Komunistiskās jaunatnes savienības konferencē Centrālajā komitejā ievēlēja 
vienu ebreju Nosonu Alperoviču.40 Droši vien tas ir izskaidrojams ne tikai ar visai 
nelielo ebreju komunistu skaitu, bet arī ar apstākli, ka ebreji atbalstīja krievu 
biedru centienus panākt Latgales atkalapvienošanu ar Vitebskas guberņu, pret 
ko kategoriski iebilda Padomju Latvijas valdība.

Lielinieciskās Ebreju sekcijas darbība Rīgā arī ritēja visai izolēti no latviešu 
organizācijām. 1919. gada 13. februāra Rīgas komitejas sēdē tika ziņots, ka 
Ebreju sekcijas darbība pēc tās izveidošanas kļuvusi pasīvāka. Ebrejiem bija klubs 
(“III internacionāle”) un lasītava, un daudzi biedri bija aizbraukuši uz Daugavpili, 
Valmieru un citām pilsētām. Sekcijai trūka līdzekļu, tās biedru vairākums bija 
bezdarbnieki.41 22. februāra sēdē latviešu biedri pauda satraukumu par to, ka 
Ebreju sekcijas aktivitātes, uzņemot sakarus ar citu pilsētu organizācijām un pat 
Baltkrieviju, liecina, ka tās nodoms esot izvērsties par patstāvīgu partiju.42 LKP 
funkcionāriem tāda varbūtība bija nepieņemama. Jāpiezīmē, ka Rīgas organizācija 
nebija skaitliski liela – 1919. gada aprīļa vidū Ebreju sekcijā bija 36 biedri,  
14 kandidāti un 15 līdzjutēji. Patiesībā Rīgā atradās vēl mazāk ebreju komunistu, 

35 Bobe, Mendels (2006). Ebreji Latvijā. Rīga: Biedrība “Šamir”, 148. lpp.; Stranga, A. Ebreji 
Baltijā, 393. lpp.
36 Stranga, A. Ebreji Baltijā, 394. lpp.
37 Turpat, 411. lpp.
38 Turpat, 393. lpp.
39 Turpat, 410. lpp.
40 Turpat, 411. lpp.
41 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 13.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 17. lp.
42 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 22.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 25. lp. o. p.
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jo daļa no tiem bija mobilizēta vai aizbraukusi ilgstošos komandējumos uz citām 
pilsētām.43 Tāpat kā Vācu sekcija, arī Ebreju sekcija bija stipri cietusi lielajā 
panikā, kas Rīgā sākās pēc Jelgavas krišanas 1919. gada 18. martā. Pieci biedri 
bija patvaļīgi pametuši Rīgu. Maija sākumā Ebreju sekcijā bija 27 biedri.44

P. Stučka jau pēc varas zaudēšanas lielākajā daļā Latvijas žēlojās, ka padomju 
režīmam Latvijā tika pārmestas gan pārlieku lielas simpātijas pret ebrejiem, gan 
antisemītisms.45 Protams, antisemītismu padomju valdības vadītājs noliedza. 
Viņš pamatoti norādīja, ka Rīgas ebreju komunistu vidū bijis grūti atrast kādu, 
kura partijas stāžs būtu senāks par 1919. gada janvāri. Šķiet, ka, līdzīgi kā vācu 
biedru gadījumā, arī ebreju lielākajai daļai komunisma idejas bija mazāk svarīgas 
nekā praktiskie ieguvumi, ko deva piederība partijai, un tās bija priekšrocības 
pārtikas apgādē (atrašanās augstākā pārtikas sadales kategorijā), pasargāšanās 
no politiskām represijām, tiesības nēsāt ieroci un veikt arestus.

P. Stučka Latvijas ebrejus, sevišķi Kurzemē dzīvojošos, vērtēja kā provāciski 
orientētus. Viņš atzina spekulācijā vainotās ebreju buržuāzijas masveida arestu 
faktu. Ebrejus, kuri strādāja pašvaldībās, atlaida no darba.46 P. Stučka atzina, 
ka padomju režīms likvidēja daudzas ebreju nacionālās skolas, vainojot tās 
reliģijas propagandā, un to, ka nav bijis padomju valdības un LKP atbalsta ebreju 
laikrakstu (domāti laikraksti, kas nebija partijas kontrolē) izdošanai.47 Tik tiešām, 
J. Landaua ebreju ģimnāzija Rīgā tika nacionalizēta, taču tā turpināja darboties 
kā ebreju skola. Tāpat Rīgā turpināja darbību četras ebreju pamatskolas. Viena 
ebreju skola ir darbojusies arī Valkā.48 Pret ebrejiem vērstā padomju režīma 
politika ir vērtēta kā diskriminējoša, norādot uz ebreju noliktavu un dzīvojamo 
namu konfiskāciju, kā arī uz ebreju kalpotāju atlaišanu no padomju iestādēm, 
lai aizstātu tos ar latviešiem.49 Tomēr vienlaikus Rīgā atvēra četras ebreju 
pamatskolas.50 Pēc latviešu lielinieku evakuācijas uz Latgali Latvijas austrumdaļā 
pastiprinājās sarkanais terors, kas skāra arī daudzus ebrejus, kuri tika apsūdzēti 
sadarbībā ar baltgvardiem un pretpadomju darbībā. 1919. gada augustā Latgalē 
aizliedza visu cionistisko organizāciju darbību un dažus cionistus arestēja.51

Padomju režīma attiecības ar ebreju kopienu bija neviennozīmīgas. No 
vienas puses, konfliktus radīja jautājums par Latgales piederību Latvijai un 

43 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 42. lp. o. p.
44 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 08.05.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 57. lp. o. p.
45 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 54.
46 Dribins, Leo (2001). Latvijas ebreju kopiena. Vēsture. Traģēdija. Atdzimšana. Rīga: LU Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 27. lpp.
47 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 4.
48 Jēkabsons, Ē. Poļi Latvijā, 21. lpp.
49 Bobe, M. Ebreji Latvijā, 148. lpp.
50 Dribins, L. Latvijas ebreju kopiena, 27. lpp.
51 Stranga, A. Ebreji Baltijā, 412. lpp.
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ebreju organizāciju disciplīnu (pakļaušanās LKP diktātam). No otras puses, tika 
respektēta no LKP visai neatkarīga ebreju laikraksta darbība, bet LKP Centrālās 
komitejas 20. maija sēdē bija pat izskatīts tik neordinārs jautājums kā atsevišķa 
ebreju pulka izveidošana PLA sastāvā. Šī iniciatīva gan tika noraidīta.52

Padomju režīma attiecības ar krieviem
Latviešu sociāldemokrātiem vēsturiski ciešākā sadarbība bija izveidojusies 

ar krievu organizāciju biedriem. Arī latviešu lielinieki, kuri nevēlējās no Krievijas 
patstāvīgas Padomju Latvijas izveidošanu un uzskatīja sevi par Krievijas partijas 
autonomu daļu, gribēja veidot un uzturēt spēcīgas krievu organizācijas. Tomēr 
Latvijas 1919. gada realitāte bija daudz skaudrāka, nekā tika cerēts. Pirmā 
pasaules kara laikā Latviju bija pametusi lielākā daļa krievu strādniecības un 
vidējās vai zemākās ierēdniecības, no kuras varēja visvieglāk rekrutēt jaunus 
partijas biedrus. Ne plašā vecticībnieku, ne pareizticīgo kopiena nebija padomju 
režīma sabiedrotie.

1919. gada 1. martā uz 15 tūkstošiem krievu iedzīvotāju Rīgā darbojās  
14 krievu pamatskolas.53 Tas bija neproporcionāli liels skaits, kas, iespējams, 
varēja atspoguļot vēlmi uzturēt labvēlīgas attiecības ar krieviem. 1919. gada  
17. janvārī LSD Rīgas komiteja nolēma dibināt Krievu sekciju, lai gan latviešiem 
nebija zināms neviens vērā ņemams krievu lielinieks, kas tolaik atrastos Rīgā. 
Tādēļ bija pieņemts lēmums vispirms izveidot partijas šūniņu no latviešu biedriem 
kā kodolu krievu biedru piesaistīšanai.54 Neraugoties uz to, ka tika rīkoti dažādi 
krievu un internacionālie mītiņu, līdz pat februāra beigām sekcijas darbība bija 
ļoti vāja. Tikai pašās mēneša beigās pēc lielāka skaita biedru iebraukšanas no 
Krievijas situācija mainījās. 27. februārī sekcija varēja ziņot, ka ir nodibināts 
sekcijas strādnieku klubs un biedru skaits ir pieaudzis līdz 30.55 

Tomēr biedru skaita pieaugums nenesa vēlamo rezultātu. Gluži pretēji – 
no Krievijas atbraukušie lielinieki radīja daudzas konfliktsituācijas un vairākas 
personas pat bijis jāapcietina. “Ar kādiem cilvēkiem bija darīšana, var no tam 
redzēt, kad apcietinātos meklēja, atrada vienu “Rīgas” viesnīcā, pus piedzērušu, 
vairāk sievietes sabiedrībā.”56 Vēl viens skandāls saistījās ar kādu Krievijas 
partijas biedru Danoviču, kuru bija nolemts iecelt par internacionālā leģiona 

52 Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sēdes protokols, 20.05.1919. LNA_LVA,  
FPA-31_1_62, 38. lp. o. p.
53 Jēkabsons, Ē. Poļi Latvijā, 21. lpp.
54 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 01.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 2. lp. o. p.
55 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 27.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 30. lp.
56 Rīgas pilsētas partijas organizācijas rajonu komitejas sēžu protokols, 13.02.1919. LNA_LVA, 
FPA-56_1_1, 61. lp.
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komandieri. Tomēr viņš nav piedalījies nevienā Krievu sekcijas sēdē, izplatījis 
dažādas baumas, un sekcija bija spiesta atcelt viņu no amata.57

Jautājums par to padomju darbinieku, kas bija iebraukuši no Krievijas, 
atrašanās lietderību Latvijā satrauca arī P. Stučku. To skaits ātri sasniedza vairākus 
simtus, un valdības vadītājs paziņoja, ka turpmāk nepieļaus jaunu delegāciju 
ierašanos Latvijā no centra. P. Stučka uzskatīja, ka krievu biedru galvenā motivācija 
doties uz Latviju bijušas baumas par labākiem dzīves apstākļiem šeit.58

Daudzie skandāli un partijas biedru mobilizācija PLA rindās 1919. gada 
martā un aprīlī gandrīz paralizēja Krievu sekcijas darbību, kurā formāli skaitījās  
40 biedri. Arī Krievu sekcijas klubs tolaik faktiski pārtrauca darbību.59 Tikai maijā 
sekcija atkal aktivizējās, notika darbs pie krievu strādnieku kluba izveidošanas.60 
Jāpiezīmē, ka Rīgā pastāvēja arī lieliniecisks Rīgas krievu pulciņš, kas bija vienīgais 
mazākumtautību pārstāvētais pulciņš LKP Darba jaunatnes savienībā.61 Taču 
kopumā galvenokārt krievu kopienas pasivitātes dēļ sekcijas darbība, šķiet, bija 
pat vājāka nekā Vācu un Ebreju sekcijā.

Atsevišķi jāpiemin padomju varas attiecības ar pareizticīgo baznīcu 
un vecticībniekiem, kuri veidoja lielu daļu (sevišķi Latgalē) krievu tautības 
iedzīvotāju. Padomju režīma uzsāktā antireliģiskā kampaņa, kas sākotnēji 
izpaudās draudžu īpašumu nacionalizēšanā un politisku mītiņu organizēšanā 
baznīcās, pieņēma arī asiņainākas formas. Padomju represijas vērsās pret visām 
reliģiskajām konfesijām – luterāņiem, baptistiem, katoļiem, pareizticīgajiem un 
vecticībniekiem. Tiek lēsts, ka pusgada laikā tika apcietināta aptuveni trešdaļa 
luterāņu mācītāju,62 diemžēl represijas pret citām ticīgo grupām ir mazāk 
dokumentētas.

Padomju varas īstenotajā lielākajā nošaušanas akcijā 1919. gada 28. martā 
Daugavpilī tika nogalināti: Gaiķu draudzes vecākais Vasilijs Ņikitins, Daugavpils 
domnieks un ievērojams vecticībnieku darbinieks Afanasijs Tolstovs, dzelzceļa 
ierēdnis vecticībnieks Aleksejs Vasjukovs, tirgotājs vecticībnieks Lazars Mihailovs 
un dārznieks vecticībnieks Timofejs Kurmeļovs. Šajā akcijā nogalināja arī vairākus 
pareizticīgos, to skaitā Daugavpils Aleksandra Ņevska katedrāles mācītāju 
Fjodoru Rumjancevu.63 Nošauto garīdznieku bēres tika plaši apmeklētas. 
Notikušais satrauca pat vietējo partijas aktīvu, kas nosūtīja sūdzību par  

57 Turpat.
58 Стучка, П. Пять месяцев социалистической советской Латвии, с. 62.
59 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 04.1919.; 17.04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 
43. lp. o. p., 47. lp. o. p.
60 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 08.05.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 56. lp.
61 Stranga, A. Ebreji Baltijā, 393. lpp.
62 Ķiploks, Edgars (1993). Taisnības dēļ vajātie: luterāņu mācītāji ciešanu ceļā. ASV: Latviešu ev. 
lut. Baznīca Amerikā, 233. lpp.
63 https://latgalesdati.du.lv/3/28 [skatīts 17.11.2021.].
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98 cilvēku noslepkavošanu V. Ļeņinam.64 Nošauto vidū bija dažādu etnisko, sociālo 
un reliģisko grupu pārstāvji – no latviešu zemniekiem līdz agrākajam Daugavpils 
domniekam Izidoram Gļinskim un bijušajam Krievijas Valsts domniekam 
Mihailam Jermolajevam (viņam gan izdevās izglābties no nošaušanas 28. martā, 
bet viņš tika atkārtoti arestēts un nošauts vēlāk).

Attiecības ar igauņiem, poļiem un lietuviešiem
Poļu, lietuviešu un igauņu kopienas bija skaitliski mazākas, tomēr arī 

tām padomju vara pievērsa uzmanību. Lielākā mērā tas attiecās uz igauņiem 
un lietuviešiem, kuriem ļāva izveidot savas lielinieciskas organizācijas un 
izdot laikrakstus savā valodā. Acīmredzot tas bija saistīts ar padomju režīma 
politiskajām interesēm. Pret Igaunijas nacionālo armiju notika smaga bruņota 
cīņa, un tika izvērsta aģitācija un propaganda, lai panāktu igauņu karavīru 
pāriešanu lielinieku pusē. Pastāvēja arī Padomju Igaunijas valdība, ar kuru gan 
kontakti bija vājāki un nenozīmīgāki nekā ar Padomju Lietuvu. Lietuvas teritorijā 
karoja PLA daļas, un Padomju Latvijas valdība saskaņā ar vienošanos ar Lietuvas–
Baltkrievijas PSR valdību uz Lietuvu sūtīja pārtikas iepirkšanas komisijas trūkstošo 
produktu iepirkšanai. 

Poļi galvenokārt dzīvoja Latgalē, kur atbalsts lieliniekiem kopumā bija ļoti 
neliels, turklāt daudzi poļi pārstāvēja muižniecības, tirgotāju un inteliģences 
aprindas, kas bija “šķiriski svešas” padomju režīmam un cieta no sarkanā terora.65 
Šķiet, ka šie bija iemesli, kāpēc attieksme pret igauņiem un lietuviešiem bija 
labvēlīgāka nekā pret poļiem, kas bija skaitliski lielākā minoritāte no minētajām, 
bet kurai nebija ne sava lielinieciska laikraksta, ne partijas organizācijas.

Lielinieku varas laikā Latvijā darbojās 17 poļu skolas, to skaitā četras 
poļu pamatskolas ar 908 skolēniem Rīgā.66 Salīdzinājumam – 1919. gada  
1. martā Rīgā darbojās divas lietuviešu pamatskolas.67 Vēl vienu lietuviešu skolu 
atvēra Pārdaugavā aprīļa vidū.68 Lielinieciskas poļu organizācijas trūkums, pat 
neraugoties uz visai daudzskaitlīgo kopienu, nozīmēja to, ka poļiem atšķirībā no 
citām mazākumtautībām nebija nekādu iespēju pasargāt sevi no sarkanā terora. 
Nacionālās sekcijas varēja vērsties augstākās partijas un padomju organizācijās, 
lai lūgtu atbrīvot apcietinātas personas vai lai izsniegtu apliecības, kas tās 
pasargātu no represijām. Šajā kontekstā var minēt gadījumu ar Rekes ģimeni, kas 
cieta aprīļa sākuma ķīlnieku kampaņā Rīgā. 1919. gada 5. aprīlī bez apvainojuma 

64 Beldavs, K. Mācītāji, kas nāvē gāja, 168. lpp.
65 Jēkabsons, Ē. Poļi Latvijā, 21. lpp.
66 Turpat.
67 Turpat.
68 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 17.04.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 47. lp. o. p.
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uzrādīšanas savā dzīvoklī arestēja kasieri Kristoforu Reki ar sievu Helēnu un  
10 gadus veco meitu Irinu. Izrādījās, ka šī ģimene ir poļi un ka viņiem nav nekādas 
saistības ar slaveno vācbaltiešu muižnieku dzimtu.69 Vienīgais apcietināšanas 
iemesls bija vāciskais uzvārds. Tomēr šo cilvēku atbrīvošana ievilkās – vispirms 
atbrīvoja sievu un meitu, bet vīru vēl ilgi turēja apcietinājumā, neskatoties uz 
sievas iesniegumiem.

Igauņu sekcija Rīgas komitejas sastāvā tika izveidota 1919. gada 20. februārī. 
Latviešu lielinieki solīja atbalstīt igauņu biedrus ar literatūru. Igauņi sasauca arī 
mītiņu, kurā piedalījās aptuveni 100 cilvēku, un iesaistījās brīvprātīgo vervēšanā. 
Šis uzdevums bija ļoti aktuāls, jo Igaunijas bruņotie spēki šajā laikā bija galvenais 
PLA militārais oponents. Igauņu sekcijai izdevās savervēt 35 brīvprātīgos, kurus 
nosūtīja uz Pleskavu Padomju Igaunijas valdības rīcībā.70 Otrs ne mazāk svarīgs 
uzdevums bija aģitācija sagūstīto igauņu karavīru vidū, kuru skaits varēja sasniegt 
pat dažus simtus. Februāra beigās sekcijā bija 10 biedri, bet viņi jau bija paspējuši 
sarīkot vairākus mītiņus karagūstekņiem.71 Šajā laikā sākās arī igauņu avīzes 
izdošana.

Aprīļa vidū Igauņu sekcija bija pieaugusi līdz 20 biedriem un 14 līdzjutējiem. 
Igauņi salīdzinājumā ar citām nacionālajām sekcijām īstenoja ļoti aktīvu aģitācijas 
darbu. Sekcija izmantoja Igauņu biedrības zāli, kurā rīkoja mītiņus. Maija sākumā 
to pārdēvēja par “Spartaka zāli”. Rīgā tika arī izplatīti uzsaukumi, kurus sekcijai 
atsūtīja Padomju Igaunijas valdība. Sekcija aktīvi iestājās par igauņu karagūstekņu 
dzīves apstākļu uzlabošanu. Tolaik sagūstītie karavīri tika turēti Rīgas cietumos 
(galvenokārt Rīgas Centrālcietumā), kuros apstākļi bija ārkārtīgi smagi. Tādēļ, 
pamatojoties uz to, ka gūstekņi galvenokārt esot vienkārši strādnieki un paši 
pārgājuši padomju pusē, lūdza valdību atbrīvot viņus no cietumiem.72

Lietuviešu nacionālā sekcija tika izveidota ātrāk (acīmredzot februāra sā- 
kumā), un tā bija daudzskaitlīgāka nekā Igauņu sekcija. Sākotnēji šajā organizācijā  
bija 30 biedru, un tās darbība bija ļoti aktīva. Tā rīkoja iknedēļas mītiņus, kuros 
lasīja lekcijas. Lietuvieši pat lūdza Rīgas komiteju pieņemt Propagandistu kolēģijā 
divus lietuviešu biedrus.73 Tomēr pakāpeniski tās darbība kļuva arvien pasīvāka. 
Šķiet, ka liela daļa aktīvāko biedru aizbrauca uz Lietuvu, kur katastrofāli trūka 
uzticamu kadru padomju iestāžu organizēšanai. Februāra beigās sekcijā bija 21 
biedrs un 19 kandidāti. Vēl marta sākumā sekcija īstenoja zināmas aktivitātes – 
organizēja mītiņus, izlaida uzsaukumus un gatavojās avīzes izdošanai. Taču 

69 Piederīgo lūgumi arestēto atsvabināšanai, 05.1919. LNA_LVVA, FP-12_1 _110, 45. lp.
70 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 20.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 23. lp.
71 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 27.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 30. lp. o. p.
72 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 08.04.1919.; 08.05.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 42. lp. 
 o. p., 50. lp. o. p., 56. lp.
73 LSD Rīgas komitejas sēdes protokols, 06.02.1919. LNA_LVVA, F3017_6_34, 11. lp.
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sekojošās mobilizācijas, kas skāra gandrīz visus biedrus, paralizēja organizācijas 
darbību.

Jauns spēku pieplūdums bija vērojams aprīļa beigās, kad Lietuvas teritorija 
bija gandrīz pilnībā atbrīvota no Sarkanās armijas un daļa lietuviešu biedru 
atgriezās Rīgā. Lietuviešu sekcija izdeva laikrakstu “Darbininkų kova” (Strādnieku 
cīņa). Laikraksta redakcijā strādāja trīs cilvēki redaktores Elenas Jablonskītes 
vadībā. Avīzi iespieda lietuvieša K. Narkeviča spiestuvē Rīgā, Elizabetes ielā 22. 
Lietuviešu jaunieši Rīgā organizēja teātra izrādes.

Jāpiezīmē, ka arī igauņi un lietuvieši cieta no sarkanā terora. Rīgas cietumos 
atradās diezgan daudz igauņu, bet tas galvenokārt ir izskaidrojams ar jau minēto 
faktu, ka Padomju Latvijā karagūstekņus turēja cietumos, nevis karagūstekņu 
nometnēs. No Rīgas Centrālcietumā ieslodzītajiem 33 igauņiem 1919. gada  
29. aprīlī 15 bija strādnieki, deviņi amatnieki, astoņi zemnieki un viens 
ierēdnis. Seši no viņiem bija ieslodzīti, jo nevarēja uzrādīt personu apliecinošus 
dokumentus, vēl trīs – par zādzībām un viens – par miera traucēšanu. Politiskos 
noziegumus bija veikušas piecas personas: trīs bija apvainoti piederībā “baltajai 
gvardei”, viens – padomju varas dekrēta neizpildīšanā un vēl viens – neatļautu 
ieroču turēšanā. Lietuviešu gadījumā sociālā piederība (pieci no astoņiem 
ieslodzītajiem bija strādnieki) un pārkāpumi bija vienveidīgāki – galvenokārt 
zādzības un spekulācijas. Viens lietuvietis atradās apcietinājumā par neatļautu 
spirta aparāta turēšanu, viens bija noķerts bez personu apliecinoša dokumenta 
un vēl viens ieslodzīts par padomju varas dekrēta neizpildīšanu.74

Lietuvieši cieta arī vajāšanās, kas bija vērstas pret katoļu baznīcu. Piemēram, 
sarkanajā terorā gāja bojā lietuviešu tautības Aknīstes katoļu baznīcas mācītājs.75   
Sarkanais terors skāra arī ievērojamo Daugavpils sabiedrisko darbinieku 
pārvācoto igauni Eiženu Zinkeli. Viņš bija Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības priekšnieks un Latgales vācu krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas 
priekšsēdētājs. E. Zinkelis marta beigās tika iekļauts nošaujamo sarakstā, taču 
viņam izdevās izglābties no 28. marta eksekūcijas. Pēc Daugavpils atbrīvošanas 
1920. gada janvārī viņu ievēlēja par pilsētas galvu, pēc tam ilgus gadus viņš bija 
pilsētas domes loceklis.76

Secinājumi

Padomju režīma attiecības ar mazākumtautībām 1919. gadā Latvijā 
raksturoja centieni ideoloģiski pakļaut etnisko minoritāšu kopienas. Pēc 
sabiedrisko organizāciju likvidēšanas vienīgās institūcijas, kas varēja pārstāvēt 

74 Rīgas Centrālcietuma ieslodzīto sarakts, 29.04.1919. LNA_LVVA, P-12_1_98, 44.–63. lp.
75 Jēkabsons, Ēriks (2003). Lietuvieši Latvijā. Rīga: Elpa, 58., 59. lpp.
76 https://latgalesdati.du.lv/persona/2164 [skatīts 17.11.2021.].
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kopienu intereses, bija nacionālas sekcijas, kas tika izveidotas LSD (vēlāk LKP) 
sastāvā. Tajās darbojās neliels biedru skaits, kas nepārsniedza dažus desmitus 
cilvēku. Lielāka masu iesaiste bija vērojama Vācu sekcijas darbības sākumposmā, 
bet tas lielā mērā bija saistīts ar bažām (tās izrādījās pamatotas) par padomju 
režīma politiku attiecībā pret vietējiem vāciešiem un viņu vēlmi nodrošināties 
pret pārmetumiem nelojalitātē.

Vēl jāuzsver, ka nacionālās sekcijas nebija patstāvīgas vai autonomas 
struktūras, kuras varētu netraucēti darboties. Tām, vismaz formāli, bija jāievēro 
stingra partijas disciplīna, pakļaujoties LKP diktātam. Patstāvīgas darbības 
gadījumā tām draudēja reorganizācija un pat likvidācija, kā tas notika Vācu 
sekcijas gadījumā. Līdz ar to nacionālo sekciju darbība bija ierobežota – tās 
varēja gādāt par nacionālajām skolām, izdot ideoloģiski pareizus laikrakstus un 
veikt komunistisku aģitāciju un propagandu.

No vienas puses, padomju režīms ar šādu politiku spēja panākt savu 
īstermiņa interešu sasniegšanu – aktivizēt aģitāciju minoritāšu vidū, veicināt 
brīvprātīgo vervēšanu PLA, nepieļaut organizētu pretestību sarkanajam teroram. 
No otras puses, ilgtermiņā šāda padomju varas pieeja veicināja mazākumtautību 
attālināšanos no padomju režīma. Mākslīgi izveidotās nacionālās komunistu 
organizācijas nespēja pienācīgi uzrunāt un organizēt plašas mazākumtautību 
masas. Tās nespēja pasargāt arī savus tautas brāļus no sarkanā terora. Nacionālās 
sekcijas pazuda līdz ar padomju režīma sabrukumu, un Latvijas vāciešu, ebreju, 
krievu, poļu, igauņu un lietuviešu vidū neatradās gandrīz neviens, kas būtu 
gatavs ar ieročiem rokās padomju varai kritiskākajā brīdī – 1919. gada 22. maijā 
iestāties par tās saglabāšanu.

JĀNIS ŠILIŅŠ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOVIET REGIME AND 
ETHNIC MINORITIES IN LATVIA IN 1919

The present article examines relationship between the ruling power 
and ethnic minorities in Soviet Latvia in 1919. Previously, researchers had 
concentrated on Soviet repressions against minorities, especially the local 
German population. However, relationship between the Soviet government and 
ethnic minorities extended much further than just the Red Terror. 

27.2% of the Latvian population in 1920 were non-Latvians. In Riga, this 
number reached almost half of the inhabitants or 48.5% in 1919. The ultimate 
goal of the Soviet regime was to ideologically subdue the population, including 
minorities. National sections of the Latvian Social Democracy (LSD, from March 
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1919 – Latvian Communist Party) became exclusive representatives of local ethnic 
groups after abolishing all non-government organizations by the Soviet rule. 
These sections, representing German, Jewish, Russian, Polish, Lithuanian, and 
Estonian populations, were small, hardly exceeding a few dozens of members. 

The most numerous national section of LSD at the beginning of 1919 was 
the German section of the Latvian Social Democracy. This was mostly due to 
concerns of local Germans about the Bolshevik policy towards them and their 
desire to protect themselves against accusations of disloyalty.

Also, national sections were subjected to strict party discipline. Their 
activities were mostly restricted to supporting minority schools, publishing 
communist newspapers, and carrying out political agitation in line with LSD. In 
case of disobedience, national sections were risking a reorganization or even 
abolishment. This was the case of the German section which was liquidated on 
9 May 1919.

On the one hand, the Soviet regime managed to achieve its short-term 
interests that were directed towards amplifying political agitation among 
minorities and promoting the recruitment of volunteers in the ranks of the Army 
of Soviet Latvia. On the other hand, in the long-term Soviet policies contributed 
to further distancing between ethnic minorities and the communist regime. 
National sections failed to gain the expected influence among masses and 
organize minorities to support the regime. One of the reasons was the failure of 
national sections to protect their people from the Red Terror. In the end, the lack 
of support from the wider population, including minorities, contributed greatly 
to the demise of Soviet Latvia.

Keywords: Soviet Latvia, Soviet regime, ethnic minorities, Pēteris Stučka, 
Germans, Jews, Russians, Poles, Estonians, Lithuanians.
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