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pašvaldību amatpersonu atlaišanas 
un iecelšanas pēc 1934. gada 15. maija 

apvērsuma
Pēc 1934. gada 15. maija notika plaša pārvaldes struktūru personālsastāva nomaiņa. tās 
rezultātā no amatiem tika atlaisti vairāki tūkstoši amatpersonu un viņu vietā ieceltas jaunas. 
līdz ar to atlaišanas kļuva gan par instrumentu jaunajam režīmam lojālas pašpārvaldes 
zemākā un vidējā līmeņa nodrošināšanai, gan arī par zināmu izrēķināšanos ar politiskajiem 
oponentiem. laikposmā no 1934. gada 17. maija līdz 31. decembrim tika atlaista lielākā 
daļa nevēlamo darbinieku. rakstā tiek analizēta atlaišanu norise, atlaisto skaitliskie rādītāji, 
partijiskā piederība, atlaišanas motivācija, kā arī dots ieskats no jauna ieceļamo amatpersonu 
problemātikā. 
Atslēgvārdi: autoritārisms, 1934. gada 15. maija apvērsums, iekšlietu ministrija, politiskās 
partijas, lauku pašvaldības, skolu politika.

lai gan historiogrāfijā 1934. gada 15. maija notikumiem ir veltīta liela 
uzmanība, tomēr notikušais pēc apvērsuma, ja neskaita skaļāko politisko 
oponentu apcietināšanas un opozīcijas veidošanos, pētnieku uzmanību ir 
saistījis visai maz. taču tieši tūlītējās pārmaiņas valstī, jaunā režīma attieksme 
pret sabiedrību un demokrātiskajā iekārtā izveidotajām institūcijām ļoti labi 
raksturo topošā autoritārā režīma iezīmes. 

kā liecina līdz šim apkopotā informācija, jaunais režīms veica plašu 
iespējamo politisko pretinieku apcietināšanas kampaņu tūlīt pēc apvērsuma, 
kā arī vairākkārt apcietināja lielākas opozicionāru grupas 1934. gada vasaras 
garumā. tomēr kopējais apcietināto skaits šajā laikā nepārsniedza tūkstoti 
cilvēku, bez tam liela daļa no viņiem tika aizturēta un administratīvi sodīta 
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par dažādiem, varētu teikt, nelieliem politiska rakstura pārkāpumiem – 
attieksmes demonstrēšanu, nelegālu ieroča glabāšanu utt. demokrātijas 
laikmeta politisko darbinieku ievietošana koncentrācijas nometnē un 
cietumos bija lielā mērā preventīvs solis. daudz masveidīgāka, plānveidīgāka 
un ar tālejošākām sekām bija pašvaldību iestāžu darbinieku atlaišana. tās 
rezultātā tika lielā mērā pārveidota valsts pārvalde. Pieejamie dokumenti 
liecina, ka brīvu vēlēšanu iznākums nenodrošinātu jaunajai politiskajai 
elitei paklausīgus darbiniekus. raksturīgs bija ilūkstes apriņķa lauku 
pašvaldības vecākā ziņotais Pašvaldību departamenta direktoram neilgi 
pēc apvērsuma: “Atlaisto darbinieku vietā būtu vēlams uzrādītos kandidātus 
iecelt, jo, ievērojot līdzšinējo praksi pag[astu] amatpersonu izraudzīšanā, vēlēšanas, 
resp[ektīvi] pieņemšanas vēlamā virzienā neizdotos.”1 

Ņemot vērā to, ka atlaišanas bija masveidīgas, tās skāra daudzu cilvēku 
un viņu ģimenes locekļu dzīves. skaidrs, ka vairumā gadījumu šie cilvēki 
nebija apvērsuma piekritēji, par tādiem viņi nekļuva arī pēc atlaišanas. 
tātad, no vienas puses, atlaišanas raksturo potenciālās opozīcijas, ar režīmu 
neapmierināto, režīmam potenciāli nelojālo skaitu. no otras puses, atlaišanu 
norise sniedz spilgtu un nepārprotamu ieskatu jaunās valsts pārvaldes 
veidošanas tehnoloģijā. Pēc kādiem principiem tika atceltas amatpersonas, 
kā norisinājās šīs atlaišanas, kas nāca atlaisto vietā? cik daudz un kādas 
amatpersonas atlaida? līdz galam neskaidrs ir jautājums par atlaišanas 
mehānismu, dažādās iestādēs atlaišanas norisinājās atšķirīgi. 

Šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes var sniegt apjomīgo, taču saturiski 
fragmentāro latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu analīze. masveidīgās 
atlaišanas rada priekšstatu par šī procesa centralizēto dabu, tomēr tajā 
pašā laikā nav vienota atlaisto saraksta, bieži vien policijas un attiecīgo 
iestāžu materiālos atlaisto skaits un atlaišanas iemesli atšķiras. lai veiktu 
pēc iespējas pilnīgu atlaisto skaita, un līdz ar to šo cilvēku nodarbošanās, 
politiskās piederības, atlaišanas iemeslu noskaidrošanu, avotu krājuma 
“1934. gada 15. maija apvērsums” gatavošanas ietvaros, kopā ar Dr. hist. 
Ēriku Jēkabsonu ir caurlūkotas visas arhīvā esošās Politiskās pārvaldes 
kartotēkas apmēram 200 000 kartiņu. diemžēl arī politiskās policijas 
kartotēka, kā izdevies noskaidrot, nav pilnīga, daudzi trūkumi aizpildīti ar 
plašo papildinformāciju, kas atrodama attiecīgo pašvaldību un ministriju 
fondos. 
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Atlaišanu juridiskie aspekti

Apvērsuma laikā tika izsludināts kara stāvoklis un tam tika piemēroti 
“noteikumi par kara stāvokli”. cita starpā, noteikumu 17. punkta “k” 
apakšpunktā bija teikts, ka iekšlietu ministram ir tiesības atstādināt no 
amatiem uz visu kara stāvokļa laiku visus vēlētos un ieceltos pašvaldības 
un civiliestāžu ierēdņus saziņā ar attiecīgo ministriju.2

detalizētāk atlaišanu juridiskais noformējums tika sniegts 8. jūnijā 
izdotajā un ministru prezidenta kārļa ulmaņa un tautas labklājības 
ministra Vladislava rubuļa parakstītajā “likumā par valsts civiliestāžu un 
pašvaldību darbinieku atlaišanu izņēmuma stāvokļa laikā”. tas paredzēja, 
ka izņēmuma stāvokļa laikā resora vadītājam bija tiesības bez iemesla 
paskaidrošanas un bez iepriekšējas uzteikšanas atlaist no dienesta valsts 
civiliestāžu un autonomo uzņēmumu darbiniekus, kurus viņš atzina par 
nepiemērotiem dienestam. Pašvaldību darbiniekus atlaist varēja iekšlietu 
ministrs.3 likums stājās spēkā izsludināšanas dienā, t.i., 9. jūnijā. Atlaišana, 
saskaņā ar šo likumu, tātad bija bez iemesla paskaidrošanas un bez 
iepriekšējas uzteikšanas. lauku pašvaldību darbinieku novērtējumus par 
to – vai viņi atceļami vai ne – vajadzēja dot attiecīgās lauku pašvaldības 
vecākajam. 

nereti atlaišanas notika ar atpakaļejošu datumu. Aizputes pilsētas 
valdes kancelejas ierēdnis Jēkabs rolofs un sekretārs Pauls Šķiliņš tika 
atlaisti 1934. gada 17. maijā, lai gan šajā dienā nekāds lēmums par atlaišanu 
pieņemts netika – 17. maijā abi tika apcietināti un ievietoti liepājas 
nometnē, bet ne atlaisti no darba. tikai 1935. gada janvārī konstatēja, ka 
atlaišana nav norisinājusies “likumīgi” (tā nav bijusi ieprotokolēta un 
pasludināta atlaistajiem; faktiski jaunais pilsētas galva nemaz nezināja, ka 
viņi nav atlaisti), tāpēc ar atpakaļejošu datumu P. Šķiliņš tika atlaists uz 
“disciplinārā soda likuma” pamata, bet J. rolofs uz “likuma par valsts 
civiliestāžu un pašvaldību darbinieku atlaišanu izņēmuma stāvokļa laikā” 
pamata. Aizputes pilsētas valde tomēr konstatēja, ka atlaišanai bijis likumīgs 
pamats, bet galvenais – “to prasīja arī lietderība”.4 

svarīgi ir piebilst, ka “likums par valsts civiliestāžu un pašvaldību 
darbinieku atlaišanu izņēmuma stāvokļa laikā” neattiecās uz tiesnešiem, 
pašvaldību sakarā – uz pagastu tiesu locekļiem, pēc būtības vēlētiem 
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tiesnešiem. no Politiskās pārvaldes un jaunieceltajiem pagastu vecākajiem 
nāca ierosinājumi atcelt atsevišķas personas no pagastu tiesnešu amatiem. 
Pēc apvērsuma tik tiešām bija konstatēts, ka dažās pagastu tiesās ir ievēlētas 
amatpersonas, kuras ir bijušas lsdsP biedri, vēl vairāk – arī dažas liepājas 
koncentrācijas nometnē pabijušās personas. daugavpils apgabaltiesas 
priekšsēdētājs savā apgabalā esošajiem attiecīgajiem tiesnešiem lika priekšā 
iesniegt atlūgumus, bet tiesneši atteicās to darīt. sarakstē ar tieslietu 
ministriju tika noskaidrots, ka apgabaltiesai atcelt pagastu tiesu darbiniekus 
nav tiesību, jo pagastu tiesu nolikums to neparedz. Pagastu tiesu tiesnešu 
atlaišana tika pamatota sekojoši: attiecībā uz nevēlamiem pagasttiesu 
priekšsēdētājiem un tiesu locekļiem piemēroja 1934. gada 8. jūnija likumu. 
tas nozīmēja, ka iekšlietu ministrs var atlaist šīs amatpersonas. likuma 
pirmā panta piezīme par to, ka šī atlaišana nav attiecināma uz tiesnešiem, 
tika apieta, paskaidrojot, ka formāli pagastu tiesu likumos šīs amatpersonas 
nav sauktas par tiesnešiem, bet gan par pagastu tiesu locekļiem un ir pagastu 
pašvaldību vēlēti darbinieki. līdz ar to vienīgi šis pants tika attiecināts uz 
miertiesnešiem un vispārējo tiesu tiesnešiem.5 

Arī skolotāju atlaišana tika pamatota ar 8. jūnija “likumu par valsts 
civiliestāžu un pašvaldību darbinieku atlaišanu izņēmuma stāvokļa laikā”, 
kā arī ar “likuma par tautas izglītību” 165. pantu par skolotāju atlaišanu (to 
ierosina attiecīgās pilsētas galva, atzinumu dod apriņķa izglītības inspektors 
un galīgo rezolūciju – iekšlietu ministrs).

dažkārt, lai nevajadzētu atlaist lielāko daļu skolotāju un izvairītos no 
iespējamajiem protestiem, skolas gluži vienkārši likvidēja. Piemēram, tika 
likvidēta Valkas pilsētas 1. pamatskola, kuru “sabiedrība” uzskatīja par 
“socdemisku iestādi”, neraugoties uz to, ka nelielajā skolā tās pārzinis pirms 
apvērsuma bija demokrātiskā centra biedrs, bet viens no skolotājiem – 
pērkonkrustietis.6 Pārkārtoja un visus skolotājus atlaida arī rūjienas pilsētas 
pamatskolā.7 

Atlaišanu tehnoloģija

Pagastu pašvaldību darbinieku atlaišanai 26. un 27. jūlijā apriņķu 
lauku pašvaldību vecākajiem tika izsūtīti raksti, kuros uzdeva iesniegt: 
1) sarakstus par pagastu padomju sastāvu ar atzīmēm par vēlamiem 
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kandidātiem arestēto, atteikušos un atlaižamo vietā, 2) sarakstu ar pagastu 
valžu un revīzijas komisiju sastāvu, 3) līdzīgu sarakstu ar valžu tehniskajiem 
darbiniekiem (darbvežiem, viņu palīgiem, kancelejas ierēdņiem), 4) ziņas 
par nepiedzītajiem nodokļiem un nenokārtotajiem maksājumiem, pēc 
kuriem varētu spriest par līdzšinējo amatpersonu darbību, 5) par katru 
pagastu atsevišķi sakopotas ziņas par amatpersonu atteikšanos no amata 
pēc apvērsuma un ienākušās sūdzības. lauku pašvaldību vecākajiem 
vajadzēja arī sniegt atzinumu par to, vai vēlēšanu sarīkošana būtu vēlama. 
Visi aptaujātie apriņķu lauku pašvaldību vecākie uzskatīja, ka vēlēšanas 
būtu kategoriski noraidāmas, jo “tas nedos vēlamos rezultātus un amatos 
atkal nāktu nederīgas un bezdarbīgas personas”.8 

Par pašvaldību amatpersonu atbilstību jaunajiem apstākļiem bija atbildīgi 
pašvaldību vadītāji. Attiecīgās lauku pašvaldības vadītājs motivēti ierosināja 
attiecīgās amatpersonas atlaišanu, ar rakstu darīja to zināmu iekšlietu 
ministrijas Pašvaldību departamenta direktoram. Atlaišanu sankcionēja 
iekšlietu ministrs. tomēr faktiski atlaišanas procesā aktīvi līdzdarbojās arī 
dažādas citas iestādes. Pirmkārt, līdz galam nav īsti skaidra bijušā latviešu 
zemnieku savienības (tālāk – lZs) biroja loma pašvaldību amatpersonu 
atlaišanā, taču skaidrs, ka pašvaldību darbinieku atlaišanās, bet jo sevišķi 
jauno amatpersonu iecelšanās tam bija svarīga, koordinējoša loma. bijušais 
saeimas deputāts Jānis lejiņš 14. septembrī bija iekļāvies šā biroja sastāvā. 
“Tam [biroja vadītājam Freidenfeldam] uz galda vairākas burtnīcas, pilnas vārdiem 
un adresēm. Ik pēc pāris minūtēm zvana telefons, tiek runāts tikai par iecelšanām. 
Caur šejieni iet visas mazākas un vidējas iecelšanas. Var saprast, ka par daudziem 
kandidātiem nav nekādas vai ļoti maz informācijas,” viņš rakstīja.9 

otrkārt, atlaišanās un jaunu amatpersonu izvirzīšanā aktīvi iesaistījās 
pagastu aizsargu nodaļu priekšnieki, atsevišķas pagastu amatpersonas, 
vietējie lZs aktīvisti. Ar rakstiem iekšlietu ministrijas Pašvaldību 
departamentam viņi centās vērst uzmanību uz viņuprāt nepieciešamajām 
izmaiņām pagastu pārvaldē. tieši ziņojumi no pagastiem bija bieži vien 
pamats tam, ka ministrija pievērsa uzmanību konkrētām amatpersonām. 
dagdas pagasta lZs nodaļas bijušais priekšsēdētājs k. Preiss 2. augustā 
ziņojumā iekšlietu ministram norādīja, ka “līdzšinējā Dagdas pagasta pašvaldībā 
sēž tagadējai valsts iekārtai vairums galīgi nepiemēroti un nevēlami ļaudis, kā tas 
ir redzams no še klātpievienotā saraksta”10. Ziņojuma rezultātā daļu k. Preisa 
uzskaitīto amatpersonu arī atlaida no amatiem.
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Pēc 1934. gada 15. maija atlaisto pašvaldības darbinieku uzskaites kartiņas latvijas 
Politiskās policijas kartotēkā. (Fonda nr. nav. norāde – Politiskās policijas kartotēka)
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treškārt, ziņojumus par potenciālajiem atlaižamajiem gatavoja arī politiskās 
un kārtības policijas ierēdņi. Policijas uzdevums nebija sniegt ziņas par 
pašvaldību darbinieku uzticamību un piemērotību Pašvaldību departamentam. 
tomēr ir saglabājušies atsevišķi iecirkņu kārtības policijas ierēdņu ziņojumi. 
Politiskajā policijā vienīgi Gulbenes rajona vadība ierosināja atlaist atsevišķus 
pašvaldību ierēdņus, kuri bija nonākuši policijas redzeslokā.

nereti ziņojumu rakstītāji bija anonīmi. Piemēram, 1934. gada 18. 
augustā kāds “lūdzējs, pagasta iedzīvotājs” rakstīja: “Tā kā esmu novērojis 
un arī pēc laikrakstiem redzu, ka no pašvaldību iestādēm tiek atlaistas personas, 
kas labi nepārvalda valsts valodu un noskaņotas minoritāšu pusē. Kā tādu varu 
minēt mūsu pagasta priekšsēdētāju, kas iet kopīgi ar žīdiem un krieviem, padomes 
locekļiem. Tādēļ laipni lūdzu visu mūsu pagasta iedzīvotāju labā iztīrīt pagastvaldi 
no šādiem nevēlamiem elementiem.”11 Šī lūdzēja ierosinājums netika ņemts 
vērā. tomēr daļēji tika ievērots kāds cits tā paša dagdas pagasta anonīmā 
ziņotāja – “vietējā” – lūgums. 1934. gada 14. augustā viņš rakstīja ministrijas 
lauku pašvaldību nodaļas priekšniekam, ka amatos cenšoties iekļūt bijušie 
“latgaliešu kristīgie, resp. baznīckungu kalpi”, kā arī “ļoti aktīvi ir daži 
kreisie ļaudis”. Anonīmais “vietējais” aicināja neapstiprināt amatos 
padomes priekšsēdētāju brokānu, padomes locekļus staņislavu Vaivodu 
(bijušo deputātu), Zelli (sodītu ar cietumsodu), rakstītnepratēju bukovski, 
kā arī nevienu minoritāšu pārstāvi un kreiso.12 

kad notika atlaišanas? Pirmās atlaišanas norisinājās jau maija beigās, 
taču tie bija atsevišķi gadījumi lielākajās pilsētās. Vasarā turpinājās 
epizodiski atlaišanas gadījumi pilsētās, kuru laikā tika atlaisti rīgas, 
liepājas un citu pilsētu pašvaldību režīmam nepiemērotie darbinieki. īsti 
masveidīgu raksturu atlaišanas tomēr ieguva tikai 1934. gada septembrī. 
13. un 14. septembrī atlaišanas norisinājās galvenokārt latgalē, bet, sākot 
ar 21. septembri, – arī pārējos novados. kulmināciju atlaišanas sasniedza 
24. septembrī un masveidīgi turpinājās līdz mēneša beigām. Pēdējais 
masveidīgais atlaišanu vilnis norisinājās decembrī. Gada pēdējā diena bija 
datums, kad no darba pašvaldību iestādēs lielā skaitā tika atlaisti darbinieki. 

ko un cik atlaida?

1934. gada vasarā no amatiem sistemātiski tika atlaisti darbinieki dažādās 
valsts centrālajās struktūrās. Piemēram, 1934. gada 13. jūnijā no Valsts zemes 
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bankas padomes locekļa amatiem atlaida rihardu kronbergu un Ansi 
cielavu, kuri tajā laikā atradās ieslodzījumā liepājas nometnē.13 no latvijas 
bankas padomes locekļa amata atlaida sociāldemokrātu rūdolfu lindiņu, 
vairāki aizgāja pēc paša vēlēšanās, saprotot, ka turpmākā darbība amatā 
būs apgrūtināta (piemēram, skolu departamenta direktors kārlis ozoliņš). 
Pēc atlūguma iesniegšanas no Finanšu ministrijas nodokļu departamenta 
direktora amata atbrīvoja arī Franci Ķempeli, lai gan faktiski viņš kā bijušais 
“demokrātiskā centra” vadošais darbinieks tika piespiests atstāt šo amatu.14 
tomēr absolūti lielākā atlaisto daļa nāca no dažādām pašvaldību iestādēm. 
kopumā, saskaņā ar Politiskās pārvaldes kartotēkas datiem latvijas Valsts 
vēstures arhīvā, līdz gada beigām atlaida 3982 personas.15 Šis skaitlis nebūtu 
uzskatāms par pilnīgi precīzu. Pārvaldes kartotēkā nav atrodamas kartiņas 
par zināmu skaitu citos politiskās policijas dokumentos minēto aizturēto 
un apcietināto personu, tādēļ var pieļaut, ka kaut kādu iemeslu dēļ trūkst 
arī atsevišķo atlaisto kartiņas. nereti apcietinātajiem kartiņās uzrādīti 
apcietināšanas dati, taču tajā pašā laikā nav nekādu ziņu par atlaišanu no 
ieņemtā amata pašvaldību dienestā. tādēļ jādomā, ka šis skaitlis varētu būt 
par dažiem desmitiem lielāks.

lielākā atlaisto grupa bija vēlētās pagastu amatpersonas – pagastu 
valžu, padomju un revīzijas komisiju locekļi, pagastu tiesu locekļi, pagastu 
vecākie. otrā lielākā grupa bija skolotāji. trešā lielākā grupa bija dažādu 
pilsētu pašvaldību pakļautībā esošo iestāžu darbinieki: pilsētu valžu ierēdņi, 
bibliotekāri, slimnīcu darbinieki, dažādi tehniķi, satiksmes darbinieki. 
Pārsvarā tas bija zemākais personāls, piemēram, tramvaju konduktori, 
slimnīcu feldšeri, kurinātāji. Jāpiezīmē, ka vislielākais atlaisto personu 
skaits vienā iestādē, acīmredzot, bija bērnu slimnīcā, kurā 1934. gada vasarā 
atlaida 64 darbiniekus. Visi atlaistie bijuši latvijas sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas biedri.

Atlaišanas norisinājās visā latvijas teritorijā. Ņemot vērā to, ka 
pašvaldību iestādes atradās visā valstī, arī atlaistie nāca gandrīz no visām 
administratīvajām teritorijām. bija tikai atsevišķi pagasti, kuros netika 
īstenota amatpersonu atlaišana (piemēram, baldones, salaspils pagasts). 
kopumā visvairāk atlaisto – latgales novadā, vismazāk – kurzemē. 
1. tabulā gan procentuālais atlaisto īpatsvars sniegts par laika posmu līdz 
1937. gadam, taču vairāk nekā 90% tika atlaisti jau 1934. gadā.

61



VAlters ŠČerbinskis

1. tabula 

Atlaisto pagastu amatpersonu īpatsvars pa novadiem no 
1934. gada 27. jūlija līdz 1937. gada 1. februārim (%)16

kurzeme     21,5   40    46
latgale    46,9   76,5    73,2
Vidzeme    30    56,3    56,3
Zemgale    37,1   55,4    55
Visā valstī kopā   33,2   56,5    57

novads, 
kurā atlaistas 
amatpersonas

Pagastu padomēs 
atlaistās 

amatpersonas

Pagastu valdēs 
atlaistās 

amatpersonas

Atlaistie 
pagastu 
vecākie

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas palīdzētu atbildēt uz jautājumu 
par to, kāpēc un ko atlaida, ir atlaišanas iemesli, kas tika uzrādīti atsevišķiem 
indivīdiem. 

lai gan lielai daļai atlaisto nav nepārprotami konstatējama partijiskā 
piederība, tomēr ir skaidrs, ka lielākā atlaisto daļa bija latvijas 
sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedri. ievērojami mazākā 
skaitā ar dažādu motivāciju tika atlaisti arī citu partiju biedri – visvairāk 
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedri, bet arī “leikartieši”, 
“vinterieši”. nedaudzo (17) atlaisto pērkonkrustiešu skaits skaidrojams ar to, 
ka pašvaldībās, īpaši laukos, šai politiskajai organizācijai amatos bija niecīgs 
skaits pārstāvju. Vienai personai kā atlaišanas iemesls tika minēta piederība 
nacionālsociālistu partijai. Atlaisto vidū ir gan visu latgales reģionālo partiju 
pārstāvji, gan dažādu kreiso, minoritāšu partiju darbinieki, gan arī latviešu 
zemnieku savienības biedri. nereti atlaistajiem labējo un centrisko partiju 
biedriem tika norādīta neiecietība pret citādi domājošiem, pagasta sabiedrības 
šķelšana. dažkārt tieši formālais iemesls – piederība kreisai partijai – bija 
pietiekams lēmuma pieņemšanai. 1934. gada 28. jūlijā atlaisto skolotāju 
bernhardu breici Valmieras apriņķa pamatskolu inspektors raksturoja 
visnotaļ pozitīvi: “Par B. Breiča tiešo skolas darbu jāatsaucas ar atzinību. Man 
nav nekādu ziņu, ka B. Breicis klases darbā būtu ienesis politiku, kā mācības 
priekšmetu pasniedzējs B. Breicis atzīmējams kā iestrādājies un veikls skolotājs. 
Viņa pasniedzamos priekšmetos skolēni arvien uzrādīja vislabākās sekmes. Tomēr, 
ievērojot B. Breiča kraso politisko darbību agrākos gados, nebūtu vēlama viņa 
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palikšana Valmierā par skolotāju.”17 līdzīgs piemērs ir cita Valmieras skolotāja 
atlaišana. “demokrātiskā centra” biedrs Jānis smilškalns tika atlaists no 
pilsētas valdes locekļa un skolas pārziņa amata, atstājot skolotāja amatā. 
Ziņojumā iekšlietu ministrijai teikts: “Skolotāju Smilškalnu varu raksturot kā 
labu pedagogu, kurš uzrādījis labas spējas skolas vadībā un sekmīgu klases darbu. 
[..] Savos politiskos uzskatos Jānis Smilškalns diezgan nenosvērts. Būdams pilsētas 
valdes loceklis, viņš bieži balsoja kopā ar sociāldemokrātiem. Šī viņa darbība pilsētas 
valdē un skolotāju arodbiedrībā, liekas, ir par iemeslu, ka daļa pilsoņu nav ar viņu 
apmierināta.”18 

uzskatāms piemērs atlaišanām pēc partijiskā principa bija septiņu Aizupes 
pagasta valdes un padomes locekļu atlaišana – visas šīs amatpersonas 
tika atlaistas ar tukuma apriņķa lauku pašvaldību vecākā formulējumu – 
“nepiemēroti izņēmuma stāvoklim”, bet vienam vēl papildu bija “nosodāma 
pagātne”. tālāk dokumentu mapē seko tabula, kurā dots sīkāks skaidrojums 
par katru amatpersonu. Politiskās piederības ziņā trīs bijuši Jaunsaimnieku 
un sīkgruntnieku partijas biedri, divi bija sociāldemokrāti un viens darbojies 
Progresīvajā apvienībā. Papildu tam viens – kārlis Freimanis – izrādījās par 
jaunu (29 gadi) un bez materiālā nodrošinājuma, Jānis Vārpiņš savukārt 
nebija bijis aizsargs un ir “maz objektīvs”, Jānis kazāks nav bijis nevienā 
organizācijā, “kā arī nav piekrišanas pie pagasta sabiedrības”, Fricis 
krūmiņš – “kreisi un pretvalstiski noskaņots”, Pēteris Vinters un kārlis 
rozenbergs bijuši sociāldemokrāti, bet Ādolfs Ābele neesot bijis aizsargs, 
bet gan “krass jaunsaimnieku partijas darbinieks”. Viņu vietā tika ieceltas 
septiņas jaunas amatpersonas: no tām sešas bija vecsaimnieki, četri bijušie 
lZs biedri un seši aizsargi.19 līdzīga aina bija izveidojusies arī citos latvijas 
pagastos.

Atlaišanas iemesli
bieži atlaišanas pēc politiskās piederības principa radīja visai divdomīgas 

situācijas. Arī vērtējuma dēvēji paši nebija pārliecināti par amatpersonas 
uzticamību, tomēr formālā piederība, īpaši kreisajām partijām, parasti 
bija izšķiroša. Gulbenes pilsētas valdes sekretārs Ansis blūms tika atlaists, 
jo, saskaņā ar Gulbenes pilsētas galva atzinumu, viņš “aizvien centies 
sociāldemokrātu virzienu ieturēt, ne tik daudz to parādīdams uz ārieni, kā gan 
viņiem dodams visāda veida juridiskus padomus viņu programmas izvešanai dzīvē”. 
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Pēc atgriešanās no atvaļinājuma pilsētas galva “atrada par neiespējamu pielaist 
sekretāru Blūmu darbā, lai neiepazītos ar tagadējo darbības plānu un veidu, kas 
būtu zināms sociāldemokrātiem un kreiso novirzienu cilvēkiem”20. tajā pašā laikā 
par A. blūmu kā kristīgu un dievbijīgu cilvēku atsaucās draudzes mācītājs, 
A. blūma sieva bija aktīva draudzes dāmu komitejas locekle.

Jāpiebilst, ka arī starp tiem, kuri tika atlaisti, balstoties uz nepārprotamu 
partijiskās piederības konstatēšanu, faktiskā līdzdarbība un “kreisie 
politiskie uzskati” bija dažkārt apšaubāmi. Šo problēmu loku uzskatāmi 
atklāj divu atlaisto neapmierināto sociāldemokrātu raksti madonas apriņķa 
valdes priekšsēdētājam. beļavas pagasta valdes loceklis rūdolfs eizāns 
taisnojās, ka latvijas sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā bijis “tikai 
formāli”, 1933. gadā, saeimas deputāta kārļa dēķena viesošanās laikā 
pagastā iestājies partijā, bet pēc tam nekādās sapulcēs neesot piedalījies, par 
nodaļas kasieri ievēlēts aizmuguriski. Viņš uzsvēra, ka pat neesot izņēmis 
biedra kartiņu. otrs atlaistais – Jānis Poļaks – vēstulē valdes priekšsēdētājam 
rakstīja, ka vispār neesot ne sociāldemokrātu sapulcēs parakstījies, ne arī 
kādu darbību veicis, viss esot kaimiņa, aizsarga, personiskais naids pret 
viņu.21 20. gs. 20.–30. gadu politisko konjunktūrismu izteiksmīgi atklāja 
atlaistā ugunsdzēsēja, sociāldemokrāta Jāņa kļaviņa lūgums iekšlietu 
ministram 1934. gada 21. augustā. Viņš rakstīja, ka “skaidrības pēc jāpaskaidro, 
ka biju gan pierakstīts pie sociāldemokrātu partijas, bet nekad es neesmu politiskā 
dzīvē kā nebūt aktīvi piedalījies, bet – kā visiem zināms – savā laikā biju spiests tur 
pierakstīties tāpēc, ka ugunsdzēsēju nozare piederēja pie pilsētas būvnodaļas, kuras 
priekšgalā stāvēja sociāldemokrāts padomnieks Jagars, un tāpēc vietu bez piederības 
pie viņa partijas dabūt nevarēja.”22 

otrs izplatītākais iemesls atlaišanai tālaika raksturojamā apzīmējams kā 
“kreisums”. turklāt “kreisi noskaņots” nebūt nenozīmēja formālu piederību 
kādai kreisajai partijai. “kreisais noskaņojums” bija ļoti plaši traktējama 
apsūdzība, kas ļoti izteikti bija atkarīga no raksturotāja paša izpratnes par 
to, kas ir kreiss vai labējs politikā. dažkārt par “kreisi noskaņotiem” tika 
dēvēti, piemēram, Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas aktīvisti, lai 
gan šī partija nekādi nebija ierindojama politiskā spektra kreisajā pusē. Šajā 
kategorijā jāietilpina arī tādi samērā izplatīti apzīmējumi atlaistajiem kā 
“šķiru naida kultivētājs” (acīmredzot, jāsaprot – marksists), “neuzticams” 
un “opozicionāri noskaņots”, kā arī dažādu partiju atbalstītāji.
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nākamais izplatītākais iemesls – “nepiemērots” – atlaišanai bija 
saturiski vēl plašāks. tas varēja nozīmēt gan politisku, gan profesionālu 
nepiemērotību, arī nolaidīgumu darba pienākumu izpildē. Šodien var tikai 
minēt, kādi konkrēti iemesli noteica šo klasifikāciju katrā konkrētā gadījumā. 
tomēr skaidrs ir tas, ka, atzīstot par “nepiemērotu”, bija pietiekami, lai 
atbrīvotu no amata. tādi iemesli kā “nav spējīgs pašreizējos apstākļos” 
un “nepiemērots” tika izmantoti, lai atbrīvotos pat no politiski jaunajai 
varai šķietami uzticamiem cilvēkiem. Pēc šāda formulējuma atlaistais 
rubenes pagasta padomes loceklis Antons kolosovskis, lai gan bija bijis 
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedrs, tomēr bija arī lāčplēša 
kara ordeņa kavalieris, aktīvs aizsargs un pat piedalījies savas aizsargu 
nodaļas sastāvā objektu apsardzībā rīgā 16. maijā.23 no ungurmuižas 
pagasta padomes locekļa amata atbrīvoja arī aizsargu, bijušo Jaunsaimnieku 
un sīkgruntnieku partijas biedru eduardu strazdiņu, kurš arī kā aizsargs 
bija piedalījies patrulēšanā un apsardzībā 16. maijā rīgā.24 Pēc atlaišanas 
e. strazdiņš, tāpat kā A. kolosovskis no aizsargiem izstājās. 

nākamā lielākā grupa bija tie atlaistie, kuru atbrīvošanas iemesls bija 
profesionāla rakstura trūkumi. Visizplatītākie bija arī visai nekonkrētie 
iemesli “bezdarbīgs”, “mazaktīvs”, “nesekmīgs darbā”. bieži šie iemesli tika 
precizēti, papildinot tos ar “nerūpējas par nodokļu iekasēšanu”, “nekārtīga 
uzvešanās”, “alkoholiķis”. samērā liela grupa atbrīvoto latgalē bija 
valsts valodas nepratēji un analfabēti. dažiem atlaistajiem tika konstatēta 
iepriekšējā sodāmība, un arī tas varēja kalpot par iemeslu atlaišanai. Protams, 
ka profesionāli trūkumi saistībā ar iepriekšējo aktīvo politisko darbību 
varēja būt nopietns šķērslis darba turpināšanai pašvaldībās, tomēr atlaišanai 
tika pakļautas arī jaunajam režīmam politiski uzticamas personas, kuru 
profesionālie kritēriji neatbilda pagasta pašvaldības darbinieka prasībām. 
tomēr jāatzīmē, ka pret šādām personām bija vērojama zināma iecietība. 
Purvmalas pagasta darbveža palīga Voldemāra Priedes raksturojumā 
minēts, ka viņš ir “godīgs, uzticams un centīgs lauksaimnieks”, aizsargs, 
neatkarības kara dalībnieks, iecienīts vietējā sabiedrībā. “ievērojot to, ka 
ir aizsargs, nebūtu atlaižams, bet pārkomandējams uz jaunu darba vietu, bet ja 
arī tur ienāks sūdzības [par dzeršanu u. c. nevēlamām lietām], tad tiks ierosināta 
atstādināšana,” rakstīja Jaunlatgales apriņķa lauku pašvaldību vecākais.25 
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2. tabula

Jaunlatgales apriņķa pagastu amatpersonu atlaišanas iemesli26

  iemesli      skaits

“kreisi noskaņots”         32
“nepārvalda valsts valodu, sociālists un kreisi noskaņots”   13
 “nolaidīga amata pildīšana un bezdarbība”      12
(arī – “nekorekta darbība”, “nemākulība”) 
“neprot” vai “vāji pārvalda valsts valodu”      7
“nevēlama persona”          4
“nododas žūpībai”        4
“paaugstināts”         3
“neatbilstošs”         2
“sodīts no tiesām”, “nodots tiesai”        2
valsts val. nepārvalda, huligāns, intrigants, bijis komunists       1
“kreisi noskaņots, bijis cietumā”       1
“kreisi noskaņots, dzērājs un huligāns”      1
“dzērājs, neprot valsts valodu”       1
“dzērājs, slikti noskaņots pret latviešiem”      1
“naidīgi noskaņots pret latviešiem”      1
“mīksta rakstura cilvēks”       1
“aktīvs politiķis”        1
“nedzīvo pagastā”        1

nākamās lielākās grupas atlaišanas iemesls bija piederība kādai 
latvijas minoritātei. Formāli, par atlaišanas iemeslu minot tautību, atlaisti 
tikai vācieši. 1934. gada 3. oktobrī no rīgas pilsētas krājkases tika atlaists 
prokūrists un nama pārvaldnieks maksis stobe. Viņa atbrīvošanai tika 
uzskaitīti vairāki iemesli: “1) Stobem ir darīšana ar publiku un kā vācietis dažkārt 
ir izturējies izaicinoši, 2) Stobe visu laiku ir izvedis vācu un sociāldemokrātu 
kredītpolitiku, 3) arvien ir ieņēmis naidīgu stāvokli pret latviešu pilsoņu kredītiem, 
4) mīl uzkundzēties par galveno kredītu noteicēju un publika līdz šim uzskata 
Stobi par galveno vadītāju, 5) Stobe ir vācietis un vācu politiķu uzticības vīrs.”27 
Vairumam politiskās policijas kartotēkā ailē par atlaišanas iemesliem 
minēts tikai viens vārds – “vācietis”. lai gan daļai vāciešu iemeslu skaitā 
tika uzrādīta arī politiskā darbība, tomēr lielākajai daļai Planicas, Zantes 
pagastos, Jelgavas un kuldīgas pilsētās nepārprotami par galveno (un 
vienīgo?) iemeslu kalpoja piederība vācu minoritātei.

tomēr faktiski etniskā piederība atrodama arī poļu etnisko aktīvistu 
(parasti “poļu šovinists”, “poļu nacionālists”) 55 atlaišanās. Atlaisto 
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sarakstā desmit gadījumos minēta arī piederība ebreju minoritātei, tomēr 
gandrīz visos gadījumos, izņemot vienu, minēts “žīds–spekulants” 
vai arī “kreisi noskaņots žīds”. Vienīgais izņēmums bija no Ventspils 
bāriņtiesas locekļa amata atlaistais Ābrams Zeba, kuram tika uzrādīts 
iemesls “sveštautietis–žīds”. Ventspils pilsētas galva, lūdzot iekšlietu 
ministra piekrišanu pārmaiņām bāriņtiesā, rakstīja, ka, “vērā ņemot lielos 
notikumus valsts dzīvē, atrodu, ka minētās personas nav vēlamas tiesas amatos, 
bet viņu vietās nepieciešamas nacionāli noskaņotas latviešu personas”.28 12 krievi, 
kuriem tika uzrādīta tautība, visi bija arī valsts valodas nepratēji vai kreisi 
noskaņoti. Protams, kopumā atlaisto etnisko mazākumtautību piederīgo 
bija ievērojami vairāk. tomēr etniskā piederība vairumā gadījumu nebija 
izšķiroša. uzskatāmi piemēri ir atrodami daudzās vietās latgalē. skaistas 
pagasta padomē no četriem poļu grupas locekļiem atlaida tikai vienu.29 
kaplavas pagasta padomes sarakstā pretim vairāku poļu padomes locekļu 
vārdiem minēti raksturojumi “valstiski noskaņots” un “polis, lojāls”. 

dažos gadījumos par atlaišanas iemeslu kalpoja aktīva darbība katoļu 
baznīcas organizācijā. Piemēram, atlaistajam Andrejam erdmanim 
skaistkalnes pagastā kā iemesls tika minēts “vairo katoļu iespaidu”, līdzīgs 
iemesls tika uzsvērts arī kurmenes pagasta vecākajam Jēkabam klincāram. 
bauskas apriņķa lauku pašvaldību vecākais V. Vinters iekšlietu ministrijai 
ziņoja, ka “[Skaistkalnes] pagastā ļoti stiprs katoļu iespaids, un šī virziena 
atbalstītāji un līdzskrējēji vēl nevar aizmirst agrākās separātās tieksmes”.30 

Pilsētās daži tika atbrīvoti, pamatojot atlaišanu ar maksimālā vecuma 
sasniegšanu. dažās iestādēs atbrīvošanās no nevēlamajiem darbiniekiem 
vienkāršojās, jo iestādes tika reorganizētas. 

ierēdņiem voluntāri rīkojoties, nereti izveidojās situācijas, kad atlaišanas 
gadījumā bija saskatāma tikai personiska izrēķināšanās. Piemēram, salacgrīvas 
pilsētas galva atcēla no amata pamatskolas priekšnieku H. Grasi, kurš bija 
arī aizsargu rotas komandieris. Par H. Grasi pozitīvas atsauksmes deva gan 
apriņķa izglītības inspektors, gan arī pilsētas valdes locekļi. izmeklēšanā 
tika noskaidrots, ka H. Graša atbrīvošana saistīta ar personisku konfliktu, 
un lēmums par atlaišanu tika atcelts.31 Acīmredzot līdzīgs gadījums 
bija saldus bibliotēkas pārziņa Jāņa spaļa atlaišana. Viņš tika atbrīvots, 
neraugoties uz priekšzīmīgo kārtību bibliotēkā (lietā pievienota profesora 
Paula dāles atsauksme), kā arī uz pilsētas “redzamāko nacionāli noskaņoto 
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pilsoņu” (mācītāja, namīpašnieku, lZs darbinieku, studentu korporācijas 
biedra) izbrīnu par atlaišanu un paša pilsētas galvas atzinumu privātā 
sarunā, ka uz to spiežot “dažas personas”.32 Pilsētas galvas skaidrojums 
iekšlietu ministrijai bija sekojošs: “Oficiālu pierādījumu, ka Spalis sastāvētu 
pretvalstiskās organizācijās nav, tomēr viņš šādi noskaņotu personu sabiedrībā ir 
grozījies. Arī lielinieku laikā viņš ir darbojies vietējā komisariātā. Tamdēļ es atrodu, 
ka tagadējā laikmetā Spali atstāt šinī svarīgā amatā, kāds ir pilsētas bibliotēka, 
nekādi nevar.”33 Par līdzīga rakstura problēmām madonas apriņķa policijas 
1. iecirkņa priekšniekam ziņoja odzienas un Pērses pagastu vecākais 
policijas kārtībnieks. Viņš rakstīja, ka visas nesaskaņas iršu pagastā 
cēlušās no aizsargu nodaļas un pagasta valdes savstarpējām nesaskaņām 
un konkurences, kurās neesot iejaukta politika. Pagastā neesot bijušas 
partiju vai lielu organizāciju nodaļas, bet konfliktu un denunciācijas radīja 
“nenozīmīgu sīkumu dēļ rīvēšanās starp abām organizācijām”.34 

Atsevišķās vietās iemeslu formulējumi atšķīrās. dažos pagastos 
atlaistajiem tika uzsvērts nekonkrētais “nepiemērots” vai “nepiemērots laika 
garam”, bet citur akcents tika likts uz precīzāku informāciju. Piemēram, 
salienas pagastā vairumam atlaisto norādīts, ka bijuši “pret aizsargiem”. tas 
nozīmēja, ka pagasta vadība attieksmi pret aizsargu organizāciju uzskatīja 
par svarīgu katalizatoru amatpersonu pienākumu pildīšanai autoritārā 
režīma apstākļos. 

Visas attiecīgo iestāžu vadītāju ierosinātās atlaišanas tomēr ministriju 
vadība neakceptēja. Piemēram, no deviņām atlaist ierosinātajām personām 
rīgas pilsētas krājkasē un lombardā ministrs Vilis Gulbis piekrita atlaist 
tikai četras. netika atbrīvotas pat tādas personas, kurām kā atlaišanas 
iemesls minēts “komunistiski noskaņots” un “sociāldemokrātu uzticības 
persona”.35 dokumentos neparādās nekāds paskaidrojums. tajā pašā laikā, 
neskaitāmi daudz citu amatpersonu tika atlaistas arī par nenozīmīgākiem 
“noziegumiem”.

Atsevišķas atlaišanas tomēr pēc neilga laika tika anulētas. Atcelšanas 
anulēšana notika tad, kad dažiem tika konstatēti nepatiesi apvainojumi 
vai arī attiecīgās iestādes vadītājs vai kāda cita, režīmam uzticama augsta 
amatpersona deva pozitīvu atsauksmi. tomēr šādi gadījumi bija ļoti reti, 
drīzāk izņēmumi. Parasti arī tad, ja tika pierādīts, ka atlaistais darbinieks 
lsdsP bija atradies tikai formālu iemeslu vadīts, atlaišanas lēmums anulēts 
netika.  
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Jauno amatpersonu iecelšana

Jau maija beigās pašvaldību vadītāji sāka pieprasīt informāciju iekšlietu 
ministrijas Pašvaldību departamentam, kādā kārtībā apcietināto un 
brīvprātīgi atteikušos darbinieku vietā iecelt jaunus. Pēc tam, kad vasarā un 
rudenī tika atlaists liels skaits amatpersonu, parādījās daudzas vakances, 
kuru aizpildīšanai tika ieceltas citas, jaunajai varai piemērotas amatpersonas. 
ieceļot jaunās amatpersonas, rēķinājās ar to, ka izvēle var būt nederīga, 
jo iepazīt personīgi visu pašvaldību vadībai nebija iespējams. tomēr, kā 
madonas apriņķa lauku pašvaldību vecākais rakstīja iekšlietu ministrijas 
Pašvaldību departamenta direktoram, vēlāk būs iespējams ierosināt 
nederīgo atstādināšanu.36 Pašvaldību vecākie, izvēloties kandidātus, vadījās 
pēc uzticamu personu norādījumiem, nepieciešamības gadījumos slepeni 
ievācot ziņas no ticamiem avotiem, “lai jaunās amatpersonas pēc iespējas vairāk 
baudītu iedzīvotāju cieņu, uzticību un būtu no enerģiskiem pilsoņiem”.37

Jaunieceļamo pašvaldību darbinieku sociālpolitiskais raksturojums 
bija visai izteikts. Vairumā amatus ieguva vecsaimnieki (lai gan bija arī 
jaunsaimnieki). Jauniecelto vidū bija ievērojams skaits aizsargu. lielākā daļa 
no tiem, kuri pirms apvērsuma aktīvi darbojušies politikā, bija bijuši latviešu 
zemnieku savienības biedri. latgalē, kur latviešu zemnieku savienības 
pārstāvju pagastos bija ievērojami mazāk, amatos nonāca liels skaits arī 
citu partiju bijušo darbinieku. kā, iesniedzot sarakstu ar kandidātiem 
pagastu vecāko amatiem, ziņoja rīgas apriņķa lauku pašvaldību vecākais: 
“Uzskaitītās personas ir politiskā un kriminālā ziņā uzticami, māju īpašnieki, 
sabiedrībā pazīstami, domātam uzdevumam piemēroti.”38 Pēc apvērsuma pilsētu 
pašvaldību amatos tika iecelti 15 lāčplēša kara ordeņa kavalieri, gandrīz 
visi aktīvajā karadienestā esošie.

Jaunieceļamo personālijas tieši latgalē izraisīja vislielāko ažiotāžu. 
uzskatot, ka 15. maija apvērsuma mērķis ir vēršanās pret minoritāšu ietekmi 
pašvaldībās, iekšlietu ministrijā nonāca liels skaits rakstu ar ierosinājumiem 
jauno amatpersonu iecelšanai. uzskatāmi to parādīja virsleitnanta reiņa 
Pincera lūgums savam kolēģim 1934. gada jūnijā: “man būtu viens liels 
lūgums pie tevis, kuru, kā domāju, varēsi izpildīt. lieta sekojoša: nav 
personīga, bet sabiedriska. Par ludzas pilsētas galvu apstiprināts ar ministra 
rīkojumu latgalietis Jonis rudoviča kgs. ludzas sabiedrība, kur latviešu ir 
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samērā mazs procents, saprotams, neko negrib teikt, bet gan vēlētos redzēt 
pilsētas pašvaldībā latviešu cilvēkus. runā daudz, saprotu – tas ir baumas, 
bet lai nu tās baumas nebūtu ilgi jāklausās, tad mans lūgums būtu, vai tu 
nevari iespaidot, lai valdē ieietu bij. valdes loceklis kārkliņš. Viņš ir tīrs 
latvis ar veselīgu saprātu un bauda visas ludzas inteliģences simpātijas. 
Viņš ir bij. valdes kasieris, valdes loceklis un, ja nemaldos, Zemn. savienības 
biedrs. man bail, ka pārējie, latgalieši un minoritātes nedabū pārsvaru un 
nevājina mūsu iespaidu uz vietas. lūdzu saproti manu lūgumu ne kā 
kādu ieteikšanu, bet tieši kā nepieciešamības lietu. es izsaku daudz, daudz 
pazīstamu sabiedrisku darbinieku domas. tas nu būtu mans lūgums, 
ko ja vari, tad esi gan tik labs un pamēģini izvest, par kura iespējamību 
nešaubos.”39 J. rudovičs palika ludzas pilsētas galvas amatā arī vēlāk, bet 
par viņa biedru tika iecelts r. Pincera ieteiktais Vilis kārkliņš.

līdzīga satura rakstu iekšlietu ministrijai nosūtīja kārsavas notārs, 
aizsargu komandieris Žanis Grundmanis, kurš savā ziņojumā rakstīja, ka 
nepieciešams amatos iecelt arī “baltiešus”, lai pašvaldībā nebūtu pārstāvēti 
tikai latgalieši.40 to, ka valsts valodas neprašana bija svarīga diskusijās 
par jaunieceļamajām amatpersonām, apliecināja arī likvidētās latviešu 
zemnieku savienības indras nodaļas valdes priekšsēdētāja Alfreda lejiņa 
raksts partijas centrālajai valdei. uz vakanto Piedrujas pagasta vecākā 
amatu pretendēja latviešu zemnieku savienības Piedrujas nodaļas valdes 
priekšsēdētājs J. Zarakovskis, uz Pustiņas pagasta vecākā amatu – silvestrs 
nemiro, tās pašas partijas daugavpils rajona valdes loceklis. s. nemiro 
nav pratis latviešu valodu vispār, bet J. Zarakovskis – slikti. kā rakstīja 
A. lejiņš, abi esot poļi, ierosina viņus neiecelt amatos, lai nesekmētu 
nedaudzo latviešu pārkrievošanos un pārpoļošanos. A. lejiņa iebildumi 
tika ņemti vērā un J. Zarakovskis tika iecelts tikai par pagasta padomes 
locekli, bet s. nemiro amatā neiecēla vispār.41 

tomēr ne vienmēr apvērsuma piekritēju cerības attaisnojās. Pēc trim 
gadiem, 1937. gadā, iecavas pagasta revīzijas komisijas loceklis roberts 
blankenfelds, bijušais lZs aktīvists, atteicās no amata, jo uzskatīja, ka 
amatos pēc 15. maija atstāti un iecelti no jauna tādi, kuri pirms tam bija “lZs 
apkarojuši”. “1934. gadā sastādītais Iecavas pag[asta] pašvaldības sastāvs mani 
ļoti neapmierināja jau toreiz un arī tagad,” viņš ar rūgtumu ziņoja iekšlietu 
ministrijai. saskaņā ar r. blankenfelda vērtējumu, 1937. gadā iecavas pagasta 

70



PAŠVAldību AmAtPersonu iecelŠAnA un AtlAiŠAnA

pašvaldībā darbojās 29% bijušie lZs darbinieki, 5% bijušie Jaunsaimnieku 
un sīkgruntnieku partijas biedri, 19% bijušo leikartiešu un 48% “demcentrs 
dažādās variācijās”. Viņš tālāk rakstīja: “Ko līdzēja tad strādāt Zemn[ieku] 
Sav[ienības] nodaļā, ko līdzēja viss pūliņš un noteiktās, negrozīgās Zemn. Sav. 
līnijas ieturēšana dzīvē, darbā un sabiedrībā? Ir tā, ka no visa tā še nav palicis it 
nekas, vienīgi tik daudz jau justais, tik daudz jau redzētais un saņemtais sabiedrības 
smīns, jo lūk, nu redzat! Mēs jau esam teikuši, ka Zemn. Sav. politika ar viņas 
cilvēkiem sabiedrībās nav derējuši un kā tādi jūs nederat arī tagad.” r. blankenfelda 
ziņojumā minētās trīs amatpersonas tika atlaistas. bauskas apriņķa lauku 
vecākais J. Piekuss Pašvaldību departamentam ziņoja, ka šie cilvēki jau pēc 
apvērsuma likti priekšā atlaišanai, taču nezināmu iemeslu dēļ atlaišana nav 
notikusi. Viņu vietā tika ieceltas trīs jaunas amatpersonas – vecsaimnieki, 
bijušie lZs biedri.42 

Atsevišķos gadījumos atlaistās personas tika atjaunotas amatos. 
biķernieku pagasta vecākais dementijs isajevs 1934. gada 14. septembrī 
tika atlaists no amata vājo valsts valodas zināšanu dēļ, bet 1938. gadā 
atjaunots amatā, jo izrādījās, ka pēc apvērsuma ieceltais vecākais (latvietis) 
bija dzērājs. tika konstatēts, ka d. isajevs pa šo laiku labi apguvis valsts 
valodu un bauda vietējo iedzīvotāju uzticību. nozīmīgs bija arī fakts, ka 
šajā pagastā 97% iedzīvotāju bija krievi, tādēļ bija vēlams iecelt krievu par 
pagasta vecāko.43 

secinājumi

Pēc apvērsuma pašvaldību amatpersonu atlaišanās un jaunu 
amatpersonu iecelšanās nozīmīgākā loma bija iekšlietu ministrijas 
Pašvaldību departamentam, lauku pašvaldību vadītājiem pagastos, 
izglītības inspektoriem skolu personāla pārmaiņās, kā arī pilsētu pašvaldību 
vadītājiem, bet epizodiska loma bija arī policijas darbiniekiem. skaidrs, ka 
jaunais režīms iecelšanas centās koriģēt arī ar bijušo latviešu zemnieku 
savienības biroja darbinieku starpniecību. lielais nomaināmo amatpersonu 
skaits neļāva īstenot pilnīgu un efektīvu kontroli pār darbinieku nomaiņu 
tikai ar k. ulmaņa nelielā uzticības loka palīdzību.

Pēc apvērsuma pārmaiņas pašvaldību personālsastāvā bija būtiskas. 
Vidēji apmēram puse no visiem pašvaldību darbiniekiem lauku pašvaldībās 
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tika atlaisti un nomainīti ar jauniem. Pilsētu pašvaldību iestādēs procentuālā 
atbrīvoto daļa bija ievērojami mazāka. Atlaišanas galvenokārt skāra tās 
iestādes, kurās bija izteikts kreiso partiju pārstāvju skaits. tomēr pilnībā 
atlaišanai piederība partijai nebija noteicošais faktors. 

lielākajai atlaisto daļai inkriminēja piederību latvijas sociāldemo-
krātiskajai strādnieku partijai vai kreiso pārliecību. tomēr šis iemesls 
nebūt nebija vienīgais. Atlaisti, gan daudz mazākā skaitā, tika arī citām 
partijām piederīgie (arī latviešu zemnieku savienības biedri), kuru 
darbība pēc apvērsuma neatbilda pašvaldību darbinieka prasībām. līdzās 
politiskajiem iemesliem, kas neapšaubāmi dominēja, samērā liela daļa tika 
atbrīvoti dažādu profesionālu trūkumu dēļ – neprasme nodrošināt nodokļu 
ievākšanu, alkoholisms, valsts valodas nezināšana. daļai atlaisto kā svarīgs 
iemesls parādās piederība etniskai grupai. tomēr ļoti reti (izņēmums bija 
vācieši) etniskais faktors bija vienīgais vai izšķirošais. 

Jauno amatpersonu iecelšana nebūt nebija vienkāršāka par atlaišanu. 
bija nepieciešami atzinumi no pārraudzības iestādēm, taču arī to darbinieki 
personīgi nepazina visus jaunieceļamos, tādēļ bieži vien noteicošais vārds 
bija vietējiem sabiedriskajiem aktīvistiem, kuri pēc apvērsuma nokļuva 
privileģētā stāvoklī, – bijušajiem latviešu zemnieku savienības biedriem 
un aizsargiem. tieši no viņu vidus arī rekrutējās lielākā daļa jauno režīma 
darbinieku.

Gan atlaišanas, gan iecelšanas dažkārt bija juceklīgas, nekonsekventas. 
Vairākkārt tās bija balstītas personiskajās nesaskaņās, kas izpaudās 
denunciācijās un sekojošās amatpersonu atlaišanās. Ziņojumos par 
atlaižamajām un jaunieceļamajām personām visai izteikti parādījās 
k. ulmaņa jaunā režīma tradicionālo piekritēju priekšstats par topošo 
režīmu. 

kopumā radikālās pārmaiņas pašvaldību amatpersonu personālsastāvā 
nodrošināja režīma sekmīgu funkcionēšanu, atbrīvojoties no iespējamajiem 
opozicionāriem visos varas līmeņos. tajā pašā laikā atlaisto darbinieku (un 
viņu ģimenes locekļu) tūkstošos šis process radīja rūgtuma un netaisnīga 
pāridarījuma sajūtu un nevarēja vēl vairāk nepadziļināt neapmierinātību ar 
topošo k. ulmaņa režīmu.
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AtsAuces un PieZīmes

1 latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lVVA), 3723. f., 1. apr., 4248. l., 20. lp.
2 Latvijas Sargs. 1919. 18. febr.
3 Valdības Vēstnesis. 1934. 9. jūn.
4 izraksts no Aizputes pilsētas valdes sēdes protokola, 1935. gada 12. janv. lVVA, 3723. f., 2. apr., 

1146. l., 11. lp. 
5 daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs tieslietu ministram, 1934. gada 3. okt. lVVA, 3723. f., 

1. apr., 4234. l., 125., 126. lp.
6 turpat, 2. apr., 1174. l., 15., 17. lp.
7 turpat, 1168. l., b. p.
8 madonas apriņķa lauku pašvaldību vecākā raksts iekšlietu ministrijas Pašvaldību departa-

mentam, 1934. gada 4. aug. lVVA, 3723. f., 1. apr., 4311. l., 1. lp.
9 lejiņš, J. Mana dzimtene. Västerås. 1906. lpp.
10 lVVA, 3723. f., 1. apr., 4235.  ., 55. lp.
11 turpat, 52. lp.
12 turpat, 53. lp.
13 turpat, 1307. f., 1. apr., 513. l., 147. lp.
14 Finanšu ministra l. Ēķa raksts ministru kabinetam, 1934. gada 24. maijs. lVVA, 1307. f., 1. apr., 

513. l., 114. lp. 
15 Šajā skaitā nav iekļauti tie, kuri pēc atlaišanas tika paaugstināti, tie kurcuma pagasta 

padomes locekļi, kuri sakarā ar pagastu robežu grozīšanu pārgāja uz laucesas un demenes 
pagastiem un otrādi (14 padomes locekļi), kā arī tie, kuri paši atteicās sakarā ar aizņemtību 
valsts dienestā. nav iekļauti arī tie atlaistie, kuri lietderības labā pārcelti uz citiem pagastiem, 
piemēram, pagastu darbveži.

16 sk.: Latvijas Konversācijas vārdnīca. rīga, 1937. 15. sēj. 30308., 30323., 30324. sl. Šajā izdevumā 
“atlaišanas” nodēvētas par amatpersonu “apmainīšanu”.

17 lVVA, 3723. f., 2. apr., 1175. l., 5. lp.
18 turpat.
19 tukuma apriņķa atceļamo un ieceļamo pagasta amatpersonu kandidātu saraksts. lVVA, 

3723. f., 1. apr., 4361. l., 27. lp.
20 turpat, 2. apr., 1153. l., 6. lp.
21 1934. gada 19. jūn. un 1934. gada 15. jūn. raksti. lVVA, 3732. f., 1. apr., 4312. l., 89.,  92. lp.
22 turpat, 3. apr., 45. l., 233. lp.
23 A. kolosovska vēstule iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamentam, 1934. gada 31. okt. 

lVVA, 3723. f., 1. apr., 4248. l., 151. lp.
24 turpat, 4235. l., 144. lp.
25 turpat, 3723. f., 1. apr., 4194. l., 98. lp.
26 Pēc lVVA, 3723. f., 1. apr., 4194. l., 8., 9., 35., 36., 54., 55., 75., 97., 98., 101.–106., 112., 118. lp., 

4195. l., 91. lp. sagatavojis autors. Šajā tabulā ilustratīvi aplūkota tikai daļa no Jaunlatgales 
apriņķa pašvaldību atbrīvoto amatpersonu atlaišanas iemesliem. Šajā apriņķī lielas atlaišanas 
norisinājās divreiz: 1934. gada 19. jūlijā atlaida pagastu vecākos un valžu locekļus, bet 1934. 
gada 22. oktobrī – pagastu padomju locekļus un revīzijas komisiju locekļus.

27 rīgas pilsētas vecākā sevišķu uzdevumu ierēdņa veiktais noraksts no rīgas pils. galvas 
pamatojuma m. stobes atlaišanai, 1934. gada 14. sept. lVVA, 3723. f., 3. apr., 45. l., 31. lp.

28 turpat, 2. apr., 1177. l., 2. lp.
29 turpat, 1. apr., 4235. l., 35. lp.
30 turpat, 4213. l., 45., 47. lp.
31 turpat, 2. apr., 1170. l., 6.–9. lp.
32 turpat, 1169. l., 5., 9.–13. lp.
33 turpat, 3. lp.
34 turpat, 1. apr., 4312. l., 96., 97. lp.
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35 rīgas pilsētas galvas H. celmiņa raksts iekšlietu ministram V. Gulbim, 1934. gada 14. sept. 
lVVA, 3723. f., 3. apr., 45. l., 30. lp.

36 madonas apriņķa lauku pašvaldību vecākā raksts iekšlietu ministrijas Pašvaldību departa-
menta direktoram, 1934. gada 4. aug. lVVA, 3723. f., 1. apr., 4311. l., 1. lp.

37 turpat.
38 turpat, 4338. l., 4. lp.
39 turpat, 2. apr., 1239. l., b.p. ludzā šajā laikā latviešu bija 25,5%.
40 lVVA, 3723. f., 1. apr., 4235. l., 102. lp.
41 1934. gada 31. jūl. raksts. lVVA, 3723. f., 1. apr., 4235. l., 119. lp.
42 r. blankenfelda raksts iekšlietu ministram, 1937. gada 29. martā, bauskas apr. lauku vecākā 

J. Piekusa raksts iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamentam, 1937. gada 15. apr. lVVA, 
3723. f., 1. apr., 4213. l., b. p.

43 daugavpils apriņķa lauku pašvaldību vecākā v. i. Fr. Jeromāna raksts iekšlietu ministrijas 
Pašvaldību departamentam, 1938. gada 28. jūn. lVVA, 3723. f., 1. apr., 4239. l., 173. lp.

Valters Ščerbinskis

entlassung und einsetzung von amtspersonen in den 
kommunalen selbstverwaltungen nach dem staatsstreich 

vom 15. mai 1934

nach dem staatstreich vom 15. mai 1934 wurden von dem neuen regime 
sogleich zahlreiche Verhaftungen eventueller politischer Gegner veranlasst; 
im laufe des sommers 1934 wurden auch größere oppositionelle Gruppen 
festgenommen. die Gesamtzahl der in dieser Zeit verhafteten Personen war 
jedoch wenig höher als ein tausend. in größerem umfang und planmäßiger 
wurde eine andere maßnahme durchgeführt, die schwerwiegendere 
Folgen nach sich zog, und zwar die entlassung der Amtspersonen bei den 
kommunalen Verwaltungsbehörden. bis ende 1934 wurden mehr als 4000 
Personen entlassen; hauptsächlich waren es die mitarbeiter kommunaler 
Verwaltungen auf dem lande (Gemeindevorsitzende, mitglieder der 
Gemeinderäte und -vorstände). infolge dieser entlassungen wurde die 
staatliche Verwaltung deutlich verändert. die überlieferten dokumente 
lassen erkennen, dass in freien Wahlen das Volk nicht für angepasste 
Funktionäre der neuen eliten abgestimmt hätte. da die kündigungen 
umfangreich waren, war dadurch das leben zahlreicher menschen und ihrer 
Familien betroffen. diese leute waren keine Anhänger des staatsstreichs 
und änderten ihre Ansichten auch nach ihrer entlassung nicht. einerseits 
zeigt die Zahl der entlassenen das Ausmaß einer möglichen opposition 
– die Zahl der mit dem regime unzufriedenen, ihm gegenüber illoyalen 
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menschen. Andererseits, zeigen die entlassungen, wie die ulmanis 
regierung bei der bildung der neuen staatsverwaltung vorging.

entscheidende beschlüsse wurden bei entlassungen und einsetzungen der 
Amtspersonen vom selbstverwaltungsdepartement des innenministeriums, 
von leitern der kommunalen Verwaltungen auf dem lande und in den 
städten sowie von schulinspektoren gefasst; in einzelnen Fällen konnten 
auch Polizeibeamte diese Prozesse beeinflussen. das neue regime versuchte 
auch, sich auf die meinungen einer Gruppe früherer büromitarbeiter des 
lettischen bauernbundes zu stützen. da die Zahl der Amtspersonen, die 
von dem ulmanis-regime durch neue ersetzt werden sollten, erheblich war, 
war es unmöglich, den Ablauf dieses Prozesses unter ständiger kontrolle 
des kleinen kreises der Vertrauenspersonen von ulmanis zu halten.

die Änderungen, die nach dem staatsstreich im Personal kommunaler 
selbstverwaltungen erfolgten, waren beträchtlich. durchschnittlich wurde 
die Hälfte aller mitarbeiter der ländlichen selbstverwaltungsbehörden 
entlassen und durch neue ersetzt. in städtischen Verwaltungsbehörden 
war die Zahl der entlassenen Personen prozentuell niedriger. die 
meisten kündigungen fanden in den behörden statt, wo es zahlreiche 
Vertreter der links orientierten Parteien gab. Jedoch war eine bestimmte 
Parteizugehörigkeit bei den entlassungen nicht ausschlaggebend. 

dem größten teil der entlassenen wurde die Zugehörigkeit zur 
sozialdemokratischen Partei lettlands oder sonstige linke Ansichten 
unterstellt. es gab jedoch auch andere Gründe. entlassen wurden – 
wenngleich weniger – auch mitglieder anderer Parteien (mitunter auch 
die des bauernbundes), deren tätigkeit nach dem staatsstreich den neuen 
Forderungen, die an einen staatsbeamten gestellt wurden, nicht entsprach. 
neben politischen Gründen, die zweifellos vorherrschend waren, gab es auch 
andere – mit der Ausübung des jeweiligen berufes verbundene ursachen 
für die entlassung – ungenügende berufliche Fähigkeiten, trunksucht oder 
unkenntnis der Amtssprache. Auch ein Grund war bei den entlassungen die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe. Jedoch war der ethnische 
Faktor nur in einzelnen Fällen die wichtigste oder die ausschlaggebende 
entlassungsursache (dies galt jedoch nicht im blick auf die deutschbalten).

die einsetzung neuer Amtspersonen wurde streng kontrolliert. 
Gutachten von polizeilichen behörden wurden angefordert. da diese jedoch 
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die neuen bewerber nicht persönlich kannten, wurden Auskünfte über sie 
bei den ehrenamtlich tätigen einwohnern des betreffenden ortes eingeholt 
– bei den früheren mitgliedern des bauernbundes und der organisation 
„Aizsargi“. diese waren nach dem staatsstreich in eine privilegierte lage 
gekommen; zum größten teil rekrutierten sich die Verwaltungsstrukturen 
des neuen regimes aus ihnen.

entlassungen und einsetzungen erfolgten öfters chaotisch und 
inkonsequent. es gab Fälle, wo infolge persönlicher Auseinandersetzungen 
denunzierende Anzeigen erstattet wurden, die zu kündigungen führten. 
die überlieferten berichte über die Personen, die entlassen oder eingesetzt 
werden sollten, zeigen die Vorstellungen der Anhänger des ulmanis-
regimes von der neuen staatsordnung.

einerseits ermöglichten die Veränderungen im Personal der kommunalen 
selbstverwaltungsbehörden ein erfolgreicheres Funktionieren des ulmanis-
regime, indem die möglichen oppositionellen auf allen ebenen der 
staatsverwaltung beseitigt wurden. Andererseits fühlten sich die entlassenen 
Personen und ihre Familienangehörigen (etliche tausende von menschen) 
ungerecht behandelt und erniedrigt. dadurch wurde die unzufriedenheit 
mit dem autoritären regime von k. ulmanis noch größer.

Schlüsselwörter: staatsstreich, autoritäres regime, kommunale selbstver-
waltungen, repressionen. 
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