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latvijas delegācija parīzes miera 
konferencē, darbības pirmais posms

Raksts veltīts tēmai, kas līdz šim historiogrāfijā aplūkota tikai kā starpposms ceļā uz Latvijas 
neatkarības de iure atzīšanu. Latvijas delegācijas darbībai Parīzes Miera konferencē 1919. gadā 
bija būtiska nozīme Latvijas starptautiskā tēla veidošanas un ārpolitisko sakaru dibināšanas 
procesā. Lai gan delegācijas galvenais mērķis bija panākt Latvijas neatkarības atzīšanu, 
Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli un literatūra liecina, ka delegācijas darbības lauks bija 
ievērojami plašāks. Delegāti informēja konferences vadību par Latvijas jautājumu, skaidroja 
valsts iekšpolitiskos jautājumus un veidoja sadarbību ar jaunajām kaimiņvalstīm. Nozīmīgs 
devums bija informatīvo biroju tīkla izveide Rietumeiropā.
Atslēgvārdi: Parīzes Miera konference, Latvijas delegācija, Versaļas miera līgums, Latvijas de 
facto un de iure atzīšana, informatīvie biroji Rietumeiropā.

Ņemot vērā situāciju pēc Pirmā pasaules kara, kad Eiropa saskārās ar etnis-
ko, teritoriālo, saimniecisko un politisko jautājumu būtisku saasināšanos, liel-
valstu vadītāju starpā radās ideja par starptautiskas konferences sasaukšanu, 
lai tās ietvaros pievērstos aktuālajiem starptautiskajiem un karadarbības skar-
to teritoriju jautājumiem, cenšoties panākt stāvokļa stabilizāciju. Tādējādi  
1919. gada janvārī savu darbību sāka Parīzes Miera konference. Konferences 
laikā tās dalībnieki veidoja valstu starptautisko attiecību uzbūves principus, 
tāpēc to var uzskatīt par robežšķirtni starp kādreizējo un turpmāko Eiro-
pu. Konferences ietvaros parakstītais Versaļas miera līgums savā ziņā kļuva 
par vienu no pirmajiem cēloņiem tālākajām nesaskaņām Eiropas politiskajā 
vēsturē. Miera konferences ietvaros uzmanība tika veltīta arī jaunizveidoto 
valstu organizēšanai un iekļaušanai Eiropas politiskajā dzīvē, tāpēc konfer-
ences darbība saistāma arī ar Latvijas neatkarības jautājumu. Jāatzīmē gan, ka 
pievēršanās šim jautājumam galvenokārt norisinājās saistībā ar blakus esošo 
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lielvalstu – Vācijas un Padomju Krievijas – aspektu, jo, ņemot vērā konferences 
vadošo valstu intereses, Baltijas reģiona jauno valstu jautājums konferencē 
ieņēma tikai pastarpinātu lomu. 

Jaunizveidotās, taču de iure līmenī neatzītās Latvijas valsts pārstāvjiem 
šāda mēroga konference kalpoja par iespēju reizē ar citām jaunajām valstīm, 
kuras arī skāra šāda veida izmaiņas, panākt sev vēlamo rezultātu – neatkarīgas 
Latvijas starptautisku atzīšanu. Lai sasniegtu šo uzdevumu, Latvijas pārstāvji 
ar savu līdzdalību neoficiālā līmenī iesaistījās konferences norisē. Latvijas 
delegācijas darbību Parīzē tādēļ var uzskatīt par vienu no pirmajām Latvijas 
pārstāvju diplomātisko spēju pārbaudēm, kā arī izdevību jaunizveidoto 
valsti iekļaut starptautiskajā apritē. 

Par raksta hronoloģiskajiem ietvariem definēts laika posms no 1919. 
gada janvāra līdz aprīlim. Konferences darbība sākās 1919. gada 18. janvārī, 
un līdz ar kopējās situācijas raksturojumu ir skaidrota Latvijas delegācijas 
organizācija pirms darba uzsākšanas Parīzē. Savukārt par hronoloģisko 
ietvaru beigu posmu rakstā izvēlēts aprīlis, ko var uzskatīt par delegācijas 
pirmā darbības posma noslēgumu. 1919. gada 16. aprīlī Latvijas teritorijā 
norisinājās vācu apvērsums, kas ietekmēja arī delegācijas darbību Parīzē,  
jo izraisīja lielvalstu neizpratni par Latvijas iekšpolitisko situāciju un dele-
gācijas pārstāvētajām interesēm. 

Raksta mērķis ir atspoguļot Latvijas delegācijas darbību Parīzes Miera 
konferencē laika posmā no 1919. gada janvāra līdz 16. aprīlim. Lai sasniegtu 
šo mērķi, raksturota Latvijas delegācijas organizēšana un darbības sākums, 
kā arī izvērtēti delegācijas galvenie darbības virzieni konferences ietvaros. 
Latvijas jautājums konferences gaitā neietilpa galvenajos tās darbības mērķos 
un uzdevumos, tāpēc darba ietvaros lielāka uzmanība tiks pievērsta tam, 
kā no Latvijas delegācijas skatupunkta atspoguļota konferences norise. Šī 
iemesla dēļ galvenokārt akcentētas izmaiņas Latvijas delegācijas mērķa 
sasniegšanas un uzdevumu izpildes gaitā.

Latvijas delegācijas izveide un sastāvs. Ņemot vērā Parīzes Miera 
konferences darbības organizācijas principus, Latvija neatradās to valstu 
vidū, kuras saņēma oficiālu uzaicinājumu piedalīties konferencē. Latvija kā 
nesen izveidota valsts bija ieguvusi tikai pagaidu, bet ne neatsaucamu un 
vispusīgu starptautisko atzīšanu, tāpēc tās delegāti nevarēja tieši piedalīties 
Miera konferences darbā.1 Tāpat jāņem vērā, ka lielākā daļa lielvalstu 
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Baltijas reģiona valstis joprojām uzskatīja par kādreizējās Krievijas impērijas 
sastāvdaļu un pieļāva iespēju par tās atjaunošanos, tādēļ jaunizveidotās 
un atjaunotās valstis nekļuva par lēmumu pieņēmējām. Latvijas delegātu 
sadarbības turpmāko partneru –  Polijas un Somijas – pārstāvju pozīcijas 
Miera konferencē uzskatīja par labvēlīgākām, ņemot vērā Polijas pieredzi 
valstiskuma veidošanā, kā arī Somijas autonomiju Krievijas impērijas sastāvā.2 

Kaut arī lielākoties ir sastopama informācija, ka Latvijas Pagaidu valdības 
sūtītā delegācija Parīzē ieradās 23. janvārī3 jeb piecas dienas pēc konferences 
darbības sākuma, jāatzīmē, ka sagatavošanās darbi norisinājās jau pirms 
konferences oficiālā darba atklāšanas. Viena no pulcēšanās vietām un 
pirmais pieturpunkts ceļā no Latvijas Miera delegācijas pārstāvjiem bija 
Stokholma, kurā darbojās Zigfrīda Meierovica nodibinātais informācijas 
birojs.4 Stokholmā delegācijas pārstāvji uzturējās 1919. gada janvāra pirmajās 
dienās un sanāca uz sēdēm, kurās apsprieda delegācijas saimnieciskos 
apstākļus, kā arī turpmākos darbības plānus. Delegācijas pārstāvji atzina, 
ka ar kurjeru palīdzību nepieciešams izveidot sakaru sistēmu starp Latvijas 
Pagaidu valdības pārstāvjiem un Stokholmas informācijas biroju, savukārt 
no Stokholmas tiktu organizēta Latvijas delegācijas informēšana par 
notikumiem Latvijā. Saprotot, ka Latvijas Pagaidu valdība attiecīgajā laika 
posmā galvenokārt bija aizņemta ar iekšpolitisko jautājumu risināšanu, bija 
nolemts Stokholmas pārstāvim izgādāt Pagaidu valdības pilnvaras, lai tās 
vārdā būtu iespējams slēgt līgumus un pieprasīt aizņēmumus.5 Šāda rīcība 
bija centieni atvieglot gan Pagaidu valdības, gan delegācijas darbu.

No Stokholmas Latvijas delegāti devās uz Londonu. Delegācijas pārstāvis 
Jānis Seskis norāda, ka Londonā jau kopš 1918. gada jūlija uzturējās  
Z. Meierovics, kurš pilsētā sagaidīja Jāni Seski, Marģeru Skujenieku un 
Jāni Čaksti, iepazīstinot viņus ar jau paveikto un politisko situāciju. Arī 
delegācijas pirmo  sēdi 23. janvārī Parīzē Z. Meierovics sāka ar ziņojumu par 
Londonā un Parīzē paveikto darbu.6 Taču pēc Georga Bisenieka vēstulēm 
un telegrammām, kas no 10. janvāra sūtītas uz Parīzi, noprotams, ka  
Z. Meierovics kopā ar sabiedrisko darbinieku Henriju Simsonu šajā laikā jau 
darbojās Miera konferences norises pilsētā. To savās atmiņās apstiprina arī 
vēlākais Latvijas diplomātiskais pārstāvis Zviedrijā Kārlis Zariņš.7 Minētajā 
sarakstē G. Bisenieks informēja Z. Meierovicu par delegātu atrašanās vietām 
un gaidāmo ierašanos Londonā. Jāatzīmē, ka arī pārējie delegācijas pārstāvji 
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Parīzē neieradās vienlaikus jo vēl 19. janvārī Z. Meierovics un G. Bisenieks bija 
neizpratnē par J. Seska un M. Skujenieka kavēšanos, jo Z. Meierovics uzsvēra, 
ka Latvijas jautājumu Krievijas kopējās lietas ietvaros bija paredzēts skatīt jau 
18. janvārī. Z. Meierovics norādīja, ka Latvijas delegācija bija vienīgā, kas nav 
laikus ieradusies uz konferences darba uzsākšanu.8

Kļūdains ir arī J. Seska minētais fakts, ka no Stokholmas vienlaikus ar viņu 
izbraucis J. Čakste, kurš pats G. Biseniekam Londonā ziņoja, ka no Stokholmas 
viņš izbrauca tikai 13. janvārī.9 Delegātu iespējamo  aizkavēšanos G. Bisenieks 
centās skaidrot ar neatrisināto vīzu jautājumu un iekšpolitiskajiem procesiem 
Latvijā, uz ko norādīja arī Edinburgas Universitātes profesors un Lielbritānijas 
delegācijas pārstāvis Dž. Simpsons (Simpson), atzīmējot, ka Lielbritānijā 
jūtama neizpratne par Latvijas nepretošanos boļševiku varai un ka Latvijas 
Pagaidu valdības politiskā orientācija nav vērtējama viennozīmīgi.10 Latvijas 
Tautas padomes locekļu Viļuma Skubiņa un Arvīda Brēmera kavēšanās 
iespējamais skaidrojums varētu būt 1919. gada 6. janvārī Latvijas delegācijas 
pārstāvju Stokholmā pieņemtais lēmums atļaut šiem delegātiem uzturēties 
Zviedrijā un Dānijā, lai strādātu pie saimniecisko jautājumu sakārtošanas.11

Ņemot vērā jau minēto Latvijas situāciju un starptautiskās atzīšanas 
nepieciešamību, Latvijas Pagaidu valdība Parīzes Miera konferenci uzskatīja 
par iespēju savu interešu sasniegšanai. Par to liecina Ministru prezidenta Kārļa 

Jānis Seskis (1877–1943). 
1918. gads. LVVA, 1313. f., 

1. apr., 22. l., 12. lp. 

Marģers Skujenieks 
(1886–1941). 1919. gads. 
LVVA, 2996. f., 17. apr., 

24041. l.

Viļums Skubiņš (1876–
1952). 1919. gads. LVVA, 
2996. f., 17. apr., 23044. l.
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Ulmaņa 1918. gada 28. decembrī Z. Meierovicam uz Londonu sūtīta vēstule, 
kurā viņš norāda, ka par turpmākajiem darbības plāniem un situāciju valstī 
viņu informēs delegācija, kas jau devusies ceļā. Tāpat Ministru prezidents 
izteica aicinājumu aizstāvēt Latvijas neatkarību un rīkoties atbilstoši, lai 
panāktu Latvijas valsts neatkarības atzīšanu.12 Ticamību iespējamai Latvijas 

Arvīds Brēmers (1871–1941). 
1931. gads. LVVA, 3234. f., 

33. apr., 30695. l.

Zigfrīds Anna Meierovics (1887–
1925). 1918. gada 10. novembris. 
LVVA, 1313. f., 1. apr., 22. l., 2. lp. 

Oļģerds Grosvalds (1884– 
1962). LVVA, 2570. f., 

14. apr., 2001. l., 11. lp.  

Henrijs Simsons (1886– ?). 
LVVA, 2570. f., 10. apr.,

96. l., 57. lp. 
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un arī citu nesen nodibināto valstu starptautiskajai atzīšanai veicināja 
izvirzītie tautu pašnoteikšanās principi, kurus varēja uzskatīt par sava veida 
drošības garantu jaunizveidoto valstu eksistencei un patstāvībai. 

Parīzes Miera konferenci var uzskatīt par vienu no pirmajiem nopietnajiem 
diplomātiskajiem pārbaudījumiem Latvijas delegācijas pārstāvjiem. Reizē ar 
delegātu ierašanos Parīzē Latvijas diplomātiskā dienesta vadības centrs arī 
tika pārcelts uz Francijas galvaspilsētu.13 Par daļēji nepamatotu var uzskatīt  
E. Andersona norādījumu, ka Baltijas valstu pārstāvji 1919. gada janvārī Parīzē 
ieradās gandrīz bez iepriekšējas pieredzes.14 Kaut arī latviešu diplomātiem 
pirms tam nav bijusi iespēja piedalīties lielvalstu pārstāvētajās konferencēs, 
tomēr diplomātiskās iemaņas bija nepieciešamas, panākot Latviešu pagaidu 
nacionālās padomes de facto atzīšanu.15 Kaut arī valsts starptautiskās atzīšanas 
trūkums ierobežoja darbības iespējas, minētās prasmes bija nepieciešamas, 
dibinot informācijas birojus Eiropas lielākajās pilsētās.16

Kaut arī delegācijas sastāvs Miera konferences darbības laikā vairākkārt 
mainījās, tās sākotnējais, varētu teikt – pamatsastāvs tika izveidots Latvijas 
Pagaidu valdības 1918. gada 27. decembra sēdē.17 1919. gada janvāra sākumā, 
dibinot sakarus ar Amerikas latviešu pārstāvjiem, Z. Meierovics norādīja, ka 
delegācijas sastāvā ietilps J. Čakste (Latvijas Tautas padomes priekšsēdētājs, 
Miera delegācijas priekšsēdētajs un pirmais pilnvarotais), Z. Meierovics 
(Latvijas Pagaidu valdības ārlietu ministrs, otrais pilnvarotais), M. Skujenieks 
(Latvijas Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs, Latvijas Sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas pārstāvis, publicists, statistiķis), V. Skubiņš (Latvijas 
Tautas padomes loceklis, agronoms), A. Brēmers (Latvijas Tautas padomes 
loceklis, bijušais Krievijas valsts domnieks), J. Grišāns (Latvijas Tautas 
padomes loceklis, Latgales Pagaidu zemes padomes priekšsēdētājs), J. Seskis 
(Latviešu pagaidu nacionālās padomes ārlietu nodaļas sekretārs), kā arī 
žurnālists H. Simsons, kurš sākotnēji atradās Parīzē kopā ar Z. Meierovicu un 
veica priekšdarbus delegācijas darba uzsākšanai. Tiek norādīts, ka darbam 
delegācijā laika gaitā piesaistīja ekspertus bēgļu jautājumā, kara postījumu, 
jūrniecības un citās jomās, lai pilnvērtīgi sagatavotu Miera konferences 
vadībai iesniedzamās notas.18

Kad lielākā daļa Latvijas delegātu bija ieradusies Parīzē, pirmajā delegācijas 
sēdē 23. janvārī J. Čakste paziņoja, ka Latvijas Republikas Pagaidu valdība 
Miera konferencei kā priekšstāvjus pilnvarojusi Z. Meierovicu, J. Čaksti un 
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Miera konferences Latvijas delegācijas sēdes 1. protokols. 
1919. gada 23. janvāris. Parīze. LVVA, 1313. f., 2. apr., 31. l., 2. lp.
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J. Seski, bet pārējos delegācijas dalībniekus – kā padomniekus. J. Čakste 
arī uzsvēra, ka Pagaidu valdība delegātu skaitu laika gaitā var palielināt.19 
Nākamās dienas sēdē par delegācijas priekšsēdētāju pārstāvji izvēlēja  
J. Čaksti, bet par delegātu pilnvaroto – Z. Meierovicu.20 Abiem amatiem 
kopumā J. Seskis piešķīra delegācijas prezidija apzīmējumu.21 Galvenokārt 
tieši par J. Čaksti un Z. Meierovicu gan laikabiedru, gan vēlāko pētnieku 
vērtējumā rodamas labvēlīgas atsauksmes un, balstoties uz šiem viedokļiem, 
veidojies arī mūsdienu pētnieku priekšstats par šīm personībām. Tiek izcelta 
J. Čakstes nosvērtība, profesionalitāte un pieredze, kuru viņš izmantojis, 
iesaistoties Z. Meierovica uzsāktajā darbā.22 Z. Meierovics savukārt izcēlies ar 
enerģiju, uzņēmību un veiksmīgu kontaktu dibināšanu, tādējādi abi delegāti 
kopā veidojuši jaunās Latvijas tēlu.23 Arī delegācijas uzbūves un darba 
organizēšanas pienākumus veica Z. Meierovics,24 par ko liecina savlaicīgā 
informācijas darba īstenošana Eiropā, kā arī iespējamo delegācijas dalībnieku 
piesaiste. Delegācijas pārstāvji Kārlis Zariņš un Oļģerts Grosvalds savās 
atmiņās norāda, ka J. Čakste bija delegācijas priekšsēdētājs, taču delegācijas 
darbību vadīja Z. Meierovics.25

Latvijas delegācijas skaitliskais sastāvs ir skaidrojams ar nepietiekamu 
piemērotu diplomātu skaitu Latvijā, kā arī ar apgrūtināto finansiālo stāvokli 
delegācijas uzturēšanai. Ņemot vērā šo apstākli, delegācijas dalībniekiem 
bija jāuzņemas vairāki amati un uzdevumi vienlaikus. Daļai delegācijas 
dalībnieku pienākumus paredzēja vēl pirms viņu ierašanās, taču pārsvarā 
tos apzināja konferences darbības laikā līdz ar jaunu uzdevumu rašanos. 
Delegācijas sekretāru un līdzstrādnieku amatus uzticēja H. Simsonam un 
O. Grosvaldam.26 Jau 25. janvārī Z. Meierovics Latvijas diplomātiskajam 
pārstāvim Parīzē O. Grosvaldam izteica aicinājumu kļūt par delegācijas 
sekretāru. O. Grosvalds ieradās Parīzē un delegācijas sēdēs sāka piedalīties  
8. februārī.27 Līdz šim O. Grosvalda pienākumus – sēžu protokolēšanu – veica 
J. Seskis, kurš vēlāk atbildēja par informācijas nodaļas vadīšanu. Latvijas 
memoranda un zinātnisko iesniegumu izstrādāšanu uzticēja M. Skujeniekam 
un H. Simsonam, bet A. Brēmers un V. Skubiņš izvērtēja ekonomiskos 
jautājumus.28 Gan minētie, gan vēlāk pieaicinātie delegāti konferences norises 
laikā Latvijas delegācijas ietvaros strādāja vairākās darbības jomās.

Sēžu protokolos norādīts, ka delegātu izvēle un iecelšana nebija 
vienpersonisks lēmums, bet gan norisinājās delegācijas pārstāvju apspriedes 
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par kandidatūras atbilstību, pēc kuras izvēlēto pārstāvi uzaicināja pildīt 
attiecīgos pienākumus. Ar delegācijas darbību turpmākajos mēnešos 
saistāms arī vēlākais Latvijas diplomātiskais pārstāvis Zviedrijā Kārlis Zariņš, 
kuru sākotnēji 25. janvāra delegācijas sēdē nolēma iecelt par diplomātisko 
pārstāvi ASV, par viņa sekretāru izvēloties Juri Ķēmani. Jāatzīst, ka  
8. martā ASV vēstniecība Francijā neapstiprināja Latvijas delegācijas februārī 
pieprasīto diplomātiskās vīzas izsniegšanu K. Zariņam. Šādu lēmumu 
pamatoja ar to, ka ASV nav atzinusi Latvijas Pagaidu valdību.29 Amerikas 
latviešu palīdzības organizēšanai 1919. gada 24. marta sēdē tika apstiprināts 
Amerikas Latviešu tautiskās savienības (Lettisch National League of America) 
pārstāvis Kārlis Ozols. Sākotnēji delegācijas pārstāvji viņu turēja aizdomās 
par sadarbību ar Krievijas vēstnieku B. Bahmetjevu, taču jau 26. februārī 
Z. Meierovics piedāvāja K. Ozolam atgriezties ASV kā Latvijas Pagaidu 
valdības diplomātiskajam pārstāvim. K. Ozols pārliecināja delegāciju, ka 
viņa darbs Parīzē būtu nepieciešamāks, un 25. martā apņēmās popularizēt 
Latvijas jautājumu ASV presē.30 Latvijas preses publikācijās skaidroja, ka 
Latvijas sūtniecība ASV nav izveidota, jo liela daļa Amerikas diplomātu 
Miera konferences laikā atrodas Parīzē, tāpēc steidzamākos jautājumus 
iespējams nokārtot Francijā.31 K. Ozols iesaistījās arī sakaru nodibināšanā ar 
ASV Palīdzības administrāciju (American Relief Administration), cerot no tās 
iegūt likvidēšanai paredzētās preces.32 Delegācijas sastāvā 23. aprīlī uzņēma 
arī Sibīrijas Latviešu nacionālās padomes pārstāvi Fēliksu Cielēnu. Viņš 
Parīzē ieradās 12. aprīlī un ziņoja par latviešiem un viņu politisko stāvokli 
Sibīrijā, kā arī kopā ar M. Skujenieku un H. Simsonu iesaistījās komisijā, 
kuras uzdevums bija kārtot Latvijas un Lietuvas robežjautājumu. F. Cielēns 
delegācijas sastāvā uzņēmās atbildību par Baltijas valstu izdevumu ”La Revue 
Baltique”.33 Izdevumā publicēja delegācijas pārstāvju rakstus un informatīvus 
ziņojumus par Latviju, un izdevuma numurus nosūtīja gan konferences 
komisijām, gan ārvalstu pārstāvjiem.

Darbu delegācijā 11. februārī uzsāka žurnālists Arturs Tupiņš, kuram 
uzticēja darbošanos preses informācijas komisijā.34 Turpinoties delegācijas 
darbam, 5. martā tika piesaistīts Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Spricis 
Paegle, kurš atbilstoši specialitātei ziņoja par stāvokli Latvijā, kā arī darbojās 
sakaru nodibināšanā ar Amerikas Pārtikas nodaļu. Delegācijas darbību 
veicināja ne tikai diplomāti, kas darbojās Parīzē. Šajā ziņā kā piemēru var 
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minēt Londonas sūtniecības vadītāju G. Bisenieku, kurš delegācijas darbības 
sākumā kārtoja formalitātes, kas saistītas ar delegātu ierašanos Parīzē, kā arī 
uzturēja kontaktus ar Latvijas Pagaidu valdību.35 

Speciālistu piesaistīšana, svarīgos jautājumus uzticot kompetentiem 
pārstāvjiem, liecina par delegācijas iedziļināšanos procesos, taču tas reizē arī 
radīja sarežģījumus Latvijas Pagaidu valdībai. Ņemot vērā, ka šo diplomātu 
līdzdalība bija nepieciešama arī jaunizveidotās valsts organizēšanai, 13. martā, 
nepilnus divus mēnešus  pēc  delegācijas darbības uzsākšanas,  Z. Meierovics 
ziņoja par Ministru prezidenta aicinājumu Latvijā atgriezties delegātiem, kuru 
tieša darbība Parīzē vairs nav nepieciešama. Delegācijas pārstāvji nolēma, ka 
lielākā daļa galvenā darba jau paveikta un turpmāk galvenokārt norisināsies 
pieņemto principu izplatīšana Miera konferences komisijās ar izstrādātā 
memoranda palīdzību. Tika nolemts, ka Parīzē jāpaliek Z. Meierovicam,  
O. Grosvaldam, H. Simsonam un J. Seskim.36

Jāatzīmē, ka precīzs ir E. Andersona apzīmējums par Latvijas delegācijas 
darbībai atvēlētajiem niecīgajiem materiālajiem līdzekļiem.37 Šī problēma ir 
izcelta gan delegātu savstarpējā sarakstē, gan sēžu protokolos, kā arī meklējot 
palīdzību pie ārvalstu pārstāvjiem. Delegācijas darbības nodrošināšanai 
līdzekļi tika saņemti gan no Latvijas valdības, gan no privātpersonām 
aizdevumu un ziedojumu veidā, un ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem delegāti 
izteica aicinājumu ziedot naudu arī Latvijas Pagaidu valdības vajadzībām. 
Tiek norādīts, ka delegācija savām vajadzībām noīrēja vienstāva namu Parīzē 
(8 Avenue de Camoens).38 J. Seskis skaidroja, ka darba vietas izvēlēšanās un 
nodrošināšana bija ļoti nozīmīgs solis, jo izvēlētajai vietai reizē bija jāpilda 
delegācijas reprezentācijas funkcijas, ņemot vērā, ka šajās telpās delegācija 
uzņēma arī citu valstu un preses pārstāvjus.39 Jau sākotnēji bija noteikta gan 
delegācijas locekļu, gan saimnieciskās daļas pārstāvju alga. Katrs delegācijas 
pārstāvis dienā saņēma 20 frankus, kā arī atlīdzinājumus par izdevumiem, 
kas radās, izstrādājot materiālus Latvijas reprezentācijas veicināšanai.40

 Latvijas delegācijas darbības sākums
1919. gada 23. janvārī – 1. februārī

Jau pirms Latvijas delegācijas un arī Parīzes Miera konferences darbības 
oficiālā sākuma tiek minēts, ka delegācija iecerējusi palikt Parīzē līdz brīdim, 
kad Latvijas jautājums tiks pilnībā izšķirts,41 tādējādi izceļot uzstādīto mērķi 
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un savā veidā uzsverot cerību uz rezultāta ātru sasniegšanu. Arī Tautas 
padome jau 1918. gada 23. novembrī pilnvaroja priekšsēdētāju J. Čaksti, lai 
viņš gādātu par to, ka Latvija tiks pārstāvēta Miera konferencē, kurā jāpanāk 
Latvijas neatkarības atzīšana de iure līmenī.42 Pirmajās sēdēs delegācijas 
pārstāvji definēja trīs galvenos Latvijas delegācijas uzdevumus Parīzes Miera 
konferencē:

1) panākt Latvijas Republikas patstāvības atzīšanu;
2) nodrošināt lielvalstu palīdzību cīņā pret Sarkano armiju Latvijas 

teritorijā;
3) nodrošināt aizņēmumu un pārtikas piegādi Latvijai.43

Savās atmiņās J. Seskis norāda, ka Latvijas delegācijas nozīmīgākais 
uzdevums pēc darbības uzsākšanas bija panākt audienci pie Miera konfe- 
rences vadītājiem, taču nav minējis uzdevumu, kas attiecas uz saimnieciska-
jiem jautājumiem.44 Delegācijas darbības plānā minēta arī prasība atļaut 
Latvijas delegācijai piedalīties Miera konferencē,45 ko drīzāk jāsaista ar 
prasību panākt pieņemšanu pie konferences vadītājiem. Gan Latvijas, gan 
Igaunijas delegācija jau drīz pēc ierašanās Parīzē centās panākt audienci 
Miera konferencē, taču sākotnēji panākumus neguva.46 

Viena no delegātu darbības formām bija tikšanās un kontaktu uzturēšana 
ar konferences vadītājiem un citu dalībvalstu pārstāvjiem, tādējādi pirmajās 
darbības dienās tika uzsākta diplomātisko kontaktu dibināšana.47 Par Latvijas 
delegācijas darba apmēriem liecina pirmajās darbības nedēļās apmeklēto 
valstu pārstāvju uzskaitījums. Tiek norādīts, ka Z. Meierovics ticies ar 
Lielbritānijas, Itālijas, Japānas, Beļģijas, Polijas, Somijas, Grieķijas, Serbu, 
horvātu un slovēņu karalistes, Ungārijas, Ķīnas, Bolīvijas, Kubas, Siāmas, 
Portugāles, Nikaragvas, Panamas, Peru un Ekvadoras sūtņiem, ministriem 
un pārstāvjiem Parīzē.48 Latvijas delegācijas sēdēs 24. un 25. aprīlī ir ziņots 
par Somijas, Grieķijas un Peru valstu pārstāvju labvēlīgo attieksmi, norādot 
uz šo valstu gatavību atbalstīt Latvijas valsts atzīšanu, taču tajā pašā laikā 
uzsvērts, ka Čehoslovākijas pārstāvji neatzīst agrāko Krievijas tautu tiesības.49 
Lielākā daļa tikšanos norisinājās 1919. gada janvāra pirmajā pusē līdz ar  
Z. Meierovica ierašanos Parīzē. Apmeklēto valstu izvēle liecina, ka Latvijas 
delegāti centās veicināt Latvijas vārda atpazīstamību, piesaistot atbalstu no 
citām pasaules valstīm un konferences dalībniecēm.
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Delegācijas uzdevums bija arī risināt jautājumus, kas uzlabotu situāciju 
Latvijā. Jau 25. janvārī H. Simsons un M. Skujenieks ziņoja par tikšanos ar 
Lielbritānijas diplomātu un vēlāko Miera konferences Baltijas komisijas 
vadītāju E. Hovardu (Howard), kurš Latvijas finansiālās problēmas ieteica 
atrisināt, veicot kokmateriālu, linu un citu izejvielu pārdošanu Lielbritānijai. 
Delegātiem viņš norādīja, ka tieši finansiālās problēmas rada latviešiem 
šķēršļus cīņā ar boļševikiem, un kā piemēru minēja igauņus, kuru sekmes 
skaidrojamas ar Somijas materiālo atbalstu. Tāpat E. Hovards aicināja 
Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu delegācijas iesniegt Sabiedroto valdībai 
memorandu, tajā norādot gatavību doties uz Prinkipo konferenci, kurā 
apspriestu militārās konfrontācijas izbeigšanu, ja boļševiku spēki atstātu 
Latvijas teritoriju.50 Delegācija nolēma izstrādāt un iesniegt notas attiecīgajos 
jautājumos. Par Latvijas delegātu ieinteresētību šajā jautājumā liecina  
A. Brēmera un V. Skubiņa jau 27. janvārī sagatavotie aprēķini, ka Lielbritānijai 
pārdodamie lini tajā brīdī vērtējami 1 miljona, bet kokmateriāli – 2,5 miljonu 
mārciņu vērtībā.51 Tiek uzskatīts, ka Latvijas delegācijas pieņemtie nosacījumi 
Prinkipo konferences apmeklēšanai liecināja par mūsu pārstāvju nevēlēšanos 
bezmērķīgi izdabāt lielvalstīm, taču tajā pašā laikā norādīts, ka šīs prasības 
nekļuva par šķērsli iecerētās konferences organizēšanai.52 

Miera konferences ietvaros Baltijas jautājumu bija paredzēts izskatīt kā 
vienotu kopumu, tāpēc pašsaprotama ir Latvijas delegācijas sakaru uzturēšana 
ar kaimiņvalstīm, kas atradās līdzīgā situācijā. Pēc atgriešanās Latvijā J. Čakste 
vietējai presei skaidroja, ka delegācijas uzdevums bija nodibināt sakarus ar 
jaunajām kaimiņvalstīm, kuras arī vēlējās panākt savu patstāvību, tāpēc ar 
Igaunijas un Lietuvas delegātiem veidota ”vienota diplomātiskā fronte”53. 
Latvijas delegācijas telpās 26. janvārī norisinājās Baltijas valstu pārstāvju 
pirmā apspriede starp Latvijas un Lietuvas delegātiem, kuras laikā tika 
pārrunāta nepieciešamība nokārtot robežjautājumu. Apspriedē bija izvērtēta 
abu valstu kopīgā attieksme pret Padomju Krieviju, kā arī pārrunāta iespēja 
saskaņot nostāju Latvijas un Lietuvas patstāvības jautājumā. Minēta arī ideja 
par Latvijas un Lietuvas federāciju jeb ūniju, taču delegāti nolēma šīs idejas 
izskatīšanu atstāt uz laiku, kad abas valstis būs ieguvušas savu neatkarību.54 
Vērtējot Latvijas delegātu sadarbību ar citu valstu pārstāvjiem, galvenokārt 
uzsvērts, ka sadarbība ar Igauniju konferences laikā bijusi veiksmīgāka.55 Tiek 
norādīts, ka Lietuvas turpmākā nostāja Miera konferencē atšķīrās no Latvijas 



87latvijas delegācija parīzes miera konferencē

un Igaunijas, pamatojot to ar Lietuvas vēsturisko pieredzi un uzskatu, ka tās 
agrākais valstiskums Miera konferencē nozīmēs lielākas izredzes neatkarības 
atzīšanā.56

Delegācijas pirmajā darba nedēļā galvenokārt turpinājās informatīvo 
pasākumu īstenošana. Līdz ar centieniem izveidot pārstāvniecības ASV 
un Zviedrijā ieinteresēti bija arī Šveices latvieši, kuri norādīja, ka Šveicē ir 
nepieciešama Latvijas pārstāvniecība. Delegācija gan atzina, ka šajā brīdī tādu 
pārstāvniecību izveidot nav iespējams, ņemot vērā gan materiālo līdzekļu, gan 
diplomātisko darbinieku trūkumu. Turpinājās arī Z. Meierovica tikšanās ar 
ārvalstu diplomātiem, kuri tika informēti par Latvijas attiecībām ar Padomju 
Krieviju. Delegācijas pārstāvji uzsvēra, ka Latvijas valsts būtu gatava izrādīt 
pretimnākšanu ekonomiskajā ziņā, ierīkojot Latvijā brīvostu, ko Padomju 
Krievija varētu izmantot kā pieeju Baltijas jūrai, kā arī piemērot izdevīgākas 
tranzīta izmaksas. Tajā pašā laikā ir norādīts, ka nav pieļaujama Padomju 
Krievijas pārstāvju iesaistīšanās Latvijas ostu administrācijā. Delegāti izteica 
iespēju pēc atlīdzību saņemšanas apmaksāt to Krievijas valsts parāda daļu, 
ko attiecībā uz Latvijas teritoriju ieviesusi Krievijas impērijas valdība pirms 
boļševiku apvērsuma.57 Delegācijas pārstāvji Z. Meierovica ieteikumus 
atzina par pieņemamiem, un minētā apņemšanās bija iekļauta arī izstrādātajā 
Latvijas memorandā, taču papildus tika norādītas prasības, kas pirms tam 
jāīsteno Padomju Krievijai.58

Pirmajā darbības nedēļā bija organizētas tikšanās ar ārvalstu žurnālistiem, 
īpaši akcentējot laikraksta ”The Times” pārstāvjus, kuru ierašanos delegāti 
saistīja ar Latvijas jautājuma aktualizēšanos Lielbritānijā. Preses pārstāvji tika 
informēti par pārtikas preču piegādes jautājuma risināšanu un delegācijas 
stāvokli Parīzē.59 

Delegācijas darbība 1919. gada 
1. februārī – 16. martā

Parīzes Miera konferences darbības laikā Latvijas delegācijas pārstāvjiem 
bija jādomā par tālāko rīcību savu uzdevumu īstenošanai. Kaut salīdzinoši 
mazāka apjoma un, iespējams, arī nozīmes jautājumam, kāds bija Latvijas 
neatkarības atzīšana, vajadzētu pietiekami ātri virzīties uz priekšu, jāatzīst, 
ka Miera konferences vadošajiem pārstāvjiem bija citi uzskati. Latvijas 
galvenā mērķa sasniegšanu savā ziņā kavēja tas, ka neatkarības atzīšanas 
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aspekts tika skatīts kā reģiona vienota problēma, tādējādi procesi Lietuvā un 
Igaunijā ietekmēja ”lielā četrinieka” nostāju pret visām trim valstīm kopumā. 
Baltijas reģions, ņemot vērā tā vēsturisko stāvokli, tika uzskatīts par Krievijas 
jautājumam pakārtotu problēmu. Baltijas valstu pārstāvji Parīzē centās 
panākt, lai Baltijas jautājums tiktu iekļauts starptautiski risināmu problēmu 
sarakstā un nebūtu atkarīgs no procesiem Padomju Krievijā.60 Tiek uzsvērts, 
ka lielvalstis nebija pārliecinātas par iespējamo notikumu attīstības gaitu 
Krievijā, tāpēc uzskatīja, ka pēc situācijas stabilizēšanās Baltijas jautājumu 
būs iespējams izlemt, izvērtējot arī jaunizveidotās krievu valdības viedokli. 
Ņemot vērā konferences lielvalstu ieinteresētību savu teritoriālo prasību 
īstenošanā, tās izprata arī Padomju Krievijas gaidāmo neapmierinātību ar 
agrākās impērijas teritoriju zaudēšanu. Norādīts, ka konferences norises 
laikā neatlaidīgi pret Latvijas patstāvību aģitēja Krievijas Politiskās padomes 
pārstāvji G. Ļvovs, V. Maklakovs, B. Savinkovs, S. Sazonovs u. c., kuri 
iestājās pret Baltijas valstu patstāvības atzīšanu, izmantojot to, ka franču 
politiskās aprindas nebija pietiekami informētas par Latvijas situāciju.61 Līdz 
ar Pirmā pasaules kara noslēgšanos uzvarētājvalstis par galveno uzskatīja 
miera līguma noslēgšanu ar Vāciju, kas paredzētu reparāciju saņemšanu un 
lielvalstu problēmu atrisināšanu, un Baltijas reģiona jautājums kļuva par 
otršķirīgu Parīzes Miera konferences darbībā.

Ņemot vērā Latvijas delegācijas neoficiālo statusu konferences 
organizācijā, delegācijas pārstāvji saprata, ka bez Latvijas aktīvas  iniciatīvas 
izrādīšanas maz ticama ir tās audience pie Miera konferences vadītājiem. Šī 
iemesla dēļ turpmākajā periodā Latvijas delegācija turpināja izvērst darbību 
informatīvajā sfērā, kā arī izstrādāja ziņojumus un notas, ko iesniedza 
konferences vadītājiem un attiecīgajām komisijām. Kopumā līdz Versaļas 
miera līguma parakstīšanai 1919. gada 28. jūnijā, kas uzskatāms par vienu 
no atskaites punktiem Parīzes Miera konferences norisē, Latvijas delegācija 
sanāca uz 76 sēdēm un izstrādāja 23 notas, ko adresēja Miera konferences 
priekšsēdētājiem. Šajās notās atspoguļojās delegācijas galvenās prasības: 
atzīt Latviju kā neatkarīgu valsti de iure līmenī; uzklausīt delegāciju Miera 
konferencē; saņemt Antantes valstu palīdzību, lai atbrīvotu Latviju no vācu 
un padomju karaspēka tās etnogrāfiskajās robežās; nodrošināt Latvijai 
aizņēmumus un pārtikas produktu piegādi.62 Lielākajā daļā jautājumu, kas 
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skāra Latvijas teritoriju, delegāti deva situācijas izvērtējumu, kā arī centās 
iepazīstināt ar savu nostāju un uzskatiem.

Jauno valstu sadarbība. Latvijas delegācija sava mērķa sasniegšanai 
turpināja jauno valstu rīcības saskaņošanu attiecībā gan pret Padomju 
Krieviju, gan Sabiedroto valstu pārstāvjiem. Konferencē darbojās arī Lietuvas, 
Igaunijas, Ukrainas un Gruzijas valstu delegācijas, kuru mērķi bija līdzīgi 
Latvijas izvirzītajiem. Minēto valstu delegāti rīkoja kopīgas sanāksmes, 
norādot, ka ikviena delegācija saglabā brīvu rīcību savos iekšpolitiskajos 
jautājumos, taču saskaņo kopējo nostāju un nepieciešamības gadījumā 
uzstājas kolektīvi.63 Jauno valstu savstarpēja sadarbība varēja atvieglot 
neatkarības atzīšanas jautājuma atrisināšanu, ja kopējās apspriedēs šīs 
delegācijas spētu panākt vienotas nostājas izvirzīšanu, kas varētu liecināt par 
vairāku tautu kopēju, pamatotu mērķi, nevis tikai kādas atsevišķas nācijas 
uzstādījumu. Reģionāli šādu tautu vienotību varēja stiprināt Polijas delegātu 
atbalsta piesaistīšana, tāpēc 1. februāra sēdē pārrunāta tikšanās ar Polijas 
delegāciju, kas konferencē darbojās kā pilntiesīga miera sarunu dalībvalsts.64 
Polijas pārstāvis K. Dluskis (Dłuski) interesējās par latviešu politiskajiem 
centieniem un iecerēm un norādīja, ka Polija atbalsta Krievijas sašķelšanu. 
Polijas pārstāvji arī uzskatīja, ka nepieciešams noslēgt militāru konvenciju 
starp Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Rumāniju. Konvencija būtu 
vērsta pret Padomju Krieviju, no kuras nākotnē iespējama un sagaidāma 
jauno valstu apdraudēšana. Latvijas delegācija šādu iespēju, ņemot vērā 
paredzētās dalībvalstis, atzina par iespējamu un lietderīgu, taču nesteidzās ar 
idejas akceptēšanu, jo šo ieceri vēlējās apspriest ar Latvijas Pagaidu valdību.65

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Gruzijas pārstāvji piedalījās arī 
kopīgās sēdēs pie Francijas Ārlietu komisijas vadītāja H. Franklina-Bujona 
(Franklin-Buillon), kur katra delegācija iepazīstināja ar savas valsts situāciju. 
Latvijas delegācijas pārstāvji pēc šīm sēdēm secināja, ka franču Ārlietu 
komisijas vadītājs nav bijis pietiekami informēts par Latvijas Pagaidu valdības 
darbību un vācu rīcību Latvijā.66 Šajās sēdēs H. Franklins-Bujons izteica 
aicinājumu izstrādāt un iesniegt Antantes valstīm deklarāciju par nostāju 
pret boļševikiem un Latvijai nepieciešamajiem palīdzības apjomiem. Šajā 
laikā arī V. Vilsons (Wilson)  Desmitu padomes sēdē nāca klajā ar aicinājumu 
15. februārī Prinkipo konferencē kopā ar Padomju Krievijas pārstāvjiem 
lemt par militārās konfrontācijas izbeigšanu.67 H. Franklins-Bujons aicināja 
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izstrādāt rezolūciju, kurā būtu izstrādāti nosacījumi, kas jāizpilda, lai Latvijas 
delegācijas pilnvarotie ierastos Prinkipo konferencē. Franču Ārlietu komisijas 
vadītājs izteica viedokli, ka šāda rezolūcija atvieglotu Antantes valstu rīcību, 
vēršoties pret boļševikiem. Ņemot vērā to, ka Francija bija tikai viena no 
četrām ietekmīgajām valstīm, kas pieņēma lēmumus, Z. Meierovics centās 
noskaidrot, vai Francijas pārstāvja rīcība saistāma arī ar citu lielvalstu valdību 
iniciatīvu, taču pretēji cerētajai atbildei tika norādīts, ka šo sēžu rīkošana 
bijusi tikai Francijas ideja.68

Attiecībā uz Prinkipo konferenci delegācijas sēdē 4. februārī tika nolemts 
pieņemt rezolūciju par ierašanos Prinkipo, ja boļševiku vara līdz 15. februārim 
atstās Latviju un pārtrauks uzbrukumus. Par delegācijas uzdevumiem 
Prinkipo konferencē uzskatīja: 1) noslēgt mieru ar Krieviju, bet ne ar 
boļševiku varas pārstāvjiem; 2) nokārtot to seku likvidāciju, kas rastos līdz 
ar Latvijas atdalīšanos no Padomju Krievijas; 3) noslēgt ar Padomju Krieviju 
muitas, tirdzniecības un citus līgumus. Izvirzīto ierašanās priekšnosacījumu 
skaits tika papildināts 7. februārī, iekļaujot Latvijas delegācijas galveno 
mērķi – prasību par neatkarības atzīšanu. Pret pēdējo nosacījumu gan 
iebilda H. Franklins-Bujons, aicinot rezolūcijā vairāk akcentēt vēršanos pret 
boļševikiem, bet Latvijas neatkarību pieprasīt kā atlīdzību par palīdzības 
sniegšanu cīņā pret boļševikiem Krievijā. Latvijas delegāti tomēr norādīja, 
ka neatkarības atzīšana Latvijai pozicionēta pirmajā vietā, tāpēc ir izmantota 
iespēja izvirzīt šo prasību.69 No mūsdienu skatījuma, zinot, ka panākumi 
Latvijas un Padomju Krievijas attiecībās tika gūti līdz ar miera līguma 
noslēgšanu 1920. gada 11. augustā, Latvijas delegātu cerības uz problēmu 
atrisināšanu jau Miera konferences ietvaros vērtējamas kā pāragras. Latvijas 
delegācijas izvirzītos nosacījumus 7. februārī arī pārējās jaunizveidotās 
valstis kopējā apspriedē atzina par pieņemamu rīcības paraugu, taču valstu 
delegācijas apņēmās izstrādātās rezolūcijas iesniegt atsevišķi. Delegācijas 
sēdē 7. februārī Latvijas pārstāvji pieņēma lēmumu 10. februārī iesniegt 
Ž. Klemanso (Clemenceau)  palīgam Francijas ārlietu ministram S. Pišonam 
(Pichon) trīs atsevišķas notas par Latvijas neatkarības atzīšanu, nostāju pret 
boļševikiem un Prinkipo konferences nosacījumiem. Delegācija vienbalsīgi 
nolēma šādas notas iesniegt arī Lielbritānijas, Francijas, Amerikas, Japānas 
un Itālijas pārstāvjiem.70
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Kopā ar Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Gruzijas delegātiem tika 
apspriesti arī iespējamie sakari nākotnē ar Vāciju, atzīstot, ka politiskās un 
militārās attiecības ar to ir naidīgas, ņemot vērā Vācijas politisko ietekmi 
Baltijas valstīs. Šajā ziņā pieņemama kļuva ideja par Baltijas valstīm kā 
barjeru starp Krieviju un Vāciju. Tajā pašā laikā sarunās ar Lietuvas Ministru 
prezidentu un ārlietu ministru A. Voldemaru (Voldemaras) no Lietuvas 
puses izskanēja idejas par kopīgas frontes veidošanu. Atzīmēts arī, ka pēc  
A. Voldemaram pieejamām ziņām ap 20. februāri Sabiedroto valstis uzsākšot 
intervenci Baltijā. Jāatzīst gan, ka Latvijas delegāti nav mēģinājuši noskaidrot, 
cik ticama ir Lietuvas ārlietu ministra sniegtā informācija.71 Šādā veidā kārtējo 
reizi ir akcentēta Latvijas delegācijas paļāvība uz pietiekami ātru notikumu 
attīstību un rezultāta panākšanu.

 Jauno valstu delegāciju turpmākajās sēdēs to pārstāvji apsprieda arī nostāju 
pret Miera konferenci, militārā līguma iespējamību jauno valstu starpā un 
turpmākās rīcības attīstību, kas stiprinātu jauno valstu stāvokli. Kopīgo sēžu 
rīkošanā jāatzīmē Z. Meierovica iniciatīva, izvirzot galvenos sēžu tematus.72 

Pēc pusotra mēneša darbības, vēl aizvien nesaņemot pieņemšanu pie Miera 
konferences vadības, kopīgā apspriedē pārējo valstu delegāti uzdeva Latvijas 
delegācijai noskaidrot audiences iespējamo laiku. Ņemot vērā, ka igauņu 
delegācija bija panākusi pieņemšanu pie Lielbritānijas valdības, O. Grosvalds 
cerēja noskaidrot igauņu rīcību šāda mērķa sasniegšanai,73 lai gan delegāti 
saprata, ka šādiem panākumiem nepieciešami savstarpēji iepriekšējie 
kontakti.

Pēc 7. februāra sarunām ar bijušo Francijas vēstnieku Krievijā Ž. Nulānu           
(Noulens), Z. Meierovics un J. Čakste secināja, ka Krievijas impērijas valdības 
pārstāvju klātbūtne vēl joprojām spēcīgi ietekmē Francijas nostāju. Par 
to liecinot Ž. Nulāna viedoklis, ka Latvijai jāpaliek iecerētajā Krievijas 
federācijā. Minēto sarunu laikā Francijas pārstāvis savu viedokli pamatoja ar 
argumentu, ka Latvija nebūtu spējīga cīnīties pret Padomju Krievijas un Vācijas 
vienlaicīgu uzbrukumu. Noraidot federācijas ideju, Z. Meierovics atbildēja: 
”Ko Francija darīs, ja Krievija apvienosies ar Vāciju karā pret Franciju?”74 
Šādā veidā Z. Meierovics apelējis, iespējams, pie viena no būtiskākajiem 
Francijas uztraukumu iemesliem – Vācijas revanša iespējamības. Delegācijas 
sēžu protokolos norādīts, ka pēc šādas atbildes Ž. Nulāns akceptēja Latvijas 
vēlmi atdalīties no Krievijas un aicināja Latvijas delegācijas memorandā to 
pamatot ar savstarpējo attiecību piemēriem no vēstures un tagadnes.75
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Miera konferences Latvijas delegācijas sēdes 13. protokola fragments. 1919. gada 
13. februāris. Parīze. LVVA, 1313. f., 2. apr., 31. l., 16. o.p., 17. lp.
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Informatīvā darbība. Februāra pirmajā pusē delegācijas pārstāvji 
konstatēja, ka nepieciešams veikt aktīvāku informācijas darbu, jo franču 
presē ir maz ziņu par Latviju. Delegācijas sēdēs no 7. februāra piedalījās arī 
žurnālists mēnešraksta ”Baltijas Apskats” (”La Revue Baltique”) redaktors 
A. Tupiņš.76 Jāatzīmē, ka viņš jau 1918. gada decembrī aicināja Latvijas 
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diplomātisko pārstāvniecību Londonā redakcijai nosūtīt rakstus pirmajam 
mēnešraksta izdevumam angļu valodā.77 Tas liecina, ka mēnešraksta izdevēji 
domāja par plašākas auditorijas apgādāšanu ar informatīvu materiālu Baltijas 
jautājumā.  Piedaloties 11. februāra sēdē, A. Tupiņš norādīja, ka salīdzinājumā 
ar citām tautām mūsu stāvoklis nav mazāk labvēlīgs, jo franču prese līdz 
gaidītajam Prinkipo konferences lēmumam izvairās sniegt ziņas par agrākās 
Krievijas nomaļu valstīm. Redaktors norādīja, ka pieeja franču presei jāmeklē 
ar personisku sakaru palīdzību. Šajā ziņā Z. Meierovics ierosināja izveidot 
Preses informācijas komisiju, kurā darbotos J. Seskis, M. Skujenieks un 
O. Grosvalds, kā arī A. Tupiņš, kurš atteicās no Z. Meierovica piedāvātā 
atalgojuma par komisijā paveikto darbu. Informēšanas veicināšanai delegāti 
paredzēja šādus uzdevumus:

1) organizēt intervijas ar oficiālām personām;
2) izdot un nosūtīt laikrakstiem periodiskus biļetenus;
3) iesniegt franču presei īsas telegrammas par svarīgākajiem notikumiem 

Latvijas lietā;
4) delegācijas vārdā sarīkot informatīvus priekšlasījumus un koncertus.78

J. Čakste norādīja, ka nepieciešams pildīt arī, viņaprāt, negatīvo 
uzdevumu – apkarot pretinieku uzskatus presē. Rūpējoties par mākslas un 
kultūras jautājumu akcentēšanu, A. Tupiņš atzīmēja, ka vajadzētu sarīkot 
priekšlasījumus, kuros apspriestu nevis politiskus, bet kultūras un mākslas 
jautājumus. Pats redaktors 22. februārī paredzēja informatīvu lekciju par 
latviešu strēlnieku pulkiem un Padomju valdību, bet 18. martā – lekciju par 
latviešu kultūras dzīvi ar 60 diapozitīviem un muzikāliem priekšnesumiem.79

Sēdē, kas norisinājās 13. februārī, Z. Meierovics ziņoja, ka arī Londonā 
ir nodibināts Latviešu preses birojs, kurā darbojas Aveds Bergs, Voldemārs 
Zāmuels un Juris Ķēmanis. Delegācija uzskatīja, ka minētā preses biroja 
informēšanai vajadzētu izmantot Londonā esošo informācijas biroju. Ņemot 
vērā, ka Londonas informācijas biroja pārstāvis Georgs Bisenieks saņēma 
ziņas tieši no delegācijas par notikumiem Parīzē, Z. Meierovics aicināja  
G. Bisenieku Latviešu preses birojam kā uzziņas avotu piedāvāt minēto 
Londonas informācijas biroju, kurā tika piesūtītas ziņas no Parīzes.80 
Sazinoties ar Londonas preses biroju, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības 
darbinieks G. Bisenieks norādīja, ka Londonas presē bieži ir publicēta kļūdaina 
informācija par Latviju, tāpēc informācijas birojs Londonā ir izveidots ar 
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mērķi sniegt nepieciešamos faktus, un piedāvāja publicēt intervijas ar Latvijas 
politiskajiem darbiniekiem.81

Jau minēts, ka delegācijas pārstāvji nevarēja aprobežoties tikai ar Parīzē 
aktuālo jautājumu risināšanu. No tirdzniecības ministra Spriča Paegles 
21. februārī Latvijas delegācija Parīzē saņēma telegrammu ar aicinājumu  
Z. Meierovicam 24. februārī ierasties Londonā. Pirms aizbraukšanas 
delegācijas sēdē Z. Meierovics ziņoja par Londonā paredzēto darbu: Londonas 
sūtniecības iekšējās kārtības nokārtošana; Londonas latviešu politiskās 
sapulces sasaukšana un informēšana par delegācijas darbību; Londonas 
latviešu informācijas biroja darbības nokārtošana; Stokholmas un ASV 
pārstāvniecības jautājuma sakārtošana; audiences un pieprasījumi naudas 
līdzekļu aizdevuma lietā.82 Atgriežoties no Londonas, Z. Meierovics ziņoja, 
ka Latvijai nepieciešamā aizdevuma izvērtēšanai Lielbritānijas pārstāvji vēlas 
saņemt Latvijas mežu karti.83 Tāpat arī viņš norādīja, ka Vācijas valdība ar 
Vācijas ģenerālpilnvarotā pārstāvja Baltijā A. Vinniga (Winnig) starpniecību 
vairākkārt piedāvājusi Latvijas Pagaidu valdībai 100 miljonus marku, taču 
pēdējā izteikusies, ka šo naudu pieņemtu tikai tad, ja Vācija to iemaksātu 
Sabiedroto valstīm, kas savukārt pēc tam to pārskaitītu latviešiem.84

Lai izvērstu Latvijas pārstāvniecību darbību ārvalstīs, delegātiem bija 
jānodrošina izvēlēto diplomātu darba uzsākšanas iespējas. Kā jau minēts, 
delegācija marta sākumā no ASV vēstniecības Parīzē saņēma ziņojumu, ka 
ASV nevar dot iebraukšanas vīzu K. Zariņam, ja viņš valstī neierodas kā 
privātpersona.85 Šajā ziņā iezīmējas viena no būtiskākajām Latvijas delegācijas 
problēmām, respektīvi, delegācija centās veicināt Latvijas neatkarības 
atzīšanu ārvalstīs, taču šie centieni tika ierobežoti, ja Latvijas atzīšana no 
attiecīgās valsts nebija panākta. Aprīļa sākumā Latvijas delegācija pieņēma 
lēmumu K. Zariņu nosūtīt uz Stokholmu kā pagaidu pilnvaroto lietvedi līdz 
brīdim, kad Stokholmā ieradīsies pilntiesīgs rezidējošais ministrs Frīdrihs 
Grosvalds. Saņemtās pilnvaras K. Zariņš Stokholmā iesniedza Zviedrijas 
ārlietu ministram, kurš norādīja, ka līdz ar šo pieņemšanu var uzskatīt, ka 
notikusi Latvijas atzīšana, taču rakstisku apstiprinājumu šim faktam varēs 
sniegt tikai pēc Miera konferences lēmuma.86

Delegācijas pārstāvis K. Zariņš 13. februāra vēstulē G. Biseniekam norādīja, 
ka delegācija ir nolēmusi regulāri nosūtīt ziņojumus par savu darbību Latvijas 
Pagaidu valdībai un ārzemju diplomātiskajām pārstāvniecībām, taču jāatzīst, 
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Miera konferences Latvijas delegācijas sēdes 28. protokols. 1919. gada 
       8. marts. Parīze. LVVA, 1313. f., 2. apr., 31. l., 35. o.p., 36. lp. 
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ka delegācijas locekļi Parīzē vairākkārt aizrādīja, ka pārāk reti tiek saņemtas 
ziņas no Latvijas Pagaidu valdības par situāciju Latvijā un Skandināvijā.87 
Arī pēc J. Čakstes un Z. Meierovica atgriešanās Latvijā J. Seskis uzsvēra, ka 
delegācija darbības laikā nav saņēmusi regulāru un pietiekamu informāciju 
par notikumu attīstību Latvijā, valdības uzskatiem un turpmākajiem rīcības 
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nodomiem. J. Seskis uzsvēra, ka Latvijas Pagaidu valdība delegācijai nosūtījusi 
tikai dažas telegrammas, un, lai arī viņš saprata šādas rīcības iemeslus, tomēr 
saglabāja pārliecību, ka valdība nav darījusi visu iespējamo, lai sadarbotos ar 
Miera konferences delegātiem Parīzē.88

Tikšanās ar lielvalstu pārstāvjiem. Delegācijas dalībnieks O. Grosvalds 
savās atmiņās norāda, ka delegācijas diplomātiskā darba svarīgākais 
uzdevums bija sakaru nodibināšana ar ietekmīgiem konferences diplomātiem 
un politiķiem.89 Kopā ar pārējo jauno valstu pārstāvjiem J. Čakste un  
Z. Meierovics 23. februārī tikās ar Itālijas Miera delegācijas priekšsēdētāju 
M. della Toretu (della Torretta), kurš jauno valstu prasību neatkarības lietā 
vairāk uzskatīja par informatīvu ziņojumu un neizteica kādus norādījumus 
vai priekšlikumus pārstāvju turpmākajai rīcībai.90 Līdzīga situācija bija, arī 
apmeklējot Japānas Miera delegācijas pārstāvjus, taču jāatzīmē, ka Japāna 
10. janvārī jau bija nosūtījusi Latvijas Pagaidu valdības atzīšanas rakstu.91 
Dodoties pie ASV Miera delegācijas 27. februārī, J. Čakste, H. Simsons un  
K. Zariņš sagatavoja noskaidrojamo jautājumu sarakstu. Delegātus interesēja, 
kad Miera konferencē apspriedīs Latvijas jautājumu; vai šī jautājuma 
izskatīšanā tiks pieaicināti arī Latvijas delegācijas pārstāvji; kāda ir ASV 
nostāja jautājumā par Latvijas neatkarību, kā arī par nepieciešamo naudas 
pabalstu Latvijas valdībai. Arī šajā pieņemšanas reizē Latvijas delegācija 
saskārās ar izvairīšanos no atbildēm, taču uzklausīja ASV labvēlīgo nostāju 
par Latvijas valsts neatkarību un izrādīto interesi par valsts ekonomisko un 
politisko stāvokli. ASV pārstāvji interesējās par franču valdības delegāciju, kas 
izsūtīta uz Latviju, kā arī norādīja uz ASV ieceri deleģēt speciālu komisiju uz 
Latviju, kuras eksperti veiktu stāvokļa izvērtēšanu. Šajā ziņā Latvijas delegāti 
atzina, ka par franču valdības delegācijas braucienu nav informēti, turpretī 
ASV piedāvājumu delegācijas pārstāvji akceptēja.92 J. Čakste un H. Simsons  
9. martā viesojās pie franču Miera delegācijas pārstāvja, lai iegūtu informāciju 
par Latvijas valsts neatkarības atzīšanas lietas attīstību, taču saņēma atbildi, 
ka Miera konference vēl nav ķērusies pie Latvijas jautājuma un domā to darīt 
tikai pēc mēneša. Iespējams, lai novērstu Latvijas delegātu uzmanību no 
pašu uzstādītā galvenā mērķa, franču pārstāvis aicināja izstrādāt un iesniegt 
prasības par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas Latvijā radušies vācu karaspēka 
darbības rezultātā.93

Ņemot vērā franču norādījumu, ka Latvijas un Baltijas jautājumu 
konferencē izskatīs tikai pēc mēneša, jau nākamajā dienā Z. Meierovics kopā 
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ar Igaunijas un Lietuvas pārstāvjiem jauno valstu vārdā H. Franklinam-
Bujonam izteica franču valdībai adresētu pārmetumu, jo tās pārstāvji 
joprojām nav pieņēmuši audiencē valstis, kas Parīzē reprezentē kopumā ap 
40 miljoniem savu valstu iedzīvotāju. Francijas delegācijas pārstāvis apsolīja 
šo aizrādījumu nodot ārlietu ministram S. Pišonam.94

Baltijas valstis ar neatlaidīgu un uzstājīgu rīcību 16. martā panāca 
konferences laikā vienīgo Latvijas pieņemšanu pie ”lielā četrinieka” pārstāvja 
un Miera konferences prezidenta Ž. Klemanso. Pieņemšanā līdz ar Latvijas 
delegāciju piedalījās Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas un Gruzijas delegāciju 
pārstāvji.95 Var teikt, ka arī šī pieņemšana bija vairāk informatīva, par ko 
liecina delegācijas uzstādītie jautājumi:

1) vai mazo valstu jautājums konferencē jau izskatīts? Ja nē, tad kad 
plānots to darīt;

2) vai šo jautājumu izskatīšanā pieaicinās arī jauno valstu pārstāvjus;
3) kā franču valdība un Ž. Klemanso skatās uz jauno valstu patstāvības 

atzīšanu?96

Šie jautājumi liecina, ka jaunizveidotās valstis konferences darbības 
laikā nav saņēmušas oficiālas ziņas par sava jautājuma attīstību tās gaitā. 
Konferences prezidents Ž. Klemanso delegātiem atbildēja, ka Latvijas un 
citu jauno valstu jautājums vēl nav izskatīts; attiecīgo delegāciju pārstāvjus 
pieaicinās tajā laikā, kad pārrunās ar konkrēto valsti vai tautību saistītus 
jautājumus, kā arī pēc valstu atzīšanas to pārstāvjus aicinās piedalīties Miera 
konferences vispārējās sēdēs; jauno valstu jautājumu sāks izskatīt reizē ar 
Krievijas problēmu pēc 2–3 nedēļām un Ž. Klemanso kā Francijas premjers 
personiski uzstāsies par jauno valstu atzīšanu Miera konferencē.97 Šajā 
atbildē tikai apstiprinājās nevēlamā informācija, ka pēc divu mēnešu Latvijas 
delegācijas un arī Miera konferences darba Latvijas jautājums vēl nebija 
ieguvis noteiktas aprises, taču par saistošu un cerīgu uzskatīja Ž. Klemanso 
solīto apņemšanos iestāties par jauno valstu atzīšanu, lai gan tai nebija 
nekāda faktiska apstiprinājuma.98 Pēc sanāksmes Z. Meierovics Ž. Klemanso 
izteiktos solījumus 20. martā telegrammā paziņoja arī K. Ulmanim.99 Savā 
ziņā cerības varēja radīt solījums pēc atzīšanas pieļaut dalību konferences 
vispārējās sēdēs, liekot secināt, ka Baltijas jautājumu atrisinās ātrāk nekā 
konferences galveno problēmu.
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Delegācijas darbība 1919. gada 16. martā–16. aprīlī

Jāatzīmē, ka maldīgs bija Latvijas delegātu priekšstats, ka pēc vienas 
tikšanās reizes Miera konferences prezidents atvēlēs laiku, lai atkārtoti tiktos 
ar mazo valstu pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka ”lielo četrinieku” veidoja arī 
citas lielvalstis, J. Čakste 18. martā nosūtīja vēstuli V. Vilsonam, kurā Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Ukrainas delegācijas vārdā uzaicināja viņu audiencē, 
taču 20. martā tika saņemta V. Vilsona sekretāra atbilde, kurā izcelta  
V. Vilsona aizņemtība un noraidīta iespēja personiski tikties.100 Varētu 
uzskatīt, ka tas liecina par pašnoteikšanās principa izvirzītāja novēršanos 
no to valstu pārstāvjiem, kuriem šis princips šķita pietiekami būtisks un 
nozīmīgs turpmākās attīstības organizēšanai.

Iepriekšējā darbības posmā Latvijas delegācija aizsāka atlīdzības jautājuma 
izskatīšanu un izvērtēja, kas un no kā pieprasīs atlīdzību, kā arī kādu tieši 
zaudējumu atlīdzība tiks pieprasīta. J. Čakste delegācijai nolasītā referātā 
atzīmēja, ka atlīdzību no vainīgajām valstīm pieprasīs Latvijas valdība, pie 
kuras savukārt būs vērsušies cietušie. Vācija un Padomju Krievija norādītas kā 
iespējamās atlīdzības maksātājas, taču kopumā J. Čakste izteica viedokli, ka 
vieglāk visas atlīdzības būtu pieprasīt no Vācijas, ņemot vērā, ka Sabiedroto 
valstis to jau atzinušas par kara zaudētājvalsti un tāpēc šāda izvēle būtu 
pieņemama arī Sabiedroto pārstāvjiem. Klasificējot zaudējumus, J. Čakste 
ieviesa dalījumu – tiešie zaudējumi un nesaņemtie ienākumi. Šo zaudējumu 
kopējo summu aprēķināja aptuveni 3 miljardu rubļu apmērā.101 Jāatzīst, ka 
tikai 12. aprīlī delegācija nolēma konferences vadībai iesniegt memorandu 
par kara laika zaudējumu atlīdzināšanu.102

Delegācijas pārstāvji jau 14. martā tika iepazīstināti ar ASV Senāta 
nosacījumiem aizdevuma īstenošanai. Nosacījumos paredzēta aizdotās 
vērtības nodrošināšana ar Latvijas dabas bagātībām; atbildīga un stabila 
Latvijas valdība, kas uzņemsies pienācīgu un atbilstošu pārtikas līdzekļu 
sadali, nepieļaujot aizdevuma nonākšanu vācu rokās. ASV pārstāvji arī 
informēja, ka šajās dienās uz Latviju nosūtīs Pārtikas misiju, ko vadīs 
kapteinis Dž. Millers (Miller) un diplomātisko Militāri politisko misiju  
V. Grīna (Green) vadībā.103 Pārtikas trūkuma jautājums bija būtisks arī 
Latvijas karavīru apgādāšanai, tāpēc 2. aprīlī delegācija pieņēma lēmumu un  
8. aprīlī iesniedza Ekonomikas padomei notu ar lūgumu pēc pārtikas vielām, 
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ieročiem un munīcijas.104 Delegācijas sēdēs 7. un 10. aprīlī J. Čakste ziņoja 
par ASV paredzēto palīdzību – ikmēneša sūtījumus bērniem 10 000 dolāru 
vērtībā. Šajos sūtījumos būtu milti, rīsi, cūkgaļa, zirņi, speķis un piens,  
vienā sūtījumā – tonna sveču. Tāpat Latvijas vajadzībām nosūtīs kuģi ar  
1200 t labības, un šis aizdevums Latvijai būtu jāsedz divu gadu laikā.105 Aprīļa 
sākumā Latvijas delegācijas telpās vairākkārt ieradās arī Francijas armijas 
pulkvedis-leitnants E. Diparkē (Du Parquet), kurš bija iecelts par Francijas 
Militāri politiskās misijas vadītāju Latvijā. Misijas vadītājs interesējās par 
Latvijas Pagaidu valdības un Tautas padomes politisko sastāvu, Latvijas 
attiecībām ar kaimiņvalstīm un Latvijas karaspēka vienībām. Viņš norādīja, 
ka tuvākajās dienās plānots doties uz Latviju, tāpēc delegācijai lūdzis izgādāt 
tulku misijas veiksmīgākai darbībai.106

Turpinot kopīgas nostājas veidošanu ar jaunajām valstīm, pārsteigumu 
šajā periodā Latvijas delegācijai izraisīja Lietuvas neizprotamā nostāja, 
kas atšķīrās no pārējām jaunajām valstīm. Lietuvas delegāti konferences 
laikā sarīkoja tikšanos ar Krievijas Politiskās padomes pārstāvjiem, kuri tās 
rezultātā bija gatavi atzīt Lietuvu un citas Baltijas reģiona valstis kā Krievijas 
federatīvās valstis.107 Balstoties uz Ž. Klemanso solīto atbalstu, Latvijas 
delegācija skaidroja, ka Baltijas valstu neatkarības atzīšanas jautājums jau sāk 
stabili nostiprināties attiecīgajās aprindās, tāpēc Baltijas valstu vidū nevar 
rasties šķelšanās un tās nedrīkst atkāpties no sava mērķa. Pārliecību radīja arī 
H. Simsona ziņojums par franču Ārlietu ministrijas preses nodaļas vadītāja 
teikto, ka vismaz franču politiskajās aprindās Latvijas jautājums pamazām 
ieņēmis labvēlīgu virzienu.108 Lai saglabātu vienoto ideju, Latvijas delegāti 
ziņoja par apņemšanos pārliecināt Lietuvas pārstāvjus par kopējo nostāju 
neatkarības atzīšanas un nostiprināšanas jautājumā.109 Tas liecina, ka Latvijas 
delegācija, lai sasniegtu savus uzdevumus, nevarēja pieļaut citu valstu 
pārliecības maiņu, jo tas mainītu attieksmi pret Baltijas reģionu kopumā. 
Šāda rīcība, visticamāk, nebūtu nepieciešama, ja Parīzes Miera konferences 
vadība atsevišķi izvērtētu katras Baltijas valsts situāciju un izteiktās prasības.

Jāatzīst, ka vēlākajās sarunās ar Lietuvas delegāciju Latvijas delegāti 
saskārās ar šķēršļiem, ko radīja neatrisinātais abu valstu robežjautājums, 
respektīvi, nesaskaņas robežu noteikšanas principa izvēlē. Latvijas delegācija 
aicināja izmantot etnogrāfisko un ekonomisko principu, turpretī lietuvieši 
izteikti iestājās par reliģiskā principa ievērošanu. Pēc Lietuvas delegātu 
uzskatiem, katoliskās zemes pienākas Lietuvai, tādējādi izsakot pretenzijas 
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uz Latgales reģionu. Tāpat lietuvieši izrādīja interesi par Palangas apgabalu. 
Delegācijas sēdē aprīļa vidū H. Simsons, M. Skujenieks un F. Cielēns ziņoja, 
ka sarunās ar Lietuvu nav iespējams nonākt pie atrisinājuma, jo lietuvieši 
izteikuši pretenzijas arī uz Liepāju. Nepamatoto prasību dēļ Latvijas 
delegācija pieņēma lēmumu pārtraukt sarunas ar Lietuvu, ja tā paliktu pie 
saviem uzskatiem robežjautājumā.110 

Tajā pašā laikā Latvijas delegāti uzsvēra divu lielāko reģiona valstu – 
Polijas un Somijas – pārstāvju labvēlīgo attieksmi.111 Delegāts F. Cielēns 
norādīja, ka Somijas delegāti ieturējuši rezervētu attieksmi un pat izvairījušies 
no sanāksmēm ar Baltijas valstu delegācijām. Šādu rīcību F. Cielēns skaidroja 
ar Somijas autonomo stāvokli Krievijas impērijas sastāvā, kas to atšķīra 
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas situācijas.112 Latvijas ārlietu ministrs  
Z. Meierovics savukārt norādīja, ka Somijas pārstāvji konferences laikā nav 
izrādījuši noraidošu attieksmi. Sākotnēji atturīgā sadarbība mainījusies uz 
labvēlīgo pusi, kad delegācijā darbojās Somijas ārlietu ministrs R. Holsti 
(Holsti), ar kuru Z. Meierovics bija nodibinājis kontaktus jau 1918. gadā, 
darbojoties Londonā.113 Savstarpējā sadarbība un vienotība jaunizveidotajām 
valstīm bija nepieciešama, lai stiprinātu savu stāvokli starptautiskajā arēnā.

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Baltkrievijas pārstāvju 
pārrunās izskanēja ideja veidot šo valstu militāro konvenciju.114 Cenšoties 
veicināt Baltijas jūras reģiona valstu savstarpējo sadarbību, šajā jautājumā 
ieinteresētais E. Hovards norādīja uz poļu ģenerāļa J. Pilsudska (Pilsudski) 
aicinājumu Latvijai un Polijai stāties ciešākos sakaros un abu valstu sadarbību 
izvērst ūnijas projektā. J. Pilsudskis arī uzskatīja, ka Latvijas teritorijā esošo 
vācu karaspēku nepieciešams aizvietot ar Sabiedroto vienībām vai arī 
Latvijas karaspēku. J. Pilsudska centieni nostiprināt labas attiecības ar Latviju 
skaidroti ar poļu un lietuviešu nesaskaņām Viļņas jautājumā. Polijas pārstāvji 
cerēja saņemt Latvijas atbalstu, lai tādējādi mazinātu lietuviešu pretestību.115 
Šajā ziņā Z. Meierovics izteicās, ka atbalsta militāras un ekonomiskas 
konvencijas noslēgšanu, taču noraida politiskas ūnijas ideju. Z. Meierovics 
norādīja, ka Latvija ir ciešos sakaros ar Igauniju un Somiju no vienas puses, 
kā arī Lietuvu no otras, tāpēc lēmums par ūnijas izveidi jāapspriež tautas 
pārstāvniecībā. Ņemot vērā Latvijas iekšpolitikas nedrošo stāvokli šajā 
laikā, abu valstu sarunām Parīzē piedēvēts informatīvs raksturs.116 Tā kā 
poļu delegāti bija izteikuši iespēju atzīt Latvijas patstāvību, Z. Meierovics, 
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sazinoties ar Latvijas Pagaidu valdību, izlēma Somijai, Igaunijai, Polijai, 
Lietuvai, Ukrainai un Gruzijai iesniegt notas, lai no šīm valstīm pieprasītu 
Latvijas patstāvības atzīšanu un diplomātisko pārstāvju pieņemšanu.117 
Ir minēta Latvijas delegātu apņemšanās nokārtot robežjautājumu arī ar 
Padomju Krieviju, taču Miera konferences pārstāvji norādīja, ka attiecīgajā 
brīdī Krievijai nav likumīga pārstāvja, ar kuru būtu iespējams slēgt kādus 
līgumus.118

Paralēli turpinājās darbs informatīvajā jomā. Šajā ziņā ir minēta Šveices 
latviešu neapmierinātība ar informācijas trūkumu, kas aizkavē palīdzības 
sniegšanas organizāciju.119 J.  Seskis apstiprināja informāciju, ka ziņas par 
Latvijā notiekošo Šveices latvieši galvenokārt saņēma no vācu preses, 
tātad bija maldinošas, taču patiesās ziņas par Latviju no Kopenhāgenas, 
kur darbojās Latviešu informācijas birojs, tika saņemtas ar novēlošanos.120 

Jau 30. martā M. Skujenieks delegācijas uzdevumā devās uz Šveici, lai 
nokārtotu jautājumu par Latvijas pilsoņu pasēm, kā arī lai noskaidrotu 
informatīvos jautājumus. Pēc atgriešanās M. Skujenieks 13. aprīlī  ziņoja 
par Šveices latviešu politiskajiem uzskatiem, kā arī par saņemtajām ziņām, 
ka latviešu rakstnieki Rainis un Aspazija Šveicē dzīvo trūcīgos apstākļos. 
Delegācija nolēma sniegt atbalstu šiem rakstniekiem, jo uzskatīja, ka 
ārvalstīs jāveicina Latvijas kultūras un literatūras izplatība un ka šie kultūras 
darbinieki reprezentē Latviju.121 Sekojot līdzi Amerikas latviešu palīdzības 
organizēšanas iespējām, Latvijas delegācijas pārstāvis K. Ozols uzskatīja, ka 
arī ASV vajadzētu drukāt delegācijas darbinieku izstrādātās informatīvās 
brošūras, lai veicinātu Amerikas latviešu nacionālās apziņas veidošanos. 
Delegācijas pārstāvji joprojām atzina, ka nepieciešams panākt iespēju franču 
presē publicēt Latvijas delegācijas izstrādātus ziņojumus, tāpēc viens no 
delegācijas darbības paņēmieniem bija banketu rīkošana franču preses 
izdevumu pārstāvjiem.122

Darbību Miera konferencē pēc Latvijas delegātu aicinājuma marta 
beigās uzsāka ārsts A. Mežciems. Kopā ar delegātu K. Ozolu viņi vērsās pie 
ASV Sarkanā Krusta pārstāvjiem Parīzē, lai nodrošinātu latviešu karavīru 
apgādi ar medikamentiem. Jau 12. aprīlī A. Mežciems ziņoja, ka amerikāņu 
Sarkanā Krusta pārstāvji pēc sazināšanās ar diplomātiskās Militāri politiskās 
misijas vadītāju V. Grīnu, kurš atradās Liepājā, solījuši Latvijai piegādāt 
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nepieciešamos medikamentus. Ņemot to vērā, delegācija A. Mežciemam 
atvēlēja 500 franku medikamentu iegādei.123 

Lai gan delegācijas pārstāvji jau iepriekš bija pārrunājuši šādu iespēju, 
25. marta sēdē Z. Meierovics nolasīja K. Ulmaņa atsūtīto telegrammu, kurā 
Ministru prezidents izteica aicinājumu delegācijas locekļiem J. Čakstem, 
A. Brēmeram, M. Skujeniekam un V. Skubiņam atgriezties Latvijā.124  
Z. Meierovics tajā pašā dienā nosūtīja K. Ulmanim telegrammu ar ziņojumu, 
ka pirmie uz Latviju izbrauks V. Skubiņš un A. Brēmers, bet pēc nedēļas – arī 
J. Čakste, M. Skujenieks un J. Grišāns.125 Ņemot vērā, ka delegācijas pārstāvji 
nevarēja regulāri sazināties ar Latvijas Pagaidu valdību, 8. aprīlī uz Liepāju 
izbrauca Kārlis Ozols. Delegāti sēdē nolēma, ka viņš uz Latviju dosies kā 
kurjers, lai no Pagaidu valdības pārstāvjiem iegūtu ziņas par situāciju valstī, 
attiecībām ar vāciešiem, pārtikas apgādes un citiem jautājumiem.126

Zināmas cerības delegācijas uzdevumu īstenošanai viesa 10. aprīlī 
saņemtās ziņas, ka iepriekšējā dienā konferencē amerikāņu pārstāvji izteikuši 
aicinājumu tuvākajā laikā konferencē nodibināt komisiju, kas izskatītu 
ar Baltijas jūras reģiona valstīm saistītos jautājumus. Izskanēja versija, ka 
komisijā darbības iespējas paredzētas arī Latvijas, Igaunijas, Somijas un 
Lietuvas delegāciju darbiniekiem.127 Apstiprinoties izteiktajiem minējumiem, 
16. aprīlī Miera konferences Augstākā padome pieņēma lēmumu par šādas 
komisijas izveidi,128 taču sākotnēji nedefinēja konkrētus tās pienākumus un 
uzdevumus. Jāatzīst, ka komisijas darbības oficiālo sākumu apstiprināja tikai 
5. maijā un Baltijas komisijas pirmo sēdi sasauca 15. maijā.129 

Šis delegācijas darbības posms noslēdzās ar kārtējiem sarežģījumiem 
Latvijas valstī, kur 16. aprīlī Liepājā notika vācu apvērsums, kas savukārt 
raisīja šaubas par Latvijas Pagaidu valdības stabilitāti. Lai gan F. Cielēns savās 
atmiņās norāda, ka apvērsums Liepājā nepārtrauca delegācijas optimistisko 
darbību,130 tomēr šie notikumi papildināja Latvijas delegātu pienākumu 
apjomu, jo tagad konferences pārstāvjiem bija jāpieprasa arī situācijas 
stabilizācija Latvijas teritorijā. 1919. gada pavasara notikumi Latvijā traucēja 
Latvijas delegācijai gūt panākumus neatkarības atzīšanas lietā. Latvijas 
teritorijā pēc vācu apvērsuma darbojās K. Ulmaņa, P. Stučkas un A. Niedras 
vadītas valdības, taču delegācijas pārstāvji uzsvēra, ka turpina darboties pēc 
saviem sākotnējiem principiem – Latvijas Pagaidu valdības interesēs, tātad 
neparedzēja nosliekšanos uz Vācijas vai Padomju Krievijas pusi.131
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Secinājumi

Attiecībā uz Latvijas jautājumu visā apskatāmajā laika posmā būtiska 
loma bija jaunizveidotās valsts statusam, kuru ar šaubām uztvēra konferences 
lielvalstis, tādējādi apgrūtinot Latvijas delegācijas izvirzītā mērķa sasniegšanu 
un uzstādīto uzdevumu izpildi. Latvijas delegācijas ieceres uz kopējā fona 
iezīmējās pārāk individuāli, lai gan balstījās uz izsludinātajiem pašnoteikšanās 
principiem. Kaut arī Latvijas delegācijas pārstāvji Parīzē centās atrisināt kara 
laikā radušās problēmas, tomēr galveno uzsvaru delegāti lika uz neatkarības 
prasības sasniegšanu, kam sākotnēji bija pakārtota loma konferences darbībā 
kopumā. Arī minētie pašnoteikšanās principi šajā gadījumā tika ievēroti 
pretrunīgi, ņemot vērā, ka Latvijas teritorija agrāk bija iekļauta Krievijas 
impērijas sastāvā, kas Pirmo pasaules karu noslēdza uzvarētājvalstu starpā. 
Konferences vadītāji nebija pārliecināti par politisko pārmaiņu rezultātiem 
Padomju Krievijā, tāpēc vilcinājās izskatīt jaunizveidoto valstu jautājumu, jo 
nebija iespējams saņemt Krievijas pārstāvju akceptu.

Ņemot vērā Latvijas valsts starptautisko statusu, Latvijas delegācijas 
pārstāvjiem nebija iespējams oficiāli piedalīties Parīzes Miera konferences 
norisē. Konferences gaitā Latvijas delegāti konstatēja, ka izvirzītie 
pašnoteikšanās principi nebija vienādi attiecināti uz visām tautām, kas 
atdalījušās no kādreizējo impēriju teritorijām. 

Delegācijas sastāva veidošanā un arī tās darbības laikā īpaši tika uzsvērtas 
Latvijas Pagaidu valdības sniegtās pilnvaras, ko pirms darbības uzsākšanas 
saņēma Latvijas diplomāti Parīzē un ārvalstu diplomātiskajās pārstāvniecībās. 
Informatīvā darba veikšanu un diplomātisko pārstāvniecību veidošanu gan 
Eiropas lielākajās pilsētās, gan pie pasaules valstu pārstāvjiem uzskatīja par 
svarīgu metodi, kas varētu veicināt Latvijas jautājuma aktualizēšanu. Var 
uzskatīt, ka Latvijas delegācija Parīzē vairāk darbojās nevis kā diplomātiska 
organizācija, kas koncentrējusies tikai uz savu uzstādīto mērķi, bet gan kā 
informatīvs centrs – starpnieks starp norisēm Latvijā un pasaules valstu 
pārstāvjiem cerībā panākt starptautisku atbalstu. Latvijas delegācijai atšķirībā 
no jau agrāk pastāvējušām valstīm nebija iespējams uzmanību pievērst tikai 
savu interešu sasniegšanai, par ko liecina diplomātisko pārstāvniecību 
veidošana, kontaktu dibināšana ar ārvalstu latviešiem, kā arī Latvijas Pagaidu 
valdības pārstāvēšana, tādējādi Parīzē reizē risinot gan iekšpolitiskos, gan 
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ārpolitiskos jautājumus. Kaut arī Latvijas pārstāvji uzskatīja, ka gan Latvijas, 
gan Baltijas jautājums būtu jāizskata kā starptautiska problēma, Miera 
konferences vadītāji to uztvēra kā konkrēta reģiona kopīgu jautājumu.

Latvijas delegācijas situāciju Parīzes Miera konferencē nevar uzskatīt kā 
unikālu, ko apliecina arī sadarbība ar citām jaunizveidotajām un atjaunotajām 
valstīm. Jau pirmajās darbības dienās delegāti noturēja kopīgas sēdes ar 
to valstu pārstāvjiem, kas Parīzē bija ieradušies, lai īstenotu līdzvērtīgus 
uzdevumus. Kaut arī Latvijas delegāti dibināja kontaktus ar Baltkrievijas, 
Ukrainas, Gruzijas, Azerbaidžānas un Ziemeļkaukāza pārstāvjiem, tomēr 
jāatzīst, ka ciešākā sadarbība bija tieši ar delegācijām no Lietuvas un 
Igaunijas. Minētās delegācijas vienoja prasība pēc neatkarības atzīšanas, tāpēc 
pārstāvji centās saskaņot rīcību un diplomātisko pieeju konferences vadībai. 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas delegācijas risināja arī robežjautājumus, 
kas radīja sarežģījumus turpmākās sadarbības veidošanā. Nozīmīga bija 
kontaktu uzturēšana ar Poliju un Somiju – valstīm, kurām bija izdevies 
panākt starptautisko atzīšanu. Ar šo valstu diplomātiem Latvijas delegāti 
vairākkārt pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas Baltijas reģiona ietvaros. 
Darbības laiku Parīzē var uzskatīt par aizsākumu turpmākajām savstarpējām 
attiecībām šo valstu starpā.

Sākot jau ar delegācijas sastāva veidošanu, kā arī konferences laikā Latvijas 
delegācijas darbību ietekmēja notikumi Latvijas teritorijā, kas atsaucās gan uz 
darbam pieejamo delegātu skaitu, gan uz Latvijas patstāvības tēla veidošanu. 
Latvija kā savu priekšrocību centās izmantot to, ka Baltijas reģions bija 
Padomju Krievijas un Vācijas interešu zona, tāpēc Miera konferencē atbalstīja 
ideju par sava reģiona izmantošanu kā robežšķirtni starp minētajām valstīm. 
Tajā pašā laikā šo abu varu klātbūtne Latvijas teritorijā radīja neizpratni 
konferences vadībai par Latvijas delegācijas pārstāvēto valdību un tās 
patiesajiem uzskatiem.

Izvērtējot Latvijas delegācijas sēžu protokolus, jāsecina, ka delegāti regulāri 
centās panākt pieņemšanas pie Miera konferences vadītājiem. Lielākoties 
šajās situācijās delegāti saskārās ar sava veida pretdarbību, kas izpaudās kā 
jaunu pienākumu piemērošana Latvijas delegācijai, lai tādējādi attālinātu 
pievēršanos delegācijas galvenajām prasībām, bet tajā pašā laikā saglabātu 
ticību jautājuma veiksmīgai atrisināšanai. Jāatzīmē, ka Latvijas delegācijas 
pārstāvji regulāri kārtoja gan robežjautājumus, gan ekonomiskos aspektus, 
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kā arī piedāvāja savas variācijas problēmu risināšanai ar Padomju Krieviju. 
Jāatzīst, ka pēc pienākumu izpildes Latvijas delegāti uzklausīja jaunus 
lielvalstu aizbildinājumus. Var pieņemt, ka līdz ar Latvijas starptautisko 
atzīšanu, iespējams, uz kādu laiku būtu mazinājusies Latvijas delegātu 
interese par citiem konferencē izvirzītajiem jautājumiem, taču lielvalstis, 
regulāri atsakoties no Latvijas galvenās prasības pildīšanas, veicināja to, ka 
mūsu pārstāvji savās sēdēs izvērtēja un izteica viedokli gan par reparāciju 
atmaksas jautājumiem, gan Tautu Savienības idejām. Jāatzīst, ka šīs delegātu 
aktivitātes konferences kopējo darbību un uzskatus neietekmēja.
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Lelde Zemberga

delegation of latvia at the paris 
peace conference, the first phase of action

The process of Paris Peace Conference and above all decisions of the 
Conference, which provided for the changes in the political map of Europe 
were essential for the newly established Latvian state. Taking into account that 
the Latvian independence was declared three months before the Conference 
commensed and at the moment powers delayed the de facto recognition of 
the Latvian state and the required recognition at de iure level had not yet 
been achieved, the period under discussion is closely connected with the 
development of the international status of Latvia and need to secure the 
existence of the state in future. Participation at the Conference was one of the 
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first opportunities for Latvia to build up large-scale international contacts, 
the activities of the delegation played a major role in the foreign policy of 
the state, as well as contributed to the development and improvement of the 
Latvian ddiplomatic service. Taking into consideration the volatile domestic 
political situation, the delegation acted as the reperesentative of the Interim 
government , seeking the support of the „Big Four” in order to stabilize 
the domestic political situation. Even if the Latvian issue was a subsidiary 
one (it was mostly touched upon when dicscussing the former provinces of 
the Russian Empire or refering to the German factor in the area), Latvian 
delegates tried to emphasize the formation of the independent state, not 
depending on the two powers.

The chronological framework of the article comprizes the period from 
January to April, 1919. The Paris Peace Conference commensed its work on 
January 18, 1919, the Latvian delegation started its work in Paris on January 
23. The article deals with the first stage of the activities of the delegation, 
which was completed on April 16, 1919, when inspired by German military 
leaders and Baltic German Aristocracy a coup d’etat was staged in an attempt to 
overthrow the Latvian Provisional government. It affested also the activities 
of the delegation, as the representatives of Latvia repeatedly had to justify the 
independence of the State. 

The aim of the research is to reflect the activities of the Latvian delegation 
at the Paris Peace Conference from January – to April 16, 1919. To achieve 
it, the organization and initial phase of of its aactivities is descibed, as well 
as main directio ns of its activities ithin the framework of the Conference 
have been assTo accompish it, the relevant period of time had been dividend 
chronologically, taking into account the most important events during the 
Conference affecting the development of the Latvian issue.

In earlier publications the activities of the Latvian delegation in Paris 
are mostly mentioned and briefly touched upon as a step towards de iure 
recognition, but less attention had been paid to other tasks it put forward.
As the status of the Latvian delegation at the Conference was unofficial, the 
study mostly focuses on the views of the Latvian delegation as to the events 
and issues within the framework of the Conference the Latvian domestic and 
foreign policy interests. 
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The essential source of information for the study were the minutes of 
the sittings of the Latvian delegation providing information as to the daily 
activities reports, intentions and achievements of the delegation, as well 
as delegates’ ideas for the resolving Latvian topical political and economic 
issues. The information was complemented by the correspondence of the 
Latvian delegates and diplomatic staff of foreign missions.

It can be concluded that the status both of the newly established state as well 
as that of the delegation played the crusial role in the period under discussion 
and created problems for the work of the delegation and accomplishment of 
the set tasks. The unofficial status of the delegation determined the eventual 
methods of the activities. The status of the delegation corresponded to 
that of the other representatives of the Baltic region, thus promoting their 
collaboration. The activities of the Latvian delegation were both facilitated 
and hampered by the equal examination of the issues of other newly 
established states. The unified foreign policy position was developed, but at 
the same time the the domestic policy problems of each new state provided 
the possibility for the leaders of the conference to defer the fulfillment of 
the major requirements of the whole region. The activities of the delegation 
were also hindered by the country’s internal developments, as they raised 
doubts within the international community as to the possibility of the 
existence of the Latvian state. In particular the informative and explanatory 
work accomplished by the Latvian delegation within the framework of the 
Conference should be stressed 

Key words: Paris Peace Conference, Latvian delegation, Treaty of Versailles, 
de facto and de iure recognition of Latvia, information offices in Western 
Europe.
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