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Karš par zemi: Karojošo pušu agrārā 
politiKa latvijā 1919. gadā

Rakstā ir aplūkota K. Ulmaņa, P. Stučkas un A. Niedras valdību īstenotā agrārā politika Latvijas 
Neatkarības kara (1918.–1920. g.) laikā. Agrārā jautājuma atrisināšana bija viens no svarīgākajiem 
politiskajiem izaicinājumiem. Karojošo pušu agrārā politika lielā mērā noteica kara iznākumu, jo 
būtiski ietekmēja iedzīvotāju noskaņojumu un attieksmi pret katru no politiskajiem spēkiem.
Atslēgvārdi: Latvijas Neatkarības karš, agrārā politika, agrārā reforma.

ievads

Pirmā pasaules kara (1914.–1918. g.) rezultātā Latvija kļuva par izteikti 
agrāru valsti. Pēc 1915. gada evakuācijas Latvija zaudēja lielāko daļu pilsētu 
iedzīvotāju un rūpniecības potenciāla. Kara laikā Latvija piedzīvoja strauju 
deindustrializāciju un deurbanizāciju. Piemēram, 1918. gada beigās Rīgā no 
pirmskara aptuveni 100 tūkstošiem strādnieku bija palikuši tikai trīs tūkstoši.1 
Latvijā vairs nedarbojās neviena no lielajām pirmskara rūpnīcām. Tā rezultātā 
saimnieciskās dzīves smagumpunkts bija pārvietojies no pilsētām uz laukiem. 
Absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvoja laukos.2

Lauku nozīmi vēl vairāk palielināja kara laikā valdošais pārtikas deficīts, jo 
pārtikas trūkums draudēja izraisīt gan sociālus nemierus, gan neapmierinātību 
armijā. Līdz ar to katras valdības, kura pretendēja uz varu Latvijā, viens no 
pirmajiem un galvenajiem uzdevumiem bija agrārā jautājuma risināšana. Tas 
nebija viegls uzdevums, jo kara laikā Latvijas laukos bija samilzušas iepriekšējās 
desmitgadēs neatrisinātās problēmas.
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Smagākais izaicinājums, neapšaubāmi, bija lielais bezzemnieku skaits. 
20. gs. sākumā aptuveni trīs ceturtdaļas no visiem lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem Kurzemes un Vidzemes guberņā bija bezzemnieki.  
1917. gadā Vidzemē vien bija aptuveni 250 000 bezzemnieku.3 Lielo bezzemnieku 
skaitu Latvijā noteica disproporcija zemes īpašnieku struktūrā – aptuveni puse 
visas zemes piederēja muižniekiem. Cenšoties saglabāt savu gaistošo politisko 
ietekmi, vācu muižnieki jau no 19. gs. 90. gadiem faktiski pārtrauca zemes 
pārdošanu latviešu zemniekiem. Līdz ar to latviešu saimnieku skaits pirmskara 
laikā pieauga ļoti lēni, bet lielajam bezzemnieku skaitam nebija nekādu izredžu 
zemi iegūt. Viņi bija nolemti smagam un zemu atalgotam darbam vai nu laukos 
kā laukstrādniekiem, vai pilsētās kā rūpnīcu strādniekiem. Vienlaikus zemes 
“bada” apstākļos laukos turpināja pastāvēt milzīgi muižu īpašumi, kuru platība 
sasniedza pat 20–40 tūkstošus hektāru.4

19. gs. 90. gados Latvijas lauki piedzīvoja ļoti smagu saimniecisko krīzi, 
kā rezultātā izputēja tūkstošiem jauno saimniecību. Latviešu zemnieks, kurš 
par iespēju iegūt zemi privātīpašumā katru gadu muižniekam maksāja milzu 
summas, varēja pamatoti justies piekrāpts, it sevišķi tādēļ, ka muižnieki saglabāja 
savas privilēģijas. Konkurēt ar lielajiem zemes īpašniekiem viņam bija ļoti 
grūti, jo pēdējie bija atbrīvoti no nodokļiem un varēja pretendēt uz daudz 
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem vācbaltiešu kontrolētajās bankās. Pieaugošā 
sociālā spriedze laukos pirmo reizi atklāti izlauzās uz āru 1905. gada revolūcijā, 
ko pamatoti var saukt arī par “saimniekdēlu revolūciju”. Ne velti asiņainākie 
revolūcijas notikumi risinājās tieši laukos, turklāt radikālo sociālistu vadoņi 
nāca no saimnieku (bieži vien turīgu) ģimenēm.

Pirmais pasaules karš laukos valdošo sociālo spriedzi palielināja vēl 
vairāk. Vāji organizētā bēgļu kustība izputināja daudzus turīgos Kurzemes un 
Zemgales saimniekus. Viņi papildināja Vidzemes bezzemnieku plašās rindas. 
No karadarbības, rekvizīcijām un dezertieru bandām stipri cieta arī Vidzemes 
lauksaimnieki. Vācijas okupācijas varas politika, kas bija vērsta uz ieņemto 
teritoriju maksimālu saimniecisku “izsūkšanu”, un vācu kolonizācijas draudi 
nospiedoši ietekmēja latviešu zemniekus. Vācbaltu muižnieki aktīvi sadarbojās 
ar okupācijas varu, kas sēja vēl lielāku naidu latviešu vidū. Bēgļu gaitās devušos 
latviešu zemnieku saimniecībās nereti nometinājās vācu kolonisti. Katrai 
politiskajai varai, kas ieguva kontroli pār Latvijas teritoriju, neizbēgami bija 
jārisina samilzušās lauku problēmas.
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lielinieku agrārā politika

Neatkarības karš sākās ar Padomju Krievijas Sarkanās armijas iebrukumu 
Latvijā 1918. gada novembra beigās. Krievu un vēlāk arī latviešu “sarkano” 
strēlnieku pulkiem pa pēdām Latvijā ieradās simtiem komunistu un padomju 
darbinieku, kuri ieņemtajā teritorijā īstenoja radikālu ekonomisko un sociālo 
politiku. 1919. gada 4. janvāra rītā Rīgā ieradās P. Stučkas vadītā Latvijas Pagaidu 
padomju valdība. Tās sastāvā jau bija izveidots Zemkopības komisariāts, 
ko vadīja viens no pieredzējušākajiem latviešu lieliniekiem – Fricis Roziņš. 
Jāatgādina, ka F. Roziņš 1917. gada beigās ieņēma Latvijas Strādnieku, kareivju 
un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomitejas jeb Iskolata priekšsēdētāja 
vietu, kļūstot par tā sauktās Iskolata republikas galvu. Viņa vadībā jau tolaik, 
1918. gada janvārī un februāra sākumā, lielinieku kontrolētajā Vidzemē īstenoja 
radikālu agrāro politiku, nacionalizējot zemi un dodot lielu varu bezzemnieku 
padomēm.

Šķiet, ka viena no lielākajām latviešu lielinieku veiksmēm bija viņu varas 
ātrais sabrukums Latvijā 1918. gada februāra vidū vācu armijas uzbrukuma 
rezultātā. Lauku iedzīvotāji vienkārši nepaspēja piedzīvot visas reformas, ko 
lielinieki bija iecerējuši īstenot. Bet politiskās programmas reti kurš bezzemnieks 
lasīja. Rezultātā pēc gada, 1918. gada beigās un 1919. gada sākumā, laucinieki 
(sevišķi bezzemnieki) ar lielām cerībām vai vismaz nogaidošu neitralitāti 
sagaidīja lielinieku atgriešanos. Viņi cerēja uz zemes sadalīšanu, “sava kaktiņa, 
sava stūrīša zemes” iegūšanu privātīpašumā. 1917. gadā lielinieki taču bija 
solījuši maizi, mieru un zemi.

Vai šādām cerībām bija jelkāds objektīvs pamats? Lasot lielinieku politiskos 
dokumentus, redzam, ka jau no 1917. gada vidus viņi mērķtiecīgi iestājās par 
visas zemes nacionalizāciju un lielražošanas radīšanu laukos, kas izslēdza zemes 
dalīšanu bezzemniekiem. Vēl 1917. gada maijā skanēja aicinājumi nacionalizēt 
tikai lielos zemes īpašumus, bet jau tā paša gada jūlijā Latvijas Sociāldemokrātijas 
(LSD) 5. kongress kā galamērķi izvirzīja visu ražošanas līdzekļu, to skaitā zemes, 
“socializēšanu”. Arī visu sīko saimniecību likvidēšana bija tikai laika jautājums.5

Iegūstot varu Vidzemē 1917. gada beigās, lielinieki sāka kursu uz pilnīgu 
privātīpašuma atcelšanu uz zemi un dabas bagātībām. Iepriekš šāds solis bija 
motivēts galvenokārt ar ekonomiskiem apsvērumiem (lielražošanai teorētiski 
vajadzēja būt efektīvākai par sīkās saimniecībās saražoto), tagad – ar šķiru cīņu 
pret kontrrevolūciju.6 “Iskolata republikā” īstenoja visas zemes nacionalizāciju, 
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vidējās un sīkās saimniecības atstājot to īpašnieku lietošanā. Tomēr tas bija tikai 
pagaidu solis, kamēr lielinieku vara pilnībā nostiprinātos. Latvijas Strādnieku, 
kareivju un bezzemnieku deputātu padomju 2. kongress paziņoja, ka Latvija 
vairs neatgriezīsies pie privātīpašuma tiesībām uz zemi.7

Padomju valdības un Zemkopības komisariāta īstenotā politika Latvijā 
1919. gada sākumā bija 1918. gada februārī pārtraukto pārkārtojumu tiešs 
turpinājums. Jau 1918. gada 17. decembra manifestā lielinieki deklarēja 
privātīpašuma tiesību atcelšanu uz zemi un muižu inventāru, kā arī pakāpenisku 
privātīpašuma tiesību atcelšanu uz pārējiem ražošanas līdzekļiem. 1919. gada  
31. janvārī Padomju valdība uzlika ārkārtas nodokli mantīgajām šķirām, kas 
attiecās arī uz bagātajiem lauku saimniekiem. Tam sekoja barga progresīvā 
nodokļa ieviešana, kas lauku īpašumiem svārstījās no 50 līdz 3000 rubļiem par 
hektāru. Visas saimniecības virs 100 hektāriem konfiscēja, bet to īpašniekiem 
par viņiem konfiscēto zemi bija jāsamaksā vēl nodeva – 60 rubļu par hektāru.8 
Šis lēmums attiecās ne tikai uz muižniekiem, bet arī uz bagātajiem latviešu 
saimniekiem, kurus jaunā vara nicīgi dēvēja par “pelēkajiem baroniem” jeb 
“pelēčiem”.

Minētie padomju varas soļi maz skāra bezzemniekus un pret padomju varu 
noskaņoja galvenokārt saimniekus, kuri 1919. gada sākumā laukos atradās 
ievērojamā mazākumā. Citādi bija ar lielinieku agrārās politikas galveno 
dokumentu – 1919. gada 1. martā Padomju valdības izdoto “Dekrētu par zemes 
nacionalizēšanu, lietošanu un pārvaldīšanu”. Tas paredzēja visas zemes un dabas 
bagātību nodošanu valsts rokās. Visi agrākie zemes īpašnieki vienā dienā kļuva 
par zemes nomniekiem. Turklāt zemes noma bija augsta – lielākoties tā svārstījās 
no 6 līdz 12 rubļiem par pūrvietu, bet dažviet varēja sasniegt pat 100 rubļu.9 
Satraukumu zemniekos radīja arī nomas līgumu īsie termiņi – tikai viens gads. 
Kas notiks pēc gada, nebija skaidrs. Padomju vara nedeva nekādas garantijas, 
vien P. Stučka solīja latviešu saimniekam, ka “šogad mēs viņam varam droši 
galvot, ka to, ko viņam pašam vajaga savam un ģimenes uzturam, neviens 
viņam neatņems”10.

Lielinieku apsēstība ar lielražošanu laukos izpaudās padomju saimniecību 
(dažkārt apzīmētas arī par “komūnām”) radīšanā. Tās izveidoja muižu centros 
un spēcīgāko saimniecību vietās. Īsā laikā lielinieku kontrolētajā Latvijas 
daļā izveidoja 239 padomju saimniecības. Padomju valdība tajās ieguldīja 
diezgan prāvus līdzekļus – aptuveni 10 miljonus rubļu.11 Padomju saimniecību 
veidošana bija patiesi vērienīgs projekts. Visā Krievijā, kur dekrētu par padomju 



96 jānis šiliņš

Padomju Latvijas valdības dekrēts par zemes nacionalizēšanu, lietošanu un 
pārvaldīšanu. 1919. gada 1. marts. LVVA, P-5. f., 1. apr., 1. l., 3. lp.
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saimniecību veidošanu izdeva tikai nedaudz ātrāk – 14. februārī, 1919. gadā 
izveidoja vien 2000 jaunu padomju saimniecību, tātad tikai desmit reizes vairāk 
nekā nelielajā Padomju Latvijas teritorijā.12

Padomju saimniecību ieviešana radīja lielu vilšanos laukos. Bezzemnieki 
un daļa sīko zemnieku bija cerējuši muižu zemes iegūt privātīpašumā. Šīs 
cerības nu bija izgaisušas. Daudziem nabadzīgajiem zemniekiem pat 
nācās šķirties no sava īpašuma un piespiedu kārtā stāties lauksaimniecības 
komūnā. Bezzemniekos īgnumu radīja arī liegums turēt dzīvo inventāru. 
Tiesa, daļa bezzemnieku zemi ieguva nomā, bet, kā jau minēts, par 
augstu nomas maksu un tikai uz gadu. Latvijas Komunistiskās partijas  
(tā LSD pārdēvēja 1919. g. martā) 6. kongresa 3. marta sēdē P. Stučka dekrētu 
par zemi komentēja šādi: “Mūsu ideāls nav atsevišķas komūnas, bet viena 
liela komūna, kas visu aptver. [..] Ja kur uz vietām būs tādi apstākļi, ka būs 
iespējams paņemt visu, mēs ņemsim visu.”13 Ne zemniekiem, ne bezzemniekiem 
tā nebija patīkama perspektīva. Nomas saimniecību saglabāšana acīmredzami 
bija tikai pagaidu piespiedu solis, līdz būtu iespējams visur ierīkot padomju 
saimniecības.14 Īsie nomas līgumi teorētiski pieļāva to veikt jau nākamajā gadā. 
Tādā gadījumā Latvija kļūtu par pirmo zemi vēsturē, kur notiktu vienlaidu 
kolektivizācija.

Vēlāk, jau pēc padomju varas sabrukuma Latvijā, daudzi lielinieku līderi, 
arī P.  Stučka, agrārā jautājuma risināšanu nosauca par sava režīma vienu 
no lielākajām kļūdām.15 Lieliniekiem gan nevarēja pārmest konsekvences 
trūkumu – viņi mērķtiecīgi īstenoja jau 1917. gada vidū noteiktos principus. 
Tomēr reformas īstenošanas laiks bija izvēlēts gaužām neveiksmīgi –  
1919. gada marta sākumā notika pretlieliniecisko spēku ofensīva Kurzemes 
frontē un zemniekos lielu neapmierinātību izraisīja armijas veiktās rekvizīcijas 
un masu mobilizācijas, kā arī sarkanais terors un padomju varas patvaļa. 
Radikālā agrārā reforma radīja tikai haosu laukos, traucējot pavasara darbu 
sākšanu un milzīgu neapmierinātību gan saimnieku, gan bezzemnieku vidū, 
kas pārauga pat bruņotos nemieros un partizānu kustībā. Padomju Latvijas 
armiju veidoja galvenokārt piespiedu kārtā mobilizētie zemnieki, kuru vēlme 
karot par lielinieku režīmu agrārās reformas rezultātā strauji izgaisa. Padomju 
režīmam brūkot, 1919. gada maija beigās un jūnija sākumā no šīs armijas 
dezertēja aptuveni 65 % karavīru.16
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latvijas pagaidu valdības agrārā politika

Latvijas Tautas padomes (LTP) politiskajā platformā agrārais jautājums 
nebija minēts. Politiskās partijas bija apņēmušās līdz Latvijas Satversmes 
sapulcei negrozīt pastāvošo sociālo iekārtu, kas nozīmēja arī atteikšanos no 
tūlītējiem radikāliem pārkārtojumiem laukos.17 Tiesa gan, sākotnēji šķita, ka 
tā ir tikai īslaicīga kavēšanās, jo Satversmes sapulces sasaukšana bija gaidāma 
tuvākajā laikā, iespējams, jau 1919. gada sākumā. Zināms, ka LTP otrās sesijas 
sākums, kuras galvenais uzdevums būtu Latvijas Satversmes sapulces projekta 
apspriešana, bija paredzēts 1919. gada 3. janvārī.18 Tas gan bija jāatliek uz 
vairākiem mēnešiem, jo šajā dienā Rīgu ieņēma Krievijas Sarkanā armija. Līdz ar 
to leģitimitātes trūkuma dēļ agrārā jautājuma risināšana ievērojami aizkavējās. 
Pagaidu valdība varēja pieņemt tikai pagaidu lēmumus, ar cerību, ka Satversmes 
sapulce vēlāk tos apstiprinās.

Kārļa Ulmaņa vadītās Latvijas Pagaidu valdības prioritāšu sarakstā agrārais 
jautājums bija minēts kā otrais tūlīt aiz pārtikas jautājuma risināšanas.19 Visas 
LTP sastāvā esošās politiskās partijas bija pārliecinātas, ka valdībai ir jāīsteno 
radikāla agrārā politika. Lielākās partijas – Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija (LSDSP) un Latviešu zemnieku savienība (LZS) – ieņēma 
diezgan līdzīgu nostāju zemes jautājumā. LSDSP Izpildkomitejas 1918. gada  
18. novembrī pieņemtajā politiskajā platformā partija pieprasīja baznīcas, 
klosteru un domēņu zemju nacionalizāciju, kā arī muižu zemju bezmaksas 
atsavināšanu, tūlīt apturot muižu pārdošanu, atdāvināšanu vai ieķīlāšanu.20

LZS, līdzīgi sociāldemokrātiem, savā agrārajā programmā, kas nebija 
mainījusies kopš 1917. gada, arī paredzēja lielo zemes īpašumu sadalīšanu, 
lai apgādātu bezzemniekus ar zemi.21 Galvenais LZS arguments par labu 
zemes sadalīšanai bija lauksaimniecības ražošanas efektivitātes palielināšana 
(sociāldemokrātiem – taisnīguma princips). Paradoksāli, ka arī lielinieki 
izmantoja šo pašu motīvu, tikai pretējam mērķim – privātīpašuma likvidācijai 
un valsts kolektīvo saimniecību veidošanai. Vēlākie notikumi apstiprināja, ka 
nevis lieliniekiem, bet LZS bijusi taisnība – sīkie privātīpašnieki saimniekoja 
daudz labāk nekā lielās valsts saimniecības.

LZS savā programmā bija apņēmusies izveidot zemes fondu, kurā ieskaitītu 
ne tikai valsts, bet arī privātās muižas, “kuru īpašnieki vai viņu priekšteči nav 
ieguvuši pirkšanas ceļā”. Tālāko zemes fonda palielināšanu bija paredzēts īstenot 
uz muižnieku rēķina, “valsts budžetu neapgrūtinot”. Precīza rīcības programma 
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gan netika minēta, norādot, ka par to lēmums jāpieņem Latvijas Satversmes 
sapulcei, bet vienlaikus ierosināja progresīvu zemes īpašuma un mantošanas 
nodokli.22 Tāpat LZS programma paredzēja tūlītēju valsts zemju un nepārdoto 
privāto muižu zemju sadalīšanu bezzemniekiem, kā arī brīvo zemju nodošanu 
bezzemniekiem, lai viņi ar valsts atbalstu varētu to apstrādāt.

Nekādus praktiskus soļus zemes jautājuma risināšanā Pagaidu valdība  
1918. gada beigās nepaspēja spert. Zemkopības ministrija darbu sāka tikai 
decembra otrajā pusē. Sākotnēji zemkopības ministra vietu amatu apvienošanas 
kārtībā ieņēma valdības galva K. Ulmanis. Tikai 21. decembrī šajā vietā stājās 
pirmais Pagaidu valdības zemkopības ministrs Jānis Goldmanis. Nenoliedzami, 
šāda izvēle norādīja uz vēlmi īstenot radikālus pārkārtojumus laukos.  
J. Goldmanis bija viens no latviešu strēlnieku bataljonu veidotājiem, bijušais 
Krievijas Valsts domes un Satversmes sapulces deputāts. Viņa lielo autoritāti 
latviešu vidū papildināja sīva vāciešu ienaidnieka slava. Reti kuram varēja būt 
ilūzijas, ka J. Goldmaņa vadībā Zemkopības ministrija varētu pieļaut vācbaltiešu 
muižu saglabāšanu.

Pēc Rīgas krišanas un Latvijas Pagaidu valdības ierašanās Liepājā  
1919. gada janvāra sākumā militārā un politiskā situācija bija kļuvusi kritiska. 
Pretlielinieciskie spēki nespēja apturēt Sarkanās armijas virzīšanos uz rietumiem, 
un valdība apsvēra iespēju pamest Latvijas teritoriju. 10. janvārī K. Ulmanis, 
K. Puriņš un J. Goldmanis devas uz Dāniju, bet pēc divām nedēļām ieradās 
Zviedrijā. Latviju pameta arī citi valdības locekļi un augstas amatpersonas.

Šajā pašā dienā laikraksts “Kurzemes Vārds” publicēja Pagaidu valdības 
rīkojumu, kurā paziņoja par nodomu steigšus apgādāt bezzemniekus ar zemi: 
“Pagaidu valdība tūlīt ar nākošo saimniecības gadu iesāks sadalīt šim nolūkam 
vajadzīgo zemi. Pagastu pašvaldības iestādes tiek uzaicinātas tūliņ nekavējoši 
un ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no šī rīkojuma izsludināšanas dienas sastādīt 
sarakstus ar bezzemniekiem, kuri vēlētos zemi iegūt. Jaunas saimniecības 
ierīkošanai valsts sniegs pabalstus, samērā ar valsts līdzekļiem.”23

Vai tas bija izmisuma solis vai dāsns atvadu žests, J. Goldmanim un 
K. Ulmanim dodoties uz ārzemēm? Jebkurā gadījumā tas bija novēlots rīkojums, 
ko tā laika apstākļos nebija ne mazāko cerību īstenot dzīvē. Pirms došanās uz 
Dāniju J. Goldmanis bija kļuvis par zemkopības ministru bez ministrijas. Visi 25 
Zemkopības ministrijas ierēdņi bija palikuši Rīgā. Liepājā tobrīd darbojās viens 
pats J. Goldmanis, jo pat viņa vietnieka posteni, ko ieņēma agronoms Augusts 
Kalniņš, 9. janvārī likvidēja.24 Līdz ar to, J. Goldmanim aizbraucot no Latvijas, 
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Liepājā nepalika nevienas atbildīgas amatpersonas, kas varētu mērķtiecīgi virzīt 
uz priekšu zemes dalīšanas jautājumu. Šādos apstākļos solījums bezzemniekus 
apgādāt ar zemi bija tikai deklaratīvs – nevienu praktisku soli tā īstenošanai 
Pagaidu valdība nebija spējīga spert.

Latvijas Pagaidu valdība varēja tikai nožēlot, ka šādu paziņojumu tā 
neizsludināja pusotru mēnesi agrāk. Tādā gadījumā, iespējams, Pagaidu valdībai 
nebūtu bijis jābēg no Rīgas un jāslēdz apkaunojošais 29. decembra līgums 
ar Vāciju. Šis līgums paredzēja Latvijas pavalstniecības piešķiršanu visiem 
ārzemniekiem, kuri cīnītos par Latvijas neatkarību vismaz četras nedēļas. 
Praksē tas nozīmēja ne tikai to, ka Latvijas pavalstniecību saņemtu liels skaits 
vācu karavīru, bet arī, ka viņi iegūtu zemes īpašumus Latvijā, ko tiem jau 
bija apsolījuši vācbaltu muižnieki. Tā bija arī lieliska iespēja legalizēties vācu 
kolonistiem, kuri Latvijā bija apmetušies pirms kara vai kara laikā. Viņiem 
vajadzēja nodienēt tikai četras nedēļas pretlielinieciskajos formējumos un 
saņemt Latvijas pavalstniecību. Šāda notikumu attīstība vēl vairāk palielinātu 
sociālo spriedzi laukos.

29. decembra līgums nesa Pagaidu valdībai ļoti nepatīkamas konsekvences. 
No LTP izstājās un atklātā opozīcijā pret Pagaidu valdību nostājās LSDSP. 
Valdībai nācās arī daudzkārt taisnoties ārzemju diplomātiem, ka tā nav devusi 
solījumus piešķirt zemi vācu karavīriem.25 Vēlāk šis līgums deva plašas politiskā 
manevra iespējas A. Niedras valdībai un Latvijas neatkarības pretiniekam 
ģenerālim R. fon der Golcam.

Latvijas Pagaidu valdības stāvoklis strauji mainījās februāra beigās, kad fronte 
Ventas krastos stabilizējās un valdības locekļi atgriezās Latvijā. Jautājums, kā 
un cik ātri tiks dalīta zeme, tobrīd bija kļuvis vēl aktuālāks nekā janvārī. Par 
to lielu interesi izrādīja mobilizētie karavīri. Februāra vidū Latviešu atsevišķā 
bataljona komandieris O. Kalpaks vērsās pie Apsardzības ministrijas, aicinot 
“dot iesauktiem tēvijas sargiem pārliecību, ka viņu dziņa pēc zemes tiks 
apmierināta, lūdzu attiecīgu Pagaidu valdības paskaidrojumu”26. 19. februārī 
Apsardzības ministrijas Mobilizācijas nodaļa informēja O. Kalpaku, ka  
1. februārī Zemes dalīšanas komisija apspriedusi jautājumu par karā kritušo 
ģimeņu un ievainoto kareivju apgādāšanu ar zemi, nolemjot zemes piešķiršanu 
sākt pavasarī.27

1919. gada februāra beigās, nedēļu pēc zemkopības ministra atgriešanās 
no Stokholmas, valdība izskatīja un pieņēma rīkojumu par bezzemnieku 
apgādāšanu ar zemi. Tā pirmo daļu valdība izskatīja un ar dažiem labojumiem 
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Latvijas Pagaidu valdības Apsardzības ministrijas Ģenerālštāba daļas Mobilizācijas 
nodaļas raksts Latviešu atsevišķā bataljona komandierim O. Kalpakam. Liepāja

1919. gada 19. februāris. LVVA, 1515. f., 1. apr., 1683. l., 5. lp.
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pieņēma 26. februārī, bet nākamajā dienā – otro daļu.28 Pagaidu valdības 
rīkojumu presē publicēja 1. martā, pāris dienu pirms pretlieliniecisko spēku 
ofensīvas sākuma Kurzemes frontē un vienlaikus ar Padomju valdības izdoto 
dekrētu par zemi.29 Drīz vien kļuva acīmredzams, ka K. Ulmaņa valdības agrārā 
politika ir daudz populārāka latviešu zemnieku un bezzemnieku vidū nekā  
P. Stučkas piedāvātā.

Atbilstoši minētajam rīkojumam zemi nomā (par zemes nodošanu 
privātīpašumā vēlāk lemtu Satversmes sapulce) saņēma bezzemnieki, kuri 
paši to spēja apstrādāt vai kuriem zemes bija pārāk maz. Priekšroka zemes 
saņemšanā bija bezzemniekiem vai viņu piederīgajiem, kuri ar ieročiem rokās 
cīnījās par Latvijas valsts neatkarību. Tātad ne vairs tikai kritušie vai ievainotie, 
bet visi karavīri vai viņu piederīgie varēja pretendēt uz zemi. Piešķiramās zemes 
apjoms bija atkarīgs no ģeogrāfiskā novietojuma un kvalitātes, nepārsniedzot 
22 ha uz vienu saimniecību.30

Valstij piederošo zemi apvienoja Valsts zemes fondā un tās sadalīšanu uzticēja 
jaunizveidotajai Latvijas Agrārpadomei un vietējām apriņķu agrārkomisijām. 
Agrārpadomes priekšsēdētāju iecēla zemkopības ministrs, un padomes sastāvā 
ietilpa finanšu, tieslietu, iekšlietu un apsardzības ministriju pārstāvji, vecākais 
valsts zemju inspektors un meliorācijas nodaļas pārzinis, kā arī pa vienam 
bezzemnieku un vienam zemes īpašnieku pārstāvim. Pēdējos bija jāievēl Rīgas, 
Rēzeknes un Jelgavas apriņķa apgrārkomisijām, bet, tā kā minētajos apriņķos 
agrārkomisijas vēl nebijas iespējams izveidot, tad pagaidām tos vēlēja Grobiņas 
apriņķa komisija. Agrārkomisijās vajadzēja būt zemkopības ministra ieceltam 
priekšsēdētājam, pārstāvjiem no finanšu un tieslietu ministrijām, apriņķa zemju 
inspektoram un mērniekam, kā arī diviem bezzemnieku un zemes īpašnieku 
pārstāvjiem.31

27. februāra rīkojums liecināja, ka Pagaidu valdība ir apņēmības pilna radikāli 
risināt zemes jautājumu vēl pirms Satversmes sapulces sanākšanas. Zīmīgi, 
ka šī rīkojuma saturs pilnībā sakrita ar LZS agrārās programmas pirmajiem 
punktiem, kurā valsts muižu sadalīšana bija minēta kā viens no pirmajiem 
speramajiem soļiem. Visiem, pat ja tie nebija tālāk lasījuši LZS programmu, bija 
skaidrs, ka bezzemnieku apgādāšanu ar zemi nav iespējams veikt, kā nākamajām 
neķeroties klāt privātajām muižu zemēm, kas pirms kara aizņēma gandrīz pusi 
lauksaimniecības zemju. Salīdzinājumam – valsts muižu platība nebija liela, tās 
aizņēma vien aptuveni 10 % zemes kopplatības.32



105karš par zemi: karojošo pušu agrārā politika latvijā 1919. gadā

Latvijas Pagaidu valdības rīkojums par bezzemnieku 
apgādāšanu ar zemi. Liepāja 1919. gada 27. februāris. 

LVVA, 1676. f., 1. apr., 75. l., 6. lp.
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1919. gada martā un aprīlī Zemkopības ministrija spēra daudzus soļus, 
lai dzīvē īstenotu minēto rīkojumu un gatavotos tālākiem pārkārtojumiem 
laukos. Iespējams, ka vācbaltiešiem daudz satraucošāks par valsts zemju 
dalīšanu bija Zemkopības ministrijas 28. februāra rīkojums muižniekiem un 
pagastu izpildkomitejām iesniegt ziņas par privāto muižu zemēm, kas palikušas 
neapstrādātas.33 To varēja uztvert kā pirmo soli privāto zemju pārdalīšanas 
virzienā, kā ieganstu minot muižnieku nespēju nodrošināt savu īpašumu 
apstrādāšanu. Neapstrādātu zemju tik tiešām bija daudz, jo muižas karā 
bija stipri cietušas, tām trūka strādnieku un brīvu līdzekļu. Muižu stāvokli 
apgrūtināja arī lēmums par nodokļu atvieglojumu atcelšanu, Pagaidu valdībai 
uzliekot muižām tos pašus maksājumus, ko pārējam pagastam.34

1919. gada 6. martā Pagaidu valdība deva rīkojumu par vācu okupācijas 
laikā slēgto nomas līgumu atcelšanu ar 1. aprīli, ja no bēgļu gaitām atgriezušies 
saimnieki to pieprasītu. Tas radīja lielu satraukumu gan vācu kolonistos, kuri 
bija ieradušies kara laikā un apmetušies uz bēgļu zemes, gan muižniekos, kuriem 
būtu jāatjauno pirmskara līgumi ar pārnākušajiem latviešu zemniekiem.35

22. martā par Agrārpadomes priekšsēdētāju zemkopības ministrs iecēla 
savu agrāko vietnieku un Valsts zemju un mežu departamenta priekšsēdētāju 
(no 20.  februāra) A. Kalniņu. Presē Agrārpadomes izveidošanu apzīmēja kā 
vienu no svarīgākajiem soļiem bezzemnieku apgādāšanā ar zemi. Vienlaikus 
ministrs nozīmēja agrārkomisiju vadītājus un valsts zemju inspektorus Grobiņas, 
Aizputes, Kuldīgas un Ventspils apriņķī.36

1919. gada 3. aprīlī J. Goldmanis apstiprināja apriņķu agrārkomisiju pagaidu 
instrukciju, bet 5. aprīlī – arī Agrārpadomes pagaidu instrukciju. Agrārkomisiju 
darbības instrukcijā bija noteikta prioritāte, kādā piešķirama zeme – vispirms 
bezzemniekiem kareivjiem ar inventāru, tad bezzemniekiem kareivjiem bez 
inventāra, pēc tam bezzemniekiem ar inventāru un visbeidzot bezzemniekiem 
bez inventāra. Turklāt karavīriem, kuri inventāra trūkuma dēļ nebūtu spējīgi jau 
1919. gada pavasarī sākt saimniekot, būtu jārezervē zeme tādās muižās, “kurās 
ir labi ievestas saimniecības”. Karavīra nāves gadījumā zemi saņemtu viens no 
viņa likumīgiem mantiniekiem.37

Lai varētu paātrināt bezzemnieku apgādāšanu ar zemi arī tajos apriņķos, 
kuros pašvaldības vēl nevarēja darboties normālos apstākļos, 1919. gada  
7. aprīlī Pagaidu valdība lēma atvieglot agrārkomisiju izveidošanas procesu, 
ļaujot to locekļus iecelt apriņķa priekšniekiem vai zemju inspektoriem.38 
Vienlaikus valdība meklēja veidus, kā palielināt bezzemniekiem iznomājamās 
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Latvijas Pagaidu valdības rīkojums par bijušās vācu okupācijas varas nomas līgumiem 
lauku saimniecībās. Liepāja 1919. gada 6. marts. LVVA, 1676. f., 1. apr., 76. l., 9. lp.

zemes platības. 11. aprīlī valdība atļāva bezzemniekiem un sīkajiem zemniekiem 
iznomāt kara laikā saimnieku pamestās saimniecības uz 1919.–1920. 
saimniecības gadu.39

No minētā redzams, ka Zemkopības ministrija ar lieliem soļiem virzījās uz 
bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. 27. februāra rīkojumā zemes dalīšanu solīja 
uzsākt Jurģos, t. i., 1919. gada 23. aprīlī. Līdz šim laikam valdība bija uzdevusi no 
bēgļu atstātajām saimniecībām izvākties arī vācu okupācijas laika nomniekiem.40 
Pagaidu valdības un agrāro pārkārtojumu pretiniekiem bija pienācis pēdējais 
laiks rīkoties.

Borkovska–Niedras kabineta politika

Jau 1919. gada 21. janvārī baltvācu Nacionālā komiteja iesniedza Pagaidu 
valdībai politiskās platformas projektu, uz kuras bāzes vēlējās vienoties 
ar latviešiem. Trīs no šīs programmas punktiem skāra zemes jautājumu. 
Baltvācieši akceptēja zemes fonda izveidošanu, bet aicināja apgādāt ar zemi 
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Latvijas Pagaidu valdības Zemkopības ministrijas paskaidrojums rīkojumam par 
bijušās vācu okupācijas varas nomas līgumiem lauku saimniecībās. Liepāja

1919. gada 28. marts. LVVA, 1676. f., 1. apr., 76. l., 11. lp.
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nevis bezzemniekus, bet sīkos un vidējos zemniekus. Komiteja prasīja arī fizisko 
un juridisko personu īpašuma neaizskaramību: “Atsavināšana atļaujama tikai 
vispārības interesēs pret pilnu atlīdzību.” Visbeidzot, baltvācieši prasīja sniegt 
iespēju “zemes aizstāvjiem” (Landesvērā tobrīd lielākā karavīru daļa bija vācieši 
un vācbaltieši) saņemt zemi.41 Pagaidu valdība šo piedāvājumu noraidīja.

Neapšaubāmi, vācbaltiešiem zemes jautājums bija ļoti svarīgs. Pagaidu 
valdības īstenotā agrārā politika J. Goldmaņa vadībā vēlāk kļuva par vienu no 
galvenajiem 16. aprīļa puča iemesliem. Bezzemnieku apgādāšana ar zemi un vācu 
karavīru ignorēšana apdraudēja daļas vācbaltu muižnieku auklētos kolonizācijas 
plānus, bet privātīpašuma garantijas bija nepieciešamas, lai nodrošinātos pret 
LZS un LSDSP programmās solītās muižu zemju atsavināšanas bez atlīdzības. 
Tiesa, vācbaltiešu programmu var vērtēt kā lielu piekāpšanos, ja salīdzinām 
to ar vācu okupācijas laiku. Kā redzēsim turpmāk, vācbaltieši bija gatavi iet 
pat vēl tālāk. Tomēr Pagaidu valdības politika zemes jautājumā bija nelokāma. 
Vācbaltieši maldīgi uzskatīja, ka pie tā vainīgs ir pretvāciski noskaņotais  
J. Goldmanis un daži citi “radikālākie” K. Ulmaņa valdības ministri.

1919. gada aprīļa vidū vācbaltiešiem pienāca laiks rīkoties. Militārā ziņā 
viņiem vēl arvien bija neapšaubāms pārsvars. Pēc martā gūtajām lielajām uzvarām 
Kurzemē un Zemgalē Landesvēra vienības bija atguvušās no zaudējumiem 
un pienācīgi atpūtušās. Kurzemi bija pārpludinājuši vācu brīvkorpusi, ko 
veidoja Pirmā pasaules kara veterāni laimes meklētāji. Vienlaikus, pateicoties 
Pagaidu valdības ministriju aktīvajai darbībai un mobilizācijām, nepārtraukti 
auga Pagaidu valdības autoritāte un militārais spēks. Pagaidu valdība varēja 
arī rēķināties ar Pirmajā pasaules karā uzvarējušo valstu atbalstu, bet Vācijas 
nākotni vajadzēja noteikt gaidāmajam miera līgumam.

Nedēļu pirms Jurģiem, 1919. gada 16. aprīlī, Liepājā notika bruņots 
apvērsums. Tā galvenais spēks bija Landesvēra trieciennodaļa, kurā vienkopus 
karoja vācbaltu muižnieku jaunākā paaudze. Sazvērnieku galvenās pretenzijas 
bija vērstas pret apsardzības ministra J. Zālīša un viņa ilggadējā līdzgaitnieka 
J. Goldmaņa darbību. Starp citu, J. Zālītim tika pārmests, ka mobilizācijas 
veicināšanai potenciālajiem karavīriem sola pēc lielinieku sakaušanas padzīt arī 
vāciešus un sadalīt viņu muižas latviešu starpā, dodot priekšroku karavīriem.42 

Maldīgais pieņēmums, ka atsevišķu personu nomaiņa valdības sastāvā varētu 
grozīt kopējo politiku, noveda sazvērniekus un aiz viņiem stāvošo vācbaltiešu 
muižniecību politiskā strupceļā. Ilgu laiku pat neatradās neviens, kurš vēlētos 
uzņemties jaunā kabineta veidošanu. Arī tad, kad tādi atradās – sākotnēji Oskars 
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Borkovskis, vēlāk Andrievs Niedra, viņi norobežojās no 16. aprīļa puča un to 
pat nosodīja.43

A. Niedras kabineta programma agrārajā jomā salīdzinājumā ar Latvijas 
Pagaidu vai P. Stučkas valdības politiku bija ļoti konservatīva. Tā gandrīz pilnībā 
atspoguļoja baltvācu Nacionālās komitejas programmā ietvertos punktus ar 
lielāku uzsvaru uz mazgruntniecības atbalstu. A. Niedra, balstoties uz 6. maijā 
parakstīto Latvijas Zemniecības un lielgruntniecības izlīgšanas komitejas 
vienošanos, deklarēja gan mazgruntniecības pielīdzināšanu lielgruntniecībai 
nodokļu un tiesību ziņā, gan daļas muižu zemju pārdošanu valstij sīkzemnieku 
un bezzemnieku apgādāšanai ar zemi. 6. maija deklarācija solīja iespēju 
bezzemniekiem ar valsts atbalstu iegūt zemes īpašumu. Vispirms tiktu sadalīta 
valstij piederošā, bet vēlāk – no muižniekiem par atlīdzību atsavinātā zeme.44 
Tātad A. Niedras kabinets, līdzīgi kā K. Ulmaņa vadītā valdība, runāja par 
bezzemnieku apgādāšanu ar zemi, par valsts zemes sadalīšanu un zemes fonda 
izveidošanu. 1919. gada 17. jūnijā “Latvijas Avīze” publicēja A. Niedras valdības 
prioritāšu sarakstu, no kurām kā trešā bija minēta “krietnāka bezzemnieku 
apgādāšana ar dzimtu zemēm”45. Tomēr neko vairāk vai mazāk ne viņš, ne 
vācbaltu muižnieki nevarēja solīt, jo agrārā jautājuma ignorēšana atsvešinātu 
A. Niedras valdību no latviešiem, bet lielāka piekāpšanās savukārt nebija 
pieņemama muižniekiem.

Bet vai A. Niedras valdības vārdi saskanēja ar darbiem? Viņa valdības, tiesa 
gan – īsās, darbības laikā nekas no deklarētā netika paveikts. Vēl vairāk, tūlīt 
pēc 16. aprīļa puča Kurzemē tika apturēta valsts muižu zemes dalīšana, kas jau 
bija uzsākta vairākos apriņķos. Piemēram, prese ziņoja par muižu dalīšanas 
apturēšanu Piltenē un Rucavas pagastā, kam sekojusi bezzemnieku patvaļīga 
rīcība.46 

A. Niedra varēja aizbildināties, ka bezzemnieku apgādāšanu ar zemi nevar vēl 
uzsākt, jo nav ievēlēta tautas pārstāvniecības institūcija, kas varētu lemt par tik 
svarīgu jautājumu. Šeit jāpaskaidro, ka A. Niedra savas valdības leģitimitāti bija 
iecerējis balstīt nevis Satversmes sapulcē, ko ievēlētu vispārējās vēlēšanās, bet 
uz Tautas vietnieku sapulces vēlēšanām, kam bija jānotiek 1919. gada 1. jūlijā. 
Šīs vēlēšanas nostiprinātu muižniecības politisko stāvokli, faktiski garantētu 
tās neaizskaramību, jo paredzēja vēlēšanas kūrijās. Muižnieki kā sociālā grupa 
sūtītu savus pārstāvjus uz jaunievēlēto parlamentu un piedalītos valsts dzīvē kā 
organizēts politisks spēks, kas ļautu nodrošināt savu īpašumu neaizskaramību 
vai vismaz noteikt ļoti augstas īpašumu atsavināšanas cenas.



111karš par zemi: karojošo pušu agrārā politika latvijā 1919. gadā

A. Niedras valdības pavēle. Rīga 1919. gada 12. jūnijs. 
LVVA, 3184. f., 1. apr., 33. l., 2. lp.



112 jānis šiliņš

Protams, būtu pārspīlēti teikt, ka A. Niedras valdība neko nedarīja agrārajā 
jomā. Tūlīt pēc Rīgas ieņemšanas valdība paziņoja par lielinieku organizēto 
padomju saimniecību likvidēšana un agrāko īpašnieku tiesību atjaunošanu 
no padomju varas atbrīvotajās teritorijās. Lielākie ieguvēji no šī lēmuma, 
neapšaubāmi, bija muižnieki, kam lielinieki īpašumus bija atņēmuši. Padomju 
saimniecību likvidēšana, kas galvenokārt bija ierīkotas muižās, kļuva par vienu 
no galvenajiem A. Niedras vadītās valdības Zemkopības ministrijas darbiem. 
Piemēram, 10. jūnija valdības sēdē zemkopības ministrs ziņoja par vienošanās 
komisiju sastāvu, kuras izveidoja padomju saimniecību ātrākai likvidēšanai.47 
Tomēr, kā redzēsim tālāk, padomju saimniecības A.  Niedras valdība tās 
kontrolētajā teritorijā nepaspēja likvidēt. 

Vēl viens aspekts, kas spilgti raksturoja A. Niedras politiku, bija atbilde 
uz ģenerāļa R. fon der Golca pieprasījumu jūnija sākumā dot skaidru atbildi 
par “vācu kareivju tiesībām iegūt zemes īpašumus Latvijā”48. Šāds jautājums  
A. Niedru nostādīja neērtā situācijā. No vienas puses, līgumā nekas nebija teikts 
par zemes piešķiršanu karavīriem un šādu garantiju došana saniknotu ne tikai 
latviešus, bet arī Antantes valstu pārstāvjus. Pēdējiem A. Niedra bija norādījis, ka 
valdība nav solījusi vācu karavīriem zemi.49 No otras puses, Vācijā brīvprātīgie 
tika vervēti ar zemes solījumiem, un uz savu tiesību nostiprināšanu cerēja arī 
Landesvērā un Dzelzsdivīzijā karojošie vācu kolonisti. Noraidošas atbildes 
gadījumā A. Niedra riskēja sanaidoties ar saviem galvenajiem atbalstītājiem.

Minēto jautājumu A. Niedras kabinets izskatīja 1919. gada 8. jūnija sēdē. 
Atbildi uz R. fon der Golca pieprasījumu uzdeva sagatavot zemkopības 
ministram Jānim Ansbergam. 9. jūnija sēdē J. Ansberga sagatavoto atbildi ar 
dažiem labojumiem pieņēma. 50 Valdība izlīdzējās ar izvairīgu atbildi, apstiprinot, 
ka 29. decembra līgumu tā uzskata par saistošu. Vienlaikus valdība norādīja uz 
16. maija sēdes lēmumu, ka pavalstniecības iegūšana nozīmē arī tiesības iegūt 
privātīpašumu. Tomēr karavīru gadījumā privātīpašuma iegādei jānotiek tādā 
pašā kārtībā kā pārējiem pilsoņiem.51 Tātad A. Niedras valdība nedeva solījumu 
piešķirt zemi vācu karavīriem, bet tas tai arī nebija jādod, jo šādu solījumu 
jau bija devuši muižnieki. Ņemot vērā A. Niedras valdības plānus nostiprināt 
muižnieku kā sociālas grupas politiskās, juridiskās un saimnieciskās tiesības un 
solījums ievērot 29. decembra līgumā paredzēto pavalstniecības piešķiršanu, 
bija skaidrs, ka vācu karavīri zemi agri vai vēlu saņemtu.

Cēsu kauju laikā, stāvoklim kļūstot kritiskam, A. Niedra deva vairākus 
mājienus par bezzemnieku drīzu apgādāšanu ar zemi. Līdzās jau minētajam 
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valdības prioritāšu uzskaitījumam 17. jūnijā, kur bezzemnieku apgādāšana ar 
zemi pat bija nostādīta augstāk par mazgruntniecības atbalstīšanu, valdības 
oficiozs “Latvijas Avīze” 22. jūnijā publicēja Latgales zemturu rezolūciju. Šajā 
rezolūcijā, ko bija pieņēmusi Latgales lielgruntniecības un mazgruntniecības 
savienība, bija izklāstīta agrārā jautājuma risināšanas programma, kas ietvēra 
bezzemnieku apgādāšanu ar zemi uz nomaksu ar valsts atbalstu. Tāpat rezolūcijā 
bija norādīts, ka valsts pamatam jābūt 5,5–18 hektāru lielām saimniecībām. 
Jaunu saimniecību ierīkošanai būtu jāizmanto valsts zeme un “vēlāk par patiesu 
vērtību atsavinājama zeme pakāpeniski no lielgruntniekiem”. Vienlaikus 
rezolūcija paredzēja, ka agrākajiem īpašniekiem jāatstāj muižas centrs ar ēkām 
un 150 hektāri zemes.52 Šāds piedāvājums varbūt būtu radis atsaucīgas ausis 
LTP vai Pagaidu valdības vidū 1919. gada janvārī, bet jūnijā situācija un spēku 
samēri jau bija pavisam citi.

Mēs varam tikai minēt, kā būtu attīstījusies A. Niedras valdības politika 
zemes sadalīšanas jautājumā, ja tā būtu uzvarējusi Cēsu kaujās. Skaidrs, ka par 
tirgus cenām tā zemi no muižniekiem varētu atļauties atpirkt tikai ļoti nelielos 
apmēros. Latviešu bezzemnieki zemes trūkumā tad varētu vainot valdību, nevis 
muižniekus. Līdzekļus zemes atpirkšanai A. Niedra varētu iegūt tikai aizdevuma 
formā no pašiem muižniekiem vai Vācijas valdības. Grūti iedomāties, kā šādā 
situācijā A. Niedra varētu pretoties vācu kolonizācijas plāniem Latvijā. Iespējams, 
ka viņa reformu rezultātā vācu muižnieku vara Latvijā tikai nostiprinātos, pat 
neraugoties uz formālo privilēģiju atcelšanu.

ziemeļlatvijas civilās pārvaldes politika un Cēsu kaujas

Latvijas Pagaidu valdībai lojālā Ziemeļlatvijas civilā pārvalde uz 16. aprīļa 
puču atbildēja ar politisku, bet vienlaikus tā laika apstākļos gluži simbolisku 
soli – lēmumu sekvestrēt vācu muižnieku īpašumus un tos ieskaitīt Valsts 
zemes fondā. No praktiskā viedokļa raugoties, Pagaidu valdības pilnvarnieka 
civillietās Ziemeļlatvijā inženiera Markusa Gailīša 21. aprīļa rīkojums nozīmēja, 
ka valsts rokās pārgāja dažas īpašnieku pamestas muižas Igaunijas armijas 
atbrīvotajos pierobežas pagastos. Tomēr šim lēmumam bija tālejošas sekas. 
Ar tā starpniecību visa vācu muižniecība bija padarīta kolektīvi atbildīga par  
16. aprīļa puču. Savukārt vācbaltiešu acīs Ziemeļlatvijas civilpārvalde un līdz 
ar to Pagaidu valdība kļuva par “lieliniekiem”, kas nerespektē privātīpašuma 
tiesības. Tādēļ 21. aprīļa rīkojums zināmā mērā ielika pamatu vēlākajām Cēsu 
kaujām – savu īpašumu atgūšana vai arī pasargāšana no nākotnē iespējamā 
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sekvestra kalpoja kā spēcīgs motīvs karagājienam uz Vidzemi, ko vajadzēja 
atbrīvot no igauņu “okupācijas”. 

Historiogrāfijā 21. aprīļa rīkojums ir ticis apzīmēts kā “politisks” un 
“pārsteidzīgs”.53 Šeit jāņem vērā, ka Ziemeļlatvijas civilpārvalde darbojās 
autonomi no Pagaidu valdības Liepājā – tai bija grūtības ar valdību sazināties, 
sevišķi pēc puča un valdības locekļu patveršanās uz kuģa “Saratov”. Taču 
līdzās bija Igaunija, kur jau februāra beigās tās Pagaidu valdība bija lēmusi 
par īpašnieku pamesto muižu pārņemšanu un iznomāšanu bezzemniekiem uz 
sešiem gadiem.54 Igaunijas zemkopības ministrs bija izsludinājis arī bruņniecības 
muižu pāriešanu valsts īpašumā.55 Latviešu karavīri karoja plecu pie pleca ar 
igauņiem, un civilpārvaldes lēmums kalpoja ne tikai viņu uzmundrināšanai, bet 
arī frontes pretējā pusē karojošo latviešu “sarkano” strēlnieku demoralizēšanai, 
kuru cerības iegūt “savu stūrīti zemes” lielinieku vara bija sagrāvusi.

Lai gan līdz 1919. gada maija beigām ierobežotā apjomā, Ziemeļlatvijas 
civilpārvalde centās aktīvi īstenot Pagaidu valdības uzsākto agrāro politiku. 
Agrārlietas Ziemeļvidzemē pārzināja agronoms Vilis Gulbis. Līdzīgi kā Kurzemes 
atbrīvotajā daļā, arī Ziemeļvidzemē izveidoja apriņķu agrārkomisijas, kas uzsāka 
valsts muižu un sekvestrēto īpašumu nodošanu nomā bezzemniekiem. Tas gan 
bija visai apgrūtinoši, jo frontes līnija bieži mainījās. Piemēram, maija sākumā 
Padomju Latvijas armija ieņēma Rūjienu un izpostīja vairākas muižas, aizvedot 
dzīvo inventāru. Tomēr, neraugoties uz frontes tuvumu, bezzemnieki izrādīja 
lielu interesi par zemes nomu.

Līdz 1919. gada jūnijam Vidzemē darbojās divas agrārkomisijas – agronoma 
H. Lāča vadītā Valkas apriņķa agrārkomisija un agronoma Pētera Murīša 
vadītā Valmieras agrārkomisija. Līdz aprīļa beigām Valkas komisija, kura 
darbojās tikai divos atbrīvotajos pagastos, bija pārņēmusi piecas pamestās 
muižas un jau uzsākusi bezzemnieku pieteikšanos muižu zemes rentēšanai.56 
Valmieras apriņķa agrārkomisija varēja darboties plašākos apmēros, jo šeit 
no lieliniekiem bija atbrīvoti septiņi pagasti. Maija sākumā pēc Rūjienas 
atgūšanas Valmieras agrārkomisija pārņēma vēl astoņas muižas un pusmuižas 
un 7.–8. maijā visu apriņķa valsts muižu zemi iznomāja bezzemniekiem.57 
Arī Valkas apriņķa agrārkomisija šajā pašā laikā iznomāja vairākas muižas, 
tiesa gan, galvenokārt sīkajiem zemniekiem, bet visos bija “manāma dzīva 
tiekšanās pēc sava zemes gabala iegūšanas”58. Līdz maija beigām Valkas apriņķī 
zemi saņēma 258 ģimenes (kopumā 7528 pūrvietas), bet Valmieras apriņķī –  
255 ģimenes (kopumā 8371 pūrvieta).59
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Pēc tam kad Landesvērs un Dzelzsdivīzija atbrīvoja Rīgu no lieliniekiem 
1919. gada 22. maijā un pēc dažām dienām ofensīvu dienvidu virzienā sāka arī 
Igaunijas armija un tās sastāvā esošais latviešu karaspēks, agrārais jautājums 
ieguva vēl lielāku politisku nozīmi. Visās atbrīvotajās teritorijās, kas nonāca 
Ziemeļlatvijas civilpārvaldes kontrolē, vācu muižas vai nu sekvestrēja atbilstoši 
21. aprīļa rīkojumam, vai tās pārņēma valsts, ja uz vietas nebija īpašnieku (tie 
bija aizbēguši vai arī gājuši bojā lielinieku represijās). Landesvērā karojošajiem 
muižniekiem, kas bija galvenais A. Niedras valdības balsts, šāda rīcība bija 
pilnīgi nepieņemama, it sevišķi tādēļ, ka agrāko īpašnieku mēģinājumi atgūt 
savas muižas neguva nekādus panākumus. Vēlāk ģenerālis E. Kalniņš rakstīja: 
“Īpašuma tiesību aizskaršana sacēla kājās Baltijas muižniekus, kuri dzina 
ārkārtīgu aģitāciju visā Eiropā pret Ziemeļlatvijā nodibināto kārtību, kvalificējot 
to kā lielniecisku.”60

A. Niedras valdībai un Landesvēram atlika tikai divas izvēles – vai nu turpināt 
vajāt lieliniekus un samierināties ar savu īpašumu zaudēšanu, vai arī sākt atklātu 
konfrontāciju ar K. Ulmaņa valdību un Igaunijas armiju. Situāciju vēl vairāk 
saasināja M. Gailīša 25. maija rīkojums, ar kuru A. Niedru un Jūliju Kupču  
(A. Niedras valdības izglītības ministrs) nosauca par sazvērniekiem pret LTP 
un Pagaidu valdību. Līdzīgi 16. aprīļa pučā apvainotajiem, arī viņu kustamos 
un nekustamos īpašumus un kapitālus Ziemeļlatvijas civilpārvalde sekvestrēja.61 
A. Niedra savās atmiņās raksta, ka sekvestrs skāra arī kara ministra Teodora 
Vankina īpašumus Liezērē un Gravā. Valmieras pulka karavīri esot izlaupījuši  
A. Niedras mājokli un izdzinuši no mājas viņa māsu, kuru pat gribējuši nošaut.62

Runājot par Cēsu kauju cēloņiem, historiogrāfijā parasti tiek norādīts uz 
starptautisko stāvokli, vācu koloniālajiem plāniem vai centieniem iznīcināt 
jaunās nacionālās valstis, lai atjaunotu vācu hegemoniju Baltijā. Agrārais 
jautājums bieži netiek pieminēts, lai gan tieši tas daudziem vācbaltiešiem un arī 
A. Niedram un viņa kabineta locekļiem bija kļuvis par gluži personīgu motīvu 
karagājienam uz Ziemeļvidzemi. Ā. Puriņš norāda, ka uzsāktā agrārreforma 
kļuva par vienu no galvenajiem Cēsu kauju cēloņiem.63 Tādēļ varam teikt, ka 
Cēsu kaujās izšķīrās ne tikai neatkarīgas Latvijas pastāvēšana, bet arī Latvijas 
agrārā nākotne.

pagaidu valdības politika 1919. gada otrajā pusē

Pēc Cēsu kauju noslēguma un Pagaidu valdības darbības atjaunošanas Rīgā 
agrāros pārkārtojumus turpināja īstenot galvenokārt Vidzemē. Vācu karaspēka 



118 jānis šiliņš

Zemkopības ministra pagaidu instrukcija Latvijas Agrārpadomei. Liepāja  
1919. gada 5. aprīlis. LVVA, 1676. f., 1. apr., 76. l., 16. lp.



119karš par zemi: karojošo pušu agrārā politika latvijā 1919. gadā



120 jānis šiliņš

atteikšanās pamest Kurzemi un Zemgali kavēja Pagaidu valdības iespējas aktīvi 
darboties šajos Latvijas novados. 1919. gada vasarā agrārlietas Vidzemē pārzināja 
Galvenā rekvizīciju un agrārlietu komisija (Valmierā). 

1919. gada vasarā Latvijas valdībai igauņu un latviešu karaspēka atbrīvotajās 
teritorijās vispirms vajadzēja tikt galā ar lielinieku atstāto mantojumu.  
1919. gada 22. jūnija Valmieras agrārkomisijas sēdē darbinieki ziņoja, ka gandrīz 
visas muižu zemes ir apsētas, izņemot tās, kur lielinieki ir aizdzinuši zirgus. Pēc 
lielinieku aiziešanas arī muižu finansiālais stāvoklis bija slikts. Nebija līdzekļu 
pat muižu pārvaldnieku algām. Algu jautājumu risināja, pārdodot muižās 
atrodamos materiālus, piemēram, malku. Vissmagākā situācija bija muižās, 
kurās lielinieki bija ierīkojuši padomju saimniecības. Tur liela daļa zemes 
platību nemaz nebija apsēta.64 Tādēļ padomju saimniecību likvidēšana kļuva par 
vienu no pirmajiem paveicamajiem darbiem. Piemēram, Rīgas apriņķī tā sākās  
1919. gada jūlija otrajā pusē, jo A. Niedras valdība to nebija paspējusi izdarīt.65 
Lielas pūles komisija veltīja arī saimnieku un lielinieku laika rentnieku konfliktu 
atrisināšanai.66 Turīgākās lauku saimniecības lielinieki bija nacionalizējuši un 
sadalījuši nomniekiem. Tagad nomnieki nevēlējās atsacīties no savām nomas 
tiesībām, jo bija par tām jau samaksājuši lielas naudas summas.

1919. gada 20. jūlijā Cēsīs notika Ziemeļlatvijas agrārā un apgādības resora 
darbinieku sapulce, kurā izvērtēja paveikto un nākotnē vēl darāmo. Tobrīd 
nomas līgumi ar bezzemniekiem par muižu zemes izmantošanu bija noslēgti 
tikai Valkas un Valmieras apriņķī. Frontes tuvuma dēļ tie bija salīdzinoši lēti 
līgumi – vien 10–15 markas (5–7,5 rubļi) par pūrvietu. Nomas līgumu slēgšana 
jūlija otrajā pusē bija sākta arī Alūksnes un Gulbenes apriņķī. Cēsu apriņķī 
līgumi bija sagatavoti, un tos bija plānots sākt slēgt jūlija beigās. Rīgas apriņķī 
nomas līgumu slēgšana vēl nebija pat sākta. Jaunos līgumus slēdza par augstāku 
nomas maksu – pat līdz 20 markām (10 rubļiem) par pūrvietu, kas gan bija 
zemāka summa nekā lielinieku laikā.67

Jāpiemin vēl divi satraucoši aspekti, ko aplūkoja minētajā sapulcē. Pirmais 
bija sūdzības par igauņu armijas izturēšanos – Igaunijas 6. kājnieku pulks bija 
aizvedis no Vidzemes muižām daudz mantu, produktu un materiālu. Laupīšanas 
pieņēmušas tādus apmērus, ka sapulce konstatēja: “Vispārīgi var teikt, ka igauņi 
muižas ir izpostījuši daudz vairāk nekā lielinieki.”68

Otrs aspekts bija bijušo muižu īpašnieku centieni atgūt savas tiesības. 
Valmieras apriņķī līdz 20. jūlijam gan tikai divi cilvēki bija pieprasījuši atdot 
viņiem to muižas. Sapulces lēmums šajā jautājumā bija kategorisks: “Nerunājot 
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par muižu un vispār agrārjautājuma politisko pusi, ko izšķirs tikai Latvijas 
Satversmes sapulce, sapulce atrod par pilnīgi neiespējamu tekošā gadā nodot 
muižu īpašniekiem muižas, kuras šinī saimniecības gadā ir ņemtas agrārkomisiju 
vai pagastvalžu pārzināšanā.”69 

Muižu atdošana tik tiešām bija problemātiska. Pirmkārt, muižu zemi valsts 
jau daudzviet bija paspējusi iznomāt uz gadu. Otrkārt, pastāvēja šaubas, ka karā 
izputinātajiem muižniekiem varētu būt pietiekami daudz brīvu līdzekļu, lai 
atjaunotu efektīvu ražošanu. Treškārt, muižnieku atgriešanās saasinātu attiecības 
lauku iedzīvotāju starpā un ievērojami samazinātu valdības popularitāti: “[..] 
vietējās iestādes pret muižu atdošanu pa lielākai daļai izturējās noraidoši, jo 
lauku iedzīvotājos tas varēja atstāt nepatīkamo iespaidu, ka atgriežas muižnieku 
vara.” Turklāt pārskatāmā nākotnē bija gaidāmas Satversmes sapulces vēlēšanas, 
kas galīgi atrisinātu agrāro jautājumu. Rezultātā līdz 1920. gada pavasarim 
agrākajiem īpašniekiem nodeva tikai desmit muižu, no kurām pilnā sastāvā 
tikai piecas.70

Pēc valdības atgriešanās Rīgā tā spēra vairākus soļus zemes jautājuma 
sakārtošanai. Ministru kabinets 1919. gada 5. augustā izdeva rīkojumu, kas 
paredzēja visu vācu okupācijas un padomju valdības rīkojumu atcelšanu un 
īpašumtiesību atjaunošanu ar piezīmi, ka “rīkojumi par nekustamu īpašumu 
un lauksaimniecības inventāra pārņemšanu valsts pārvaldīšanā paliek spēkā 
līdz turpmākam rīkojumam”. Šo rīkojumu vēlāk, septembrī, kā “Noteikumus 
par steidzamu agrārlietu nokārtošanu” apstiprināja arī LTP.71 1919. gada  
8. augustā valdība izdeva “Instrukciju par valsts zemju pārvaldīšanu apriņķos”, 
nosakot agrārkomisiju funkcijas un reglamentējot zemju inspektoru darbību. 
Instrukcija paredzēja apriņķus sadalīt sīkāk agrārlietu rajonos (vēlākie valsts 
zemju rajoni).72

Agrārkomisiju kapacitāte nebija pietiekama, lai ātri sadalītu muižu zemi. 
Komisiju struktūra bija smagnēja, ar pārāk plašu sastāvu, kas kavēja to 
izveidošanu un darbības uzsākšanu.73 Pat tur, kur agrārkomisijas darbojās, muižu 
dalīšanu kavēja apstāklis, ka to galvenais uzdevums bija panākt jaunsaimniecību 
maksimālu ražošanas efektivitāti. Muižas vispirms bija jāapseko, lai noteiktu 
to tehnisko stāvokli, meliorācijas iespējas, noskaidrotu zemnieku savstarpējās 
attiecības u.c. jautājumus. Ātri ievākt un pārbaudīt šīs ziņas nebija iespējams.

1919. gada septembra beigās Meliorācijas pārvaldes priekšnieks zemkopības 
ministra uzdevumā Vidzemē apsekoja 12 valsts pārņemtas muižas, lai sāktu to 
sadalīšanu un iznomāšanu. Vairākās muižās viņš konstatēja sarežģītas attiecības 
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starp agrākajiem īpašniekiem vai pārvaldniekiem un zemniekiem. Piemēram, 
par stāvokli Pabažu un Lenckules muižā viņš raksta: “rentnieki [..] katrs pie 
sava zemes gabala ir pieraduši, cik novēroju, – apstrādāt to pašu zemi priekš 
bar[ona] Mengdena nekad nebūtu ar mieru, tā ka pēdējam savu saimniekošanu 
vajadzētu iesākt ar tagadējo rentnieku padzīšanu, kas savukārt radītu nemieru 
visā apkārtnē.”74 Attiecībā uz vairākām muižām, kas bija uzturētas labā stāvoklī, 
Meliorācijas pārvaldes priekšnieks ieteica izdalīt muižas centrus un tos izveidot 
kā paraugsaimniecības, atstājot esošos pārvaldniekus.

Īsi pirms bermontiādes sākuma, 1919. gada septembrī, jau 13 Latvijas 
apriņķos bija izveidotas agrārās komisijas un iecelti zemju inspektori. Atsevišķs 
inspektors pārraudzīja arī Latgali, kuras atbrīvošana no lieliniekiem vēl bija 
tikai gaidāma.75 Pavisam 1919. gadā valsts noslēdza 3264 nomas līgumus ar 
bezzemniekiem, no tiem Rīgas apriņķī 290, Cēsu apriņķī 1620, Valmieras 
apriņķī 629, Valkas apriņķī 185, Bauskas apriņķī 42, Jaunjelgavas apriņķī 372 
un Latgalē 126 līgumus.76

Latvijas Pagaidu valdība uz P. Bermonta armijas uzbrukumu Rīgai 1919. gada 
oktobra sākumā reaģēja līdzīgi, kā to bija darījusi Ziemeļlatvijas civilpārvalde, 
atbildot uz 16. aprīļa puču. 1919. gada 15. oktobrī Pagaidu valdība izdeva 
rīkojumu, ar kuru “visi tie Latvijas pilsoņi, kuri ņem dalību Golca-Bermonta 
noziedzīgā uzbrukumā Latvijas valstij vai arī citādi pabalsta Golca-Bermonta 
nodomus, [..] izsludināti par valsts nodevējiem, un viņu īpašumus sekvestrēs.”77

Šo dokumentu 1919. gada 4. novembrī papildināja iekšlietu ministra 
rīkojums, kurā bija uzskaitīti 13 valsts nodevēju vārdi un paziņots par viņu 
īpašumu konfiskāciju.78 Zīmīgi, ka A. Niedra un J. Kupčs jau otro reizi pusgada 
laikā bija izpelnījušies šādu “godu”. Sarakstā bija minēti arī citi agrākās A. Niedras 
valdības locekļi, kuri 1919. gada rudenī aktīvi sadarbojās ar P. Bermontu un viņa 
administrāciju. Vēlāk sekoja vēl vairāki rīkojumi par īpašumu sekvestrēšanu. 
Piemēram, 1919. gada 19. decembrī iekšlietu ministrs deva rīkojumu par vēl  
36 personu īpašumu sekvestrēšanu.79 Līdz 1920. gada vasarai sekvestru uzlika 
120 personām, konfiscējot 98 īpašumus (muižas, lauku mājas, pilsētu namus), 
no tiem 43 bija muižas. Lielākā daļa sekvestrēto muižu atradās Kurzemē – 
astoņas Jelgavas apriņķī, sešas Talsu apriņķī, piecas Tukuma un Kuldīgas apriņķī 
utt. Tiesa gan, iecerēto likumu par īpašuma konfiskāciju visām personām, kas 
piedalījušās P. Bermonta avantūrā, tā arī nepieņēma.80

Pēc uzvaras pār P. Bermonta armiju visa Kurzeme un Zemgale nonāca 
Pagaidu valdības kontrolē. Beidzot arī šajos novados varēja sākt īstenot dzīvē 
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agrāros pārkārtojumus, kas jau pilnā sparā ritēja Vidzemē. Tūlīt pēc Kurzemes 
atbrīvošanas Zemkopības ministrijas ierēdņi apsekoja valsts muižas un pamestos 
privātos īpašumus. Pēc P. Bermonta armijas atkāpšanās daudzi muižu īpašnieki 
bija aizbēguši, pametot muižas likteņa varā. Tās savā pārziņā pagaidām ņēma 
pagastu valdes, jo Zemkopības ministrijai trūka ierēdņu plašo īpašumu tūlītējai 
pārņemšanai.81 Jāpiezīmē, ka valsts pārņemto muižu īpašnieku ģimenēm bija 
ļauts saņemt pārtiku un, ja attiecīgajā muižā bija malka, tad arī to.82

Mērniecības un kultūrtehniskās nodaļas vadītāja A. Kiršteina 1919. gada 
26. novembra ziņojums sniedz spilgtu ieskatu tā laika situācijā Kurzemes laukos. 
Viņš bija apsekojis zemes īpašumus Dobeles, Grobiņas, Aizputes un Ventspils 
apriņķī, lai noskaidrotu veicamos darbus pirms to sadalīšanas bezzemniekiem.83 
Muižu stāvoklis kopumā bija slikts, tikai dažviet viņš ierosināja atdalīt muižu 
centrus un izveidot paraugsaimniecības. Muižu zeme lielākoties jau bija 
iznomāta bezzemniekiem. 

Neraugoties uz visām grūtībām, bezzemnieku noskaņojums bija ļoti labs: 
“Bez izņēmuma visi rentnieki grib iepirkt zemi par dzimtu, ar normu 40–45 
pūrvietas uz ģimeni vispār ir apmierināti visi. [..] Vispārīgais rentnieku gara 
stāvoklis ir možs, visi gaida dalīšanu un brīdi, kad zemes stūrīti varēs saukt par 
savu. Strādāts tiek ļoti daudz, un no zemes dalīšanas nākotnē var cerēt vislabākos 
panākumus. [..] Valsts pabalstu ēku uzbūves ziņā gaida visi, bet saprot, ka 
pašureiz valdībai vistuvākā nākotnē to nebūs iespējams dot.”84

Zemkopības ministrijas Zemju departaments 1919. gada beigās saņēma 
ļoti daudz sūdzību par ierēdņu gausu rīcību pamesto muižu pārņemšanā.85 
Ministrija centās darīt visu iespējamo, lai paātrinātu šo procesu, jo bez tā nebija 
iespējama zemes dalīšana. To gan kavēja dažādas tehniskas problēmas – zemes 
mērīšana, karšu sastādīšana u.c. Meliorācijas pārvaldē trūka darbinieku – 
mērnieku un tehniķu skaits bija tikai trešā daļa no nepieciešamā, turklāt viņu 
iespējas strādāt “uz vietas” bija ļoti ierobežotas. Rezultātā līdz gada beigām bija 
paredzama tikai 1000 jaunu saimniecību iekārtošana, lai gan plānā bija noteikti 
10 000 saimniecību.86 Tomēr, neraugoties uz visiem šķēršļiem, darbs ritēja uz 
priekšu. 1919. gada decembrī Latvijā jau bija organizēti 50 agrārie rajoni – vidēji 
trīs rajoni katrā apriņķī. 1920. gada 1. janvārī, īsi pirms Latgales atbrīvošanas 
sākuma, valsts savās rokās jau bija pārņēmusi 313 muižas. Absolūti lielākā daļa 
no tām atradās Vidzemē (278), daudz mazāk – Kurzemē un Zemgalē (pa 16), 
bet Latgalē valsts bija pārņēmusi tikai trīs muižas.87
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Vēlmei pēc iespējas ātrāk sadalīt zemi, protams, bija ne tikai ekonomiski 
(panākt pēc iespējas lielāku zemes platību apstrādāšanu) vai militāri (valsts 
muižu ražu nodeva armijas apgādei), bet arī politiski iemesli. Iespējams, 
svarīgākais A. Kiršteina novērojums Kurzemes ceļojuma laikā bija, ka “par 
lieliniekiem un komunismu neviens dzirdēt negrib. Pagaidu valdība un viņas 
aģenti ir populāri.”88 Tātad nepilna gada laikā bezzemnieku noskaņojums bija 
pilnībā mainījies. Komunisma sapnis Latvijas laukos bija izsapņots.

Nobeigums

Neatkarības kara laikā katrs politiskais režīms Latvijas teritorijā īstenoja 
atšķirīgu agrāro politiku. Tā atspoguļoja ne tikai ieskatus, kā būtu organizējama 
efektīvāka lauksaimnieciskā ražošana, bet arī katra politiskā spēka nestās vērtības 
un pasaules uzskatu. Lielinieku politikas centrā atradās idejas par visas ražošanas 
centralizāciju un valstiskošanu, kā arī priekšstats par šķiru cīņu. Viņu apsēstība 
ar savu ideoloģizēto teoriju maksimāli ātru ieviešanu dzīvē atsvešināja lieliniekus 
gan no pašpasludinātajiem pretiniekiem – vācu muižniekiem un latviešu 
saimniekiem, gan no sākotnēji viņiem simpatizējošajiem bezzemniekiem. 
Eksperiments ar teroru pret turīgajiem zemniekiem, visas zemes nacionalizāciju 
un padomju saimniecību plašu organizēšanu izgāzās un lielā mērā sagrāva 
Padomju Latvijas pamatus. Neraugoties uz to, ka lielinieku piedāvātā agrārā 
programma bija visskaidrākā, visdetalizētāk izstrādātā un mērķtiecīgāk īstenotā, 
tā beidzās ar pilnīgu fiasko.

A. Niedras valdības radikālisms un avantūrisms bija meklējams gluži pretējā 
virzienā – mēģinājumos saglabāt nesaglabājamo. Pirmskara zemes īpašnieku 
struktūra bija anahroniska, to varēja saglabāt tikai ar terora palīdzību. Sapņi par 
muižniecības un mazgruntniecības brīvu konkurenci atgādināja ne tik daudz 
liberālismu, kā lielinieku sludināto šķiru cīņu vieglā formā. Mazgruntniekiem, 
pēc A. Niedras uzskatiem, agri vai vēlu būtu jāizkonkurē muižnieki, bet, kādā 
veidā, cik ātri un par kādu cenu tas varētu notikt, bija tikpat neskaidrs kā 
lielinieku sludinātā komunisma atnākšana. Paradoksāli, ka, līdzīgi lieliniekiem, 
arī A. Niedras pasaules uzskatā svarīgu vietu ieņēma priekšstats par šķirām un 
šķiru cīņu. Tikai pretinieks bija cits – bezzemnieki un strādnieki, kurus viegli 
varēja aplipināt sociālisma “bacilis”. Tādēļ pagaidu sadarbība pilsoniskajām 
aprindām un mazgruntniekiem (turīgajiem saimniekiem) bija jāmeklē ar 
lielgruntniecību (muižniekiem). Praksē gan izrādījās, ka saimniekiem ir daudz 
vairāk kopīga ar bezzemniekiem nekā ar muižniekiem.
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K. Ulmaņa vadītās Pagaidu valdības agrārā programma izrādījās radikāla, 
bet vismazāk avantūristiska. Tā balstījās uz stāvokļa pareizu novērtējumu. 
Muižu īpašumi bija jāsadala un bezzemnieki bija jāapgādā ar zemi, pat 
ja tas nozīmētu konfliktu ar muižniekiem. Vienīgie strīdi varēja būt par 
jaunsaimniecību lielumu un to, vai agrākajiem zemes īpašniekiem jāmaksā 
simboliska kompensācija. Zemes atpirkšana no muižniekiem par tirgus cenām 
nebija iedomājama karā izpostītā valstī. Arī zemniekiem, kuri simt gadu laikā 
kopš dzimtbūšanas atcelšanas bija piedzīvojuši nepārtrauktu saimniecisku un 
politisku diskrimināciju, doma par nepieciešamību atpirkt muižu zemi nevarēja 
būt pieņemama. Muižnieki jau bija saņēmuši milzu summas no zemniekiem 
par iepirkto zemi 19. gs. beigās. Turklāt, ja muižnieki nevēlējās pārdot savu 
zemi pirms kara, kāpēc lai viņi to labprātīgi darītu pēc kara? Igaunija pirmā gāja 
muižu sadalīšanas ceļu un darīja to ļoti strauji. Iespējams, ka, tieši pateicoties 
aktīvajiem soļiem agrārajā politikā, tā savu neatkarību spēja izcīnīt ātrāk un ar 
mazākiem iekšējiem satricinājumiem. 

Latvijas Pagaidu valdībai svešs bija P. Stučkas un A. Niedras sludinātais 
šķiru cīņas princips. Tā vietā tika runāts par universālām vērtībām – tautu 
pašnoteikšanās un demokrātisku vēlēšanu principu, etnisku un sociālu 
saprašanos. Tās bija vērtības, uz kuru pamata varēja pastāvēt moderna 
valsts. Muižnieki, kas gadsimtiem ilgi bija baudījuši privilēģijas, šajā situācijā 
neizbēgami kļuva par zaudētājiem. Viņu mazskaitlīgums spieda tos pretoties 
proporcionālu vēlēšanu principam. Etniska un sociāla saprašanās ar latviešu 
bezzemniekiem varēja būt iespējama, tikai atsakoties no visām privilēģijām un 
pretenzijām uz kādu īpašu statusu. Ne visiem muižniekiem tas bija pa prātam. 
Lielā mērā šo strīdu izšķīra Cēsu kaujas, bet izlīgumu izdevās rast kopīgā 
cīņā pret lieliniekiem. Iespējams, ka K. Ulmaņa valdības īstenotā politika bija 
radikāla, sevišķi Ziemeļvidzemē, bet tā vēlāk rada apstiprinājumu Satversmes 
sapulces un pirmo Latvijas Saeimu īstenotajā Agrārajā reformā.
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Jānis Šiliņš

the war for laNd: the agrariaN poliCies of 
 the warriNg sides iN latvia, 1919

The article examines the agrarian policies implemented by the governments 
of Kārlis Ulmanis, Pēteris Stučka and Andrievs Niedra during the time of the 
Latvian War of Independence (1918–1920). The agrarian policies of the warring 
sides largely determined the outcome of the war, having a significant impact on 
the mood of the population and their attitude towards each of the political forces. 
The greatest challenge in the agrarian sphere in Latvia was undoubtedly the great 
number of landless peasants. At the beginning of the 20th century approximately 
three-quarters of the people engaged in agriculture in the provinces of Courland 
and Livland were landless peasants. In Livland in 1917 they numbered 250,000. The 
great number of landless peasants in Latvia was a consequence of a disproportion 
in the structure of land ownership: approximately half of all land belonged to the 
nobility.
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The policy implemented by the Soviet Government and the Commissariat 
of Agriculture in Latvia in early 1919 represented a direct continuation of the 
changes interrupted in February 1918 (nationalisation of land, confiscation of the 
estates). The ‘Decree on nationalisation, utilisation and tenure of land’, issued on 
1 March 1919, envisaged the transfer of all land and natural resources to the state. 
In a single day, all of the erstwhile owners of land became tenants. In a short space 
of time, 239 Soviet farms were established in the part of Latvia under Bolshevik 
control. The creation of Soviet farms was a source of great disappointment to 
rural people. The landless peasants and some of the smallholders had hoped to 
obtain the land of the estates as private property. Later, already after the collapse 
of Soviet rule in Latvia, many of the Bolshevik leaders described the approach to 
the agrarian question as one of the biggest mistakes of their regime.

In the list of priorities of the Latvian Provisional Government headed by Kārlis 
Ulmanis the agrarian question was mentioned as second, right after the issue of 
food. All the major political parties were convinced that the government had to 
follow a radical agrarian policy: confiscating the estates and dividing them among 
the landless peasants. On 27 February 1919 the government discussed and adopted 
an instruction on the provision of land to the landless peasantry. This envisaged 
the subdivision of the land of state-held estates among the landless peasantry. 
In March and April 1919 the Ministry of Agriculture took a series of steps to 
implement this instruction and prepare for further changes in the countryside. 
However, implementation of these had to be postponed for several months 
because of the coup supported by the Baltic German nobility on 16 April 1919.

The policy of the pro-German government of Andrievs Niedra in the agrarian 
sphere, compared with the policies of the Latvian Provisional Government and 
the government of Pēteris Stučka, was very conservative. It was oriented towards 
maintaining the nobility as a social group, also ensuring its political rights. After 
the coup of 16 April, the subdivision of state-held estates in Courland, already 
begun in several counties, was halted. Niedra declared the intention to divide up 
state land to the landless peasantry, but did not take any practical steps in this 
direction.

After the coup of 16 April, in northern Latvia, which had been liberated 
from Bolshevik control by the Estonian Army, and where there was also a civil 
administration of the Latvian Provisional Government, the property of those 
nobles blamed for participation in the coup was confiscated. Later, the property 



130 jānis šiliņš

of Niedra and the members of his government was also confiscated. The state also 
took over all the estates abandoned by their owners and divided them among the 
landless peasants, leasing them out. The policy of the Provisional Government 
was greatly welcomed by the peasants and landless peasantry. The agrarian 
policy followed by the Ulmanis government, which contributed significantly to 
victory in the War of Independence, was subsequently approved by the Latvian 
Constitutional Assembly.

Keywords: Latvian War of Independence, agrarian policy, agrarian reform.
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