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Zaudētie 450 000 dolāru: 
latvijas valdības neveiksmīgais 

darījums ar firmu “u.s.a. international 
Corporation” 1920. gadā

Raksts balstīts galvenokārt uz Latvijas un ASV arhīvu materiāliem un atspoguļo 1920. gada pavasarī 
realizētā Latvijas valdības un nelielas ASV firmas darījuma gaitu, kurā augstu amatpersonu pieredzes 
trūkuma dēļ Latvijas valsts neatgriezeniski zaudēja 450 000 dolāru. Tajā aprakstīti arī mēģinājumi 
panākt zaudētās naudas summas vai tās daļas atgūšanu Latvijā un ASV, kā arī īsumā parādīti notikušā 
cēloņi un sekas. Raksta pielikumā publicēts 1924. gada janvāra Tiesas palātas Teodora Hermanovska 
prāvas slēdziens, kas detalizētāk atspoguļo notikušā apstākļus.
Atslēgvārdi: Pagaidu valdība, ekonomiskā situācija, dzelzceļi, Latvijas un ASV attiecības.

1918.–1920. gadā, veidojoties Latvijas valstij, viens no svarīgākajiem un 
sarežģītākajiem valdības uzdevumiem bija karadarbības izraisīto procesu 
gandrīz pilnībā izpostītās saimnieciskās dzīves, kā ar to cieši saistītās satiksmes 
infrastruktūras atjaunošana un noregulēšana. Valdībai bija jāsaskaras ar 
neaptveramām grūtībām, ko izraisīja gan postījumi, atbalsta trūkums vēl 
starptautiski neatzītai un ļoti nedrošā politiski militārā situācijā esošai valstij no 
ārienes, gan arī daudzos gadījumos faktiski katastrofālais atbilstošu speciālistu 
trūkums daudzās nozarēs, kuru pārvaldība un sakārtošana bija jāveic lielā mērā 
no nulles. Tāpēc gadījās kļūdas, kas sevišķi bija izjūtamas ekonomikas nozarē. 
Turklāt šāda rakstura kļūdas tika pieļautas vairākas, var minēt, piemēram, 
neizdevīgo vienošanos ar Heroldu Fortingtonu (Fortington) un britu banku 
“The National Metal and Chemical Bank” 1919. gadā (125 miljonu Latvijas 
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rubļu zaudējums), siļķu iepirkumu Norvēģijā (80 miljonu rubļu zaudējums) 
u. c.1 Viens no lielākajiem un skaļākajiem nekompetences gadījumiem 20. gs.  
20. gadu sākumā bija saistīts ar satiksmes ministra Teodora Hermanovska 
iniciēto un valdības uzsākto darījumu amerikāņu lokomotīvju iepirkšanā, 
kas valstij beidzās ar tam laikam milzīgas summas – 450  000 dolāru  
(70 miljoni rubļu) zaudējumu. Šo skandalozo darījumu savā grāmatā par 
Latvijas saimniecības vēsturi īsi ir pieminējis ekonomikas vēsturnieks Arnolds 
Aizsilnieks, kurš atzīmē, ka tas ir piemērs valstij nodarītajiem zaudējumiem, 
turklāt grūti pateikt, vai tā pamatā ir ļaunprātība vai “neprašana” (kompetences 
trūkums).2 Neveiksmīgo darījumu savā darbā no paša līdzdalības viedokļa 
(mēģinājumi to novērst) nedaudz raksturojis toreizējais Latvijas tirdzniecības 
pārstāvis Amerikas Savienotajās Valstīs Kārlis Ozols 20. gs. 30. gados.3  
1925. gadā to īsi minējis tautsaimniecības profesors Kārlis Balodis  
(1920. g. jautājumu izskatošās Satversmes sapulces Lūgumu un sūdzību 
komisijas loceklis), gan nedaudz pārspīlēti skaidrojot, ka tieši viņa saceltā 
trauksme par 62 000 tonnu sliežu pirkumu, maksājot deviņkārtīgu pirmskara un 
trīskārtīgu 1920. gada vasaras cenu (270 dolāri par tonnu), darījumu apturējusi. 
Pret šo K. Baloža minēto skaitli gan jāizturas piesardzīgi, jo viņš norāda tikai 
sliedes, kaut gan patiesībā darījums aptvēra daudz plašāku iepērkamā materiāla 
daudzumu, ieskaitot vagonus un lokomotīves.4 Tāpat trimdas vēsturnieks Edgars 
Andersons arī dažās rindās min šo gadījumu, taču dara to ne vien īsi, bet arī 
ļoti kļūdaini – nepareizs kompānijas nosaukums, nepareiza iemaksātā naudas 
summa – 485 000 dolāru, nepareizi teikts, ka noslēgts līgums, ko parakstījis 
“diplomātiskais pārstāvis” Kārlis Ozols, patiesībā līgums netika parakstīts, 
K. Ozols bija tirdznieciskais pārstāvis un vienīgi iebilda pret darījumu utt.5 
Pareizāk, taču arī ļoti īsi notikušo atstāsta cits trimdas vēsturnieks – Edgars 
Dunsdorfs.6 Samērā detalizēti, bet saprotamu iemeslu dēļ arī subjektīvi un 
bez zinātniskā aparāta jautājumu aplūkojis Teodora Hermanovska dēls Egils 
Hermanovskis dokumentālajā romānā par dzimtas vēsturi.7 

1919.–1922. gadā Latvijas un ASV attiecības iezīmēja Latvijas puses centieni 
panākt ASV labvēlību pret sevi un ASV atturēšanās no Baltijas valstu pastāvēšanas 
likumības atzīšanas, cerot uz pretboļševistiskas Krievijas atjaunošanos (tikai 
1922. g. 28. jūlijā ASV atzina Baltijas valstis). Tomēr no 1919. gada Latvijā 
aktīvi darbojās vairākas ASV oficiālas misijas un komisijas – delegācijas Parīzes 
Miera konferencē un Valsts departamentā, kā arī vairākas humāna rakstura 
misijas, kas sniedza ievērojamu atbalstu Latvijas valdībai un iedzīvotājiem. 
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Neraugoties uz nenoteikto juridisko statusu, abu pušu attiecības kopumā bija 
samērā aktīvas un bija pat vērojama ASV puses zināma labvēlība pret Latviju. 
Turklāt Latvijas valdība par vienu no galvenajiem ārējo saimniecisko sakaru 
uzdevumiem uzskatīja aktīvu ekonomisko attiecību izveidošanu ar bagāto 
lielvalsti. Abu zemju saimniecisko un līdz ar to arī vispārējo attiecību vēsturi 
diemžēl aptumšoja Latvijas pusei ārkārtīgi neveiksmīgais valdības darījums ar 
firmu “U.S.A. International Corporation” 1920. gada pavasarī. 

Norise. 1919. gada vasarā Bostonā vairāki uzņēmīgi vīri izveidoja eksporta 
uzņēmumu, iegūstot tiesības izmantot nosaukumu “U.S.A. International 
Corporation”. 1919. gada augustā trīs no viņiem – Elmers Karlsons (Carlson), 
Džons Mērfijs (Murphy) un Edvards Volass (Wallace) devās uz Eiropu. Viņi 
apmeklēja Skandināvijas un citas zemes Ziemeļeiropā, cenšoties noskaidrot 
biznesa iespējas. Turklāt E. Karlsons ar uzņēmuma pilnvarām uz Baltijas 
valstīm deleģēja bijušo Kolumbijas universitātes profesoru Tomasu Gannu 
(Gunn), kurš bija pazīstams ar situāciju tajās un kam bija pazīšanās ar tur 
dzīvojošiem uzņēmējiem. Tieši viņš Rīgā stājās sakaros ar Latvijas pilsoni 
Burhardu Andersu, kurš izrādīja interesi par iespējamo sadarbību. Pilnvarojuši 
B. Andersu pārstāvēt uzņēmuma intereses Latvijā, Dž. Mērfijs ASV atgriezās 
1919. gada novembrī, E. Karlsons – mēnesi vēlāk. 1920. gada janvārī viņi oficiāli 
reģistrēja savu uzņēmumu Delavēras pavalsts reģistrā. 1920. gada sākumā 
B. Anderss no Rīgas telegrafēja, ka Latvijas valdība izrāda interesi dzelzceļa 
materiālu iegādē. 18. martā ASV Aizsardzības departaments izsludināja  
113 lokomotīvju un 7554 kravas vagonu izsoli 5. aprīlī.8 

 Jau 1920. gada 10. martā Rīgas firmas “Laerum” līdzīpašnieks Burhards 
Anderss kā amerikāņu kompānijas pārstāvis iesniedza satiksmes un darba 
ministram Teodoram Hermanovskim oficiālu priekšlikumu lokomotīvju un 
cita ripojošā materiāla iegādei Ņujorkā 5. aprīlī paredzētajā ASV Aizsardzības 
departamenta materiālu ūtrupē – lokomotīves un vagoni bija ražoti pārdošanai 
Krievijai, tāpēc tie bija piemēroti lielā Latvijas daļā esošiem dzelzceļiem. 
Ministrs izvirzīja šo priekšlikumu apspriešanai valdībā, turklāt tas notika, 
nenoskaidrojot, vai pārdodamās lokomotīves un vagoni vispār ir piemēroti 
Latvijas dzelzceļiem, kā arī vidutāja lomu piedāvājošās firmas “zolīdumu un tās 
nepieciešamo reālo drošību”. Latvijā patiesi ārkārtīgi trūka dzelzceļa ripojošā 
materiāla, un kārdinošs šķita tas, ka piedāvātās lokomotīves un vagoni šķietami 
bija piemēroti Krievijas platuma sliežu ceļiem, turklāt tikai daļa to vērtības bija 
jāiemaksā skaidrā naudā, pārējo būtu jāsedz ar valsts obligācijām. Tomēr valdība 
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uzdeva T. Hermanovskim pārliecināties par kompānijas “zolīdumu”, ko viņa 
vadītās ministrijas kancelejas pārvaldnieks arī izdarīja ASV pārstāvja Džona 
Geida (Gade) kantorī. Tajā kāds krieviski runājošs ierēdnis viņu informējis, ka 
firma “International Corporation” ir “viena no pazīstamākajām un izplatītākajām 
firmām Amerikā”. Tā rezultātā 29. martā Latvijas valdība deva atļauju deponēt 
100 patiesībā ekspluatācijai nederīgu lokomotīvju un vairāku tūkstošu preču 
vagonu iegādei Ņujorkā 100 000 dolāru (drošības nauda dalībai ūtrupē). Uzreiz 
pēc tam aprīlī Rīgā ieradās firmas pārstāvji E. Karlsons un Dž. Mērfijs, kuriem 
vispār nebija nekādu oficiālu pilnvaru slēgt finansiālus darījumus. Tomēr sevišķa 
nozīme bija tam, ka Dž. Mērfijam bija ļoti labvēlīga un slavējoša Masačūsetsas 
pavalsts senatora Deivida Velša (Welsh) 1919. gada 2. augustā rakstīta ieteikuma 
vēstule par viņu kā “pilnīgi uzticamu”, veiksmīgu u. tml. uzņēmēju, kā arī pēc 
D. Velša lūguma tapušas (tas bija norādīts to ievadā) standarta tipa vēstules 
ASV pārstāvniecībām Eiropas valstīs ar lūgumu sniegt atbalstu Dž. Mērfijam 
viņa darījumu kārtošanā no valsts sekretāra Roberta Lansinga (Lansing; rakstīta 
1919. g. 6. augustā), valsts sekretāra Braiena Kolbija (Colby; rakstīta 1920. g.  
30. martā) un Tirdzniecības departamenta vadības (rakstīta 1920. g. 31. martā).9 

Parādot laikrakstus ar sludinājumu par gaidāmo kārtējo ASV Aizsardzības 
departamenta ūtrupi, firmas pārstāvji pārliecināja Satiksmes ministrijas 
vadību, un 1920. gada aprīlī Latvijas Ministru kabinets uz T. Hermanovska 
ierosinājumu izlēma piešķirt vēl 100 000 dolāru 62 000 tonnu dzelzceļa sliežu 
iegādei 26. aprīļa ūtrupē. Abas summas tika deponētas uz minētās kompānijas 
konta bankā “New York City Bank”, par to Latvijas finanšu ministrs Kārlis 
Puriņš informēja ASV pārstāvi Dž. Geidu Rīgā, ko Dž. Geids minēja ziņojumā 
Valsts departamentam 27. aprīlī.10 Banka izmaksāja šīs summas firmai. Tas viss 
notika, Latvijas pusei nenoskaidrojot ūtrupes noteikumus, kā arī “nenosakot 
reālu drošību, pēc kādas šai firmai izmaksājama nauda”. Visbeidzot, pēc  
E. Karlsona un Dž. Mērfija draudiem par iespēju pretējā gadījumā zaudēt 
pirmo 100 000 dolāru iemaksu, pēc T. Hermanovska priekšlikuma 1920. gada 
6. maijā valdība piešķīra kompānijai vēl 250 000 dolāru kā nākamo iemaksu 
darījuma veikšanai – 5. un 26. aprīlī ūtrupēs it kā nosolīto lokomotīvju, vagonu 
un sliežu iegādei. Tas arī tika izdarīts no ministrijas 1920./1921. gada budžeta 
līdzekļiem. Visos trīs gadījumos no firmas netika prasīti “pierādījumi, vai 
un kādos apmēros solīšana notikusi, un nav arī noteikta reāla drošība, zem 
kādas pēdējā summa 250 000 dolāru apmērā izmaksājama firmai”. Tādējādi, 
tāpat kā iepriekšējos gadījumos, firmas pārstāvji arī šo summu (kopā ar abām 
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Pēc Masačūsetsas pavalsts senatora D. Velša lūguma rakstīta ASV valsts sekretāra  
B. Kolbija vēstule ASV pārstāvniecībām sniegt Dž. Mērfijam atbalstu viņa 
darījumos, kas nopietni maldināja Latvijas valdību. 1920. gada 30. marts.

Noraksts. LVVA, 2574. f., 4. apr., 393. l., 211. lp.
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iepriekšējām 450 000 dolāru) bankā saņēma “bez garantijas par saņemto summu 
atpakaļ izmaksāšanu tanī gadījumā, ja izmaksātās summas netiks izlietotas 
pēc piederības”. Izrādījās, ka firma abās ūtrupēs gan piedalījusies un noslēgusi 
ar Aizsardzības departamentu trīs līgumus, taču savā, nevis Latvijas valdības 
vārdā uz sliežu materiāliem, lēzeniem vagoniem un gondolām kopsummā 
par 6  881  210 dolāriem (lokomotīves un sliedes vispār nebija nosolītas), 
iemaksājot tikai 218 509 dolārus un 20 centus. Pārējā summa saskaņā ar ūtrupes 
noteikumiem bija jāiemaksā nākamajos sešos mēnešos, pretējā gadījumā 
iemaksātā nauda nonāca ASV kasē, kas arī notika 1921. gada augustā. Pēc 
450 000 dolāru iemaksas Latvijas iestādēs pienāca pirmās ziņas, ka firma 
ir nedroša un nestabila. 1920. gada aprīlī ASV pārstāvis Rīgā Džons Geids 
tikko par Latvijas tirdzniecisko pārstāvi ASV ieceltajam inženierim Kārlim 
Ozolam skaidroja, ka viņš caur savu kancelejas ierēdni ieteicis Latvijas valdībai 
firmu “U.S.A. International Corporation” aiz pārskatīšanās, sajaukdams to ar 
vispārpazīstamo kompāniju “American International Corporation”. K. Ozols 
par to informējis T. Hermanovski, tomēr reakcija nesekojusi, jo acīmredzot bija 
jau par vēlu. Firmā “U.S.A. International Corporation” bija tikai daži darbinieki. 

Pēc Masačūsetsas pavalsts senatora D. Velša lūguma rakstīta ASV valsts sekretāra  
R. Lansinga ieteikuma vēstule par Dž. Mērfiju. 1919. gada 6. augusts. Noraksts. 

LVVA, 1307. f., 1. apr., 650. l., 24. lp.
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Tomēr sarunas ar tās pārstāvjiem turpinājās, lai mēģinātu glābt iemaksātos 
450 000 dolārus vai vismaz daļu no tiem. 23. jūlijā Rīgā esošais Džordžs Stīls 
(Steele) Latvijas valdībai pārliecinoši rakstīja, ka Latvijas valsts intereses līgumā 
ir “pilnīgi nodrošinātas”11.

 Tiesa, valdības vadītājam K. Ulmanim arī bija radušās šaubas par darījuma 
drošību un jau 1920. gada 27. aprīlī viņš ar jautājumu par firmas uzticamību 
vērsās pie ASV Sarkanā Krusta (American Red Cross) misijas vadītāja Rīgā 
Edvarda Raiena (Ryan), kurš tajā pašā dienā uzrakstīja savas organizācijas 
vadītājam Eiropā Robertam Oldsam (Olds) uz Parīzi, pāradresējot jautājumu.  
K. Ulmanis bija skaidrojis E. Raienam, ka nevēlas iesaistīties darījumā, nebūdams 
pilnībā drošs par firmas pārstāvju uzticamību. Uzņēmēji bija skaidrojuši  
K. Ulmanim, ka gatavojas plašai tirdzniecībai ar Krieviju un Latvija varētu šajā 
shēmā darboties kā starpnieks, kas no tās iegūtu. Vēstulei uz Parīzi E. Raiens 
pievienoja arī K. Ulmaņa viņam iedoto firmas vizītkarti ar adresi Ņujorkā. 
Tomēr 8. maijā R. Oldss atbildēja, ka par uzņēmumu neko nezina un nejūtas 
tiesīgs ievākt šāda rakstura informāciju, ņemot vērā Amerikas Sarkanā Krusta 
raksturu – aizliegumu organizācijai iesaistīties komerciāla rakstura pasākumos. 
Viņš pauda pārliecību, ka “valdībām vajadzētu veikt šādas noskaidrošanas caur 
konsuliem un diplomātiskajiem pārstāvjiem, nevis caur mums”12.

Starplaikā 1920. gada 15. maijā Rīgā esošais Dž. Mērfijs firmas vārdā 
parakstīja oficiālu vienošanos ar Pagaidu valdības apgādības ministru 
Jāni Blumbergu par 50 000 pilnīgi jaunu un 10 000 jaunu, bet vienu reizi 
mazgātu, abos gadījumos – identisku ASV armijas karavīru lietotajiem 
karavīru apakšveļas komplektu (krekls ar garām piedurknēm un garās 
bikses) iepirkumu no kompānijas. Cena – attiecīgi 97 un 59 centi par katru 
komplektu, izmērā no 38. līdz 46. Transportēšanas izdevumus apņēmās 
segt Latvijas, bet apdrošināšanas u. c. – kompānijas puse. Ministrija uzreiz 
pārskaitīja firmai uz “New York City Bank” 30 000 dolārus, pārējo apņemoties 
samaksāt pēc pasūtījuma saņemšanas. 2. jūlijā Apgādības ministrija un  
Dž. Mērfijs kompānijas vārdā parakstīja vienošanos par 2500 armijas šineļu  
(6 dolāri katrs), 2500 tumši zilu armijas formastērpu policistiem (6 dolāri 
katrs, komplektā frencis un bikses), 2500 kokvilnas apakšveļas komplektu  
(1 dolārs katrs), 5000 flaneļa kreklu (1 dolārs katrs), 500 cepuru (1,20 dolāru 
katra), 8300 pāru kokvilnas zeķu (1,25 dolāri par desmit), 830 pāru baltu garo 
sieviešu zeķu (2,25 dolāri katrs), 1660 brūnu un 1660 melnu garo sieviešu zeķu  
(2,25 dolāri katrs) iepirkumu. 1920. gada 17. jūlijā Apgādības ministrija noslēdza 
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ar kompāniju vēl vienu vienošanos par 300 tonnu granulētā cukura iepirkumu 
(19 centi mārciņā).13

Vēl 1920. gada jūlijā prese optimistiski vēstīja, ka minētā kompānija gatavojas 
noslēgt ar Latvijas valdību līgumu par 15 miljonu dolāru aizdevumu dzelzceļa 
ritošā sastāva un materiālu iegādei, sniedzot arī sīku to raksturojumu. Tā pamatā 
bija kompānijas iesniegtie, samērā detalizētie priekšlikumi par minēto kredītu 
Amerikas banku sindikātā un tā izpildes nosacījumiem – pirmkārt visu Latvijas 
dzelzceļu ieķīlāšanu. Nobeigumā firmas vadība apgalvoja (kancelejā veiktajā 
tulkojumā latviešu valodā): “Mūsu locekļi, kuri pašlaik atrodas Eiropā, ar prieku 
ir gatavi pārrunāt ar Latvijas valdību arī citus jautājumus, kuri attiektos uz jūsu 
valsts nākotni. Mēs esam tai laimīgā stāvoklī, ka mums ir draugi ar lielu iespaidu 
nacionālā Amerikas valdībā, un mums būtu iespējams pabalstīt drīzu Latvijas 
valsts atzīšanu no Amerikas puses, kā arī panākt to, ka mūsu valdība sniegtu 
palīdzību Latvijai, kur vien Latvijas valdība to vēlētos.”14 

Jaunieceltais ASV Valsts departamenta komisijas vadītājs Rīgā Evanss 
Jangs (Young) 1920. gada 21. maijā telegrafēja uz Vašingtonu par vienošanos, 
kas ietvēra dzelzceļa materiālus, kā arī armijas karavīru apģērbu 60  000 
dolāru vērtībā, no kā puse samaksāta uzreiz, pārējo maksājot pēc preču 
piegādes, piebilstot, ka K. Ulmanis sarunā ar viņu apgalvojis, ka iepērkamais 
materiāls pilnībā iecerēts izmantošanai Latvijā, nevis “reeksportēšanai” uz 
Padomju Krieviju (1. jūnijā telegrammas kopijas no Valsts departamenta 
tika informācijai nosūtītas arī uz Aizsardzības, Finanšu un Tirdzniecības 
sekretariātu).15 Interesanti, ka uzņēmuma respektablitātei noticēja ne tikai 
Latvijas valdība un ASV oficiālie pārstāvji, bet arī Rīgā strādājošais Amerikas 
Palīdzības administrācijas (American Relief Administration) Bērnu palīdzības 
misijas vadītājs Tomass Orbisons (Orbison). 29. jūlijā viņš atvadu vizītē pie  
K. Ulmaņa ieradās kopā ar firmas sekretāru Dž. Stīlu, Ministru prezidentam 
viņu stādot priekšā kā kompānijas jauno “speciālo pārstāvi” darījumos ar 
Latvijas valdību.16 Pirmo reizi ar Dž. Mērfiju, kurš Rīgā atradies “biznesa 
darīšanās”, T. Orbisons bija ticies 6. jūlijā.17 Turklāt vēl 1920. gada 27. septembrī 
jaunais Amerikas Palīdzības administrācijas misijas vadītājs Tomass Houvards 
(Houward) ziņoja savai priekšniecībai Londonā, ka T. Orbisons pilnībā pārtraucis 
darba attiecības ar organizāciju un ieņem “godpilno” “U.S.A. International 
Corporation” pārstāvja amatu Rīgā.18
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Bažu apstiprināšanās. Tomēr satraukums par firmas uzticamību izrādījās 
pamatots. 1920. gada 23. jūlijā Latvijas valdības tirdzniecības pārstāvis ASV  
K. Ozols ziņoja uz Rīgu, ka, tiklīdz uzzinājis par valūtas pārskaitījumu 
kompānijai, nekavējoties telegrafējis, pieprasot to pārtraukt, jo kompānija ir 
“nedroša”. Viņš skaidroja, ka, jau aizbraucot no Latvijas, šaubījies par darījumu 
un pat norādījis to Satiksmes ministrijai, taču reakcija nesekojusi. Turklāt 
jau no Parīzes K. Ozols bija telegrafējis ārlietu ministram Z. A. Meierovicam 
par savām bažām. Pēc ierašanās Ņujorkā viņš bija vērsies ar pieprasījumiem 
attiecīgajā bankā un pašā firmā. Banka pauda satraukumu, apstiprinot, ka 
kompānija “nebauda uzticību”, bet pati kompānija vispār neatbildēja. K. Ozols 
atzīmēja: “[Kompānijas] izturēšanās pret mani ir ļoti dīvaina: kompānija negrib 
nākt nekādā sakarā ar mani, un no visa varu redzēt, ka viņi vienkārši bīstas 
to darīt.” Pēc ziņojuma saņemšanas Rīgā K. Ulmanis pauda bažas sarunā ar 
T. Hermanovski, uz ko pēdējais reaģēja, plašā privātā vēstulē K. Ulmanim 
skaidrojot savu pārliecību par firmas uzticamību, vienošanās nepieciešamību 
Latvijai un paužot gatavību pilnā mērā uzņemties atbildību par darījuma 
drošību un šaubas par K. Ozola kompetenci. Turklāt no vēstules var secināt, 
ka T. Hermanovskis vēl šajā laikā bijis pārliecināts, ka darīšana ir ar ietekmīgo 
kompāniju “American International Corporation”, jo viņš rakstīja par to kā par 
kompāniju, ko veido “personu un banku grupas”. Viņš arī rakstīja: “Pateicoties 
lielajiem sakariem, “Int[ernational] Korp[oration]” ir iespējams rīkoties arī ar 
maziem kapitāliem. Bet tāpēc viņi nav krāpnieki. Taisni otrādi. Ja uzņēmumā ir 
vīri ar labiem vārdiem, tad tas ir vairāk vērts nekā miljoni. Jo taisni tad sastāvs 
un sakari noteic katras sabiedrības ģīmi. Un tādi vārdi taisni ir “Korp[oration]” 
priekšgalā. Tāds ir senators Walsh, tādas ir personas, kuras pavada Lansinga, 
Kolby un citu ieteikšanas raksti. Atceroties visu lietas gaitu un atsauksmes, kuras, 
pirkumā ielaižoties, ievācu, esmu nācis pie negrozāma slēdziena, ka lieta ir 
pilnīgi droša un ka vieglprātība nebij ielaisties ar “Int[ernational] Korp[oration]” 
darīšanās, bet ka vieglprātība būtu līgumu neparakstīt.”19 

Tajā pašā dienā, kad tapa minētais K. Ozola raksts valdībai Rīgā – 23. jūlijā, 
viņš rakstīja arī pārstāvniecībai Londonā, tāpat paužot pamatotu satraukumu 
par noslēgto darījumu un sašutumu par savu neinformēšanu šajā jautājumā.  
K. Ozols konstatēja, ka darījums ir “šmucīga būšana”. Kā jau minēts, par 
apšaubāmo darījumu viņš arī bija informējis Ņujorkas “National City Bank”. 
Satrauktais K. Ozols rakstīja: “Pašlaik man gribētos taisīt lielāku skandālu 
attiecībā pret šo lietu. Ir gan “businessmen”20 mūsu ministru kungi! Nauda uz 
valdības pavēli ir izmaksāta bez nekādiem dokumentiem.”21 
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Savukārt augusta sākumā tirdzniecības pārstāvis K. Ozols no Ņujorkas 
informēja Ārlietu ministriju, ka Kanādas valdība ir izteikusi piekrišanu pārdot 
4000 “krievu tipa” vagonus par 700 dolāriem katru. Informācija 12. augustā tika 
nodota Valsts kancelejai, kas 17. augustā atbildēja, ka K. Ulmanis ir iepazinies 
ar informāciju par nosacījumiem, taču “U.S.A. International Corporation” sola 
piegādes “uz 20 gadu ilga kredīta”, tātad izdevīgāk.22 

Starplaikā, reaģējot uz satraucošajām ziņām, 1920. gada 11. augustā Ārlietu 
ministrijas vadība nosūtīja līguma projektu ar “U.S.A. International Corporation” 
diplomātiskajai pārstāvniecībai Francijā, uzdodot Parīzē strādājošajā ASV 
juridiskajā firmā “Coudert Brothers” noskaidrot, vai “līgumā nav kādi noteikumi, 
kuri pēc Amerikas likumiem varētu mums nākt par ļaunu,”23 taču ar to novēlotie 
piesardzības soļi faktiski aprobežojās. 

Notiekošais izraisīja satraukumu arī ASV pārstāvniecībā Rīgā. 21. jūlijā 
E. Jangs nosūtīja uz Vašingtonu statistisku informāciju par Latvijas dzelzceļu 
stāvokli, bet 30. jūlijā telegrāfiski lūdza informāciju par kompānijas “finanšu 
stabilitāti un uzticamību,” jo tās pārstāvji, kas ar Latvijas valdību Rīgā 
apsprieduši darījumus, nebija atstājuši uz E. Jangu pārliecinošu iespaidu, un 
viņš baidījās, ka varētu “ciest Amerikas biznesa interešu reputācija”. 1. augustā 
viņš telegrafēja, ka Latvijas valdība sākusi mēģinājumus atgūt iemaksātos 
450 000 dolārus, Rīgā esošais E. Karlsons paziņojis, ka darījumu garantējis 
ASV Aizsardzības departaments, un E. Jangs jautāja, vai tas atbilst patiesībai. 
27. augustā pēc sarakstes starp departamentiem no Vašingtonas uz Rīgu tika 
izsūtīta informācija, ka tā nav taisnība, turklāt Aizsardzības departaments  
18. augustā bija atbildējis, ka nevienā no departamenta ar korporāciju 
noslēgtajiem līgumiem – 20. maijā par dzelzceļa piederumiem, 21. maijā un 
10. jūlijā par kravas vagoniem – nav minēta Latvijas valdība.24

Pēc situācijas noskaidrošanas valsts sekretārs B. Kolbijs 13. augustā īpašā 
rakstā personiski informēja E. Jangu, ka atšķirībā no uzņēmuma “American 
International Company” runa ir par nelielu kompāniju, ko vada ar filmu biz-
nesu saistītais Džons Karlsons. Iepriekš viņa vadītais uzņēmums bijis atradies 
ASV Kara flotes izlūkdienesta novērošanā sakarā ar “nelojālu” darbību kara 
laikā, bet birojs izvietots nelielā ofisā Ņujorkā, to vada Dž. Karlsons, bet četri 
darbinieki strādā ārzemēs. Korporācija tikko noslēgusi līgumu par 7 000 000 
dolāru iepirkumu no armijas, apmēram 5% šīs summas iemaksājot no Latvijas 
valdības ieguldītā depozīta, taču Aizsardzības departaments paziņojis, ka 
piegādes netiks veiktas pirms pilnas samaksas veikšanas. B. Kolbijs arī piebilda, 
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ka dzelzceļa materiālus vispār nevar izvest uz Padomju Krieviju vai neatzītām 
bijušajām Krievijas provincēm bez īpašas atļaujas, taču tādas līdz šim nav 
izdotas. 2. augusta ziņojumā par kompāniju departamenta speciālais aģents 
Arturs Kokss (Cox), kuram bija uzdots noskaidrot detaļas par to, bez minētās 
informācijas norādīja arī uz faktu, ka uzņēmumam ir tiesības realizēt importa 
un eksporta operācijas visā pasaulē, kompāniju vada Dž. Mērfijs, kasieris –  
Dž. Karlsons, bet direktors ir viņa brālis E. Karlsons, sešus gadus Dž. Karlsona 
iepriekš vadītais uzņēmums nodarbojies ar filmu nomu ASV un Eiropā, brāļi 
Karlsoni ar biznesa un draudzības saitēm ir saistīti ar Senāta locekli D. Velšu, 
kurš pārzināja Dž. Karlsona biznesu, kamēr tas dienēja armijā 1917.–1918. gadā, 
Karlsoni ir naturalizēti šveicieši, uzņēmums noslēdzis līgumu par dzelzceļa 
materiālu iegādi, kas apmaksāts daļēji, kompānijas dokumentācija par darījumu 
nav pilnīga, Rīgā strādā četri pārstāvji – Dž. Mērfijs, E. Karlsons, Dž. Stīls un  
R. Vīlens (Wheelan), kompānijas vadība apgalvo, ka pilna atmaksa nav 
iespējama, jo prasība pienākusi pēc tam, kad darījums jau uzsākts utt.25 

Vienlaikus Latvijas iestādes un K. Ozols Ņujorkā kārtoja ar firmu noslēgto 
nelielo līgumu jautājumus. Par firmas Latvijas Apgādības ministrijai iepirktā 
apģērba un cukura nosūtīšanu uz Latviju K. Ozols 20. septembrī informēja 
ASV valsts sekretāra palīgu Gārdneru Šovu (Shaw), ar kuru bija iepazinies 
jūnijā, apmeklējot Valsts sekretariātu, vienlaikus lūdzot viņam atvieglojumus 
turpmākajiem kravu sūtījumiem uz Latviju.26 Oktobra vidū firmas vadība no 
Ņujorkas telegrafēja K. Ulmanim, ka iepirktais apģērba sūtījums sagatavots 
un tiks nosūtīts visdrīzākajā laikā, bet aizkavēšanos radījusi nepieciešamība 
pasūtīt kvalitatīvas uniformas. Vienlaikus Latvijas valdība un attiecīgie resori 
šajā laikā sāka nopietni apsvērt amerikāņu uzņēmuma priekšlikumu par valsts 
obligāciju izlaišanu, veicot ar tām daļēju norēķināšanos par lokomotīvēm un 
dzelzceļa materiālu.27

Šajā situācija valdība centās pārliecināt sevi un sabiedrību, ka jautājums 
tomēr atrisināsies. 1920. gada 23. novembrī Ministru prezidents K. Ulmanis 
runā Satversmes sapulcē uzsvēra, ka patiesībai neatbilst runas par 35  000 
firmai iemaksāto dolāru zaudējumu, jo tie esot nodrošināti ar diviem citiem 
līgumiem – par veļas un apģērba piegādi, turklāt veļa jau esot atvesta Rīgā. 
Tāpat par firmai iemaksātajiem 450 000 dolāriem K. Ulmanis sacīja, ka tie nav 
uzskatāmi par zaudētiem: “Sakarā ar šo līgumu vedami citu līgumu projekti 
par 25 miljoniem dolāru kopumā, bet toreiz, jūlijā, šai lietā iestājās neparedzēti 
kavēkļi. Amerika sāka ar neuzticību raudzīties uz jaunajām valstīm, kas 
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nodibinājušās uz bij[ušās] Krievijas teritorijas. Kapitālistiem norādīja atturēties 
no līgumu slēgšanas ar jaunajām valstīm. Tagad apstākļi atkal grozījušies uz 
labo pusi. Personas, ar kurām valdība šai sakarā ved sarunas, pašlaik atrodas 
Parīzē un drīzumā ieradīsies Rīgā. Ir izredzes, ka izdosies šo lietu sekmīgi vest 
galā, tā ka valstij nekādu zaudējumu nebūs.”28 Tomēr 1920. gada 30. novembrī 
Satversmes sapulces Lūgumu un sūdzību komisija ziņoja par notikušo, saskaņā 
ar tirdzniecības pārstāvja ASV K. Ozola liecību konstatējot, ka “firmas” kvalitāte 
ir ļoti apšaubāma.29

1921. gada 15. februārī E. Karlsons Rīgā T. Hermanovska un B. An-
dersa klātbūtnē uzrakstīja rakstisku apņemšanos atmaksāt Latvijai 
pārskaitītos 450 000 dolārus gadījumā, ja kompānija to neizdarītu. Šo rakstu  
T. Hermanovskis iesniedza Valsts kancelejai, paskaidrojot, ka pieprasījis  
E. Karlsonam tādu uzrakstīt, jo tas gatavojies atstāt Rīgu, un “pastāvēja aizdomas, 
ka tas vairs atpakaļ neatgriezīšoties”. Viņš gan piebilda, ka bijušais Ministru 
prezidents K. Ulmanis “nepiešķīra rakstam nekādas nozīmes” un atstājis to  
T. Hermanovska “ziņā”.30 

Cerība uz risinājumu bija pamatā arī plašajai Rīgā iebraukušā firmas 
pārstāvja E. Karlsona intervijai presē 1921. gada maijā, kurā viņš skaidroja 
iecerēto darījumu aizkavēšanos ar Latvijas valdības svārstīšanos, 1920. gadā 
nosakot ar kompānijas starpniecību ASV realizējamā ārējā aizņēmuma apjomu 
un ievilkušos sarunu laikā sākušos pasaules saimniecisko krīzi, kuras dēļ ASV 
Centrālā banka aizliegusi bankām izsniegt aizdevumus ārvalstīm, turklāt ASV 
prezidents paziņojis par “nomaļvalstu” un Krievijas sadalīšanas neatzīšanu. 
Jāpiebilst, ka minētais bija nemainīgs jau no 1918. gada. Sakarā ar tikko 
notikušo prezidenta administrācijas nomaiņu viņš izteica cerības uz jautājuma 
atrisināšanos un atzīmēja, ka baumas par daļēji iepirkto dzelzceļa materiālu 
nelietojamību ir nepamatotas un ka “Latvijai nedraud briesmas zaudēt daudz 
pārrunātos 450 000 dolārus”31. 

Jūnijā parādījās pavisam optimistisks un, tāpat kā pārējie, nepamatots 
paziņojums par ASV valdības oficiālu sludinājumu, paužot gatavību pieņemt 
Latvijas dzelzceļu obligācijas ārējā aizņēmuma realizācijai – lokomotīvju, 
vagonu un sliežu iepirkumam no zināmās firmas. Tika uzsvērts, ka drošības 
naudas 450 000 dolāru izmaksāšana atpakaļ vai iemaksāšana pirkšanas summā 
ir “nodrošināta”, turklāt šis “Amerikas valdības paziņojums par kredīta atvēli 
rāda Savienoto Valstu attiecību maiņu pret mums”32. Vēl 1921. gada 8. oktobrī 
E. Karlsons, kurš tikko bija ieradies Parīzē no Ņujorkas, telegrafēja Ministru 
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Firmas “U.S.A. International Corporation” pārstāvja E. Karlsona rakstiska 
apņemšanās atmaksāt Latvijai pārskaitītos 450 000 dolārus. 1921. gada 

15. februāris. Noraksts. LVVA, 2574. f., 4. apr., 393. l., 111. lp.
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prezidentam Z. A. Meierovicam, ka uzņēmums joprojām vēlas nokārtot savas 
saistības ar Latvijas valdību, un pauda gatavību ierasties Rīgā, ja vien Latvijas 
valdība izrādīs gatavību sadarboties.33

Turklāt interesanti, ka sakarā ar izskanējušajām ziņām par Latvijas valdības 
ieinteresētību lokomotīvju iepirkumā sāka ienākt arī citi priekšlikumi no 
ASV, piemēram, 1920. gada 22. novembrī pie ASV komisijas vadītāja Rīgā 
E. Janga vērsās ASV lokomotīvju uzņēmuma “Baldwin Lokomotive Works” 
birojs Varšavā, kas piegādāja produkciju Polijai u. c. valstīm un kura vadība 
bija dzirdējusi par Latvijas valdības interesi par lokomotīvju iepirkumu un 
neveiksmīgo darījumu ar “International Corporation”, tāpēc pauda ieinteresētību 
darbībā Latvijā, informējot, ka ir vērsies šajā jautājumā pie vairākiem Latvijas  
uzņēmumiem.34

ASV komisijas vadītājs E. Jangs Rīgā arī turpmāk vērīgi sekoja ar šo jautājumu 
saistītajām norisēm. Vēl 1922. gada 17. janvārī viņš ziņoja uz Vašingtonu 
par Latvijas presē publicētajiem bijušā satiksmes ministra T. Hermanovska 
skaidrojumiem, bet 23. maijā, rakstot par amerikāņu kompānijas “The United 
States & Baltic Commercial Company” centieniem ienākt Latvijas tirgū ar 
dzelzceļa un tvaikoņu koncesiju piedāvājumiem, lūdza noskaidrot minētā 
uzņēmuma finanšu situāciju un uzticamību, baidoties, ka varētu atkārtoties 
iepriekšējā negatīvā pieredze. 13. jūnijā E. Jangs atzīmēja, ka laikrakstā “New 
York Times” publicētie uzņēmuma “U.S.A International Corporation” advokāta 
apgalvojumi ir “acīmredzami maldinoši un nepareizi”35. 

1922. gada 6. jūlijā konsuls Herolds Kvartons (Quarton) ziņoja uz Vašingtonu 
par notiekošajām augsta ranga ASV konsorcija pārstāvja Henrija Holthūzena 
(Holthusen) sarunām ar Latvijas valdību, ka kompānijas vadībai pastāv sakari 
ar Latvijas “neoficiālo” pārstāvi ASV Ludvigu Sēju un ka Latvijas valdība pēc 
neveiksmīgā darījuma ar “U.S.A. International Corporation” nevēlas slēgt 
vienošanos pirms pārliecināšanās par uzņēmuma pilnīgu uzticamību, tāpēc 
E. Jangs pieprasījis šādu informāciju Vašingtonā. Kad kompānijas uzticamību 
apstiprinoša informācija pienākusi, H. Holthūzens bijis Tallinā, bet pēc tam 
aizbraucis uz ASV cauri Berlīnei. Tomēr 5. jūlijā Latvijas Ārlietu ministrija bija 
informējusi komisiju, ka vienošanās pagaidām nav panākta.36 Turklāt notikumu 
attīstībai saistībā ar “U.S.A. International Corporation” lietu ASV pārstāvniecība 
Rīgā turpināja sekot arī pēc 1922. gada jūlija, kad ASV atzina Latviju de iure.

Atzīšanas brīdī Latvijas sabiedriskā doma pauda cerību, ka šis akts veicinās 
arī “International Corporation” lietas atrisinājumu. Piemēram, uzreiz pēc ASV 
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sniegtās atzīšanas 1922. gada jūlija beigās no Japānas atbraukušais profesors 
Jānis Ozoliņš presē rakstīja, ka atzīšana no pasaules saimnieciski spēcīgākās 
zemes – ASV ir “pēdējā lielā uzvara”, kas latviešu tautai bija jāgūst ceļā uz savu 
patstāvību, paužot cerību par gaidāmajām pārmaiņām arī Latvijas saimnieciskajā 
stāvoklī (aizdevuma saņemšanu ASV), “U.S.A. International Corporation” 
parāda jautājuma ātrāku atrisināšanu u. c.37

Mēģinājumi atgūt iemaksāto naudu ASV. Minētās summas atgūšana no 
1921. gada kļuva par vienu no galvenajiem uzdevumiem Latvijas pārstāvjiem ASV. 
Kā jau minēts, nekas neizdevās tirdznieciskajam pārstāvim K. Ozolam, turklāt to 
pašu jāteic par valdības delegātu ASV Ludvigu Sēju, kurš ASV ieradās 1921. gada 
maijā. Arī viņam neizdevās panākt kompānijai “U.S.A. International Corporation” 
iemaksātās naudas un pat ne tās daļas atgūšanu. Uzreiz pēc ierašanās 1921. gada  
9. maijā L. Sēja, pamatojoties uz speciālām pilnvarām un ieteikumu šajā jautājumā 
saistīties tieši ar pieredzējušo amerikāņu advokātu V. Čendleru (Chandler), ko 
viņam Rīgā bija norādījis personiski Ministru prezidents K. Ulmanis, parakstīja 
vienošanos ar viņu, tādējādi uzticot advokātam rūpes par 450 000 dolāru lielās 
summas atgūšanu ar civilprasību (nedaudz vēlāk cerībā ar cietuma draudiem 
piespiest apsūdzētos atdot daļu naudas pēc V. Čendlera iniciatīvas tika ierosināta 
kriminālprasība). Līgums paredzēja, ka trešā daļa atgūtās naudas summas 
pienāksies otrajai līgumu slēdzošajai pusei – V. Čendleram. Šajā laikā Rīgā notika 
Ministru prezidenta K. Ulmaņa sarunas ar vienu no kompānijas pārstāvjiem, kas 
deva cerības uz vismaz daļas naudas atgūšanu, tādēļ Z. A. Meierovics pēc 9. maijā 
noslēgtā līguma noraksta saņemšanas 25. maijā nekavējoties telegrafēja L. Sējam, 
ka tas ir “nepieņemams” un “atsaucams”, bet 26. maijā plašākā vēstulē paskaidroja 
lietas būtību, rakstot: “Ļoti nepatīkami mūs pārsteidz Jūsu pāragrā norunas 
noslēgšana ar V. Čendleru attiecībā uz International Corporation iemaksātās 
naudas atdabūšanu. Jūsu uzskats šajā lietā, kā liekas, ir bijis pārāk pesimistisks. 
Bet noslēgtā noruna var radīt ārkārtīgi nepatīkamas sekas, jo lietas stāvoklis 
īstenībā nemaz tik ļauns nav.” Z. A. Meierovics uzskatīja, ka no ieguldītās summas 
300 000 dolāru ir iemaksāti ASV Aizsardzības departamenta kontā, līdz ar 
to šīs summas atgūšana ir zināmā mērā droša un tādā gadījumā tās trešdaļa 
automātiski pienāktos V. Čendleram. Līgumu anulēt neizdevās, taču arī naudu 
atgūt ne. 26. maijā L. Sēja ziņoja uz Rīgu, ka līguma anulēšana draudētu ar 
“lielākiem izdevumiem”, jo V. Čendlers jau vienojies ar vairākiem Ņujorkas 
advokātiem un vienu Senāta locekli Vašingtonā par darbību ar korporācijas 
jautājumu. Tāpēc L. Sēja vienkārši izteica lūgumu viņu “no šīs lietas pilnīgi 
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atsvabināt, uzdodot viņas vešanu kādai citai personai”. Tomēr 1921. gada  
15. jūlijā Latvijas Ministru kabinets apstiprināja L. Sējas un V. Čendlera 9. maijā 
noslēgto līgumu,38 par ko pats Z. A. Meierovics 26. jūlijā rakstiski informēja 
amerikāņu juristu.39 

Tāpat šajā jautājumā tika iesaistīts 1920. gada augustā kā Latvijas 
pārstāvniecības sekretārs ASV iebraukušais, taču kā politiski neuzticams 
aizturētais un tāpēc no amata oficiāli atceltais Alfreds Nagels (pēc tam ASV 
varas iestādes izsniedza viņam termiņuzturēšanās atļauju uz zināmu laiku).  
1921. gada martā un 4. aprīlī A. Nagels sarakstījās ar Ministru prezidentu 
K. Ulmani, informējot to par savu darbību kompānijai “U.S.A. International 
Corporation” iemaksātās naudas atgūšanas lietā.40

Tomēr rezultātu nedeva ne Latvijas diplomātisko un citu pārstāvju pūles, 
ne advokāta ASV Kongresa locekļa V. Čendlera mēģinājumi atgūt vismaz daļu 
minētās summas. 1921. gada 2. augustā V. Čendlers rakstīja Latvijas valdībai, 
ka saņēmis ziņu par 15. jūlijā notikušo 9. maija vienošanās apstiprināšanu un 
ir “gatavs cīņai” par naudas atgūšanu, un oktobrī viņam no Rīgas caur Latvijas 
pārstāvniecību tika nosūtīta darījuma dokumentācija.41 

1922. gada maijā Ņujorkas pavalsts Augstākā tiesa sāka izskatīt Latvijas 
valsts apsūdzību pret firmas vadītājiem Dž. Stīlu, E. Karlsonu un Dž. Mērfiju 
par 232 080 dolāru piesavināšanos.42 Apsūdzētie visā vainoja Latvijas valdības 
maiņas 1921. gadā izraisīto vilcināšanos. Latvijas puses dokumentāciju tiesai 
iesniedza diplomātiskās pārstāvniecības vadītājs L. Sēja. Jau 1921. gada 9. aprīlī 
valdība bija oficiāli pilnvarojusi viņu pārstāvēt tās intereses visās prasībās pret 
kompāniju ASV.43 Pēc plašākas diskusijas tiesa 15. jūnijā neatzina L. Sējas 
iesniegtos dokumentu norakstus par autentiskiem un konstatēja, ka “Sējas kungs 
personiski neko par šiem darījumiem nezin” un “lieta jāuztur personai, kurai 
lietas apstākļi personīgi zināmi”. Turklāt tika konstatēts, ka L. Sēja nepārzina 
pat 1920. gada pavasarī un vasarā lietā iesaistīto Latvijas amatpersonu vārdus.44 

1922. gada 21. novembrī Latvijas pārstāvis ASV L. Sēja tikās ar V. Čendleru, 
kurš apgalvoja, ka “labvēlīgs sūdzības iznākums nav sagaidāms, ja neviens 
aculiecinieks neieradīsies no Rīgas,” turklāt viņš īpaši izsvēra K. Ulmaņa 
ierašanās nepieciešamību. L. Sēja tajā pašā dienā rakstītā ziņojumā gan šaubījās, 
vai izdotos atgūt V. Čendlera solītos 100 000 dolārus, taču pauda pārliecību 
par vismaz morāla gandarījuma iegūšanu, panākot vainīgo ieslodzīšanu 
cietumā, tāpēc atbalstīja K. Ulmaņa vai T. Hermanovska ierašanos liecinieku 
statusā ASV. L. Sējam tika uzdots iegūt informāciju ASV valsts iestādēs, taču  
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1923. gada 17. janvārī viņš ziņoja, ka tas iespējams vienīgi neoficiāli, jo 
Aizsardzības departaments ir slēdzis līgumus nevis ar Latvijas valsti, bet privātu 
firmu. Tāpēc viņš sniedza neoficiālā ceļā iegūtu informāciju, kas apstiprināja 
jau zināmo par izsoles nosacījumiem un apstākļiem, kā arī firmas materiālo 
stāvokli – 1920. gadā 2000–3000 dolāru liels konts “New York City” bankā.45 
Taču būtiskākā liecinieka – K. Ulmaņa ierašanās nebija iespējama, jo, atbildot uz 
1923. gada 5. janvārī izteikto lūgumu, 15. janvārī viņš oficiāli informēja Ārlietu 
ministriju, ka “tagadējos apstākļos neatrodu par iespējamu braukt uz Ameriku, 
lai turienes tiesā uzstātos par liecinieku”. Viņš gan pauda gatavību sniegt liecību 
Rīgā, ja vien to akceptētu ASV tiesa46 (tiesas nosacījumi šajā gadījumā prasīja 
liecinieku tiešu piedalīšanos).

Tāpat vēl 1923. gada vasarā Latvijas ģenerālkonsuls Ņujorkā Arturs Ļūļe ar 
amerikāņu juristu firmu starpniecību centās noskaidrot kompānijas vadītāju 
atrašanās vietas un materiālo stāvokli, galvenokārt gūstot apstiprinājumu viņu 
mazturīgumam un biežajām biroja adrešu maiņām. Turklāt Ņujorkas advokāts 
Viktors Gercs (Gertz) pēc konsulāta pasūtījuma 1923. gada 24. jūlijā sagatavoja 
un iesniedza plašāku apskatu par jautājuma tālākas juridiskas risināšanas 
izredzēm, paudžot pārliecību, ka tādas pastāv, ievērojot ASV likumdošanā 
paredzēto sešu gadu termiņu pārtrauktas tiesvedības atjaunošanai.47 Lai 
noskaidrotu naudas atgūšanas iespējas, A. Ļūļe 1923. gada jūlijā Vašingtonā 
Valsts departamentā tikās ar Austrumeiropas nodaļas vadītāju E. Jangu – bijušo 
pārstāvi Rīgā. E. Jangs pēc jautājuma noskaidrošanas ieteica vērsties Valsts 
departamentā ar oficiālu Latvijas valdības pieprasījumu. Tomēr arī pēc sarunām 
ar citām amatpersonām, cenšoties noskaidrot izredzes, A. Ļūļe bija pesimistisks, 
par ko pauda savu viedokli ziņojumos uz Rīgu 26. jūnijā un 25. jūlijā. Arī viņš 
uzskatīja, ka vienīgais veids, kā mēģināt pozitīvi atrisināt jautājumu, ir atsūtīt 
lieciniekus uz ASV tiesu. Tas nenotika, un pēc paredzēta termiņa notecēšanas 
lietas izskatīšana Ņujorkā tika pārtraukta, tiesai noraidot apsūdzību krimināllietā 
pierādījumu trūkuma dēļ.48 

Tiesvedība Latvijā. Jau 1921. gada 25. februārī Latvijā pret T. Hermanovski 
uzsāka tiesvedību, apsūdzot viņu valsts līdzekļu izšķērdēšanā. 1923. gada  
22. janvārī viņam tika izvirzīta apsūdzība, bet 23. un 24. janvārī viņu 
nopratināja un piemēroja drošības līdzekli – 25 000 latu, kas nekavējoties tika 
iemaksāti. 1924. gada janvārī Latvijas Tiesu palātā bija izskatīta apsūdzība pret  
T. Hermanovski (sk. pielikumu).49 Viņš liecināja, ka “Latvija 1920. gada marta 
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K. Ulmaņa vēstule, kurā viņš Ārlietu ministrijai paziņo, ka nedosies uz tiesu ASV. 
1923. gada 15. janvāris LVVA, 2574. f., 1. apr., 392. l., 75. lp.
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mēnesī kā neatzīta vēl no citām valstīm atradās izolētā stāvoklī un nekāda 
informācija nebija pieietama; kad kāds ārzemnieks piedāvāja preces, tad to 
uzskatīja par lielu laimi un uz viņu raudzījās ar cienību un uzticību,” tādā 
situācija informācijas ievākšana par firmu un piedāvātās preces kvalitāti nav 
bijusi iespējama. Turklāt vairāki valdības ministri aktīvi atbalstījuši minētā 
iepirkuma jautājumu, piemēram, tirdzniecības un rūpniecības ministrs Kārlis 
Bušs, uzskatot, ka nepieciešamības gadījumā iepirkto varēs bez grūtībām 
pārdot Padomju Krievijai, valsts kontrolieris Pauls Mincs, izsakot pārliecību, 
ka darījums veicinās atzīšanu de iure no ASV – sevišķi tāpēc, ka, “pateicoties 
Vilsona politikai, ne tikai valsts, bet arī privātbankas piekopušas lielu atturību 
attiecībā uz jaunajām valstīm,” u. c. 1924. gada janvārī Latvijas Tiesu palāta 
skatīja apsūdzību pret T. Hermanovski, viņu sodot ar sešiem mēnešiem aresta, 
vienlaikus no tā atbrīvojot sakarā ar noilgumu, kā arī uzliekot par pienākumu 
samaksāt valstij 450  000 dolāru. 1924. gada 21 novembrī augstākā tiesu  
instance – Senāts spriedumu apstiprināja.50 Skaidrs, ka šādu summu bijušais 
ministrs samaksāt nespēja, un tā bija jāieskaita valsts zaudējumos. Politiķis  
Ā. Klīve, kurš prāvas laikā kopā ar K. Ulmani atradās starp skatītājiem tiesas 
zālē, guva iespaidu, ka “Hermanovskis kritis īstas amerikāņu blēžu bandas 
nagos”51. 

Lietas izskaņa. Neilgi pirms ASV sniegtās Latvijas atzīšanas – 1922. gada  
18. jūlijā Ministru kabinets izveidoja starpresoru komisiju no Tieslietu, Satiksmes 
un Finanšu ministrijas vadītājiem tieslietu ministra vadībā “iepirkšanas lietas 
noskaidrošanai”. Novembrī komisija sāka aktīvu darbību, caurskatot minētajās 
ministrijās un Ārlietu ministrijā esošos lietas materiālus. Tomēr 1923. gada 
25. maijā komisija konstatēja, ka svarīgākie materiāli atrodas ierosinātajā  
T. Hermanovska krimināllietā un ka ir jāiesniedz civilprasība, lai iegūtu 
materiālus, kas ļautu vest tiesvedību lietas turpināšanai ASV cerībā atgūt 
vismaz ASV valdībai iemaksāto summu (218 000 dolāru). 19. jūnijā valdība 
uzdeva Finanšu ministrijai iesniegt civilprasību T. Hermanovska krimināllietā. 
Nākamajā komisijas sēdē, kas tieslietu ministra Viļa Holcmaņa vadībā 
notika 1923. gada 10. novembrī, tika spriests par krimināllietas turpināšanu 
un civilprasības ievadīšanu pret ASV firmu. Bija konstatēts, ka saskaņā ar 
ģenerālkonsula Ņujorkā A. Ļūļes viedokli būtu iespējams atgūt 218  000 
dolāru, kas ieskaitīti ASV Valsts kasē, ja panāktu īpaša likuma ierosināšanu un 
pieņemšanu Kongresā, un ka kriminālprasība ASV tiesā noraidīta sakarā ar 
Latvijas puses liecinieku trūkumu. Sīkāk apspriežot jautājumu, tika konstatēts, 
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Rīgas Apgabaltiesas sevišķi svarīgu lietu tiesneša Aleksandra Evansa 
lūgums Ārlietu ministrijai ievākt materiālus “U.S.A. International Corporation” 

lietas izskatīšanai. 1923. gada 13. februāris.
LVVA, 2574. f., 1. apr., 392. l., 57. lp., 57. lp. o. p.
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ka abi iespējamie liecinieki K. Ulmanis un T. Hermanovskis uz ASV nav sūtāmi, 
jo K. Ulmanis apgalvo, ka var liecināt vienīgi to, ko dzirdējis no T. Hermanovska 
un citiem (saskaņā ar ASV likumiem – nekādas nozīmes), bet ieinteresētā un 
Latvijas tiesā apsūdzētā T. Hermanovska nosūtīšana uz ASV maz ko dotu un 
izraisītu sašutumu sabiedrībā. Tāpēc bija nolemts kriminālprasību neuzturēt, 
taču domāt par civilprasības ierosināšanu, izvērtējot V. Čendlera gatavību 
segt tiesas izdevumus no sava atalgojuma (trešā daļa civilprasības summas), 
kā arī uzdot A. Ļūļem Ņujorkā mēģināt uzturēt prasību ASV Aizsardzības 
departamentā atmaksāt 218 000 dolāru, ko E. Karlsons kā “Latvijas aģents” 
iemaksājis. Pēc tam juristi izstrādāja detalizētu civilprasības pamatojumu, 
atsaucoties arī uz Dž. Mērfija uzrādīto senatora D. Velša ieteikuma vēstuli, kā 
arī pēc D. Velša lūguma rakstītajiem valsts sekretāru R. Lansinga, B. Kolbija 
un Tirdzniecības departamenta vadības ieteikumiem ASV pārstāvniecībām 
sniegt Dž. Mērfijam atbalstu viņa darījumos, kas nopietni maldinājušas Latvijas 
valdību.52 

Tomēr civilprasība netika ievadīta, kaut arī vēl 1924. gada nogalē valdība 
un konsulāts Ņujorkā apspriedās ar vairākiem citiem ASV advokātiem un 
juristiem par tiesvedības vešanu naudas atgūšanas lietā.53 Pēc vairākiem 
gadiem valdība bija spiesta vēlreiz atgriezties pie jautājuma, jo V. Čendlers 
bija iesniedzis prasību atmaksāt tam 15 000 dolāru par darbošanos tiesvedībā 
(mēneša laikā V. Čendlers summu prasībā mainīja no 15 000 uz 10 000, pēc 
tam uz 5000, galu galā atgriežoties pie 15 000 dolāru), jo Latvijas valdība 
nav pildījusi vienošanās nosacījumus, neatsūtot lieciniekus vai vismaz vienu 
liecinieku, ar ko būtu pieticis, lai prāvā uzvarētu. Tāpēc ārlietu ministrs  
F. Cielēns 1927. gada 1. septembrī piedāvāja valdībai izveidot kārtējo starpresoru 
komisiju, kas minēto prasību izskatītu. Komisija tika izveidota, un 28. septembrī 
tā konstatēja, ka V. Čendlera prasība ir pārspīlēta, jo viņš prasa arī atlīdzību 
par Latvijas labā veikto propagandas darbu (izsūtītas 300 000 vēstules), turklāt 
pilnīgi nekas no paredzētās summas nav atgūts. Tāpēc komisija piekrita  
L. Sējas priekšlikumam par V. Čendleram atmaksājamo summu – 1000 dolāriem 
kā atlīdzību par izdevumiem un darbu tiesas prāvā. Tomēr vēl oktobrī Rīgā 
iebraukušais V. Čendlers ar skaidrojošiem rakstiem vērsās gan pie ārlietu 
ministra, gan starpresoru komisijas, lūdzot atbalstīt viņa lūgumu par atlīdzību. 
Tiesa, V. Čendlers prasāmajā summā ietvēra arī samaksu par darbību līdz  
1922. gada 1. aprīlim Latvijas labā saskaņā ar viņa un ārlietu ministra  
Z. A. Meierovica 1921. gada 2. martā noslēgto vienošanos, kas paredzēja  
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2500 dolāru lielu summu. 22. oktobrī starpresoru komisija, vēlreiz caurskatījusi 
visu, arī V. Čendlera iesniegto dokumentāciju, pieņēma vēl vienu lēmumu, 
konstatējot, ka 1921. gada 9. maija vienošanās attiecas uz civilprasību, 
nevis kriminālprasību, kādu iniciējis pats V. Čendlers, vēlreiz secinot par 
liecinieku nosūtīšanas neiespējamību, klāt jau minētajam norādot arī to, ka 
K. Ulmanis bija tikko pārcietis operāciju un ceļojumu nav ļāvis veselības 
stāvoklis. Turklāt nav bijis garantiju, ka liecinieku nosūtīšana dotu rezultātus. 
Komisija apstiprināja, ka “no formālās puses V. Čendleram nav nekādas 
tiesības pretendēt uz kaut kādu atlīdzību, bet, ievērojot viņa pūliņus un 
izdevumus, kurus viņš sedzis ar mūsu valdības ziņu, no taisnības viedokļa 
nebūtu vēlams liegt viņam faktisko izdevumu atlīdzību.” Uzreiz pēc tam –  
4. novembrī valdība noraidīja V. Čendlera prasību par 15 000 dolāru atlīdzības 
piešķiršanu.54 

*
1920. gadā Latvijas valdība bija gatava iekļauties apjoma ziņā valsts 

mērogiem milzīgā darījumā ar nelielu ASV uzņēmumu “U.S.A. International 
Corporation”, nepārliecinoties par tā uzticamību. Rezultātā tika zaudēta kā 
priekšapmaksa iemaksātā tam laikam ļoti lielā summa – 450 000 dolāru, ko 
atgūt neizdevās, neraugoties uz vēl papildus ieguldītajiem līdzekļiem vairāku 
gadu garumā par diplomātisko un konsulāro pārstāvju darbu un ārvalstu 
juristu konsultācijām. Šis zaudējums bija īpaši sāpīgs valstij, kuras iedzīvotāju 
apgāde un dzīves apstākļi, saimniecība un arī visas citas dzīves jomas atradās 
ārkārtīgi smagā stāvoklī. Spriežot pēc avotiem, šo situāciju izraisīja, pirmkārt, 
ārkārtīgi smagais valsts saimnieciskais stāvoklis un arī vēlme gūt ekonomisku 
palīdzību ārzemēs, otrkārt, augstāko valsts ierēdņu, sākot ar satiksmes 
ministru T. Hermanovski, pieredzes un kompetences trūkums, jo tieši tas – 
nevis ļaunprātīga rīcība – kļuva par iemeslu vienai no lielākajām neveiksmēm 
valdības saimnieciskajos darījumos visā starpkaru posmā neatkarīgajā 
Latvijas Republikā. Minēto ļoti labi apliecina 1924. gada janvārī notikušās  
T. Hermanovska tiesas prāvas materiālu analīze (apsūdzētā, liecinieku liecības, 
tiesas argumenti). Neraugoties uz augstākā līmeņa ASV valdības pārstāvju 
iesaistīšanos lietas risināšanā, līdzekļus vai to daļu neizdevās atgūt arī tāpēc, 
ka esošajos apstākļos to liedza ASV pastāvošā likumdošana Jāpiebilst, ka 
viss process izraisīja ASV valdības iestāžu satraukumu tās Baltijas politikas 
kontekstā. Īpaša atbildība jāuzņemas arī valdības vadītājam K. Ulmanim, 
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kura pienākums bija nepieļaut notikumu tamlīdzīgu attīstību. Turklāt viņš  
1922. gadā diezgan subjektīvu iemeslu dēļ atteicās doties komandējumā uz 
ASV tiesu, lai sniegtu liecību pret apsūdzētajiem amerikāņu kompānijas darbi- 
niekiem, kā rezultātā šī tiesvedība nedeva Latvijai vēlamo rezultātu. Vainīgākā 
persona – T. Hermanovskis formāli tika sodīts, taču vien simboliski, un 
sabiedriskajā domā gadījums saglabājās ilgāku laiku tieši kā valdības 
nekompetences piemērs.
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Pielikums

latvijas tiesu palātas 
1924. gada 25.–26. janvāra spriedums

[..] Ar Senāta Civilā kasācijas departamenta 1923. g. 20. septembra lēmumu 
Latvijas pilsonis 37 gadus vecais Teodors Jāņa d. Hermanovskis1 nodots Tiesu 
palātas tiesāšanai, apsūdzot viņu par to, ka, sastāvēdams satiksmes ministra 
amatā:

1) 1920. g. marta mēnesī, ceļot priekšā Ministru kabinetam un pabalstot 
Ziemeļamerikas firmas “U.S.A. International Corporation” priekšlikumu 
piedalīties ar šīs firmas vidutājību lokomotīvju un vagonu pirkšanā Ņujorkā 
Ziemeļamerikas Sav[ienoto] Valstu Kara departamenta2 noliktā ūtrupē, pretēji 
sava dienesta pienākumiem nav kā Satiksmes resora atbildīgais priekšstāvis 
noskaidrojis un Ministru kabinetu apgaismojis: a) vai pārdodamās lokomotīves, 
dekapota3 tipa, un preču vagoni ir piemēroti Latvijas dzelzceļu virsbūvei un 
noderīgi Latvijas pārvadāšanas apstākļiem; b) 5. aprīļa ūtrupes noteikumus 
un noteikumus par slēdzamo ar minēto firmu līgumu, firmas solīdumu un 
1 Teodors Hermanovskis (1883–1964), inženieris, valstsvīrs. 1918. gada novembrī–1920. gada 

jūnijā satiksmes un darba ministrs, 1920.–1923. gadā preses izdevumu redaktors, pēc tam – 
būvinženieris. Miris ASV.

2 War department (angļu val.) – Aizsardzības departaments, tiešais tulkojums – Kara departaments.
3 “Dekapod” tips – tvaika lokomotīvju klasifikācijas sistēmā saskaņā ar riteņpāru izvietojumu lietots 

termins. “Dekapod” tipa lokomotīvei ir divi skrejriteņi (viena skrejass), 10 dzenošie riteņi (pieci 
dzenošie riteņpāri) un nav balsta riteņu (balsta riteņpāris). Aplūkojamajā laikā šis apzīmējums 
tika lietots galvenokārt ASV un Anglijā.
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tās nepieciešamo reālo drošību, zem kādas viņai izmaksājama nauda, kādas 
tīši pielaistas varas bezdarbības sekas bija, ka Ministru kabinets, atrazdamies 
attiecībā uz minētiem jautājumiem maldīgos uzskatos, nolēmis piedalīties 
ekspluatācijai nenoderīgu 100 lokomotīvju un vairāku tūkstošu preču vagonu 
pirkšanā un deponēt Ņujorkā City bankā uz augšminētās firmas “U.S.A. 
International Corporation” vārdu 100 000 dolāru priekš piedalīšanās solīšanā 
uz 1920. g. 5. aprīli noliktā ūtrupē, kura summa no minētās bankas tika 
izmaksāta minētai firmai un zudusi valstij, nodarīdams tādā kārtā pēdējai 
lielus zaudējumus;

 2) 1920. g. aprīļa mēnesī, ierosinot un aizstāvot Ministru kabinetā 
priekšlikumu par piedalīšanos ar Ziemeļamerikas firmas “U.S.A International 
Corporation” vidutājību 62  000 tonnu dzelzceļu sliežu pirkšanā, par kādu 
pārdošanu Ziemeļamerikas Savienoto Valstu Kara departaments bij izsludinājis 
ūtrupi uz 26. aprīli, nav pretēji sava dienesta pienākumam kā Satiksmes resora 
atbildīgais pārstāvis Ministru kabinetā informējis kabinetu par maksāšanas 
noteikumiem, zem kādiem Kara departaments izsludinājis dzelzceļa sliedes 
pārdošanai, kaut gan par šo pēdējo apstākli Hermanovska rīcībā bija attiecīgi 
dati, kādas tīši pielaistas varas bezdarbības sekas bija, ka Ministru kabinets, 
atrazdamies maldīgos uzskatos par maksāšanas noteikumiem, kuri, ņemot arī 
vērā par 100 lokomotīvju un vairākiem tūkstošiem preču vagonu maksājuma 
summas, kopumā 26 579 000 dolāru, nebija piemēroti Latvijas valsts finansiālām 
spējām un kurus izpildīt nebij spējīga arī minētā firma, nolēmis piedalīties 
62 000 tonnu dzelzceļa sliežu pirkšanā un deponēt Ņujorkā City bankā uz 
augšminētās firmas [..] vārdu 100 000 dolāru priekš piedalīšanās solīšanā uz 
1920. g. 26 aprīli noliktā ūtrupē, kā arī pēc tam nav noteicis reālu drošību, pēc 
kādas šai firmai izmaksājama nauda, kāda no minētās bankas izmaksāta firmai 
[..] un

3) 1920. g. 6. maijā devis rīkojumu [..] par 250 000 dolāru steidzīgu pārvešanu 
Ziemeļamerikas firmai [..] no 1920./21. gada Satiksmes ministrijas budžeta 
līdzekļiem kā tālāku iemaksu par minētās firmas it kā nosolītām Ziemeļamerikas 
Savienoto Valstu Kara departamenta [..] ūtrupēs 100 lokomotīvēm un vairākiem 
tūkstošiem preču vagonu, nav pieprasījis no aprādītās firmas pierādījumu, vai un 
kādos apmēros solīšana notikusi, un nav arī noteicis reālu drošību, zem kādas 
pēdējā summa 250 000 dolāru apmērā izmaksājama firmai [..], tīši pielaistas 
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varas bezdarbības sekas bija, ka pārvesto naudas summu 250 000 dolāru “U.S.A. 
International Corporation” ir saņēmusi caur City banku Ņujorkā bez kādas 
garantijas par saņemto summu atpakaļizmaksāšanu tanī gadījumā, ja izmaksātās 
summas netiks izlietotas pēc piederības vai ja galīga vienošanās starp Latviju 
un minēto firmu [..] netiktu panākta, un ka minētā summa gājusi zudumā un, 
tādā kārtā valstij nodarīti lieli zaudējumi [..].

Tiesu palātas sēdē apsūdzētais Hermanovskis, neatzīdamies par vainīgu 
viņam pierakstītos noziedzīgos nodarījumos, paskaidroja, ka Latvija  
1920. gada marta mēnesī kā neatzīta vēl no citām valstīm atradās izolētā stāvoklī 
un nekāda informācija nebija pieietama; kad kāds ārzemnieks piedāvājis preces, 
tad to uzskatīja par lielu laimi un uz viņu raudzījās ar cienību un uzticību; tādos 
apstākļos ziņu ievākšana par firmas “U.S.A. International Corporation” solīdumu, 
piedāvāto dzelzceļu materiālu labumu u.t.t. bija pavisam neiespējama, kaut 
gan viņš no savas puses spēris visus nepieciešamos soļus, mēģinot noskaidrot 
pirkšanas jautājumus ar firmas priekšstāvi Andersu4 un ievācot caur savas 
kancelejas pārvaldnieku Cepurīti5 ziņas par firmas solīdumu no Amerikas 
komisionāra Gade6, kā arī sarunā (Tautas padomē) ar inženieri Ozolu7, kuram, 
kā izrādījies, tolaik šī firma vēl bijusi gluži sveša; ka dzelzceļu materiālu trūkums 
toreiz bijis ārkārtīgi liels, bet tai pašā laikā Ministru kabineta locekļos valdošā 
doma bijusi, ka mums vajaga sagatavoties tranzīttirdzniecībai ar Krieviju, 
kādam nolūkam vispirms nepieciešams savest kārtībā dzelzceļus. Uz dzelzceļu 
materiālu iepirkšanu un pie tam lielākā kvantumā ļoti labvēlīgi raudzījušies daži 
no toreizējiem kabineta locekļiem, par piem[ēru], tirdzniecības un rūpniecības 
ministrs Bušs8, aizrādīdams uz to, ka iegūtos materiālus vajadzības gadījumā 
viegli un ar peļņu varēšot pārdot Krievijai; bez tam Valsts kontrolieris Mincs9 
4 Bernhards Anderss, Rīgas uzņēmējs. 
5 Miķelis Cepurītis (1880–1956), tautsaimnieks, valsts ierēdnis. No 1918. gada decembra Satiks-

mes ministrijas kancelejas pārzinis, no 1920. gada maija Satversmes sapulces, pēc tam – Saeimas 
kancelejas direktors. 

6 Džons Aleinī Geids (Gade; 1875–1955), ASV Jūras kara flotes virsnieks, diplomāts. 1919.–1920. 
gadā Valsts departamenta komisijas vadītājs Baltijas valstīs. 

7 Kārlis Ozols (1882–1941), inženieris, diplomāts. No 1915. gada strādāja ASV, 1919. gadā ASV 
latviešu pārstāvis Latvijas delegācijā Miera konferencē Parīzē, 1920. gadā tirdzniecības pārstāvis 
ASV, 1923.–1929. gadā sūtnis PSRS. Nošauts padomju apcietinājumā.

8 Kārlis Bušs (1873–1920), inženieris ķīmiķis, valstsvīrs. 1919. gada decembrī–1920. gada jūnijā 
tirdzniecības un rūpniecības ministrs.

9 Pauls Mincs (1868–1941), jurists, profesors, valstsvīrs. 1919. gada jūlijā–1920. gadā valsts kontro-
lieris, 1920. gada decembrī–1921. gada jūnijā darba ministrs. Miris padomju ieslodzījumā.
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minēto materiālu iepirkumu lielā vairumā un pie tam uz kredīta pabalstījis aiz 
politiskiem motīviem, cerēdams tādā kārtā panākt de jure atzīšanu, jo vairāk 
tāpēc, ka, pateicoties Vilsona10 politikai, ne tikai valsts, bet arī privātbankas 
piekopušas lielu atturību attiecībā uz sakaru nodibināšanu ar jaunām valstīm. 
Dzelzceļu virsvaldes inženieri arī atzinuši iepērkamo materiālu par piemērotu 
mūsu dzelzceļiem. Speciālā literatūrā (inženieris Arronets11) tikušas izteiktas 
domas, ka mums vajadzīgas 670 lokomotīves un 15 000 vagoni, lai satiksmi 
nostādītu tā kā miera laikos, un pie tam ticis aizrādīts uz “dekapot” tipa 
lokomotīvēm. Viņš, apsūdzētais, personīgi nebijis apmierināts ar tik liela 
kvantuma sliežu iepirkšanu (62 000 tonnu), bet ministrs Bušs uzstājies, ka jāpērk 
visas sliedes, kam pievienojies arī Ulmanis12, teikdams, ka “sliedes ir zelts”. Pēc 
viņa, tiesājamā, ziņojuma Ministru kabinetā lieta no pēdējā tikusi nodota Finanšu 
ministrijai, kurai tā bijusi jānokārto. Zaudējumi valstij cēlušies nevis caur viņa 
priekšlikumu, kā arī ne caur to, ka Ministru kabinets deponējis naudu, bet gan 
vienīgi pateicoties tam, ka Ministru kabinets (1921. g. 15. jūlijā) atteicies ņemt 
pretim tos materiālus, kuri Latvijai pienācās un kurus priekš tās bija nosolījusi 
firma. Pēc apsūdzētā vārdiem, arī tad iemaksātā nauda nebūtu gājusi zudumā, 
ja Ministru kabinets pieņemtu “mazo programmu” – Karlsona piedāvājumu par 
kādiem 1,5 miljona dolāru, pie kam iemaksātie 450 000 dolāru paliktu kā iemaksa 
par pirkumu, bet pārējo summu būtu iespējams segt ar obligācijām, kāpēc arī 
viņš nekādu atbildību arī par zaudējumiem uz sevi nevarot uzņemties.

Noklausījies tiesas izmeklēšanā, partu disputā, apsūdzētā pēdējā vārdā, 
pārbaudījusi un apsvērusi pie sprieduma iznešanas visus tiesas izmeklēšanā 
noskaidrotos un konstatētos datus, Tiesu palāta atrod, ka lietas vēsturiskā puse 
saskaņā ar liecinieku liecībām, lietiskiem pierādījumiem un arī paša apsūdzētā 
paskaidrojumiem ir attēlojama sekojošos vilcienos.

1920. g. 20. martā Rīgas firmas “Laerum” līdzīpašnieks Anderss uz Satiksmes 
un darbu ministrijas vārda iesniedza Hermanovskim rakstu, ar kuru viņš it kā 

10 Vudro Tomass Vilsons (Wilson; 1956–1924), ASV valstsvīrs. 1913.–1921. gadā prezidents.
11 Valters Arronets (1876–pēc 1939), inženieris, Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu direktors, no  

1923. gada Dzelzceļu galvenā direktora palīgs, 1924. gadā Dzelzceļu galvenā direktora vietas pa-
gaidu izpildītājs. 1939. gadā izceļoja uz Vāciju.

12 Kārlis Ulmanis (1877–1942), valstsvīrs. 1918. gada novembrī–1921. gada jūnijā, 1925.–1926. gadā, 
1931. gada martā–decembrī, 1934. gada maijā–1940. gada jūnijā Ministru prezidents, 1936.–1940. 
gadā Valsts prezidents. Miris padomju ieslodzījumā.
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Ziemeļamerikas firmas “U.S.A. International Corporation” priekšstāvis paziņoja 
par kādu minētās firmas telegrammu attiecībā uz to, ka 1920. gada 5. aprīlī 
notikšot ūtrupe uz 100 lokomotīvēm un citu ripojošo materiālu. Neievācis 
sakarā ar šo piedāvājumu nekādu tuvāku ziņu, Hermanovskis cēla to priekšā 
Ministru kabinetam, lai tas dotu savu piekrišanu ar firmas “U.S.A. International 
Coropration” starpniecību iegūt Latvijas dzelzceļiem uz 5. aprīli [..] izsludinātos 
tirgos 100 dekapota lokomotīves un vairāk tūkstošus vagonu, motivēdams 
šo priekšlikumu ar lielu ripojošā materiāla trūkumu un paskaidrodams, ka 
lokomotīves un vagoni izgatavoti Krievijai un tādēļ derīgi arī Latvijai un ka 
skaidrā naudā jāmaksājot tikai neliela daļa, pārējo dzēsīšot ar Latvijas valdības 
obligācijām (liecinieki Kasparsons13, Bergs14, Pauļuks15, Ulmanis, Āboltiņš16).

Ministru kabinets, atrodot, ka pats Hermanovskis nav informēts ne par 
firmas solīdumu, nedz arī pērkamo materiālu un pirkšanas noteikumiem, kāpēc 
uzdeva viņam ievākt attiecīgas ziņas (liec[inieki] Bergs, Pauļuks un Āboltiņš). 
Hermanovskis šai nolūkā aizsūtīja savu kancelejas pārvaldnieku Cepurīti pie 
Amerikas pārstāvja Gade. Cepurītis nogājis pēdējā kantorī, priekšistabā dabūjis 
sarunāties krievu valodā ar kādu nezināmu cilvēku – ierēdni, tulku vai pat 
kurjeru, kurš, aprunājies otrā istabā angļu valodā ar kādu kungu, pateicis, ka 
firma “International Corporation” esot viena no pazīstamākām un izplatītākām 
firmām Amerikā, par ko viņš arī ziņojis Hermanovskim (liec[inieks] Cepurīts).

1920. gada 29. martā kabineta sēdē Hermanovskis, celdams no jauna priekšā 
savu priekšlikumu, ziņoja, ka, pēc ievāktām no vietējā Amerikas komisionāra 
Gade ziņām, firma esot zolīda, un lika priekšā deponēt uz tās vārdu 100 000 
dolārus kā drošības summu priekš piedalīšanās 5. aprīļa ūtrupē, aizrādīdams, ka 
pēc lokomotīvju un vagonu nodošanas būšot vēl jāmaksā tikai neliela summa 
(liec[inieks] Pauļuks). Lielākā daļa no kabineta locekļiem izteica dažādas šaubas 
un cēla iebildumus, ka lieta kā no formālās puses, tā arī pēc būtības neesot 

13 Kārlis Kasparsons (1865–1962), ārsts, valstsvīrs. 1918. gada novembrī–1920. gada jūnijā darba 
ministrs. 

14 Arveds Bergs (1875–1941), valstsvīrs. 1919. gada decembrī–1921. gada jūnijā iekšlietu ministrs. 
Miris padomju ieslodzījumā.

15 Jānis Pauļuks (1865–1937), inženieris, valstsvīrs. No 1920. gada strādāja Dzelzceļu virsvaldē,  
1921. gada jūnijā–1923. gada janvārī satiksmes ministrs, 1923. gada janvārī–jūnijā Ministru prezi-
dents.

16 Voldemārs Hermanis Āboltiņš (1878–pēc 1940), jurists, pedagogs. 1920. gada martā–1922. gadā 
finanšu ministra biedrs.
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skaidra: neesot noskaidrots, kādā kārtā Latvijas valdība piedalīsies ūtrupē, 
neesot nekādu garantiju, ka firma ūtrupē aizstāvēs mūsu valsts intereses un 
vai ripojošais materiāls tā smaguma dēļ būs piemērots Latvijas dzelzceļiem un 
tās finansiālām spējām (Bergs, Pauļuks, Kasparsons un citi). Uz visiem šiem 
jautājumiem Hermanovskis deva apmierinošas atbildes, aizrādīdams, starp 
citu, ka iepirktās lokomotīves, ja tās izrādītos Latvijai par smagām, varēšot 
izdevīgi pārdot Krievijai (liec[inieki] Kasparsons, Bergs, Ulmanis, Pauļuks, 
Āboltiņš). Ievērojot šādus Satiksmes resora atbildīgā pārstāvja paskaidrojumus, 
Ministru kabinets 29. martā nolēma iegūt lokomotīves un vagonus un šim 
nolūkam deponēt 100 000 dolāru, kādu summu bez attiecīgas reālas drošības jau  
31. martā Finanšu ministrijas Kredīta departaments pārveda City bankai 
Ņujorkā priekš firmas [..].

1920. g. aprīļa mēnesī pēc minēto 100 000 dolāru pārvešanas Rīgā ieradās 
“U.S.A. International Corporation” pārstāvji Karlsons17 un Murphi18, kuriem, 
kā tas vēlāk noskaidrojās, pat nebij attiecīgu pilnvaru un kuri vispār nebij no 
minētās firmas pilnvaroti apspriest finansiālus jautājumus. Viņi bij atveduši 
Amerikas avīzes ar Kara departamenta sludinājumiem par sliežu pārdošanu uz 
1920. g. 26. aprīlī noliktā ūtrupē, kādus sludinājumus viņi iesniedza ministram 
Hermanovskim ar priekšlikumu – iepirkt arī 62 000 tonnu dzelzceļu sliežu, 
pieprasīdami vēl 100 000 dolāru iemaksu. Arī attiecībā uz šo piedāvājumu un pie 
tam mutisku Hermanovskis nav uzdevis ievākt ziņas par šo materiālu stāvokli, 
vērtību, vajadzību un noderīgumu mūsu dzelzceļiem, bet tikai acīmredzot 
mutiski pieprasījis galvenajam direktoram Klaustiņam19, kurš, kā pats liecina, 
pilnīgi piekritis tai politikai, kādu Hermanovskis vedis dzelzceļu uzbūvē, 
cik vajadzētu iepirkt Latvijas vajadzībām lokomotīvju un vagonu, uz ko tas 
atbildējis (atkal mutiski, jo lietā par to nav rakstisku datu), ka, ņemot vērā 
Latgales pievienošanu un sagaidāmo Krievijas tranzītu, pašā sākumā vajadzēšot 
ap 50–60 lokomotīvju un ap 1000 vagonu (liec[inieks] Klaustiņš). Bez tam 
vēl Hermanovskim bijusi “saruna” (pa telefonu) ar inženieri Tramdahu20 par 
lokomotīvju iegādāšanu (Tramdaha liecība). Ar šiem datiem Hermanovskis 

17 Elmers Karlsons (Carlson).
18 Džons Mērfijs (Murphy).
19 Gustavs Klaustiņš (1880–1937), inženieris, valstsvīrs. No 1919. gada augusta Dzelzceļu galvenais 

direktors, 1923. gada jūnijā–1924. gada janvārī darba ministrs.
20 Arturs Tramdahs (1884–1970), inženieris, LU profesors. Bijis Dzelzceļu tehniskais direktors. Miris 

Latvijā.
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atkal (1920. g. aprīļa otrajā pusē) nāca Ministru kabinetā, kuru viņš tagad 
pārsteidza ar ziņojumu, ka minētās firmas priekšstāvji Karlsons un Murphi 
pieprasot, lai Latvijas valdība dzelzceļu materiālu iepirkšanai steidzīgi pārved 
uz šīs firmas vārdu vēl 250  000 dolārus bez otriem 100  000 dolāriem par 
iepērkamām sliedēm, piedraudot, ka pretējā gadījumā jau iemaksātie 100 000 
dolāri iešot zudumā.

Kad Ministru kabinetam nāca zināms šis pieprasījums, tas to uztrauca, 
jo bij pilnīgi negaidīts. Tomēr uz Hermanovska kā atbildīga resora vadītāja 
priekšlikumu un ievērojot to, ka iemaksātie 100 000 dolāri var iet zudumā, 
Ministru kabinets 26. aprīļa sēdē nolēma pārvest firmas rīcībā uz to pašu City 
banku vēl 100 000 dolāru – 62 000 tonnu sliežu iepirkšanai, kāda summa uz 
satiksmes ministra Hermanovska 27. aprīļa nr. 1512 pieprasījuma pamata 
arī pārvesta no Finanšu ministrijas Kredīta departamenta 29. aprīlī – arī 
bez kādas reālas drošības. Beidzot, Ministru kabinets piekrita Hermanovska 
priekšlikumam pārvest vēl 250 000 dolārus “International Corporation” rīcībā, 
kāda summa uz Hermanovska 6. maija zem nr. 1633 pieprasījuma 7./8. maijā 
(1920. g.) pārvesta no tā paša departamenta Valūtas nodaļas – un pie tam, tāpat 
kā pirmās divas summas, bez kādas reālas drošības. [..]

Tādā kārtā uz Ņujorku firmas “International Corporation” rīcībā ir pārvesti 
pavisam 450 000 dolāru un pie tam bez kādām nebūt garantijām, zem kādām 
firmai šī nauda izmaksājama un neprasot no tās nekādus pierādījumus par 
to, kādi ir dzelzceļu materiāli 5. un 26. aprīļa ūtrupēs patiešām nosolīti. Vēlāk 
izrādījās, ka firma “U.S.A. International Corporation” gan piedalījusies 5. un 
26. aprīļa ūtrupēs un noslēgusi ar Kara departamentu trīs līgumus uz sava, bet 
ne Latvijas valdības vārda [..] uz sliežu materiāliem, lēzeniem vagoniem un 
gondolām, turpretim lokomotīves un sliedes nemaz nebij nosolītas kopumā 
par 6 881 210 dolāru, bet iemaksājusi tikai 218 509 d[olārus] 20 c[centus]. 
Pārējā summa saskaņā ar ūtrupes noteikumiem bij jāiemaksā nākošos sešos 
mēnešos, pretējā gadījumā iemaksātā nauda ieskaitāma Savienoto Valstu kasē. 
Katrā ziņā pats iepirktais materiāls nav bijis izdodams pirms pilnas pirkšanas 
cenas samaksas. Tā kā firma nav pārējo naudu iemaksājusi, iemaksātā summa 
patiešām 1921. gada augustā ieskaitīta Savienoto Valstu kasē [..].

Pēc naudas pārvešanas bij ienākušas ziņas, ka šī firma ir nedroša un ar 
niecīgiem līdzekļiem. 1920. g. aprīlī Latvijas tirdzniecības pārstāvim Amerikā 
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inženierim Ozolam Amerikas pārstāvis Gade izteicies, ka viņš esot ieteicis 
Latvijas valdībai firmu “U.S.A. International Corporation” aiz pārskatīšanās, 
domādams pēdējo par “American International Corporation”, kura gan esot 
zolīda. Ozols par to nekavējoties ziņojis Hermanovskim, piebilzdams, ka, 
uzņemoties ievākt tuvākas ziņas, noskaidrojās, ka šī firma ir gluži jauna, pēc paša 
Karlsona vārdiem, dibināta tikai 1919. g. otrajā pusē, un ka visa “firma” sastāv 
no Karlsona brāļa un mašīnrakstītājas ar mašīnu vienā istabiņā citas firmas 
telpās (liec[inieks] Ozols), un ka tāpēc nav “ne tukša gaisa vērta” (liec[inieks] 
Kalnings21). Tādas pašas sliktas ziņas par firmu “International Corporation” 
dabūjis liecinieks Frīdenbergs22 Berlīnē, kur kādas bankas darbinieki izteikušies, 
ka “mēs esot nonākuši sliktās rokās, jo tā esot tikai afēristu banda ar līdzīgu 
nosaukumu kādai zolīdai Amerikas firmai”. Tāpat šo firmu liecinieks Sēja.23 
Beidzot, pats Karlsons, kā to liecina Anderss, 1920. g. oktobrī ļoti nelabvēlīgi 
atsaucies par šo firmu un tās līdzdalībniekiem, it sevišķi par Stell24, kurš “bieži 
melojot”, kaut gan liecinieks Šablovskis25 savukārt pašu Karlsonu raksturo nevis 
kā solīdas firmas priekšstāvi, bet kā vienkāršu “krāpnieku”, jo tādu iespaidu 
viņš atstājis pēc otrās – trešās sarunas. Tomēr “vislabāko” atsauksmi šī firma ir 
pati sev izdevusi ar saviem darbiem, pierādīdama, ka, kaut gan viņa saņēmusi 
450 000 dolāru, tomēr par līguma pildīšanu negrib pat domāt, un viens no 
viņas “cienīgākiem” priekšstāvjiem – Karlsons pat nekaunas liecināt Latvijas 
izmeklēšanas tiesneša priekšā: “Tā kā Latvijas valdība nenāca man pretim 
(ar ko tad – vai vēl ar tālākām iemaksām un tāpat bez kādām garantijām), es 
būšu pirmais pret to, lai izmaksātu atpakaļ 450 000 dolārus.” Neskatoties uz 
visām šīm nelabvēlīgām ziņām, sarunas ar firmas priekšstāvjiem turpinājās 
ne tikai Hermanovska (līdz 1920. gada 12. jūnijam), bet arī nākamā satiksmes 
ministra – Kuršinska26 laikā, no sākuma par pirkuma finansēšanu, bet vēlāk 

21 Ringolds Kalnings (1873–1940), valstsvīrs. 1921. gada 21. martā–1922. gada 9. septembrī,  
1924. gada 7. janvārī–18. decembrī finanšu ministrs. No 1930. gada ārzemēs.

22 Andrejs Frīdenbergs (1875–1941), advokāts. 1920. gada 3. februārī–1921. gada 3. martā Rīgas 
pilsētas galva. Miris padomju ieslodzījumā.

23 Ludvigs Sēja (1885–1962), pedagogs, diplomāts, valstsvīrs. 1921.–1922. gadā pārstāvis, no  
1922. gada pagaidu pilnvarotais lietvedis ASV, no 1923. gadā sūtnis Lietuvā, 1924. gada janvārī–
decembrī ārlietu ministrs, 1925.–1927. gadā sūtnis ASV. Padomju okupācijas laikā represēts, miris 
Rīgā. 

24 Džordžs Stīls (Steele), firmas sekretārs.
25 Josifs Šablovskis (1873–1934), zvērināts advokāts Rīgā.
26 Ādolfs Kuršinskis (1882–1933), inženieris, valstsvīrs. 1920. gada 20. jūnijā–1921. gada 18. jūnijā 

satiksmes ministrs 
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galvenā kārtā ar nolūku glābt iemaksātos 450 000 dolārus. Šās ilgās sarunas 
ar firmas pārstāvjiem ne pie kādas vienošanās neveda un, ievērojot firmas 
“zolīdumu”, arī nevarēja novest, kā attiecībā uz lielā iepirkuma izvešanu, tā 
arī tā saucamās mazās programmas (dzelzceļu materiālu iegūšanu 1,5 miljona 
dolāru apmērā) realizēšanu, un tāpēc jaunais Ministru kabinets ar nolūku glābt 
vēl to, kas glābjams, 1921. g. 15. jūlijā nolēma lietu nodot Amerikas advokātam 
Čendleram27 [..].

Ar lietpratēju – inženieru slēdzieniem tiesas izmeklēšanā ir konstatēts, ka 
bez esošām lokomotīvēm 1920. g. sākumā bija vēl vajadzīgas tikai 36 krievu 
platuma28 lokomotīves (Dumpis29). Attiecībā uz piedāvātām “dekapot” tipa 
lokomotīvēm ar 6 kv[adrāt]m[e]tr[u] lielām restēm (“reshotka”30) lietpratējs 
Aronets atrod, ka šādas lokomotīves esot “pilnīgi piemērotas Latvijas ceļiem,” 
turpretim profesors Nolteins31 nāk pie noteikta slēdziena, ka tās nevar atzīt par 
piemērotām mūsu vajadzībām, jo tās ar savām lielajam krāsnīm esot domātas 
priekš slikta kurināmā materiāla izmantošanas, bet mums esot jārēķinās ar to, 
ka uz mūsu ceļiem lokomotīves būtu kurināmas ar oglēm un tāpēc mūsu ceļiem 
esot piemērotas nevis dekapot, bet turpretim vieglāka tipa lokomotīves, jo bieži 
ar tām ašām lokomotīvēm jāapkalpo arī blakus un pievedlīnijas, kur smagās 
lokomotīves neder. Kas zīmējas uz preču vagoniem, tad tādu 1920. g. aprīļa 
sākumā saskaņā ar lietpratēja slēdzienu bija atlikums – pavisam 678 vagoni. 
Piedāvātie 1000 ogļu pusvagoni ar zemiem bortiem nebij vajadzīgi un jo vairāk 
tādā daudzumā, jo tie noder tikai ogļu pārvadāšanai, kādu mēs nepārvadājam 
(Dumpis). Beidzot, Amerikas piedāvāto smagā tipa sliežu vajadzētu 24 300 
metr[isko] tonnu un savienojumu 6800 metr[isko] tonnu un pie tam tikai 
tai gadījumā, ja būtu nodomāts ievest smagā tipa lokomotīves, turpretim 3A 
sistēmas sliežu vajadzētu tikai 19 000 metr[iskās] tonnas un savienojumu 5300 
metr[iskās] tonnas. [..]

27 Volters M. Čendlers (Chandler; 1867–1935), ASV jurists, 1913.–1919. un 1921.–1923. gadā Kon-
gresa loceklis.

28 Runa ir par tā saukto Krievijā pastāvošā platuma dzelzceļiem piemērotām lokomotīvēm.
29 Teodors Dumpis (1877–pēc Otrā pasaules kara), inženieris. 1921.–1927. gadā Dzelzceļu virsvaldes 

ekspluatācijas direktors.
30 Reshotka (no krievu val.) – režģis. 
31 Georgs Nolteins (1854–1936), inženieris, Latvijas Universitātes profesors. 1921.–1924. gadā 

lokomotīvju un dzelzceļa piederumu rūpnieks.
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Tādā kārtā piedāvājumā minētie dzelzceļa materiāli vai nebij pavisam 
vajadzīgi (preču vagoni), vai arī nepiemēroti mūsu dzelzceļiem. [..] pat tas 
pats Anderss – šīs nelaimīgās lietas pirmcēlonis – nekautrējās izteikt, ka viņš 
personīgi uz tik lielu iepērkamo no Latvijas valdības dzelzceļu materiālu 
kvantumu skatījies šaubīgi.

Stājoties pie jautājuma apspriešanas – vai sākumā aprakstītos 3 noziedzīgos 
nodarījumos un pie tam to vēsturiskajā apgaismojumā ir vērojamas Sod[u] 
Lik[uma] 639. p[anta] jeb kāda cita panta pazīmes, ir nepieciešami vispirms 
noteikti definēt, kas ir varas bezdarbība un kādas tās nepieciešamās un 
raksturīgās iezīmes. [..] Bijušais ministrs Hermanovskis, stādamies pie 
kolosāla darījuma (ja līgums būtu noslēgts, tad līguma summa grozītos ap 
27 000 000 rbļ., kāda summa absolūti nav piemērota mūsu valsts, it sevišķi 
1920. g. finansiālām spējām) [..], nepieprasa no personām, kas uzdodas par 
“International Corporation” priekšstāvjiem, pat pilnvaru, bez kurām arī vēlāk tie 
izrādās; neinteresējas, vismaz pietiekošā mērā, kas tā par firmu [..], nedomā par 
līguma saturu, uz kuru ir jāiemaksā tik milzīgas summas; nav arī noskaidrojis 
ne par pērkamā objekta stāvokli, viņa cenu – liecinieks prof. Balodis32 atrod, 
ka materiāli bijuši ne tikai slikti, bet arī vismaz trīs reizes dārgāki, nekā varētu 
dabūt citur. [..]

Ja līdz pirmo 100 000 dolāru pārvešanai šāda bezdarbība, pateicoties īsam 
laika sprīžam, kāds bij no 20. līdz 29. martam, ir vēl kā nebūt saprotama, tad pēc 
pirmās, vēl vairāk otrās un it sevišķi pēc atlikušās summas pārvešanas, kad jau bij 
gaiši redzams, ka “no nezināmiem ļaudīm ir mēģināts iegūt nezināmas preces” 
(liec[inieks] Kalnings) un ka šiem ļaudīm nav pilnvaru un viņi mutisku “līgumu” 
nepilda, šī bezdarbība paliek pavisam nesaprotama un tāpēc nav ne mazākā 
mērā attaisnojama. [..] Apsūdzētā neticamā nolaidība pie sava augstā dienesta 
pienākumu izpildīšanas un apbrīnojamā vienaldzība pret valsts materiālām 
interesēm tās pašā tapšanas momentā ir it sevišķi uztraucoša, ievērojot tā laika 
apstākļus, kad valsts atradās ārkārtīgi grūtos finansiālos apstākļos, kad pilsētās 
trūka pārtikas, kareivjiem uz frontes nebij maizes, kura ievesta pa lielākai 
tiesai no ārzemēm par ārzemju valūtu (Blumberga, Kalninga, Ulmaņa un citu 
liecības).

32 Kārlis Balodis (1864–1931), tautsaimnieks, Latvijas Universitātes profesors. 
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[..] lielākā daļa no lieciniekiem par apsūdzēto atsaucās labvēlīgi, kategoriski 
noliegdami, ka viņš būtu rīkojies kādos nebūt noziedzīgos nolūkos (Ulmanis, 
Bergs, Āboltiņš un citi). [..] viņš lietu ir ievadījis un turpinājis, lai vairāk neteiktu, 
apbrīnojami neveikalnieciski un tai pašā laikā neuzmanīgi un vislielākā mērā 
riskanti, bet ka viņš tīši būtu pielaidis varas bezdarbību un bez tam vēl tāpat tīši 
gribējis panākt 450 000 dolāru pārvešanu šai firmai ar vienu nolūku – lai nauda 
ietu pilni zudumā, [..] priekš tāda apgalvojuma lietā trūkst datu [..].

Veltīgi tiesājamais mēģina atbildību [..] novelt uz citiem – uz pārējiem 
kabineta locekļiem, Finanšu ministriju, pat uz viņam padotiem ierēdņiem, 
kuri savās atsauksmēs neizteikušies noraidoši par iepērkamo objektu, uz savu 
pēcnācēju Kuršinski, kurš it kā ļoti negatīvi izturējies pret ievadīto lietu un 
amerikāņu firmu, beidzot, uz nelabvēlīgiem politiskiem apstākļiem: Vilsona 
izturēšanos pret jaunām nomaļu valstīm un, visbeidzot, uz jauno Ministru 
kabinetu, kurš nevēlējies stāties līguma attiecībās ar firmu “International 
Corporation” pat tad, kad pēdējā piedāvājusi mazāku partiju dzelzceļu materiālu, 
bet turpretim pārvilkdams pār no viņa, Hermanovska, ievadīto lietu strīpu, 
nodevis tās likvidēšanu senatoram Čendleram. Visas šīs iebildes neiztur ne 
mazākās kritikas. Kuru gan no Ministru kabineta locekļiem varēja vairāk 
interesēt šī lieta un kura gan no viņiem tiešais pienākums bij nostādīt to pareizi, 
ka ne atbildīgā Satiksmes resora vadītāja – Hermanovska, kurš pie tam pats šo 
jautājumu ierosinājis, vienmēr mudināja kabinetu uz drīzāku tā atrisināšanu 
un bez apnikšanas steidzināja savus kolēģus pārvest bez kavēšanās kolosālas 
naudas summas. Šis bij speciāls jautājums, tieši ietilpstošs Satiksmes resora 
vadītāja kompetencē un jo vairāk tāpēc, ka no Ministru kabineta pēdējam bij 
uzdots – informēt kabinetu par firmu, pērkamo objektu utt., kāpēc arī, kā to 
apliecina liecinieks Bergs, šādos jautājumos nebija parasts palikt pie atsevišķām 
domām, un tāpēc arī, kaut gan visi kabineta locekļi, izņemot nelaiķi Bušu, 
pretojās Hermanovska priekšlikumam, tomēr galu galā, apmierinādamies ar 
viņa paskaidrojumiem, nolēma pirkt materiālus.

Tas pats jāsaka par Finanšu ministriju, sevišķi par Valūtas padomi: pēdējās 
kompetencē ietilpa tikai valūtas izdalīšana, bet turpretim kredīta rīkotāja 
tiesību tai nebij (liec[inieki] Ulmanis, Bergs, Pauļuks, Āboltiņš). Un kaut 
gan, kā to liecina bij[ušais] Ministru prezidents Ulmanis, lietas no sākuma 
starp ministrijām nebij nošķirotas, tomēr, ievērojot to, ka priekšlikums nāca 
no Hermanovska un materiāli bij nozīmēti Satiksmes ministrijai, viņam, 
Hermanovskim, arī vajadzējis rūpēties par garantijām un vispār zināt, un 
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interesēties, kā lieta tālāk norisināsies, kaut arī nebij speciāla lēmuma, ka tas ir 
tiešs Hermanovska pienākums, tāpat kā, no otras puses, nav pastāvējis arī tāds 
rīkojums, ka visas lietas nokārtošana piekrīt Finanšu ministrijai.

Tātad, kad kļuva skaidrs, ka darīšana ir ar vienkāršiem krāpniekiem, kuri, 
kā izsakās Čendlers (neveiklā tulkojumā), “izbraukuši uz Latviju finansiālā 
aplaupīšanas ekspedīcijā ar iepriekšēju nolūku iedzīvoties naudā apmānīšanas un 
lietas sagrozīšanas ceļā,” [..] vai gan pie tādiem apstākļiem bij jel maz iespējams 
jaunajam Ministru kabinetam slēgt ievadīto no Hermanovska darījumu vai arī 
ielaisties ar viņiem vēl tālākos darījumos par vairāk kā 1 miljonu dolāru (izvest 
tā saucamo mazo programmu) bez jau izsviestās naudas, jo ielaisties ar šo firmu 
tālākās darīšanās nozīmētu atkārtot jau pielaistās rupjās un neizlabojamās 
kļūdas, uz ko jaunais Ministru kabinets, saprotams, nevarēja ieiet, jo ko gan 
firma varēja zaudēt, apkrāpjot mūsu valsti: līdzekļu tai i tā maz, bet goda un 
labas slavas vēl mazāk, un tāpēc ar savu 1921. g. 15. jūlija lēmumu atrada par 
pareizāku un lietderīgāku ar tādiem ļaudīm runāt tikai tiesas priekšā. [..]

Raksturīgs ir it sevišķi tas apstāklis, ka apsūdzētam nekad nav radušās šai 
lietā ne mazāko šaubu, vēlēšanās dzirdēt citu domas, pārdomāt par celtiem 
Ministru kabinetā no visām pusēm iebildumiem, iedziļināties šā grandiozā un 
riskantā projekta izvešanā, kurš tik tuvu stāvēja viņa resoram, pārdomāt par 
pirkuma realizēšanu, kas bij nepieciešams, it sevišķi tāpēc, ka lieta grozās ap 
valsts naudu un pie tam kolosālā summā. Bet kad ārkārtīgi neveikli ievadītais 
darījums bij izkritis cauri, kad jau nauda bij pārvesta un nebij ne mazākās 
cerības dabūt pret to no amerikāņiem attiecīgo ekvivalentu, tad apsūdzētais ar 
tādu pašu sparu mēģina atkratīties no visas šīs lietas un vainu uzvelt uz visiem, 
bet tikai ne uz sevi.

Caur cik “daudziem lodziņiem” arī mēs neskatītos uz šo lietu, tomēr nav 
iemesla teikt, ka Hermanovskis šai gadījumā ir tikai “pārrēķinājies”. Viņš 
nevarēja “pārrēķināties” jau tāpēc vien, ka, spriežot pēc visiem lietas apstākļiem, 
viņš nebij pat mēģinājis “rēķināt”. Sarunas viņš “ar nezināmiem ļaudīm par 
nezināmām precēm” ir vedis bez kāda aprēķina, tā teikt, uz labas laimes, 
nostādīdams Latvijas valdību pilnā atkarībā no šo ļaužu labvēlības jeb, pareizāk, 
no viņu ļaunās un noziedzīgās gribas. Ko tie ir teikuši, tam ir ticējis un tūdaļ 
steidzies likt priekšā Ministru kabinetam, mēģinot pēdējo visādi pārliecināt, ka 
darījums ir izdevīgs un tāpēc ar naudas pārvešanu jāsteidzas. Smieklīgi bēdīgais 
fināls bij tas, ka sūriem sviedriem nopelnītie dolāri gan viegli aizripoja pār jūru, 
bet smagais ripojošais materiāls vēl šo baltu dienu stāv uz vietas.
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Pārejot uz soda mēra noteikšanu (kādai gan šai gadījumā ir vienīgi 
akadēmiska nozīme, jo pārkāpumi jau dzēsti ar noilgumu), Tiesu palāta pēc 
lietas apstākļiem atrod par pareizu un taisnīgu par katru no trīs pārkāpumiem 
noteikt to visaugstāko Sod[u] lik[uma] 639. p[anta] I. d[aļā] paredzētā  
apmērā – sešus mēnešus aresta, kādu sodu attiecībā uz pirmiem diviem 
pārkāpumiem, kā pastrādātiem līdz 1920. g. 1. maijam, bet no kuriem cietušas 
fiskālas intereses, uz Satversmes Sapulces 1920. g. 19. augusta amnestijas akta 
8. p[anta] c p[un]kt[a] un 17. p[anta] c p[un]kt[a] pamata pamazina līdz  
3 mēnešiem par katru pārkāpumu un uz Sodu lik[uma] 60. p[anta] pamata 
kā galīgu sodu par visiem trīs pārkāpumiem noliek vienu – bargāko sodu – 
sešus mēnešus aresta, bet, ievērojot to, ka no visu trīs apsūdzētam inkriminēto 
pārkāpumu izdarīšanas dienas līdz sprieduma taisīšanas dienai ir pagājis 
trīskārtīgs laiks, salīdzinot ar Sod[u] lik[uma] 68. p[anta] I. p[un]kt[a] norā-
dīto – viens gads – laiku, notiesātais no uzliktā viņam pēc kopības soda [..] ir 
atsvabināms. [..] Tiesas izdevumi uzliekami notiesātam Hermanovskim, bet 
viņa maksāt nespējas gadījumā tie ņemami uz valsts rēķina. [..]

Piegriežoties beidzot jautājumam par celtās no Finanšu ministrijas 
civilprasības apmierināšanu un ņemot vērā, ka cēlušies valstij lielie zaudē- 
jumi – 450 000 dolāru apmērā – ir tieši nodarīti caur apsūdzētā nolaidīgo rīcību 
un, kā tas redzams no pēdējā [..] Ārlietu ministrijas ziņojuma, no minētās 
amerikāņu sabiedrības nav izdevies kaut ko nebūt piedzīt, Tiesu palāta atrod, 
ka civilprasība ar visu augstāk pievesto ir pierādīta savā pamatā, kā arī apmērā, 
kāpēc arī apmierināma visas pieteiktās summas – 450 000 dolāru – apmērā un 
piedzenama no notiesātā Hermanovska. [..]
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lost  450 000 dollars: the ill-fated deal of 
the latvian government with the u.s.a. 

international Corporation Company in 1920

During the establishment of the Latvian State in 1918 – 1920, one of the 
most important and most difficult tasks of the government was the renewal and 
rehabilitation of economy as well as transport infrastructures almost completely 
devasted by the hostilities and war related processes. The government had to face 
hard to grasp difficulties caused by both devastation, lack of external support to the 
state not yet recognized internationally under condition of political and military 
uncertainty, as well as in many cases actually disastrous shortage of qualified 
experts in many sectors of economy which had to be managed and adjusted from 
scratch. One of the most stunning displays of incompetence in the beginning of 
the 20ies was related to the buying-in of American locomotives; the deal initiated 
by the Minister of Transport Teodors Hermanovskis and undertaken by the 
government, which ended with loss of an enormous sums of money. 

In spring and summer of 1920 the Government of Latvia was ready to launch 
a huge business deal with a small American enterprise “U.S.A. International 
Corporation”, without confirmation of its credibility and trustworthiness. As 
a result an advance payment of 450  000 US dollars (a huge sum of money for 
that time) was lost and attempts to recover the sum failed despite the additional 
substantial resources invested in terms of remuneration of diplomatic staff and 
fees of the foreign lawyers in the course of several following years. This loss was 
especially painful for the country afflicted by deprivation, shortages of supplies, 
poor living conditions and critical situation in virtually all areas of life. 

Judging by the sources the above mentioned deed was caused firstly by the 
deteriorating economic situation of the state alongside with the willingness to 
gain economic aid from abroad and secondly inexperience and incompetence 
of senior civil servants and Minister of Transport T. Hermanovskis himself in 
this situation, as the above mentioned factors (rather than ill-treatment or 
abuse) resulted in one of the biggest failures of the inter-war period economic 
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transactions in the independent Republic of Latvia. The analyses of the published 
materials of T. Hermanovskis’ court hearings held in January of 1924 (statements 
of the accused and statements of the witnesses, arguments of the court) make it 
evident. The state failed to recover the advance payment or part of it despite the 
involvement of top-level U.S. government officials in conflict resolution, also due 
to the fact that existing legislation of the USA made it impossible in the current 
situation (the developments triggered the anxiety of the certain U.S. government 
institutions in the context of the Baltic policy) A special responsibility lies with 
the head of the government K. Ulmanis, whose duty was to prevent developments 
of that kind. Furthermore in 1922 for rather subjective reasons he refused to go on 
a business trip to the USA in order to testify on the point of the accused employees 
of the American company as a result the outcome of the judicial proceedings was 
not successful for Latvia. The most responsible perpetrator T. Hermanovskis was 
formally punished, but the punishment was symbolic, however this case served 
as an example of incompetence of the government for a long time in the public 
opinion. 

The objective of the article is basing on the archival materials of Latvia and 
the USA to reflect the process of the ill-fated state procurement, the attempts to 
recover the lost funds or parts of them in Latvia or the USA, as well as briefly 
demonstrate the causes and effects of the deed. Judgement of the Court regarding 
T.Hermanovskis is published in the annex of the article. 

Keywords: Provisional Government, economical situation, railways, Latvian-
American relations.
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