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vēsture

Henrihs Soms, Aleksandrs Ivanovs

latgales kongress arhīva 
dokumentos*

Ļoti svarīgs notikums ceļā uz Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gadā bija Latgales kongress, kas 
notika Rēzeknē 1917. gada 26.–27. aprīlī (9.–10. maijā pēc jaunā stila). Kongresā tika pieņemti Latgales 
latviešiem un visai latviešu tautai liktenīgi lēmumi par Vitebskas guberņas Daugavpils, Rēzeknes un 
Ludzas apriņķa apvienošanos ar Kurzemi un latviešu apdzīvotajiem apriņķiem Vidzemē, kas kļuva 
par priekšnoteikumu latviešu nācijas tapšanai un tālākai attīstībai. Publikācijā lasītājiem tiek piedāvāta 
Baltkrievijas Nacionālā vēstures arhīvā uzkrāto dokumentu izlase, kurā atspoguļota gan kongresa 
sagatavošana un norise, gan arī mēģinājumi īstenot tajā pieņemtos lēmumus. 
Atslēgvārdi: Latgales kongress, 1917. gads, Latgales Pagaidu zemes padome, latgalieši, latvieši, arhīva 
dokuments, Baltkrievijas Nacionālais vēstures arhīvs. 

Latgales kongress notika Rēzeknē 1917. gada 26.–27. aprīlī (9.–10. maijā 
pēc jaunā stila). Tajā piedalījās novada ievērojamākie sabiedriskie darbinieki, 
kas tolaik darbojās Pēterpilī (tagad Sanktpēterburga), Maskavā, citās Krievijas 
vietās, pagastos un draudzēs dzimtenē, kā arī Krievijas armijas latviešu virsnieki 
un mobilizētie karavīri. Kongresā tika pieņemti Latgales latviešiem un visai 
latviešu tautai liktenīgi lēmumi par Vitebskas guberņas Daugavpils, Rēzeknes 
un Ludzas apriņķa apvienošanos ar Kurzemi un latviešu apdzīvotajiem 
apriņķiem Vidzemē, kas kļuva par priekšnoteikumu latviešu nācijas tapšanai 
un tālākai attīstībai. Kongresā tika izveidota Latgales Pagaidu zemes padome (ar 
rezervētām vietām poļu, krievu un ebreju minoritātēm), kuras pārstāvji kopā 

* Publikācija tapusi Latgales kultūras programmas (2017. g.) projekta “Elektronisks izdevums 
1917. gada Latgales kongress avotos, pētījumos un apcerēs” (Nr. LKP2017/41) ietvaros. Publikācijas 
autori izsaka pateicību Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras 
pētījumu centra pētniekam Dr. philol. Žanam Badinam.
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ar līdzīgām citu novadu pašpārvaldes institūcijām – Vidzemes Pagaidu zemes 
padomi un Kurzemes Pagaidu zemes padomi – līdzdarbojās Latviešu pagaidu 
nacionālās padomes darbā un sekmēja Latvijas Republikas proklamēšanu. 

Jau kongresa sagatavošanas laikā, 1917. gada martā un aprīlī, tika panākta 
principiāla vienošanās, ka vienotā Latvijā (toreiz vēl demokrātiskās Krievijas 
sastāvā) Latgalei būtu piešķirama pašvaldība. Tajā pašā laikā iezīmējās arī 
atšķirīgi viedokļi šīs pašvaldības statusa sasniegšanā un tiesību garantēšanā. 
Daļa delegātu – garīdznieka Franča Trasuna piekritēji optimistiski cerēja uz visu 
latviešu, tostarp katoļu, kopdarbību un savstarpējo sapratni ticības, valodas un 
citu jautājumu kārtošanā. Citi – inženiera Franča Kempa piekritēji akcentēja 
vairāku gadsimtu gaitā veidojušās Latgales īpatnības: katoļu baznīcas dominante, 
sava valoda, atšķirīgas zemes tiesības un citas. Viņi iebilda pret mutvārdu 
vienošanos ar Baltijas latviešiem, kurus kongresā pārstāvēja Jānis Zālītis un 
Zigfrīds Anna Meierovics, un iestājās par plaši apspriestu Latgales un pārējo 
Latvijas novadu sadarbības programmu (rakstiskā formā). Sākumā kongresā 
piedalījās 350 dalībnieku, no tiem 232 delegāti ar balsstiesībām. Darba gaitā 
strīdu rezultātā no kongresa aizgāja 39 delegāti inženiera F. Kempa vadībā. 
Lēmumus pieņēma 183 palikušie delegāti, viens no tiem kongresa rezolūcijas 
balsojumā atturējās.

Lai gan historiogrāfijā Latgales kongresam veltīta visumā pienācīga 
uzmanība,1 tomēr nopietni monogrāfiski pētījumi vēl nav parādījušies. Jādomā, 
ka kongresa vēstures izpēti kavē pirmavotu – arhīva dokumentu trūkums, jo 
uzkrātais historiogrāfiskais materiāls pārsvarā balstās uz sava laika publikācijām 
presē, kā arī atmiņām. Tas liecina par to, ka ir nobriedusi vajadzība ielūkoties 
šā vēsturiskā notikuma avotu bāzē, apzināt iespējamus vēstures avotus un sākt 
to vispusīgu izpēti. Par pirmo soli šajā ceļā var uzskatīt arhīva dokumentu 
publikācijas.

*

Publicēšanai atlasīti divpadsmit dokumenti, kas glabājas Baltkrievijas 
Nacionālajā vēstures arhīvā Minskā (Национальный исторический архив 
Беларуси = Нацыянальны гiстарычны архiў Беларусi; turpmāk tekstā un 
arhīva šifros BNVA). Dokumentu meklēšanu arhīvā veica BNVA darbinieki 
pēc Rēzeknes pilsētas domes pasūtījuma 2016. gadā. Arhīva izziņai tika 
pievienotas dokumentu fotokopijas jpg formātā, kas tagad ir pieejamas Latgales 
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Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. Dokumentu publikācija sagatavota pēc šīm 
fotokopijām.

Jāatzīmē, ka šie dokumenti ir jau nonākuši Latvijas sabiedrības uzmanības 
fokusā: Latgales kongresa simtgadei veltītās Latgales Kultūrvēstures muzeja 
tematiskās izstādes “Pāri slieksnim” (atklāta 2017. g. 3. maijā) prospektā publicēti 
trīs BNVA dokumenti (divi no tiem tiek publicēti turpmāk) un sniegtas īsas 
anotācijas latviešu, latgaliešu, angļu un krievu valodā.2 2017. gadā nāca klajā 
Latgales kongresa simtgadei veltīta Jāņa Urbanoviča apcere “Kā dibināja 
Latviju”,3 kur tika izmantoti un komentēti daži no turpmāk publicētajiem 
dokumentiem, kā arī pievienotas dokumentu fotokopijas.4 Taču fotokopijas 
nevar aizvietot pilnvērtīgu, uz zinātniskās arheogrāfijas principiem un metodēm 
balstītu dokumentu publikāciju, kas piedāvā gan drošas vēstures avotu tekstu 
transkripcijas, gan vispusīgus komentārus, kā arī informāciju par dokumentu 
provenanci un ārējām iezīmēm.

Publicēšanai atlasītie dokumenti par Latgales kongresu atrodas Vitebskas 
guberņas komisāra kancelejas fondā (BNVA, 3445. f.).5 Sevišķi reprezentatīva 
vēstures avotu izlase konstatēta vienā Vitebskas guberņas komisāra kancelejas 
lietā.6 1917. gada oktobrī, gatavojot atbildi uz Vitebskas guberņas komisāra 
cirkulāra rakstu, Ludzas apriņķa komisārs ir sakopojis dokumentu apstiprinātas 

Kinoteātris “Diāna”, Rēzekne. Latgales kongresa norises vieta. 
Pastkarte (№ 54. Издание книжного и писчебумажного 

магазина Б. И. Шерешевского. Режица). Pirms 1918. gada. 
M. Zavolokina foto. T. V. Pumpuriņa kolekcija
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kopijas.7 Šajā sakopojumā ietilpst dokumenti, kas atspoguļo Latgales kongresa 
sagatavošanu, tajā pieņemto lēmumu rezonansi Latgales latviešu vidū, Latgales 
Pagaidu zemes padomes mēģinājumus īstenot šos lēmumus un tādējādi arī 
panākt Latgales apvienošanos ar pārējo Latviju. Kopā ar pavadrakstu dokumenti 
nokļuva Vitebskas guberņas komisāra kancelejā. Jāatzīmē, ka šos dokumentus, 
precīzāk – to apstiprinātās kopijas Ludzas apriņķa komisārs bija saņēmis tieši 
no Latgales Pagaidu zemes padomes: uz dokumentu mašīnraksta kopijām 
ir Latgales Pagaidu zemes padomes locekļa un sekretāra Pētera Lazdāna8 
apstiprinājuma ieraksti ar parakstu. Publicēšanai atlasīto dokumentu kopumu 
papildina Latgales kongresa rezolūcija, kas saglabājusies sava laika rokraksta 
kopijā.9 Acīmredzot tas ir vienīgais līdz mums nonākušais arhīva dokuments, 
kas satur šā sevišķi vērtīgā vēstures avota autentisku tekstu. Citās Vitebskas 
guberņas komisāra kancelejas lietās sastopamie dokumenti ir visumā  “nejauši” 
un tikai nosacīti saistīti ar Latgales kongresa tematiku. Tajos atspoguļota Latgales 
Pagaidu zemes padomes darbība 1917. gada vasarā un rudenī, priekšdarbi, kas 
tika veikti, gatavojoties vēlēšanām Krievijas Satversmes sapulcē, sabiedrisko 
organizāciju darbība Latgalē un citi vēstures aspekti. Šie dokumenti nav iekļauti 
publikācijā.

Vēstures avotu publikācija sagatavota, ņemot vērā Latvijas vēstures 
avotu edīcijas tradīcijas un uzkrāto pieredzi,10 Rietumeiropas speciālistu 
rekomendācijas jauno un jaunāko laiku dokumentu arheogrāfijā,11 kā arī 
Krievijas arheogrāfu metodiskos ieteikumus, kuros detalizēti raksturota  
19. gs.–20. gs. sākumā krievu valodā tapušo avotu edīcijas tehnika.12

Dokumenti tiek publicēti oriģinālvalodā – krievu valodā ar tulkojumu 
latviešu valodā. Transkribējot krievu valodā sastādītu dokumentu tekstus, tika 
veikta transliterācija (piemēram, burts ѣ nomainīts ar burtu e, burts i – ar 
burtu и); vārdu beigās izņemts burts ъ; locījuma galotnes mainītas atbilstoši 
mūsdienu krievu valodas likumiem (~iя uz ~ие, ~аго uz ~его u.tml.). Nejaušas 
pārrakstīšanās tika izlabotas; tās atrunātas tikai atsevišķos gadījumos, ja tādi 
labojumi var vai nu kaut minimāli mainīt teksta jēgu, vai arī pieļauj atšķirīgas 
interpretācijas. Atbilstoši mūsdienu krievu valodas pareizrakstības likumiem 
tika labota interpunkcija. Tajā pašā laikā neloģiski (neveikli) veidotas teikumu 
konstrukcijas netika mainītas, bet citas sintakses kļūdas netika labotas, jo 
tas var mainīt teksta jēgu. Šajos gadījumos piezīmēs par teksta atveidi tiek 
atrunāti neveikli formulējumi un piedāvāti formulējumu “pareizāki” varianti, 
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lai dokumentu jēga būtu saprotamāka. Tulkojumos latviešu valodā ir ņemti 
vērā sintakses kļūdu labojumi, kas būtībā uzskatāmi par oriģinālu tekstu 
interpretācijām. Dokumentu transkripcijās nav saglabātas dokumentu tekstu 
grafiskās īpatnības, piemēram, iekavas, kas rokraksta dokumentos izskatās 
pēc procentu zīmēm, atveidotas kā apaļiekavas. Institūciju un organizāciju 
nosaukumos mazie un lielie burti tiek lietoti pārsvarā atbilstoši mūsdienu 
krievu valodas pareizrakstības likumiem. Publicējot dokumentu tekstus, netiek 
saglabāts arī teksta “autentisks” izkārtojums uz lappuses. Netiek atveidoti arī 
dokumentu pašu, “oriģinālie” virsraksti un veidlapu elementi (stūra spiedogs 
u.c.), informācija, ko sniedz šie dokumentu rekvizīti, tiek izmantota arheogrāfisko 
virsrakstu sastādīšanā un leģendās; tādējādi publikācijā šā informācija tiek 
pilnīgi saglabāta. Saīsinājumi atšifrēti, liekot trūkstošus burtus kvadrātiekavās. 
Teksti mašīnrakstā tiek atveidoti stāvrakstā, bet rokraksti, kā arī ar roku izdarīti 
ieraksti mašīnraksta dokumentos atveidoti slīprakstā. 

Dokumentu tulkojumos latviešu valodā pēc iespējas tiek saglabātas 
publicējamo dokumentu stilistiskās īpatnības, vienlaikus ņemot vērā latviešu 
valodas pareizrakstības likumus. Ja tulkojumā nevar panākt pilnīgu atbilstību 
oriģinālam (piemēram, terminoloģijā), piezīmēs tiek piedāvāti komentāri par 
tulkojuma atbilstību/neatbilstību tekstam oriģinālvalodā. 

Dokumentu arheogrāfiskā noformējuma elementi – virsraksts, datums, 
vieta, leģenda, informācijas par atzīmēm dokumentos, piezīmes un komen-
tāri – tiek sniegti latviešu valodā. Nedatēto dokumentu datējuma pamatojumi 
sniegti arheogrāfiskajās leģendās pēc arhīva šifra un informācijas par atzīmēm 
dokumentos (kopijas apliecinājums, lietvedības atzīmes u.c.). Pētniecības gaitā 
noskaidrotie datumi un norādes uz dokumentu sastādīšanas vietu sniegtas 
kvadrātiekavās. Dokumentu sastādīšanas datumi doti pēc vecā stila – Jūlija 
kalendāra. Piezīmēs par dokumentu tekstiem tiek sniegta papildu informācija 
un komentāri par tekstu atveidi (tekstuālās piezīmes tekstiem oriģinālvalodā), 
kā arī informācija par avotos minētajām personām, vēstures faktiem un reālijām, 
iestādēm, amatiem u.c. (piezīmes dokumentu tulkojumiem latviešu valodā). 
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Dokumenti

Nr. 1
Daugavpils apriņķa Krustpils pagasta sapulces spriedums par pagasta 

pievienošanu autonomajai Latvijai
[Krustpils]                                                                                   1917. gada 16. martā 
№ 6

1917 года марта 16 дня.1 Мы, нижеподписавшиеся Витебской 
губернии, Двинского уезда, Крейцбургской волости, должностные лица 
и десятидворные – выборные из общего числа 69 человек, имеющих 
право голоса на волостных сходах, собравшись сего числа на волостной 
сход с разрешения г[осподина] земского начальника вуч.2 Двинского 
уезда от 3 марта за № 182, в числе 58 человек, под председательством 
нашего волостного старшины Петра Озола имели суждение о том, что 
все постоянные жители нашей волости по национальности «латыши-
лютеране»3 волость смежена с Лифляндией и Курляндией, а так как по-
настоящему праву предполагается ввести (автономное) Прибалтийская 
провинция4 под названием «Латвия».5 Желаем присоединиться к сказанной 
(автономной) провинции «Латвия»6 все единогласно приговорились:7 
просить Лифляндский комитет и Государственную Думу при отводе 
Прибалтийского края8 самостоятельной (автономной) провинцией 
«Латвия» присоединить нашу [волость] к сказанной провинции «Латвия». 

(Копию)9 Для ведения вышесказанного ходатайства в подлежащих 
учреждениях выбираем крестьян нашей волости дер[ервни] Стукуль – 
Гендрика Яковлева Стукуля и кр[естьянина] дер[еревни] Ступре – Егора 
Мартинова Крумина.

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 16. martā mēs, zemāk parakstījušās Vitebskas guberņas 
Daugavpils apriņķa Krustpils pagasta amatpersonas10 un sētu pārstāvji,11 kas 
ievēlēti kopskaitā no 69 cilvēkiem, kuriem ir tiesības balsot pagasta sapulcēs, 
ar Daugavpils apriņķa zemstes [iecirkņa12] priekšnieka13 kunga šī gada  
3. marta atļauju nr. 182 šajā datumā sapulcējušies pagasta sanāksmē pagasta 
vecākā Pētera Ozola14 vadībā 58 cilvēku sastāvā, izteicām savu spriedumu, 
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ka visi mūsu pagasta pastāvīgie iedzīvotāji ir pēc tautības “latvieši-luterāņi”. 
Pagasts robežojas ar Vidzemi un Kurzemi, bet ievērojot, ka saskaņā ar pašlaik 
spēkā esošajām tiesībām15 ir paredzēts dibināt (autonomu) Baltijas provinci ar 
nosaukumu “Latvija”, vēlamies pievienoties minētajai (autonomajai) provincei 
“Latvija”. Visi vienbalsīgi nolēma: lūgt Vidzemes komitejai16 un Valsts domei,17 
Baltijas novadu pārveidojot par patstāvīgu (autonomo) provinci “Latvija”, 
pievienot mūsu [pagastu] minētajai provincei “Latvija”. 

[..] Augstāk minētā lūguma virzīšanai atbilstošās iestādēs ievēlējām mūsu 
pagasta sādžas “Stukuli” zemnieku Indriķi18 Jēkaba dēlu Stukuli19 un sādžas 
“Stupre” zemnieku Jegoru Mārtiņa dēlu Krūmiņu.20

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 13. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes 
padomes sekretāra Pētera Lazdāna parakstu): “Подлинный за надлежащими подписями. С 
подлинным верно. С подлинным верно. Секретарь Латгальского временного земского совета. 
П. Лаздан” (“Oriģināls [dokuments] ar attiecīgiem parakstiem. Atbilst oriģinālam. Atbilst oriģinālam. 
Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs. P. Lazdāns”).
Publikācijas: Urbanovičs, J. Kā dibināja Latviju, 1917. 131. lpp. (dokumenta fotokopija); Urbanovičs, J. 
Kai dybynōja Latviju, 1917. 122. lpp. (dokumenta fotokopija).

1 Punkta vietā ir jābūt komatam.
2 Iespējams, “военного участка” (kara iecirknis?).
3 Dokumenta sākumdaļa nav sadalīta teikumos, teksts nav sakarīgs. Šeit faktiski sākas jauns teikums.
4 Teikums nav saskaņots. Acīmredzot šeit nepareizi lietotas locījuma galotnēs. Ir jābūt: “(автономную) 

Прибалтийскую провинцию”.
5 Punkta vietā ir jābūt komatam.
6 Šeit ir jāliek punkts, jo turpmāk seko pagasta sapulces sprieduma rezolutīvā daļa.
7 Tā dokumentā. Ir jābūt: “приговорили” (nolēma).
8 Teikums nav sakarīgs. Iespējams, ka turpmāk izlaisti kādi vārdi (“в качестве” ?).
9 Lieks vārds, kura parādīšanās šeit nav loģiska.

10 Amatpersonu vidū bija apmetņu vecākie, kā arī pagasta valdes un tiesas locekļi.
11 Arhīva dokumentā: “десятидворные”, t.i., sētu (māju) īpašnieku pārstāvji pagasta sapulcē; 

katrs pārstāvis tika ievēlēts no desmit sētām (mājām). Sk.: Демин В. А. Десятидворные. В кн.: 
Государственная дума России: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. Государственная дума Российской 
империи, 1906–1917 г. Москва, 2006. С. 170.

12 Iespējams: “kara iecirkņa”.
13 Zemstes iecirkņa priekšnieks (земский участковый начальник) – Krievijas impērijas ierēdnis, 

kas viņa pārziņā esošajā iecirknī (apriņķa daļa) veica administratīvi policejiskās un tiesas funkcijas, 
kontrolēja pagastu valžu un pagastu amatpersonu darbību. Zemstes iecirkņa priekšnieka amats 
tika ieviests 1889. gada 12. jūlijā ar imperatora Aleksandra III apstiprināto nolikumu nr. 6196 “Par 
zemstes iecirkņu priekšniekiem” (№ 6196. Положение о земских участковых начальниках. 
В кн.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Том IX (1889 г.). 
Санкт-Петербург, 1891. С. 510–524). Amats tika likvidēts ar Pagaidu valdības 1917. gada  
30. jūnija lēmumu. Par zemstes pašpārvaldes ieviešanu Vitebskas guberņas Daugavpils, Rēzeknes 
un Ludzas apriņķī sk. sīkāk 14. un 15. piezīmē dokumentam nr. 5.
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14 Pēteris Ozols (1876– pēc 1937), Krustpils pagasta vecākais. 1937. gadā viņam bija vislielākais 
pašvaldības vadītāja stāžs Latgalē (33 gadi). Sk.: Krustpils pagasta vecākā godināšana. Daugavas 
Vēstnesis. 1936. 24. apr.; Latgales pašvaldību amatpersonu sanāksme Daugavpilī. Latvijas Sargs. 
1937. 2. marts.

15 Respektīvi, tautu / nāciju pašnoteikšanās tiesības.
16 Acīmredzot ir runa par Vidzemes Pagaidu zemes padomi (Vidzemes pašpārvaldes institūcija), kas 

tika ievēlēta 1917. gada 13. martā Valmierā sasauktajā Vidzemes zemes sapulcē.
17 IV Valsts dome – vēlēta likumdošanas institūcija, ievēlēta 1912. gada 15. novembrī. Februāra 

revolūcijas laikā 1917. gada 25. februārī Krievijas imperators Nikolajs II tās darbību apstādināja. 
1917. gada 27. februārī tika izveidota Valsts domes Pagaidu komiteja, kas līdz Pagaidu valdības 
izveidošanai 1917. gada 2. martā faktiski veica Krievijas valdības funkcijas. Galīgi Valsts dome 
tika likvidēta 1917. gada 6. oktobrī. Sk. sīkāk: Государственная дума Российской империи, 
1906–1917 гг. Москва, 2008. Valsts domes minēšana dokumentā Pagaidu valdības vietā liecina par 
to, ka Krustpils pagasta iedzīvotāji un amatpersonas nebija pietiekami labi informēti par jaunākām 
norisēm Krievijas galvaspilsētā.

18 Arhīva dokumentā: “Гендрик”.
19 Indriķis Stukulis (1869–1932), politiķis, sabiedriskais darbinieks, lauksaimnieks. Latgales kongresa 

dalībnieks (pārstāvis no latgaliešu kolonijas Pleskavā, kur Stukulu ģimene bija bēgļu gaitās), Tautas 
padomes loceklis latgaliešu frakcijā, Krustpils lauksaimniecības biedrības dibinātājs (Jēkabsons, Ē., 
Ščerbinskis, V., sast. Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Rīga, 2006. 124.–
125. lpp.).

20 Jegors Krūmiņš, Krustpils pagasta pārstāvis Latgales kongresā (Latgales dati. Pieejams: http://
latgalesdati.du.lv/persona/10722, skatīts 30.11.2017).

nr. 2
maskavā dzīvojošo latgales latviešu sapulces lēmums par vitebskas 

guberņas daugavpils, rēzeknes un ludzas apriņķa apvienošanu ar pārējo 
latviju un delegātu ievēlēšanu uz latgales kongresu 

Maskava                                                                                        1917. gada 22. aprīlī

1917 г[ода] апреля 22 дня мы, нижеподписавшиеся латыши-латгальцы, 
живущие в Москве и ее окрестностях, собравшиеся в Московском 
детском приюте латышей-латгальцев, выяснив положение, единогласно 
постановили: 

1) Латыши-латгальцы составляют одну нацию с латышами Курляндии1 
и Лифляндии. Мы просим населенные латышами земли Витебской 
губ[ернии] – Двинский, Режицкий, Люцинский и части других уездов 
объединить с Курляндией и Лифляндией в один автономный политический 
организм. 

2) Объединенная Латвия должна иметь свой общий латышский сейм, 
созванный на основе всеобщего, равного, прямого, пропорционального 
избирательного права. Сейм будет управлять и ведать все дела 
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объединенной Латвии, как-то: финансы, пути сообщения, национальную 
территориальную милицию, и способствовать развитию торговли, 
промышленности и земледелия. 

3) Латгалия имеет свой орган местного самоуправления – Латгальский 
совет, которому принадлежит законодательное право в вопросах религии, 
школы и социального устройства Латгалии. Ему же принадлежит вся 
административная и исполнительная власть в Латгалии. 

4) Просим, чтобы на Латгальском конгрессе был бы избран Латгальский 
временный земский совет, который вошел бы в Земский совет всей 
Латвии. Последний должен взять в свои руки управление всей Латвией. 

5) К Латгалии, т[о] е[сть] [к] трем уездам Витебской губ[ернии], долж-
ны быть присоединены населенные латышами-католиками Илукстский, 
Рубенский,2 Подунайский3 и др[угие] приходы Курляндской губ[ернии]. 

6) Просим, чтобы уезды Латгалии временно немедленно были 
бы объединены в одну административную единицу. Просим, чтобы 
комиссаром Латгалии был бы латыш-латгалец.

7) Желательно, чтобы в скором времени был основан Латгальский 
крестьянский союз, который заботился бы о составлении проекта наделе-
ния крестьян землей и проведения его в жизнь через Латгальский совет.

8) Просим, чтобы все латыши-католики, как живущие в Латгалии, 
так и в Лифляндии и Курляндии, были объединены в одну епархию 
со своим епископом во главе. Просим, чтобы немедленно было 
возбуждено ходатайство у Временного правительства и Римского папы 
об образовании Латышской епархии, для чего вскоре должен быть созван 
съезд священников Латвии. 

9) Находим нужным послать приветственную телеграмму Курлянд-
скому земскому собранию и латышским стр[елковым] полкам.

10) Представителями на Латгальский конгресс в гор[оде] Режице 
26–27 апреля избрали Алоизия Ивановича Бояра и кс[ендза] Бернарда 
Кублинского.

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 22. aprīlī mēs, apakšā parakstījušies latvieši-latgalieši, dzīvojošie 
Maskavā un tās apkaimē,4 sapulcējušies Maskavas latviešu-latgaliešu bērnu 
patversmē,5 noskaidrojuši situāciju, esam vienbalsīgi nolēmuši:6 
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1)7 Latvieši-latgalieši veido vienu nāciju ar Kurzemes un Vidzemes latviešiem. 
Mēs lūdzam latviešu apdzīvotās Vitebskas guberņas zemes – Daugavpils, 
Rēzeknes, Ludzas un citu apriņķu daļas8 apvienot ar Kurzemi un Vidzemi vienā 
autonomā politiskā organismā.9 

2)10 Apvienotajai Latvijai ir jābūt vispārējo, vienlīdzīgo, tiešo, proporcionālo 
vēlēšanu tiesību pamatā sasauktajai savai kopējai latviešu Saeimai. Saeima 
pārvaldīs un pārzinās apvienotās Latvijas visas lietas: finanses, satiksmes 
ceļus, nacionālo teritoriālu miliciju, un veicinās tirdzniecības, rūpniecības un 
zemkopības attīstību. 

3) Latgalei ir savs vietējās pašpārvaldes orgāns – Latgales padome, kam ir 
likumdošanas tiesības11 reliģijas, skolas un sociālās iekārtas jautājumos Latgalē. 
Tai arī ir visa administratīvā un izpildu vara Latgalē. 

4) Lūdzam, lai Latgales kongresā tiktu ievēlēta Latgales Pagaidu zemes 
padome, kas iekļūtu visas Latvijas Zemes padomē. Tai12 ir jāsaņem savās rokās 
visas Latvijas pārvaldīšana.13

5) Latgalei, t.i., trim Vitebskas guberņas apriņķiem, ir jāpievieno latviešu 
katoļu apdzīvotās Kurzemes guberņas Ilūkstes, Rubeņu, Dunavas14 un citas 
draudzes.15 

6) Lūdzam, lai pagaidām Latgales apriņķi nekavējoties tiktu apvienoti vienā 
administratīvā vienībā. Lūdzam, lai Latgales komisārs būtu latvietis-latgalietis.16 

7)17 Vēlams, lai drīzā laikā tiktu nodibināta Latgales zemnieku savienība, kas 
rūpētos par projekta izstrādi par zemes piešķiršanu zemniekiem18 un īstenotu 
to ar Latgales padomes dalību. 

8) Lūdzam, lai visi latvieši-katoļi, kā Latgalē dzīvojošie, tā arī Vidzemē un 
Kurzemē, tiktu apvienoti vienā eparhijā ar savu bīskapu priekšgalā. Lūdzam, 
lai nekavējoties Pagaidu valdībai un Romas pavēstam tiktu iesniegts lūgums 
izveidot Latviešu eparhiju, un tādēļ drīzumā ir jāsasauc Latvijas garīdznieku 
kongress.19 

9) Atzīstam par vajadzīgu nosūtīt apsveikuma telegrammu Kurzemes Zemes 
sapulcei un latviešu strēlnieku pulkiem.

10) Par pārstāvjiem uz Latgales kongresu Rēzeknes pilsētā 26.–27. aprīlī 
esam ievēlējuši Aloizu Jāņa dēlu Bojāru20 un ksendzu Bernhardu21 Kublinski.22 

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 10., 10. o.p. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts. 
Dokumenta paša nosaukums ir “protokols” (“протокол”), taču faktiski tas ir sapulces lēmums.
Atzīme dokumentā (dokumenta otrajā pusē zem teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu 
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zemes padomes sekretāra Pētera Lazdāna parakstu): “Подлинное за надлежащими подписями. 
(М[есто] п[ечати]) С подлинным верно: секретарь Латгальского вр[еменного] земского совета 
П. Лаздан” (“Oriģināls [dokuments] ar attiecīgiem parakstiem. (zīmoga vieta) Atbilst oriģinālam: 
Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs P. Lazdāns”).
Zem kopijas apstiprinājuma ir Latgales Pagaidu zemes padomes valdes apaļā zīmoga nospiedums. 
Zīmoga leģenda: “Правление Латгальского Временного Земского Совета”.
Publikācijas: Urbanovičs, J. Kā dibināja Latviju, 1917. 134., 135. lpp. (dokumenta fotokopija ar teksta 
atstāstījumu un komentāriem – sk. 132., 133. lpp.); Urbanovičs, J. Kai dybynōja Latviju, 1917. 125., 
126. lpp. (dokumenta fotokopija ar teksta atstāstījumu un komentāriem – sk. 123., 124. lpp.).

1 Arhīva dokumentā vārds lietots daudzskaitlī: “Курляндий”. Acīmredzot tā ir pārrakstīšanās, jo arī 
turpmāk tekstā vārdu galotnēs burta “и” vietā bieži vien lietots burts “й”. Turpmāk tādi gadījumi 
netiek atrunāti.

2 Arhīva dokumentā: “Рубынский”.
3 Tā dokumentā.
4 Par latviešu, to skaitā arī Latgales latviešu, diasporu Maskavā Pirmā pasaules kara beigu posmā 

sk. sīkāk: Šalda, V., Bartele, T. Latvieši Maskavā, 1915–1922. Daugavpils, 2001; Šalda, V., Bartele, 
T. Latviešu bēgļi Krievijā, 1915–1922. Daugavpils, 2007. Sk. arī citas Vitālija Šaldas publikācijas, 
kurās skarti šie jautājumi.

5 Ir runa par skolu 80 bērniem, ko 1915. gadā Maskavā organizēja un uzturēja Latgaliešu bēgļu palīdzības 
biedrības vietējā nodaļa. 1916. gadā patversmi pārņēma Maskavas latviešu biedrība (Seile, V. 
Latgolas likteņi bēgļu laikmetā. Latgalīšu bīdreibas paleiga kara uperim darbeiba. Daugavpils, 1934. 
89. lpp.).

6 Sal. turpmāko sapulces lēmuma tekstu ar Latgales kongresā pieņemto rezolūciju (dokuments  
nr. 4). Konstatējama abu dokumentu zināma līdzība, kas liecina par to, ka Latgales kongresa lēmuma 
tapšana aizsākusies 1917. gada martā. Iespējams arī, ka pirms Latgales kongresa apspriešanai tika 
piedāvāts rezolūcijas (vai tās svarīgāko noteikumu) projekts. 

7 Sk. Latgales kongresa rezolūcijas 1. punktu. Atšķirības konstatējamas pārsvarā formulējumos 
(stilistikā).

8 Acīmredzot ir runa par Vitebskas guberņas Veļižas, Polockas un Vitebskas apriņķa daļām, jo 
saskaņā ar Pirmās vispārējās Krievijas impērijas iedzīvotāju tautas skaitīšanas datiem 1897. gadā 
šajos apriņķos latviešu īpatsvars bija 1,2–2,5% no apriņķu iedzīvotāju kopskaita. Sk. arī 6. piezīmi 
dokumentam nr. 5. Latgales kongresa rezolūcijā “citu apriņķu daļas” nav minētas.

9 Sk. 4. piezīmi dokumentam nr. 4. 
10 Maskavas latgaliešu prasības Latvijas autonomijas jautājumā bija daudz noteiktākas un drošākas 

nekā Latgales kongresa rezolūcijas prasības: te faktiski ir runa par Latvijas valsts izveidi. 
11 Dokumentā: “законодательное право”. Iespējams, ka ar to ir jādomā “pašpārvaldes tiesības” 

turpmāk minētajos jautājumos – sal. ar Latgales kongresa rezolūcijas 2. punktu.
12 Respektīvi, Latvijas Zemes padomei.
13 Šis lēmuma punkts netieši liecina par to, ka dokuments tapis steigā, bez tā kārtīgas rediģēšanas:  

4. punktā fiksētas prasības ir zināmā pretrunā ar 2. punktu, kurā par apvienotās autonomās Latvijas 
augstāko institūciju nosaukta latviešu Saeima. 

14 Arhīva dokumentā: “Подунайский [..] приход [..]”. Dunava saukta par “Podunaj” arī 19. gs. 
literatūrā (Terra Mariana, 1186-1888 : albums un komentāri / Zinātniskais redaktors A. Levāns, 
galvenais redaktors H. Soms. Rīga, 2014. 338. lpp.).

15 Lēmuma 5. punkts formulēts neskaidri. Precīzāk un korektāk šā prasība formulēta Latgales kongresa 
rezolūcijas 2. punktā: “[..] baznīcas lietās pievienojot Latgalei arī Kurzemes un Vidzemes katoļus.” 

16 Latgales kongresa rezolūcijā šī prasība par Latgales komisāru nav iekļauta. Acīmredzot te ir runa 
par Krievijas Pagaidu valdības nozīmējamajām amatpersonām – komisāriem. Sk. arī 7. piezīmi 
dokumentam nr. 8.
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17 Sk. Latgales kongresa rezolūcijas 8. punktu un piezīmes šim punktam (dokuments nr. 4). 
18 Latgales kongresa rezolūcijā nav prasības piešķirt zemi zemniekiem.
19 Sal. ar dokumentu nr. 11.
20 Aloizs Bojārs (1887–1958), izglītības darbinieks, politiķis, Latgales kongresa dalībnieks, Latgales 

Pagaidu zemes padomes loceklis, pašvaldību darbinieks (1917. g. – Stirnienes pagasta zemstes valdes 
priekšsēdētājs). Sk. sīkāk: Aloiza Bojāra darbeiba. Latgola. 1948. 1. apr.; Vīškausts. Dzeives ceļš nu 
Latgolas leidz ASV. Latgolas Bolss. 1958. 13. sept.

21 Arhīva dokumentā: “Бернард”.
22 Bernhards Augustins Kublinskis (1890–1928), katoļu garīdznieks, politiķis, Tautas padomes, 

Satversmes sapulces loceklis, 1. un 2. Saeimas deputāts (Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V., sast. Latgaliešu 
politiķi.. 79., 80. lpp.).

nr. 3
latgales latviešu strādnieku Petrogradā sapulču lēmums par delegātu 

ievēlēšanu uz latgales kongresu, latvijas apvienošanu un tās autonomijas 
īstenošanu 

[Petrograda]                                                                                 1917. gada 23. aprīlī

Латыши-латгальцы, рабочие петроградских заводов на собраниях1 
23-го апреля 1917 г[ода] делегатами на конгресс в Режице 26-го апреля 
1917 г[ода] избрали Антона Шварца (Путиловский завод), Алоизия 
Зира (Лангензипена зав[од], отд[еление] Нарвского района) и Елизавету 
Зеля (из Шлиссельбурга с 124 гол[осами]), постановив в категорической 
форме требовать: латгальцы рабочие в Петрограде настоятельно требуют 
объединения всех частей Латвии и организаций народа во всех отраслях 
жизни на широких демократических началах, настаивая притом, чтобы 
окончательное решение вопроса о Латышской автономии было вынесено 
не прежде, чем выскажется весь латышский народ: курляндцы, лифляндцы 
и латгальцы, как крестьяне, так и рабочие. 

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 23. aprīlī sapulcēs latvieši-latgalieši, Petrogradas2 rūpnīcu 
strādnieki, par delegātiem uz Rēzeknes kongresu 1917. gada 26. aprīlī ievēlēja 
Antonu Švarcu (Putilova rūpnīca3), Aloiziju Zīru (Langenzipena rūp[nīcas]4 
Narvas rajona no[daļa]) un Elizabeti Zeļu5 (no Šliseļburgas6 ar 124 balsīm), 
nolemjot kategoriskā formā prasīt: strādnieki latgalieši Petrogradā neatlaidīgi 
prasa apvienot visas Latvijas daļas un tautas organizācijas7 visās dzīves jomās uz 
plašiem demokrātiskiem pamatiem, turklāt uzstājoties, lai galīgais lēmums par 
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Latviešu autonomiju tiktu pieņemts ne agrāk kā visa latviešu tauta: kurzemnieki, 
vidzemnieki un latgalieši, kā zemnieki, tā arī strādnieki, būs izteikuši savas 
domas. 

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 24. lp. Apstiprinātā kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes 
padomes sekretāra Pētera Lazdāna parakstu): “Подлинное с надлежащими подписями. С 
подлинным верно: секретарь Латгальского вр[еменного] земского совета П. Лаздан” (“Oriģināls 
[dokuments] ar attiecīgiem parakstiem. Atbilst oriģinālam: Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs 
P. Lazdāns”).
Zem kopijas apstiprinājuma ir Latgales Pagaidu zemes padomes valdes apaļā zīmoga nospiedums. 
Zīmoga leģenda: “Правление Латгальского Временного Земского Совета”. 
Publikācija: “Pāri slieksnim”. Pirmā Latgales kongresa 100-gadei veltīta izstāde. 1917. gada 26.–27. 
aprīlis. [Rēzekne], 2016. 26. lpp. (dokumenta fotokopija).

1 Arhīva dokumentā nepareizi lietota locījuma galotne: “собраний”. Jādomā, ka dokumentā ir runa 
par vairākām strādnieku sapulcēm, kas notika dažādās rūpnīcās. Tajā pašā laikā nevar arī pilnīgi 
izslēgt varbūtību, ka Petrogradā notika strādnieku kopējā sapulce.

2 Tagad Sanktpēterburga. Par Petrogradu pilsētu sauca no 1914. līdz 1924. gadam, kad tā tika pārdēvēta 
par Ļeņingradu. Latvieši Petrogradu parasti sauca par Pēterpili.

3 Mehāniskā, metāllietuves un ieroču Putilova rūpnīca tika dibināta 1801. gadā; 1868. gadā par tās 
īpašnieku kļuva Nikolajs Putilovs (1820–1880). Sīkāk sk.: Мительман М., Глебов Б., Ульянский А. 
История Путиловского завода, 1801–1917. 3 изд. Москва, 1961.

4 Mehāniskā rūpnīca, kas piederēja Rihardam Langenzipenam.
5 Zeiļu (?). Arhīva dokumentā: “Зеля”
6 Šliselburga – pilsēta 50 km attālumā no Sanktpēterburgas (Petrogradas).
7 Acīmredzot ir runa gan par pašvaldībām, gan par sabiedriskām un arī par kultūrizglītojošām 

iestādēm un organizācijām.

nr. 4
latgales kongresa rezolūcija

Rēzekne                                                                                 [1917. gada 27. aprīlī]

1. Мы, уполномоченные латышей Витебской губернии, собравшись 26 
и 27 апреля с[его] г[ода] на созванный в гор[оде] Режице съезд, признавая 
латышей, как живущих в Витебской губернии, так [и] в Курляндии и 
Лифляндии, за один латышский народ, решили объединиться с латышами 
Курляндии и Лифляндии в один национальный автономный организм в 
Русском Государстве.

2. Мы, латыши-латгальцы, объединяясь с латышами Лифляндии 
и Курляндии, сохраняем свое самоуправление, полное право 
самоопределения в областях языка, религии, церкви, школ и 
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Latgales kongresa rezolūcija. [1917. gada 27. aprīlis] Rēzekne. 
BNVA, 3445. f., 2. apr., 9. l., 1., 1. o.p. lp. Sava laika kopija
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экономических, равно как земельных, вопросов, присоединяя к Латгалии 
в делах церкви также католиков Курляндии и Лифляндии.

3. Мы, латыши-латгальцы, горячо высказываемся за наилучшие 
отношения ко всем народностям, населяющим1 Латгалию: русским, 
полякам, евреям и другим; стремясь к свободе своего народа, мы признаем 
и будем отстаивать права и свободу других народностей во всех их 
национальных делах: религии, языка, школы и в других национальных 
вопросах.

4. Выборы в местные органы самоуправления происходят на основе 
всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорционального (по 
отношению к национальностям) голосования. 

5. Мы, латыши-латгальцы, выбрав своих представителей в 
Латгальский временный земский совет, поручаем им войти в сношения 
с представителями национальностей, населяющих Латгалию, для 
совместной выработки будущих основ местной жизни.

6. Временному латгальскому земскому совету мы поручаем войти в 
сношения с временными земскими советами Курляндии и Лифляндии 
для обсуждения и проведения в жизнь вопроса латышской автономии. 
Ему же мы поручаем заботиться об отделении Режицкого, Люцинского и 
Двинского уездов от Витебской губернии.

7. Съезд постановил избрать Временный земский совет, состоящий 
из 60-ти человек (Двинского, Режицкого и Люцинского уездов). В 
совет входят, пропорционально количеству населения2 от следующих 
народностей: латышей – 36, русских – 12, евреев – 8, поляков – 3 и 
остальных – 1.

8. Съезд признает необходимым образование Земского крестьянского 
союза в Латгалии и высказывает пожелание, чтобы Временный земский 
совет, со своей стороны, содействовал осуществлению такового.
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tulkojums latviešu valodā teksts latgaliešu valodā3

1. Mēs, Vitebskas guberņas latviešu 
pilnvarnieki, sapulcējušies šā gada 
26. un 27. aprīlī Rēzeknes pilsētā 
sasauktajā kongresā, atzīdami 
latviešus, kuri dzīvo kā Vitebskas 
guberņā, tā [arī] Kurzemē un 
Vidzemē, par vienu latviešu tautu, 
nospriedām apvienoties ar Kurzemes 
un Vidzemes latviešiem vienā 
nacionālā autonomā organismā4 
Krievijas valstī.

Mes, Latgolas,5 latwiši pylnwarniki, 
sasapulcejuši 26–27. aprilī Rēzeknē 
sasauktā kongresā, atzeidami latwišus, 
kuri dzeiwoj Witebskas gubernē, tai ari 
kurzemnikus un widzemnikus par winu 
latwišu tautu, nuspridem apsawinot6 ar 
Kurzemes un Wydzemes latwišim winā 
politiskā autonomā tautas organizmā 
Kriwijas Walstī.

2. Mēs, Latgales latvieši, apvieno-
damies ar Kurzemes un Vidzemes 
latviešiem, paturam savu pašval-
dību, pilnas pašnoteikšanās tiesības7 
valodas, reliģijas, baznīcas, skolu 
jomās un ekonomiskos, tāpat arī 
zemes jautājumos, baznīcas lietās 
pievienojot Latgalei arī Kurzemes 
un Vidzemes katoļus.

3. Mēs, Latgales latvieši, viskarstāk 
izteicamies par vislabāko attieksmi 
pret visām Latgali apdzīvojušām 
tautībām: krieviem, poļiem, 
ebrejiem un citām; tiekdamies pēc 
brīvības savai tautai, mēs atzīstam 
un aizstāvēsim citu tautību tiesības 
un brīvību visās to nacionālajās 
lietās: reliģijas, valodas, skolas un 
citos nacionālos jautājumos.

4. Vēlēšanas vietējās pašvaldības iestā-
 dēs notiek uz vispārīgas, vienlī-

dzīgas, tiešas, aizklātas un propor-
cionālas (attiecībā uz tautībām) 
balsošanas pamata.

Mes, Latgolas latwiši, apsawinodami 
ar Kurzemes un Wydzemes latwišim, 
paturesim sowu pašwaldibu, pylnu 
tisibu pašnuteikšonas8 woludas, ticibas, 
baznicas, školu un saimestibas, kai ari 
zemes jautojumā, boznicas dorišonōs 
piwinojut pi Latgolas ari Kurzemes un 
Wydzemes katolius.

Mes, Latgolas latwiši, wyskorstoki 
welejamis paturet wysloboku sadaribu 
ar cittautišim: kriwim, polim, žeidim 
un cytim, Latgolas rubežūs;9 paši 
makladami breiwibu sowai tautai, 
mes atzeistam, atstojam un pabalstisim 
cyttautišu breiwibas wysōs ju tautyskōs 
darišonōs: ticibas, woludas, školu 
izstožu un cytōs tautyskōs litōs.

Welešonas wysōs pašwaldibas istodēs 
nuteik uz wisporiga, winleidziga, 
taisna, aizklota un proporcionala10 
pamata.
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5. Mēs, Latgales latvieši, izvēlējušies 
savus pārstāvjus Latgales Pagaidu 
zemes padomē, uzticam viņiem 
stāties sakaros ar Latgali apdzīvojošo 
tautību pārstāvjiem, lai kopā 
izstrādātu vietējās dzīves nākotnes 
pamatus.

6. Latgales Pagaidu zemes padomei 
mēs uzdodam nodibināt sakarus 
ar Kurzemes un Vidzemes Pa-
gaidu zemes padomēm latviešu 
autonomijas jautājuma apspriešanai 
un īstenošanai dzīvē. [Latgales 
Pagaidu zemes padomei] uzdodam 
rūpēties par Rēzeknes, Ludzas un 
Daugavpils apriņķa atdalīšanu no 
Vitebskas guberņas.

7.14 Kongress nolēma ievēlēt Pagai-
du zemes padomi, kas sastāv no 
60 cilvēkiem ([no] Daugavpils, Rē- 
zeknes un Ludzas apriņķa Padomē 
ietilpst proporcionāli iedzīvotāju 
skaitam [pārstāvji] no šādām tau- 
tībām: [no] latviešiem – 36, krie- 
viem – 12, ebrejiem – 8, poļiem – 3 
un [no] citām [tautībām] – 1.

8.15 Kongress atzīst par nepieciešamu 
Zemes16 zemnieku savienības17 
nodibināšanu Latgalē un izteic 
vēlēšanos, lai Pagaidu zemes padome 
no savas puses veicinātu tādas 
nodibināšanu.

Mes, Latgolas latwiši, izweledami 
sowu Pagaidu Zemes Padumi,11 
uztycam Padumei stotis sakarā ar 
cyttautišu izwalatom Padumem12 un 
izstrodot kupigus sadzeiwes pamatus.

Latgolas Pagaidu Zemes Padumei 
wajaga it sakarā ar Wydzemes un 
Kurzemes13 Zemes Padumem del 
Latwijas autonomijas aizstowešonas 
un izwesšonas dzeiwē; ryupetis par 
Latgolas atškeršonu nu Witebskas 
gubernes.

Sapulce nuspride izwelet Latgolas 
Pagaidu Zemes Padumi, Padumes 
lucekliu skaitu nuteic – 60, nu tim 
latwišu 36, kriwu – 12, žeidi – 8, poli 
– 3, cytu tautu – 1 (proporcionoli 
idzeiwotoju skaitam Latgolā). 

Sapulce atzeist par napicišamu 
zemniku sawinibas nudybynošonu 
Latgalē un izteic welešonus, 
lai Pagaidu Zemes Padume nu 
sowas puses weicynotu taidu 
nudybynošonu.
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BNVA, 3445. f., 2. apr., 9. l., 1., 1.o.p. lp. Kopija. Rokraksts.
Pēc dokumenta ir ieraksts, rokraksts identisks pamatteksta rokrakstam: “С подлинным верно:” 
(“Atbilst oriģinālam:”), taču amatpersonas paraksta nav. Tas nozīmē, ka kopija savā laikā faktiski 
netika apstiprināta. 
Rezolūciju Latgales kongress pieņēma savas darbības noslēguma dienā, tāpēc dokuments datēts ar 
27. aprīli.
Publikācijas: Иванов А., Сомс Х., подг. Резолюция Латгальского конгресса, состояв-
шегося в городе Режице Витебской губернии 26 и 27 апреля (9–10 мая) 1917 года. 
[Interneta publikācija, 2017]: Latvija 100. Es esmu Latvija. Pieejams: www.mk.gov.lv/
sites/default/files/editor/latgales_kongress_ru.pdf (skatīts 30.11.2017); Urbanovičs, J. Kā 
dibināja Latviju, 1917. 62.–64. lpp. Publicēta rezolūcijas fotokopija pēc cita sava laika 
rezolūcijas noraksta, kas veidots mašīnrakstā ar Pētera Lazdāna apstiprinājuma atzīmi (62.,  
63. lpp.). Mašīnraksta rezolūcijas variantā trūkst 6. punkta; pārējo punktu teksts burts burtā sakrīt ar 
publicējamo rezolūcijas tekstu. Fotokopijai pievienots ne visai precīzs rezolūcijas tulkojums latviešu 
valodā ar J. Urbanoviča komentāriem (59.–61. lpp.); Urbanovičs, J. Kai dybynōja Latviju, 1917. 
59.–63. lpp. Publicēta rezolūcijas fotokopija pēc cita sava laika rezolūcijas noraksta, kas veidots 
mašīnrakstā ar Pētera Lazdāna apstiprinājuma atzīmi (60., 61. lpp.). Fotokopijai pievienots ne visai 
precīzs rezolūcijas tulkojums latviešu valodā ar J. Urbanoviča komentāriem (59., 62., 63. lpp.).; “Pāri 
slieksnim”. Pirmā Latgales kongresa 100-gadei veltīta izstāde. 1917. gada 26.–27. aprīlis. [Rēzekne], 
2016. 37. lpp. (dokumenta fotokopija).

1 Arhīva dokumentā: “населяющих”.
2 Teikums nav sakarīgs. Acīmredzot šeit trūkst komata un vārda; ir jābūt: “В совет входят, 

пропорционально количеству населения, представители от следующих народностей [..]”.
3 Rezolūcijas teksts ar virsrakstu “Spridumi” (“Spriedumi”) tika publicēts žurnālā “Sējējs” (1936.  

1. jūn. Nr. 6. 657., 658. lpp.). Te norādīts, ka materiāli par Latgales kongresu pārpublicēti no 
oficiālā periodiskā izdevuma “Latgolas Pagaidu Zemes Padumes Ziniojums” (1917. 15. maijs. 
Nr. 1). Bibliogrāfiskos izdevumos (piemēram, Latviešu periodika 3 sējumos. 1. sēj.: 1768–1919. 
Otrais, papildinātais izdevums. Rīga, 1977. 189. lpp.) atzīmēts, ka Ziņojums tika izdots un iespiests 
Pēterpilī. Šis izdevums ir saglabājies vienā eksemplārā, kas atradās Zinātņu akadēmijas bibliotēkā 
Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga), taču pašlaik šo izdevumu atrast neizdevās. Nav nejaušības, 
ka oficiālajā izdevumā sākotnēji publicēts rezolūcijas variants historiogrāfijā iegājis kā “kanonisks” 
teksts: tas tika vairākkārt pārpublicēts, komentēts, tulkots latviešu valodā un kā vēstures avots 
izmantots pētījumos. Taču tekstoloģiskie novērojumi un šī teksta salīdzināšana ar rezolūciju arhīva 
dokumentā (sk. tekstoloģiskās piezīmes turpmāk) dod pamatu hipotēzei, ka šis teksts tapis kā 
krievu valodā sastādītās un Kongresā pieņemtās rezolūcijas tulkojums, kas ne vienmēr ir sakarīgs 
(tieši uz šīm niansēm norādīts turpmākajās tekstoloģiskajās piezīmēs; citas tekstu atšķirības netiek 
speciāli atzīmētas). Savukārt rezolūcijas tekstā krievu valodā nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par 
to, ka tas ir tulkojums no latgaliešu valodas. Tas rakstīts skaidrā, gramatiski un stilistiski korektā 
valodā. Turklāt rezolūciju noslēdz vārdi, kas apliecina, ka teksts atbilst oriģinālam, respektīvi, nav 
tulkojums vai atstāstījums.

4 Valstiskā veidojuma vai arī pavalsts apzīmējums. Būtībā tas ir vai nu arhaisms, vai arī mēģinājums 
nelietot saistošu terminu “valsts”.

5 Komats ir lieks: ar komatu teksts kļūst nesakarīgs atšķirībā no rezolūcijas teksta krievu valodā.
6 Ne visai loģiski konstruēts teikums: turpmāk trūkst papildinātāja, kas norādītu uz apvienošanas 

objektu (no konteksta ir skaidrs, ka tie ir Latgales latvieši). Tekstā krievu valodā teikums veidots 
nepārprotami skaidri.

7 Šeit ir runa par Latgales zināmu autonomiju latviešu “nacionālā organisma” ietvaros, kas domāts 
kā autonoms veidojums Krievijas valsts ietvaros – sk. rezolūcijas 1. pantu.
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8 Iespējams, ka frāze “pylnu tisibu pašnuteikšonas” ir vai nu neveikla tulkojuma, vai rezolūcijas 
teksta pārpratuma rezultāts: vārdkopai “tisibu pašnuteikšonas” (“tiesību pašnoteikšanās”) vispār 
nav jēgas; savukārt šajā vietā rezolūcijā lietotajām terminam “полное право самоопределения” 
(“pilnas pašnoteikšanās tiesības”) ir skaidra jēga un juridiskā konsekvence. Laikrakstā “Drywa”, kur 
tika publicēts rezolūcijas izklāsts (sk. Drywa. 1917. 1. maijs. Nr. 15), vārds “pašnoteikšanās” tika 
vispār izlaists, bet teikums formulēts šādi: “Mes Latgolas latwiši, apsawinodami ar Wydzemes un 
Kurzemes latwišim, paturam sowu pašwaldibu, pylnu tisibu pošim nusacit par sewi woludas ticibas, 
baznicas, školu un saimestibas kai ari zemes waicojuma ziniā [..]”. Variācijas rezolūcijas tekstā, pantu 
atšķirīga numerācija un secība dažādos preses izdevumos u.c. atšķirības, iespējams, netieši liecina 
par to, ka šie teksti ir vai nu rezolūcijas brīvi atstāstījumi, vai arī neatkarīgi cits no cita rezolūcijas 
tulkojumi no krievu valodas.

9 Rezolūcijas tekstā krievu valodā doma par attiecībām ar citu tautību pārstāvjiem, šķiet, pausta 
korektāk (“наилучшие отношения ко всем народностям, населяющим Латгалию: русским, 
полякам, евреям и другим”) nekā “Spriedumos” (“wysloboku sadaribu ar cittautišim: kriwim, 
polim, žeidim un cytim, Latgolas rubežūs”). Jāatzīmē, ka vārds “cittautieši” rezolūcijā krievu valodā 
vispār netiek lietots, jo Krievijas politiskajā diskursā šim vārdam (“инородец”) bija jau izveidojusies 
negatīva (pat nicinoša) pieskaņa.

10 No “Spriedumu” teksta pavisam nav skaidrs, ko nozīmē vēlēšanas “uz proporcionāla pamata”, jo 
nav norādīts attiecībā uz kādu – etnisku, dzimumvecuma, apdzīvotības, nodarbošanās veida vai vēl 
kādu citu pazīmi tiek pasludinātas proporcionālās vēlēšanas. Rezolūcijas tekstā krievu valodā šajā 
vietā ir paskaidrojums iekavās, kas norāda uz to, ka vēlēšanu sistēma tika iecerēta, lai nodrošinātu 
Latgalē apdzīvojušo tautību proporcionālu reprezentāciju pašvaldībās. Laikrakstā “Drywa” iekavās 
šeit ir piezīme: “tautibas ziniā” (Drywa. 15, 1917. 1. maijs. Nr. 15).

11 Arī šajā pantā doma nav formulēta korekti, kas groza rezolūcijas jēgu. No “Spriedumiem” var 
saprast, ka kongresā Latgales latvieši izvēlējās “sowu Pagaidu Zemes Padumi”, kas ir pretrunā ar 
turpmākajiem pantiem: šajā padomē no 60 locekļiem Latgales latviešiem bija paredzēts ieņemt  
36 vietas. Tas nozīmē, ka kongress ievēlēja savus pārstāvjus šajā institūcijā. Pilnīgi adekvāti šā doma 
pausta rezolūcijā krievu valodā.

12 Acīmredzams pārpratums: diez vai var runāt par vairākām zemes padomēm Latgalē. Sal. ar 
rezolūcijas tekstu krievu valodā.

13 Nekorekta institūciju nosaukumu atveide: acīmredzot neuzmanības dēļ izlaists vārds “Pagaidu”.
14 “Spriedumos” latgaliešu valodā tas ir 8. pants, kas noslēdz dokumentu.
15 “Spriedumos” latgaliešu valodā tas ir 7. pants.
16 Tā rakstīts arhīva dokumentā. Acīmredzot vārds “Zemes” ir lieks (pārrakstīšanās ?).
17 Iespējams, ka rezolūcijas tekstā pausta Latgales kongresa iecere piedalīties Latviešu zemnieku 

savienības izveidē, kas notika 1917. gada 29. aprīlī (pēc vecā stila) Valkā, pavisam neilgu laiku pēc 
Latgales kongresa. Tajā pašā laikā laikrakstā “Drywa” publicētajā ziņojumā par Latgales kongresu ir 
runa tieši par Latgaliešu zemnieku savienības dibināšanu. Jāatzīmē, ka Zemnieku savienības vadošie 
darbinieki Z. A. Mierovics un J. Zālītis bija arī Latgales kongresa dalībnieki. Literatūrā ir atšķirīgi 
vērtēts kongresa ieteikums Pagaidu zemes padomei atbalstīt Zemnieku savienības dibināšanu 
Latgalē. M. Bukšs norāda, ka šai autoritatīvai sanāksmei īsti nepiederējās lemt par vienas par- 
tijas – Latgales Kristīgās zemnieku savienības – dibināšanu (Bukšs, M. Latvijas apvinošonas kongresi 
kai satversmes pamatu liceji. Dzeive. 1967. Nr. 82. 7. lpp.). Savukārt T. Puisāns šo lēmumu vērtē 
kā reālu soli, lai iesaistītu Latgales lauksaimniekus un to interešu aizstāvjus politiskajā partijā, kas 
aptver visu Latviju (Puisāns, T. Rēzeknes kongress 1917. gadā. Grām.: Latgale; Vēsturiskas skices. 
Toronto, 1988. 228. lpp.).
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nr. 5
latgales Pagaidu zemes padomes priekšsēdētāja Franča trasuna 

ziņojums krievijas Pagaidu valdībai par latgales kongresa norisi un tajā 
pieņemtajiem lēmumiem

Rēzekne                [1917. gads, ne agrāk par 27. aprīli un ne vēlāk par 17. maiju]
№ 4

При существовании старого режима значительная часть латышского 
народа, а именно: латыши, населяющие Режицкий, Люцинский и Двинский 
уезды Витебской губ[ернии], составляющие здесь большинство населения, 
известные в истории под названием латышей-латгальцев («Летгола» – 
летопись Нестора), испытали на себе особое гонение рухнувшей власти. 
Бывшее правительство, со времен Муравьева, поставило здесь своей 
целью, прежде всего, во что бы то ни стало русифицировать край. До 
1904 года, например, латышам-латгальцам, исповедующим католическую 
религию, было запрещено печатание на родном языке не только светских 
книг, но даже молитвенников. Культурно-просветительские нужды 
края совершенно игнорировались: в местных школах не допускалось не 
только преподавание родного языка, хотя бы как предмета, но1 и учителя 
латыши, местные уроженцы, как католики. Допуск их в последние годы 
формально хотя и был разрешен, но фактически местные директора и 
инспектора школьные, ставленники и приверженцы старого режима, ни 
одного из них не допускали. Вся администрация края, несмотря на то, что 
большинство населения является латышским, была русификаторской. 
Вместе с остальной частью2 Витебской губ[ернии] эти три уезда в дни 
Столыпина получили от него земское управление, но даже известное 
«столыпинское» земство здесь подверглось еще особым ограничениям в 
отношении латышей, получив к закону его введения еще ряд примечаний. 

С падением царизма, когда Временное правительство и вся 
революционная Россия объявили принцип самоопределения наций, 
предостатки3 старого режима в Латгалии4 выступили наружу с особой 
яркостью и силой. Власть губернаторов и уездных исправников была 
передана председателям губернских и уездных земских управ, т.е. 
людям, избранным по столыпинской системе, большей частью, ярким 
русификаторам и царистам. Местами остались у власти полицейские 
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Latgales Pagaidu zemes padomes priekšsēdētāja Franča Trasuna 
ziņojums Krievijas Pagaidu valdībai par Latgales kongresa norisi un tajā 
pieņemtajiem lēmumiem. [1917. gads, ne agrāk par 27. aprīli un ne vēlāk 

par 17. maiju] Rēzekne. BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 2. lp. Kopija 
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чины, переименованные в комиссаров, участковых милиционеров 
и пр. Столыпинское земство, несмотря на угрожающий голод, 
отсутствие семян для предстоящего сезона, несмотря на то, что край 
ввиду близости фронта, находится в крайне опасном положении, 
совершенно бездействовало, вызывая ропот, брожение среди населения, 
местами переходящее в анархию. Вся эта вопиющая несправедливость, 
продолжавшаяся столетия[ми], а также тягость5 всего сознательного 
населения латышского народа к воссоединению со своими брать- 
ями – латышами прибалтийскими, понудило латышей-латгальцев 
собраться и обсудить свои нужды, чтобы предпринять общими 
силами соответствующие шаги к их удовлетворению. Съезд латышей-
латгальцев состоялся 26–27 апреля сего года в городе Режице; на нем 
присутствовало по 2 представителя от каждой волости или прихода 
Режицкого, Люцинского и Двинского уездов, по 1 представителю от 
организованных колоний и 12 представителей от латышей-латгальцев 
латышских стрелковых полков, всего 232 делегата. 

В связи с принципом самоопределения народов съездом были 
вынесены прилагаемые при сем резолюции об отделении трех уездов 
от Витебской губ[ернии] и объединении всего латышского народа. 
Было постановлено образовать для заведывания всеми культурно-
национальными делами края Временный латгальский земский 
совет, по образцу Видземского и Курземского, из 60-ти человек, в 
который пропорционально количеству населения края должны войти  
36 представителей от латышей, 12 – [от] русских, 8 – евреев, 3 – поляков 
и 1 – от прочих народностей. Латгальских представителей во Временный 
земский совет в количестве 36 человек Съезд немедленно избрал, 
предлагая остальным народностям сделать то же в ближайшее время. 
Совет выделил из своей среды правление Совета. Список избранных 
лиц при сем прилагается. О вышеизложенном доводится до сведения 
Временного правительства. 

Председатель [правления] 
Латгальского врем[енного] земск[ого] совета                 Кс[ендз] Тр[асун]
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tulkojums latviešu valodā

Vecā režīma pastāvēšanas laikā latviešu tautas būtiska daļa, proti: latvieši, 
kuri apdzīvoja Vitebskas guberņas Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils apriņķi 
un [kuri] šajā teritorijā veidoja iedzīvotāju vairākumu,6 vēsturē zināmi kā 
latvieši-latgalieši (“Letgola”7 – Nestora hronika8), izjuta īpašu vajāšanu no 
sabrukušās varas. Kopš Muravjova9 [laikiem] līdzšinējā valdība šeit par savu 
mērķi izvirzīja vispirms, lai tur vai kas, rusificēt novadu. Piemēram, līdz  
1904. gadam latviešiem-latgaliešiem, kas bija katoļticīgi, bija aizliegts drukāt 
dzimtajā valodā ne tikai laicīgas, bet arī lūgšanu grāmatas.10 Novada kultūras 
un izglītības vajadzības tika pilnīgi ignorētas: vietējās skolās neļāva ne tikai 
mācīt dzimto valodu, kaut kā [mācību] priekšmetu, bet arī strādāt skolotājiem 
latviešiem – vietējiem iedzīvotājiem, jo [viņi] bija katoļi. Kaut gan pēdējos gados 
viņiem formāli atļāva [strādāt], taču faktiski vietējie skolu direktori un inspek- 
tori – vecā režīma ielikteņi un atbalstītāji – nevienam no viņiem11 neatļāva 
[strādāt]. Novada administrācija, lai arī iedzīvotāju vairākums ir latvieši, pilnīgi 
sastāvēja no rusifikatoriem.12 Kopā ar pārējo Vitebskas guberņas daļu Stolipina13 
laikā šie trīs apriņķi no viņa guva zemstes pārvaldību,14 taču pat slavenā 
“Stolipina” zemste šeit bija pakļauta vēl īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz 
latviešiem, tās ieviešanas likumu papildinot ar virkni piezīmju.15

Ar carisma krišanu, kad Pagaidu valdība un visa revolucionārā Krievija 
pasludināja nāciju pašnoteikšanās principu, Latgalē vecā režīma paliekas 
parādījās īpaši spilgti un spēcīgi. Gubernatoru un apriņķu policijas priekšnieku16 
pilnvaras tika nodotas guberņu un apriņķu zemstu valžu17 priekšsēdētājiem, 
t.i., cilvēkiem, kuri ievēlēti saskaņā ar Stolipina sistēmu, galvenokārt izteiktiem 
rusifikatoriem un caristiem. Vietām pie varas palika policijas amatpersonas, 
pārdēvētas par komisāriem, iecirkņu miličiem u.c. Neskatoties uz bada 
draudiem, sēklu trūkumu nākamajai sezonai, neskatoties uz to, ka frontes 
tuvuma dēļ novads ir ārkārtīgi bīstamā stāvoklī, Stolipina zemste absolūti 
neko nedarīja, iedzīvotājos izraisot kurnēšanu, rūgšanu, dažviet pārejot 
anarhijā. Visa šī kliedzošā netaisnība, kas turpinās gadsimtiem ilgi, kā arī 
visas apzinīgās latviešu tautas ilgas pēc atkalapvienošanās ar saviem brā- 
ļiem – Baltijas latviešiem, piespieda latviešus-latgaliešus sapulcēties un apspriest 
savas vajadzības, lai kopīgiem spēkiem spert atbilstošus soļus to īstenošanai.18 
Latgales latviešu kongress notika šī gada 26.–27. aprīlī Rēzeknes pilsētā; tajā 
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piedalījās pa diviem pārstāvjiem no katra Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils 
apriņķa pagasta vai draudzes, pa 1 pārstāvim no izveidotajām kolonijām19 
un 12 pārstāvji no latviešu strēlnieku pulku latviešiem-latgaliešiem, kopā  
232 delegāti.20

Sakarā ar tautu pašnoteikšanās principu kongress pieņēma šim [rakstam] 
pievienotās rezolūcijas par trīs apriņķu nodalīšanu no Vitebskas guberņas un 
visas latviešu tautas apvienošanu.21 Lai pārzinātu visas novada kultūras un 
nacionālās lietas, tika nolemts pēc Vidzemes un Kurzemes parauga izveidot 
Latgales Pagaidu zemes padomi 60 cilvēku sastāvā, kurā proporcionāli novada 
iedzīvotāju skaitam ir jābūt 36 pārstāvjiem no latviešiem, 12 – no krieviem, 8 – 
no ebrejiem, 3 – no poļiem un 1 – no citām tautībām.22 Kongress nekavējoties 
ievēlēja Latgales pārstāvjus Pagaidu zemes padomē 36 cilvēku kopskaitā, 
piedāvājot citām tautībām izdarīt to pašu tuvākajā laikā. No sava sastāva 
[Pagaidu zemes] padome izveidoja padomes valdi. Ievēlēto personu saraksts 
šim ir pievienots. Par augstāk minēto tiek darīts zināmu Pagaidu valdībai.23

Latgales Pagaidu zemes padomes 
[valdes] priekšsēdētājs                      ks[endzs] Tr[asuns]

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 2.–2. o.p. lp. Kopija. Mašīnraksts.
Dokumentā ir Latgales Pagaidu zemes padomes valdes (“Правление Латгальского временного 
земского совета”) spiedogs ar adresi un speciālu atzīmi: “Для телеграмм: Режица. Лаземвалде” 
(“Telegrammām: Rēzekne. La[tgales] Ze[mes] valde”). Jāatzīmē, ka institūcijas nosaukums ir latviešu 
valodā, taču rakstīts saīsināti krievu burtiem.
Latgales kongresa un tā lēmumu minēšana tekstā dod pamatu dokumentu datēt pēc 27. aprīļa. 
Tajā pašā laikā var apgalvot, ka dokumentu diez vai varēja sastādīt pēc 1917. gada 17. maija, kad 
parādījās vēl viens dokuments, kas liecina par to, ka kongresa lēmumi tika īstenoti projektā par 
vietējo pašpārvaldi un administratīvu pārvaldi Latgales apriņķos (sk. dokumentu nr. 8). Var arī pieļaut 
varbūtību, ka dokumentu varēja sastādīt uzreiz vai neilgu laiku pēc 1917. gada 27. aprīļa.

1 Teikums nav sakarīgs. Tālāk trūkst vārdu: “к преподаванию не допускались”.
2 Tālāk izsvītrots vārds: “населения”.
3 Tā arhīva dokumentā. Iespējams, ka ir jābūt vai nu “остатки”, vai arī “приверженцы”.
4 Vārdi “в Латгалии” drukāti virs rindas.
5 Tā dokumentā. Ir jābūt: “тяготение”.
6 Saskaņā ar Pirmās vispārējās Krievijas impērijas iedzīvotāju tautas skaitīšanas datiem 1897. gadā 

Latgales apriņķos dzīvoja 235,8 tūkst. latviešu jeb 19,2% latviešu kopskaita. Sk. sīkāk: Zvidriņš, P., 
Vanovska, I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga, 1992; Strods, H. Latgales iedzīvotāju 
etniskais sastāvs 1772.–1959. g. Rīga, 1989. Tautas skaitīšana dati arī liecina, ka Latgalē latviskākais 
bija Ludzas apriņķis, kur vairāk nekā 64% iedzīvotāju runāja latviski, Rēzeknes apriņķī to bija 58% 
un Daugavpils – 39% (Mieriņa, A. Māras zeme uz 20. gs. sliekšņa. Grām.: Erss, Ā. Muižnieki. Rīga, 
1990. 211. lpp.).
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7 Šeit tas ir etnonīms – Latgales latviešu apzīmējums.
8 Historiogrāfijā par Nestora hroniku sauc “Pagājušo gadu vēsturi” (“Повесть временных лет”), kas 

tapa ap 1113. gadu. Sk. sīkāk: Шахматов А. А. Исследование о Несторовой летописи. В кн.: 
Шахматов А. А. История русского летописания. Том I, книга 2: Раннее русское летописание. 
Санкт-Петербург, 2003. С. 476–500; Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz  
1800. gadam. Rīga, 1992. 15., 16. lpp. Tieši šajā avotā (hronikas Troickas norakstā) ir hronoloģiski 
senākais seno latgaļu – Летьгола – pieminējums: Лаврентьевская летопись (Полное собрание 
русских летописей. Т. 1). Москва, 1997. Стлб. 4, примечание 51.

9 Grāfs Mihails Muravjovs (1796–1866), 1863.–1865. gadā viņš bija Grodņas, Minskas un Viļņas 
ģenerālgubernators, 1863.–1864. gadā apspieda poļu sacelšanos.

10 Dokumentā kā spilgtākā rusifikācijas politikas izpausme minēts “drukas aizliegums”: pēc 1863.–
1864. gada poļu sacelšanās 1865. gada 6. septembrī ar Krievijas impērijas Ziemeļrietumu guberņu 
ģenerālgubernatora Konstantīna fon Kaufmana (1818–1882) cirkulāru tika aizliegts drukāt 
iespieddarbus latīņu burtiem. Drukas aizliegums tika atcelts 1904. gada 24. aprīlī (7. maijā pēc jaunā 
stila). Sk.: Soms, H. Latgales vēstures mācību programma, pamatfakti, avoti un literatūra. Rēzekne, 
1992. 14. lpp.; Zeile, P. Latgales kultūras vēsture. Programma-konspekts. Rēzekne, 1996. 72., 73. lpp.

11 Respektīvi, latviešu skolotājiem.
12 Arhīva dokumentā: “администрация [..] была русификаторской”.
13 Pjotrs Stolipins (1862–1911), valstsvīrs, 1906.–1911. gadā bija Krievijas impērijas Ministru padomes 

priekšsēdētājs un vienlaikus ieņēma iekšlietu ministra amatu. Posmu, kad viņš ieņēma augstākos 
amatus Krievijas impērijā, sauc par “Stolipina laikiem”. Sk. sīkāk: Аврех А. Я. П. А. Столыпин и 
судьбы реформ в России. Москва, 1991; Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской 
империи. Главы высших и центральных учреждений, 1802–1917. Биобиблиографический 
справочник. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург, 2002. С. 689–694.

14 “Nolikums par guberņas un apriņķa zemstes iestādēm” tika apstiprināts 1890. gada 12. jūnijā (№ 
6927. Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 
В кн.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Том Х. Отделение 
первое. 1890. Санкт-Петербург, 1895. С. 493–511). Taču tā darbība netika attiecināta uz 
dienvidrietumu un ziemeļrietumu guberņām, to skaitā arī uz Vitebskas guberņu. Saskaņā ar 
īpašu 1903. gada 2. aprīlī apstiprināto “Nolikumu par zemstes saimniecības pārvaldību Viļņas, 
Vitebskas, Voliņas, Grodņas, Kijevas, Kauņas, Minskas, Mogiļovas un Podoļskas guberņā” 
(№ 22757. Высочайше утвержденное Положение об управлении земским хозяйством в 
губерниях Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, 
Минской, Могилевской и Подольской. В кн.: Полное собрание законов Российской Империи. 
Собрание третье. Том XXIII, 1903. Отделение I. Санкт-Петербург, 1905. С. 334–353) zemstes 
saimniecību šajās guberņās pārvaldīja nevis ievēlētas, bet iekšlietu ministra nozīmētas personas, 
t.i., vietējā pašpārvalde faktiski nepastāvēja. Pēc P. Stolipina iniciatīvas 1909. gadā tika izstrādāts 
likumprojekts, kas paredzēja ieviest zemstes pašpārvaldi arī minētajās guberņās. 1911. gada  
14. martā tika izsludināts imperatora dekrēts “Par Nolikuma par zemstes iestādēm attiecināšanu 
uz Vitebskas, Voliņas, Kijevas, Minskas, Mogiļovas un Podoļskas guberņu” (№ 34903. О 
распространении действия Положения о земских учреждениях на Витебскую, Волынскую, 
Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии. В кн.: Полное собрание законов 
Российской Империи. Собрание третье. Том XXXI, 1911. Отделение I. Санкт-Петербург, 
1914. C. 170–175).

15 Acīmredzot šeit ir netieša atsauce uz 1911. gada dekrēta pantiem (sk. iepriekšējā piezīmē), kas 
grozīja atsevišķus “Nolikuma par guberņas un apriņķa zemstes iestādēm” noteikumus. Piemēram, 
1911. gada dekrētā tika noteikts, ka Vitebskas guberņas Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķī 
vēlēšanas un ievēlētu pašvaldību darbība notiek atsevišķi krievu tautības pārstāvjiem un citu tautību 
pārstāvjiem (panti nr. II, 10, 11). Arī daži citi dekrēta panti tika speciāli domāti tieši (un tikai) 
Latgales apriņķiem (panti nr. II, 13, 19, 21).
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16 Arhīva dokumentā: “исправник”.
17 Zemstes valde – pašvaldības (zemstes) izpildu institūcija.
18 Respektīvi, ilgu īstenošanai.
19 Latgales latviešu apmetnes Krievijas impērijas “iekšējās” guberņās. Dokumentā acīmredzot ir 

runa par kolonijām, kas atradās Vitebskas guberņā ārpus Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķa 
robežām, kā arī citās guberņās, kas robežojās ar Vitebskas guberņu. Par Latgales latviešu izceļošanu 
no Latgales, koloniju vēsturi un to iedzīvotāju skaitu sk. sīkāk: Šķilters, K. Latkoloniju vēsture. I: 
Izceļošana no Baltijas un koloniju pirmsākums. Maskava, 1928. 112., 133.–141. u.c. lpp.

20 Dokumentā minētie dati par kongresa sastāvu un delegātu skaitu ir precīzi.
21 Latgales kongresa rezolūcijas 1. punkts (sk. dokumentu nr. 4).
22 Latgales kongresa rezolūcijas 7. punkts.
23 Krievijas Pagaidu valdība tika izveidota 1917. gada 2. martā Februāra revolūcijas rezultātā. Pastāvēja 

līdz lielinieku apvērsumam 1917. gada 25. oktobrī.

nr. 6
daugavpils apriņķa kalupes pagasta zemnieku sapulces spriedums par 

latgales kongresa lēmumu atzīšanu
[Kalupe]                                                                                        1917. gada 30. aprīlī

1917 г. апреля 30 дня мы, крестьяне Колупской вол[ости] Двинского 
у[езда], собравшись сего числа на волостной сход в количестве 283 
человека и рассмотрев вопрос об избрании Временного латгальского 
земского совета в г[ороде] Режице 26 и 27 апреля 1917 г., постановили: 
признать конгресс и его постановление вполне законными, отвечающими 
нуждам нашего края. Счет голосов производили Люд[виг] Паберж и Петр 
Падклет.

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 30. aprīlī mēs, Daugavpils apriņķa Kalupes pagasta1 zemnieki, 
šajā datumā sanākuši uz pagasta sapulci 283 cilvēku kopskaitā un apsprieduši 
jautājumu par Latgales Pagaidu zemes padomes vēlēšanām Rēzeknes pilsētā 
1917. g. 26.– 27. aprīlī, nolēmām: atzīt kongresu un tā lēmumu par pilnīgi 
likumīgiem, atbilstošiem mūsu novada vajadzībām. Balsis skaitīja Lud[vigs] 
Pabērzs2 un Pēteris Padklets.

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 16. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes 
padomes sekretāra Pētera Lazdāna parakstu): “Подлинный с надлежащими подписями с 
подлинным верно: Секретарь Латгальского временного земского совета. П. Лаздан” (“Oriģināls 
[dokuments] ar attiecīgiem parakstiem atbilst oriģinālam: Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs. 
P. Lazdāns”).
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Daugavpils apriņķa Līksnas pagasta iedzīvotāju sapulces spriedums par 
Latgales kongresa lēmumu atzīšanu. 1917. gada 8. maijs Līksna. 

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 16. lp. Apstiprināta kopija
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1 Arhīva dokumentā lietota šā vietvārda latgaliskā forma: “Колупской вол[ости]”.
2 Ludvigs Pabērzs (?–1936), lauksaimnieks un sabiedriskais darbinieks, pirms 1921. gada bija 

Kalupes pagasta valdes priekšsēdētājs, Kalupes lauksaimniecības biedrības pirmās valdes loceklis 
un priekšnieka vietnieks, Latgales Progresīvās tautas apvienības loceklis (Latgales dati. Pieejams: 
http://latgalesdati.du.lv/persona/8497, skatīts 30.11.2017.).

nr. 7
daugavpils apriņķa līksnas pagasta iedzīvotāju sapulces spriedums par 

latgales kongresa lēmumu atzīšanu
[Līksna]                                                                                          1917. gada 8. maijā

1917 г. мая 8 дня мы, граждане Ликсненской вол[ости] Двинского уезда, 
собравшись сего числа на волостной сход в количестве 500 человек и 
рассмотрев вопрос об избрании Временного латгальского земского совета 
в гор[оде] Режице 26 и 27 апреля с[его] г[ода], постановили: признать 
конгресс и его постановления вполне законными, отвечающими нуждам 
нашего края, в том подписуемся: 

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 8. maijā mēs, Daugavpils apriņķa Līksnas pagasta pilsoņi,1 šajā 
datumā sanākuši uz pagasta sapulci 500 cilvēku kopskaitā un apsprieduši 
jautājumu par Latgales Pagaidu zemes padomes vēlēšanām Rēzeknes pilsētā 
šī gada 26. un 27. aprīlī, nolēmām: atzīt kongresu un tā lēmumus par pilnīgi 
likumīgiem, atbilstošiem mūsu novada vajadzībām, par to arī parakstāmies:2

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 16. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes 
padomes sekretāra Pētera Lazdāna parakstu): “Подлинный с надлежащими подписями. С 
подлинным верно: Секретарь Латгальского временного земского совета. П. Лаздан” (“Oriģināls 
[dokuments] ar attiecīgiem parakstiem. Atbilst oriģinālam: Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs. 
P. Lazdāns”).

1 Arhīva dokumentā ir vārds “граждане” (“pilsoņi”). 19. gs. un 20. gs. sākumā ar šo vārdu apzīmēja 
gan noteiktas valsts pavalstniekus, gan pilsētas vai priekšpilsētas iedzīvotājus, kā arī vietējai kopie-
nai / lokālai sabiedrībai piederīgos.

2 Teikums beidzas ar kolu, jo oriģinālā tam seko paraksti; uz to norāda arī dokumenta pēdējais teikums.
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nr. 8
latgales Pagaidu zemes padomes valdes lūgums krievijas Pagaidu valdībai 

nolikumā par vidzemes administratīvās pārvaldes un pašpārvaldes 
pagaidu iekārtu ņemt vērā latgales kongresa lēmumus

[Rēzekne]                                                                                     1917. gada 17. maijā
№ 7 

Правление Латгальского временного земского совета, присоединяясь 
вполне, согласно постановлению конгресса латышей-латгальцев в городе 
Режице 26 и 27 апреля 1917 г[ода],1 к заявлению Видземского временного 
земского совета об отделении Режицкого, Люцинского и Двинского уездов 
от Витебской губернии, просит принять п[ункты] 1 и 7 положения о 
временном устройстве административного управления и местного 
самоуправления губернии Видземской в нижеследующей редакции:2 

1. Рижский, Венденский, Вольмарский, Валькский3 уезды бывшей 
Лифляндской губернии и три уезда Витебской губернии, а именно: 
Люцинский, Режицкий и Двинский составляют Видземскую губернию, 
причем три последних уезда составляют отдельную самоуправляющуюся 
единицу. 

7. Управление Видземской губернии поручается общему Земскому 
совету от всех уездов совместно с губернским комиссаром. Управление 
же делами только Режицкого, Люцинского и Двинского уезда подлежит 
ведомству Особого земского совета – Латгальского – совместно с 
подлежащим вице-комиссаром.

Проект введения действия4 положения о Видземской губернии в 
вышеупомянутых трех уездах Витебской губ[ернии] будет представлен 
нами дополнительно в ближайшем будущем. 

Председатель правления 
Латгальского временного земского совета                     Кс[ендз] Ф. Трасун
Секретарь, член правления                                                                    П. Лаздан5
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tulkojums latviešu valodā

Latgales Pagaidu zemes padomes valde, pilnībā pievienojoties Vidzemes 
Pagaidu zemes padomes paziņojumam saskaņā ar 1917. gada 26.–27. aprīlī 
Rēzeknes pilsētā latviešu-latgaliešu kongresa [pieņemto] lēmumu par Rēzeknes, 
Ludzas un Daugavpils apriņķa atdalīšanu no Vitebskas guberņas, lūdz pieņemt 
nolikuma par Vidzemes guberņas administratīvas pārvaldes un vietējās 
pašpārvaldes pagaidu iekārtu 1. un 7. punktu šādā redakcijā:

1. Bijušās Vidzemes guberņas Rīgas, Cēsu, Valmieras, Valkas apriņķis 
un trīs Vitebskas guberņas apriņķi, proti: Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils 
[apriņķis] veido Vidzemes guberņu, turklāt trīs pēdējie apriņķi veido atsevišķu 
pašpārvaldes vienību.6 

7. Vidzemes guberņas pārvaldīšana tiek uzticēta kopējai no visiem apriņķiem 
[ievēlētai] Zemes padomei kopā ar guberņas komisāru.7 Savukārt Rēzeknes, 
Ludzas un Daugavpils apriņķa lietu pārvaldība ir atsevišķās – Latgales – Zemes 
padomes resora ziņā kopā ar atbilstošu vicekomisāru.

Nolikuma par Vidzemes guberņu ieviešanas projektu augstāk minētajos 
trijos Vitebskas guberņas apriņķos mēs iesniegsim atsevišķi8 tuvākajā laikā. 

Latgales Pagaidu zemes 
padomes valdes priekšsēdētājs                    Ks[endzs] F. Trasuns
Sekretārs, valdes loceklis                                                                             P. Lazdāns

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 5. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā ar Latgales Pagaidu zemes padomes sekretāra 
Pētera Lazdāna parakstu): “С подлинным верно: П. Лаздан” (“Atbilst oriģinālam: P. Lazdāns”).
Publikācijas: Urbanovičs, J. Kā dibināja Latviju, 1917. 71. lpp. (dokumenta fotokopija); Urbanovičs, J. 
Kai dybynōja Latviju, 1917. 70. lpp. (dokumenta fotokopija).

1 Neveikla teikuma konstrukcija. Frāze “согласно постановлению конгресса латышей-латгальцев 
в городе Режице 26 и 27 апреля 1917 г[ода]” (“saskaņā ar 1917. gada 26.–27. aprīlī Rēzeknes 
pilsētā latviešu-latgaliešu kongresa [pieņemto] lēmumu”) attiecas nevis uz Latgales Pagaidu zemes 
pārvaldes valdes paziņojumu “присоединяясь вполне” (“pilnībā pievienojoties”), bet uz turpmāk 
minēto Vidzemes kongresa Pagaidu zemes padomes paziņojumu (1. punkts).

2 Arhīva dokumentā ir acīmredzama pārrakstīšanās: vārda “redakcija” vietā rakstīts “reakcija” 
(“реакции”).

3 Tā dokumentā.
4 Tā dokumentā; vārds drukāts virs rindas. Ir jābūt: “в действие”.
5 Pētera Lazdāna uzvārds arhīva dokumentā rakstīts ar kļūdu: “Лаззан”. Kļūdu izlabojis ar savu roku 

P. Lazdāns, kas apstiprināja arī šā dokumenta kopiju.
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6 Arhīva dokumentā: “самоуправляющаяся единица”, burtiski: administratīvā vienība (teritorija), 
kas pati sevi pārvalda. Latgales apriņķu pašpārvaldes ideja tika skaidri formulēta Latgales kongresa 
rezolūcijas 2. punktā (sk. dokumentu nr. 4).

7 Guberņas komisārus nozīmēja Krievijas Pagaidu valdība. 1917. gada 3. aprīlī par Vidzemes guberņas 
komisāru tika iecelts Andrievs Priedkalns (1873–1923), ārsts un sabiedriskais darbinieks, 3. Krievijas 
Valsts domes deputāts, Iskolata sanitārās nodaļas vadītājs (1917.–1918. g.), Rīgas pilsētas bērnu 
slimnīcas galvenais ārsts (1919.–1923. g.).

8 Arhīva dokumentā: “дополнительно”.

nr. 9
daugavpils apriņķa līvānu pagasta vecticībnieku sapulces lēmums 

ar atbalstu latviešu centieniem atdalīt latgales apriņķus no vitebskas 
guberņas un panākt latvijas autonomiju 

[Līvānu pagasts, Soltumu sādža]                                           [1917. gada 19. jūnijā]

1917 года июня 19 дня. Мы, нижеподписавшиеся граждане Ливен-
гофской волости Двинского уезда, собравшись сего числа в деревне 
Солтумы на волостной сход в составе 30 человек хуторян-старообрядцев, 
имели суждение о согласии перейти в число граждан сей волости.1 
Постановили: приветствовать наших сограждан-латышей, стремящихся 
отделить от Витебской губернии три уезда – Двинский, Режицкий и 
Люцинский – и объединить их в одну автономную единицу «Латвию». 

Высказываем полное согласие идти рука об руку с местными латышами 
для устройства этого края на новых началах свободы и самоопределения 
всех народов. 

Все долги, причитающиеся с нас, обязуемся уплатить. Подлинное за 
надлежащими подписями.2 

Ливенгофский волостной старшина (подпись)
Писарь (подпись)
(М[есто] п[ечати]) Печать Ливенгофского волостного правления Двин-

ского уезда

tulkojums latviešu valodā

1917. gada 19. jūnijā. Mēs, apakšā parakstījušies Daugavpils apriņķa Līvānu 
pagasta pilsoņi,3 šajā datumā sapulcējušies Soltumu sādžā uz pagasta sapulci 
30 cilvēku, viensētnieku-vecticībnieku, sastāvā, esam sprieduši par [mūsu] 
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piekrišanu kļūt par šā pagasta pilsoņiem. Esam nolēmuši: sveicināt mūsu 
līdzpilsoņus-latviešus, kuri cenšas atdalīt no Vitebskas guberņas trīs apriņ- 
ķus – Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas [apriņķi] un apvienot tos vienā autonomā 
vienībā – “Latvijā”. 

Izteicam pilnīgu piekrišanu iet roku rokā ar vietējiem latviešiem šā novada 
iekārtošanai, [balstoties] uz jauniem brīvības un visu tautu pašnoteikšanās 
pamatiem. 

Visus parādus, kas pienākas no mums, apņemamies nomaksāt.4 

Līvānu pagasta vecākais (paraksts)
Rakstvedis (paraksts)
(Z[īmoga] v[ieta]) Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta valdes zīmogs 

BNVA, 3445. f., 1. apr., 70. l., 2. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīmes dokumentā: 
1) zem dokumenta teksta mašīnrakstā un rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes padomes sekretāra 
Pētera Lazdāna parakstu): “С подлинным верно. С подлинным верно: секретарь Латгальского 
временного земского совета. П. Лаздан” (“Atbilst oriģinālam. Atbilst oriģinālam: Latgales Pagaidu 
zemes padomes sekretārs. P. Lazdāns”);
2) virs dokumenta teksta pie augšējās malas rokrakstā ar zīmuli: “В Латгальский Совет” (“Latgales 
Padomei”);
3) augšējā kreisajā stūrī rokrakstā ar zīmuli: “18”.

1 Arhīva dokumentā šajā vietā punkta nav, bet nākamais vārds rakstīts ar mazo burtu. Jādomā, ka šeit 
sākās jauns teikums – sapulces sprieduma rezolutīvā daļa, un tādējādi būtu jāliek punkts, jo pretējā 
gadījumā teksts nav sakarīgs.

2 Nav skaidrs, vai pēdējais teikums bija sprieduma oriģinālā vai tas tika ielikts kļūdaini, noformējot 
dokumenta kopiju.

3 Sk. 1. piezīmi dokumentam nr. 7.
4 Tālāk izlaists teikums. Sk. 2. piezīmi šim dokumentam.

nr. 10
12. armijas kara organizāciju nacionālā bloka protests pret krievijas 

Pagaidu valdības rīcību sakarā ar lēmuma par latgales apvienošanos ar 
latviju neapstiprināšanu

[Valka ?]                                                                           [1917. gads, pēc 22. jūnija]

Национальный блок военных организаций 12[-й] армии, в который 
входят латыши, эстонцы, литовцы, поляки, украинцы и мусульмане, 
признавая самоопределения1 народов, приветствует и поддерживает 
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требование объединения всех латышских земель, которое высказано 
в постановлениях жителей этих земель, между прочим, в вопросе 
объединения Латгалии к Латвии2, и протестует против Временного 
правительства за неутверждение проекта объединения Латгалии с 
остальной Латвией, представленного ему Видземским (Лифляндским) и 
Латгальским земскими советами.

Национальный блок Военных организаций 12-й армии

tulkojums latviešu valodā

12. armijas3 kara organizāciju Nacionālais bloks, kurā ietilpst latvieši, igauņi, 
lietuvieši, poļi, ukraiņi un musulmaņi, atzīstot tautu pašnoteikšanās, apsveic un 
atbalsta prasību apvienot visas latviešu zemes, kas izteikta šo zemju iedzīvotāju 
lēmumos, citu starpā [arī] jautājumā par Latgales apvienošanos ar Latviju,4 
un protestē pret Pagaidu valdību par Vidzemes [Zemes padomes] un Latgales 
Zemes padomes iesniegtā Latgales apvienošanas ar pārējo Latviju projekta 
neapstiprināšanu.

12. armijas kara organizāciju Nacionālais bloks 

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 24. lp. Apstiprinātā kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta rokrakstā ar Latgales Pagaidu zemes padomes sekretāra 
Pētera Lazdāna parakstu): “Верно: секретарь Латгальского временного земского совета П. Лаздан” 
(“Atbilst oriģinālam: Latgales Pagaidu zemes padomes sekretārs P. Lazdāns”).
Dokuments var būt datēts tikai aptuveni, ņemot vērā, ka pēc Latgales kongresa tika izdarīti vairāki 
mēģinājumi panākt Latvijas autonomiju un īstenot kongresa lēmumu par Latgales apvienošanos ar 
pārējiem Latgales novadiem (sīkāk sk.: 20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz 
neatkarības pasludināšanai, 1900–1918. Rīga, 2000. 593., 601.–604. lpp.). Var pieļaut, ka dokuments 
tika sastādīts pēc 1917. gada 17. maija, kad Latgales Pagaidu zemes padomes valde nosūtīja Krievijas 
Pagaidu valdībai lūgumu par Latgales latviešu pašnoteikšanās tiesību īstenošanu (sk. dokumentu  
nr. 8). Taču visticamāk, ka dokuments parādījās pēc 1917. gada 22. jūnija, kad Krievijas Pagaidu 
valdība ar savu likumu par Vidzemes guberņas pašpārvaldi neapmierināja prasību par Latgales 
pievienošanu Vidzemei (20. gadsimta Latvijas vēsture.. 603. lpp.). Jāatzīmē arī, ka dokuments nevarēja 
parādīties pēc 1917. gada 31. oktobra, kad tas kopā ar citiem dokumentiem tika nosūtīts Vitebskas 
guberņas komisāram (sk. dokumentu nr. 12). Iespējams, ka dokuments tika sastādīts Valkā, kurā līdz 
1917. gada beigām atradās 12. armijas štābs. 
Publikācijas: Urbanovičs, J. Kā dibināja Latviju, 1917. 139. lpp. (dokumenta fotokopija); Urbanovičs, J. 
Kai dybynōja Latviju, 1917. 130. lpp. (dokumenta fotokopija).
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1 Tā arhīva dokumentā.
2 Tā dokumentā. Ir jābūt: “в вопросе объединения Латгалии c Латвией” (“Latgales apvienošanas 

ar Latviju jautājumā”).
3 1917. gadā 12. armija bija dislocēta Latvijas teritorijā; tās štābs līdz gada beigām atradās Valkā.  

12. armijā ietilpa arī latviešu strēlnieku vienības.
4 Tā ir netiešā atsauce uz Latgales kongresa lēmumiem (sk. dokumentu nr. 4).

nr. 11
latgales kongresa pilnvaroto latgales Pagaidu zemes padomes locekļu 

lūgums krievijas Pagaidu valdībai dibināt latviešu katoļu bīskapiju 
[Rēzekne]                                                                                        1917. gada 2. jūlijā
№ 69

Ввиду того, что могилевские архиепископы, поляки по своей 
национальности, не зная ни языка, ни нужд латышского народа, не могут 
удовлетворить его справедливым требованиям даже при наилучшем 
желании, мы, латыши-католики, уполномоченные от трех латышских 
уездов Витебской губ[ернии] – Режицкого, Люцинского и Двинского, 
собравшись на общий съезд в городе Режице 26 и 27 апреля сего года, 
просим Временное правительство: 

1. Основать Латышское епископство в городе Риге с латышем 
епископом, духовной семинарией и капитулом;

2. Отделить три латышских: Режецкий, Люцинский и Двинский уезды 
Витебской губ[ернии] от Могилевской архиепархии; 

3. Передать таковые в ведение латышского епископа;
4. Присоединить к Латышскому епископству католиков всей Курляндии 

и четырех уездов – Рижского, Вольмарского, Валькского1 и Венденского – 
Лифляндской губернии.

Съездом уполномоченные члены Латгальского временного земского 
совета

Председатель (подпись)2

Члены (подписи)
Секретарь (подписи)
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tulkojums latviešu valodā

Ņemot vērā to, ka Mogiļovas arhibīskapi, poļi pēc tautības, nezinot nedz 
[latviešu] valodu, nedz latviešu tautas vajadzības, nevar, lai kā [viņi] vēlētos, 
apmierināt tās3 pamatotās prasības, mēs, latvieši-katoļi, pilnvarotie no Vitebskas 
guberņas trim latviešu apriņķiem – Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils, šī gada 
26. un 27. aprīlī Rēzeknes pilsētā sapulējušies uz kopējo kongresu,4 lūdzām 
Pagaidu valdībai:5

1. Dibināt Rīgas pilsētā Latviešu bīskapiju ar bīskapu latvieti, garīgo semināru 
un kapitulu; 

2. Atdalīt no Mogiļovas arhidiecēzes6 Vitebskas guberņas trīs latviešu 
apriņķus – Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils [apriņķi];

3. Nodot tos latviešu bīskapa pārziņā;
4. Pievienot Latviešu bīskapijai visas Kurzemes un Vidzemes guberņas četru 

apriņķu – Rīgas, Valmieras, Valkas un Cēsu [apriņķa] katoļus.

Kongresa pilnvarotie Latgales Pagaidu zemes padomes locekļi 
Priekšsēdētājs (paraksts)
Locekļi (paraksti) 
Sekretārs (paraksts)

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 6. lp. Apstiprināta kopija. Mašīnraksts.
Atzīme dokumentā (zem dokumenta teksta mašīnrakstā ar Latgales Pagaidu zemes padomes sekretāra 
Pētera Lazdāna parakstu): “С подлинным верно: П. Лаздан” (“Atbilst oriģinālam: P. Lazdāns”).
Publikācijas: Urbanovičs, J. Kā dibināja Latviju, 1917. 69. lpp. (dokumenta fotokopija); Urbanovičs, J. 
Kai dybynōja Latviju, 1917. 68. lpp. (dokumenta fotokopija).

1 Tā arhīva dokumentā.
2 Dokumentā parakstu vietā Pēteris Lazdāns, kas apstiprināja kopiju, lika vārdus “paraksts”, “paraksti”.
3 Respektīvi, “latviešu tautas”.
4 Latgales kongresa un tā lēmuma (sk. kongresa rezolūcijas 2. punktu, dokuments nr. 4) minēšana 

liecina par dokumenta autoru mēģinājumu paaugstināt sava lūguma “statusu”, faktiski atsaucoties 
uz pasludinātajām nāciju pašnoteikšanās tiesībām, to skaitā baznīcas lietās (sk. arī nākamo piezīmi).

5 Griešanās tieši pie Krievijas Pagaidu valdības šajā jautājumā acīmredzot bija saistīta ar to, ka 
iepriekšējie mēģinājumi izveidot latviešu bīskapiju cieta neveiksmi. Kā atzīmē Heinrihs Strods, 
“Krievijas 1917. gada demokrātiskās revolūcijas ietekmē vairāki latviešu garīdznieki: F. Trasuns, J. 
Rancāns, K. Skrinda un P. Apšinieks [..] 1917. gada 19. aprīlī, apejot Mogiļovas arhibīskapu, iesniedza 
lūgumu Krievijas konfesiju ministrijas Citticību konfesiju lietu departamentam nekavējoties atjaunot 
Vidzemes latviešu bīskapiju, ieceļot latviešu tautības palīgbīskapu. Kaut arī departaments jau 
gatavojās palīgbīskapa iecelšanai, konkrētas kandidatūras trūkums, [..] bīskapa E. Ropa iecelšana par 
Mogiļovas arhibīskapu latviešu bīskapa iecelšanu apklusināja.” (Strods, H. Latvijas Katoļu Baznīcas 
vēsture, 1075–1995. Rīga, 1996. 230. lpp.). Taču arī šim lūgumam reālu seku nebija.
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6 Arhīva dokumentā: “архиепархия” – arhidiecēze. Mogiļovas arhidiecēze dibināta 1783. gadā, 
bet 1798. gadā Mogiļovas arhibīskaps tika iecelts par metropolītu, kas faktiski pārvaldīja Katoļu 
baznīcu Krievijas impērijas teritorijā. Sk. sīkāk: Могилевская митрополия. В кн.: Католическая 
энциклопедия. Т. 3. Москва, 2007. Стлб. 480–484.

nr. 12
ludzas apriņķa komisāra raksts vitebskas guberņas komisāram par 

latgales Pagaidu zemes padomes valdes iesniegto dokumentu pārsūtīšanu 
Ludza                                                                                         1917. gada 31. oktobrī
№ 965

Вследствие циркуляра от 21 сентября сего года за № 368 при сем 
препровождаю1 присланные мне правлением Латгальского временного 
земского совета:

1) два обращения к Временному правительству о присоединении трех 
уездов Витебской губ[ернии] к Лифляндии с резолюциями конгресса 
латышей-латгальцев 26–27 апреля 1917 года;

2) обращение к Временному правительству об основании Латышского 
епископства;

3) три копии протеста против неприсоединения трех уездов к 
остальной Латгалии2 и

4) 18 приговоров волостей и организаций Латгалии. 

Люцинский уездный комиссар [подпись]3

tulkojums latviešu valodā

Saskaņā ar šī gada 21. septembra cirkulāru nr. 368 ar šo pārsūtu Latgales 
Pagaidu zemes padomes valdes nosūtītos man [dokumentus]:4

1) divus aicinājumus5 Pagaidu valdībai pievienot Vitebskas guberņas trīs 
apriņķus Vidzemei [kopā] ar 1917. gada 26.–27. aprīļa latviešu-latgaliešu 
kongresa rezolūcijām;

2) aicinājumu Pagaidu valdībai dibināt Latviešu bīskapiju;6

3) trīs protesta [rakstu] kopijas7 pret triju apriņķu nepievienošanu pārējai 
[Latvijai]8 un
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Ludzas apriņķa komisāra raksts Vitebskas guberņas komisāram par Latgales Pagaidu 
zemes padomes iesniegto dokumentu pārsūtīšanu. 1917. gada 31. oktobris Ludza.  

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 1. lp. Oriģināls
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4) Latgales pagastu un organizāciju [pieņemtos] 18 spriedumus.9

Ludzas apriņķa komisārs [paraksts]

BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 1. lp. Oriģināls. Mašīnraksts.
Atzīmes dokumentā: 
1) dokumenta augšējā daļā – spiedogs ar dokumenta saņemšanas datumu Vitebskas guberņas komisāra 
kancelejā: “3 ноя[бря] 1917” (“1917. g. 3. novembrī”);
2) dokumenta augšējā daļa pa labi no spiedoga ar saņemšanas datumu – rokraksta atzīme ar zaļu 
tinti: “Вх[одящий] № 3775” (“Ienākošais Nr. 3775”); ir vēl viena atzīme ar zaļu tinti (“2/ст” ?) – tās 
jēga nav saprotama;
3) dokumenta augšējā daļā starp dokumenta virsrakstu un tekstu ir atzīme rokrakstā ar sarkanu 
zīmuli: “1 / Копия” (“1/Kopija”);
4) dokumenta kreisajā malā ir atzīme rokrakstā ar sarkanu zīmuli: “уез[д – ?]” (“apriņķis” ?).

1 Oriģinālā pirmās divas rindas pasvītrotas ar sarkanu zīmuli.
2 Acīmredzama pārrakstīšanās. Ir jābūt: “к остальной Латвии” (“pārējai Latvijai”).
3 Paraksts nav salasāms.
4 Pateicoties dokumenta tekstā minētajam cirkulāram, Vitebskas guberņas komisāra kancelejas fondā 

ir saglabājušies dokumenti par Latgales kongresu. Jāatzīmē, ka rakstā minētie dokumenti Vitebskas 
guberņas komisāra kancelejai tika nosūtīti jau pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma Petrogradā. 
Spriežot pēc atzīmēm par dokumenta saņemšanu, komisāra kanceleja turpināja veikt savas funkcijas 
arī 3. novembrī.

5 Sk. dokumentus nr. 5 un 8.
6 Sk. dokumentu nr. 11.
7 Sk. dokumentu nr. 10. Arhīva lietā ir arī 1917. gada 24. jūnija Daugavpils iedzīvotāju protests 

(BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 9. lp.) un Latgales latviešu strēlnieku nedatēts protests (BNVA,  
3445. f., 1. apr., 71. l., 26. lp.).

8 Oriģinālā kļūdaini rakstīts: “Latgalei”.
9 Līdz ar publicējamajiem spriedumiem (dokumenti nr. 1, 2, 3, 6, 7) arhīva lietā ir arī citi spriedumi 

ar visai līdzīgu saturu (sk.: BNVA, 3445. f., 1. apr., 71. l., 7., 8., 12., 13., 15., 17.–20., 22., 23. lp.).

Henrihs Soms, Aleksandrs Ivanovs

latgale congress 
in archival documents

Latgale Congress that took place in Rēzekne from 26 to 27 April 1917 (from 
9 to 10 May according to the New Style) was one of the most significant events 
fostering proclamation of the Republic of Latvia. The Congress was attended by the 
key public officials who, at the time, worked in Petrograd, Moscow, other regions 
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of Russia, parishes and congregations in fatherland, as well as it was attended by 
Latvian officers and mobilised soldiers at the Russian Army. During the Congress, 
very significant decisions for the Latvians of Latgale and all Latvian nation were 
taken on merging Daugavpils, Rēzekne, and Ludza Districts of Vitebsk Province 
with Courland (Kurzeme) and districts of Vidzeme inhabited by Latvians. These 
decisions served as basis of formation and further development of Latvian nation. 

During preparation of the Congress (in March and April 1917), an agreement 
was reached that in a united Latvia (part of the democratic Russia at the time), 
Latgale should be provided self-governance rights. At the same time, different 
opinions existed in regard to the self-governance status and guarantees of 
rights. Part of the deputies, supporters of the priest Francis Trasuns, hoped 
optimistically for cooperation between all Latvians (including Catholics) and 
mutual understanding in regard to religion, language, and other matters. Others, 
supporters of the engineer Francis Kemps, however, emphasised the peculiarities 
of Latgale formed over the centuries, including domination of Catholic church, 
own language, particular land rights, etc. The latter objected to an oral agreement 
with the Baltic Latvians, represented by Jānis Zālītis and Zigfrīds Anna Meierovics, 
and stood for widely considered cooperation programme (in a written form) 
between Latgale and other Latvian regions. The Congress was attended by  
350 attendees, out of which 232 delegates with voting rights. Due to disputes 
during work, 39 delegates, under leadership of Kemps, left the Congress. The 
remaining 183 delegates voted for the decisions, one of them abstained at the 
voting of resolution of the Congress.

Considering the historical significance of Latgale Congress and the necessity 
to expand the historical source base  used in research into creation of the Latvian 
state, publication of archival documents has been prepared.

The publication of archival documents offers the readers a selection of historical 
sources from the National Historical Archives of Belarus (Национальный 
исторический архив Беларуси  – Нацыянальны гiстарычны архiў Беларусi) 
revealing the preparatory work and process of the Congress, as well as efforts to 
implement the decisions made during the Congress. Almost all documents about 
Latgale Congress are in the Chancellery of the Commissioner of Vitebsk Province” 
(record group no 3445). A particularly representative selection of historical sources 
has been identified in one file of the chancellery of the Commissioner of Vitebsk 
Province: in October 1917, the Commissioner of Ludza District, as a response to a 
circular letter by the Commissioner of Vitebsk Province, summarised documents 
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revealing not only the “pre-history” of Latgale Congress but also the resonance 
of the decisions made during the Congress among Latvians of Latgale, efforts of 
Provisional Land Council of Latgale to implement these decisions and therefore 
achieve merging of Latgale with Latvia. Along with accompanying letter, these 
documents reached the chancellery of the Commissioner of Vitebsk Province. 
It should be noted that the Commissioner of Ludza District had received these 
documents, more precisely, attested copies thereof, from the Provisional Land 
Council of Latgale: the typewritten copies of the documents include attestation 
records and signature of the member and Secretary of the Provisional Land 
Council of Latgale, Pēteris Lazdāns. The set of documents selected for publication 
is supplemented by the resolution of Latgale Congress that has been preserved 
as a handwritten copy of the time. Obviously, it is the only archival document 
that has survived until today and contains an authentic text of this particularly 
valuable historical source. Other files of the chancellery of the Commissioner 
of Vitebsk Province include documents that are mainly “accidental” and only 
to a certain extent are related to Latgale Congress. These documents reveal the 
activities of the Provisional Land Council of Latgale in the summer and autumn 
of 1917, preliminary work performed during preparation for elections of the 
Russian Constituent Assembly, activities of public organisations in Latgale, and 
other historical aspects. 

Documents are published in original language with a translation into Latvian. 
The textual notes explain the peculiarities of official language of the time and its 
transcription problems, as well as syntax errors and inconsistencies are marked. 
The historical comments attached to translations of documents explain historical 
facts of the time, provide additional information on events, persons, institutions, 
and organisations referred to in the texts.

Keywords: Latgale Congress, Provisional Land Council of Latgale, Latgallians, 
Latvians, archival document, National Historical Archives of Belarus.

Iesniegts 2017. gada 20. decembrī 


