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Vēsture

Jānis Šiliņš, Gints Zelmenis

Latvijas RepubLikas pRokLamēšana 
un tās autoRi

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadei, publicējam Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātos dokumentus, kuros ir atspoguļota šī vēsturiskā notikuma 
norise. Publikācijā ir iekļauti desmit dokumenti, kas aptver laika posmu no 1918. gada 13. līdz 
18. novembrim. Tajos ir atspoguļotas Latvijas politisko partiju konsultācijas un kopīgas politiskās 
platformas izstrādāšana, Latvijas Tautas padomes izveidošana un Latvijas Republikas proklamēšanas 
svinīgā akta norise.
Atslēgvārdi: 18. novembris, neatkarības proklamēšana, Latvijas Tautas padome, politiskās partijas, 
Latviešu pagaidu nacionālā padome.

Tuvojoties Latvijas Republikas pasludināšanas simtajai gadadienai, aktuāla 
kļūst 1918.  gada novembra notikumu atcere, kā rezultātā dibināja Latvijas 
Republiku. Nesen Lietuvas vēsturnieks Ļuds Mažīlis (Mažylis) Vācijas arhīvā 
atrada vienu no Lietuvas Republikas 1918.  gada 16.  februāra dibināšanas 
dokumenta oriģināleksemplāriem,1 līdz ar to veicinot interesi arī par Latvijas 
Republikas dibināšanas dokumentiem.

Latvijas Republikas dibināšana un ar to saistītie notikumi ir visai plaši 
aplūkoti gan pētījumos,2 gan laikabiedru atmiņās.3 Latvijas Tautas padomes 
(turpmāk LTP) izveidošana 1918.  gada 17.  novembrī un valsts neatkarības 
pasludināšanas akta norise nākamajā dienā aprakstīta arī tā laika presē.4 
Ir pieejamas šo notikumu oficiālas publikācijas  – 1918.  gada 14.  decembrī 
sāka iznākt 1918.  gada novembrī izveidotās Latvijas Pagaidu valdības 
oficiozs “Pagaidu Valdības Vēstnesis”, un tā pirmajā numurā atrodams 
Latvijas valsts dibināšanas akta atreferējums.5 1918. gada nogalē iznāca  
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18. novembra svinīgajam aktam veltīts izdevums, kurā bija ievietots pārskats 
par LTP izveidošanu, 18. novembra norisi, LTP locekļu teiktās runas un 
preses apskats.6 1920.  gadā izdotās Latvijas Tautas padomes stenogrammas 
arī sākas ar 1918. gada 18. novembra sēdes protokola publikāciju.7 Visbeidzot 
1918. gada 16.–18. novembra politisko partiju sēžu protokoli, kuros lemts par 
LTP veidošanas nepieciešamību, kā arī pašas LTP 1918. gada 18. novembra 
dokumenti atrodami LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā.8 No šiem avotiem 
tad arī iespējams diezgan precīzi rekonstruēt Latvijas Republikas dibināšanas 
oficiālo norisi.

1918. gada 18. novembra Latvijas neatkarības proklamēšanas svinīgais akts 
Rīgas pilsētas II teātrī (mūsdienās Latvijas Nacionālais teātris) ir nesaraujami 
saistīts ar partiju vienošanos par kopīgu politisko platformu un LTP izveidošanu 
dienu iepriekš. Minēto politisko platformu nākamajā dienā nolasīja valsts 
svinīgajā proklamēšanas aktā. Gan 17. novembra, gan 18. novembra sēdes tika 
protokolētas, un šie dokumenti ir saglabājušies Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 
taču jautājums par Latvijas Republikas dibināšanas dokumenta oriģinālu 
zināmā mērā noved mūs strupceļā, jo par vienu, atsevišķu valsts dibināšanas 
dokumentu mēs varam runāt tikai ļoti nosacīti. Lai būtu saprotams – kādēļ tā, 
nedaudz atgādināsim 1918. gada 18. novembra akta norisi.

Lēmumu par LTP izveidošanu pieņēma astoņu politisko partiju pārstāvji,9 
kā arī Latgales Zemes padomes loceklis Staņislavs  Kambala 1918.  gada 
17. novembrī. Šajā sēdē pēc ilgām diskusijām un kompromisiem arī pieņēma 
LTP politisko platformu un izlēma, ka LTP veido šo astoņu partiju pārstāvji, 
kā arī 21 Kurzemes un 18 Latgales pārstāvji. Sēdē nolasīja arī divas politisko 
partiju deklarācijas, ko pievienoja sēdes protokolam. Tāpat 17. novembra sēdē 
ievēlēja LTP prezidiju un uzdeva K. Ulmanim izveidot Pagaidu valdību.

18. novembra svinīgais akts sākās ar to, ka Rīgas pilsētas II teātrī sapulcējās 
iepriekšējās dienas sēdes dalībnieki un pēc atklāšanas simtiem viesu (varbūt 
pat 1200 cilvēku10) klātbūtnē LTP sekretārs Erasts Bite nolasīja izvilkumu no 
minētās 17.  novembra sēdes protokola, kurā bija uzskaitīti partiju pārstāvji 
un izklāstīta LTP politiskā platforma. Politiskās platformas nolasīšanai sekoja 
Ministru prezidenta K. Ulmaņa, astoņu politisko partiju pārstāvju, S. Kambalas 
un Latvju kareivju nacionālās savienības pārstāvja S. Paegles runas.

To starpā ir izceļama Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 
(turpmāk LSDSP) Centrālās komitejas priekšsēdētāja un vēlākā Saeimas 
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Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgā akta protokols. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 36. lp.
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priekšsēdētāja Paula Kalniņa runa, kurā viņš nolasīja LSDSP Izpildkomitejas 
politisko platformu darbībai LTP un sadarbībai ar Latvijas Pagaidu valdību, 
kas bija pieņemta tās pašas dienas rītā. Šī platforma bija daudz radikālāka un 
sociālistiski ideoloģizētāka nekā 17. novembrī pieņemtā rezolūcija. Cita starpā 
tajā bija teikts, ka “brīvā neatkarīgā Latvija mums [t.i., sociāldemokrātiem] 
tomēr nav mērķis, bet tikai līdzeklis mūsu mērķu sasniegšanai. Kā agrāk, 
tā tagad mēs stāvam uz sociālistiskās internacionāles pamatiem. [..] Mūsu 
gala mērķis paliek sociālistiskā Latvija sociālistiskā tautu savienībā.” Minētā 
sociāldemokrātu pieņemtā politiskā platforma sākās ar vārdiem “Pasaules 
revolūcijas vētras ir veidojušas arī brīvās un neatkarīgās Latvijas ideju. Šodien, 
18. nov[embrī] 1918. g[adā], apvienotās Latvijas demokrātijas priekšstāvji 
izsludina patstāvīgas Latvijas nodibināšanu” un noslēdzās ar “Mūsu gala 
mērķis paliek sociālistiskā Latvija [pasvītrojums dokumentā] sociālistiskā 
tautu savienībā!”11. P. Kalniņa runa izraisīja nelielu apjukumu 18. novembra 
svinīgā akta dalībnieku vidū gan tādēļ, ka no sociāldemokrātu puses neviens 

Latvijas valsts pasludināšanas svinīgais akts Rīgā 1918. gada 18. novembrī. 
Viļa Rīdzenieka foto. LVKFFDA, 1. f., 614-4. l.
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negaidīja vēl vienas rezolūcijas pievienošanu, gan tās īpatnējā satura dēļ, kas 
acīmredzami bija partijas kreisā spārna diktēts. Šajā laikā (18.–19. novembrī) 
Rīgā notika arī lielinieciskās Latvijas Sociāldemokrātijas konference, kurā 
lielinieki kategoriski iestājās pret Latvijas neatkarību. Acīmredzot lielinieku 
aktivitātes lika koriģēt LSDSP nostāju, lai nezaudētu savas pozīcijas 
strādniecības vidū. Vēlāk sociāldemokrāti uzsvērs, ka minētā deklarācija 
nebija vērsta pret Latvijas neatkarību, bet vienkārši pauda partijas uzticību 
demokrātijas un sociālisma ideāliem.12

Tomēr, atgriežoties pie Latvijas Republikas dibināšanas akta 1918.  gada 
18. novembrī, jāteic, ka vienots šīs sēdes protokols – tāds, kā tas ir publicēts 
LTP stenogrammu izdevumā vai “Pagaidu Valdības Vēstnesī”, – arhīvā 
oriģinālā nemaz nepastāv. Arhīvā ir atrodami šādi dokumenti: fragmenti 
no 17. novembra LTP sēdes protokola, to skatā LTP politiskā platforma,  
18. novembra svinīgā akta protokola fragments ar K. Ulmaņa runu, svinīgā akta 
konspektīvs pārskats rokrakstā, kā arī A. Ķeniņa, S. Paegles un E. Strautnieka 
runas. Diemžēl šajā dokumentu kopā nav atrodamas O. Nonāca, P. Kalniņa,  
D. Golta, J. Zālīša un S. Kambalas runas, kas ir publicētas gan LTP stenogrammu 
krājumā, gan valsts pasludināšanai veltītajā 1918. gada izdevumā.13

Faktiski visi minētie dokumenti, kas attiecas uz 1918. gada 18. novembra 
LTP sēdi, būtu uzskatāmi par Latvijas valsts dibināšanas dokumentiem. Tā 

Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgā akta protokola fragments. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 14. lp.
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kā būtiskākais no tiem bija LTP politiskā platforma, kas ietvēra gan pašas 
LTP pastāvēšanas un darbības pamatprincipus, gan arī pasludinātās Latvijas 
Republikas politiskās iekārtas pamatprincipus, tad šo dokumentu varētu 
uzskatīt par Latvijas Republikas “galveno” dibināšanas dokumentu. Taču 
arhīvā šī “politiskā platforma” kā atsevišķs dokuments nav atrodama. Arhīvā ir 
divi 17. novembra sēdes protokola izvilkumi, kuros šī “politiskā platforma” ir 
iekļauta, turklāt neviens no minētajiem protokolu izvilkumiem nav parakstīts.14 
Līdz ar to rodas jautājums – kuru no minētajiem dokumentiem uzskatīt par 
valsts dibināšanas akta oriģinālu? Pastāv iespēja, ka šie 17.  novembra sēdes 
protokola izvilkumi ir tapuši vēlāk – varbūt tikai 1920. gadā, kad gatavoja 
LTP stenogrammu izdevumu, jo jau pašā šo stenogrammu izdevuma sākumā 
ir minēts, ka tas nevar pretendēt uz pilnību, jo 1918.  gada novembra sēžu 
stenogrammu nav.15

Ir vēl daži neskaidri jautājumi, kas attiecas uz Latvijas Republikas dibināšanu 
1918. gada 18. novembrī. Pirmais: avotos atrodama atšķirīga informācija par 
1918. gada 18. novembra sēdes sākuma laiku. Laikrakstos ir minēts, ka LTP 
svinīgā sēde sākusies plkst. 16.30,16 un tas pats pulksteņa laiks ir atrodams arī 
divos arhīva dokumentos.17 Savukārt pārējos arhīva dokumentos, to skaitā arī 
šīs sēdes protokola melnrakstā,18 kā arī publicētajās LTP stenogrammās minēts, 
ka sēde sākusies 19.30 vakarā.19 Te jāņem vērā, ka vismaz divos avotos, to 
skaitā sēdes protokola melnrakstā, ir minēts, ka Latvijas valsts proklamēšanas 
sēde tikusi slēgta plkst. 17.45 vakarā.20 Saprotams, ka sēde nevarēja beigties 
pirms tās sākuma, tātad jāsecina, ka šīs sēdes patiesais sākuma laiks ir bijis 
plkst. 16.30. Šo secinājumu netieši apstiprina fakts, ka laikraksti, kuros sēdes 
atklāšanas laiks ir minēts 16.30, iznāca jau nākamajā dienā pēc šīs sēdes, un 
ir grūti iedomāties, ka dažādi, savstarpēji nesaistīti preses izdevumi būtu 
pieļāvuši identisku kļūdu. Savukārt LTP stenogrammas tika izdotas divus 
gadus pēc valsts proklamēšanas un ir pamats uzskatīt, ka arī arhīvā esošie 
dokumenti, kas attiecas uz Latvijas Republikas proklamēšanu, ir tapuši 
pēc ilgāka laika un ir gatavoti LTP stenogrammu publicēšanas vajadzībām. 
Acīmredzot pārpratuma iemesls ir sēdes protokola stenogrammas melnrakstā 
ieviesusies kļūda, nepareizi norādot tās sākuma un pareizi norādot sēdes beigu 
laiku.

Otrs jautājums: kas bija 1918.  gada 18.  novembra sēdes dalībnieki? 
No 17.  novembra protokola ir zināms, ka tās dienas sēdē ir piedalījušies  
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35 cilvēki. Tāpat vēstures literatūrā ir norādīts, ka 18. novembra svinīgajā sēdē 
piedalījušies 38 LTP locekļi, taču 18.  novembra sēdes protokolā dalībnieku 
vārdi nav minēti.21 Jāatzīmē, ka slavenajā V. Rīdzenieka uzņemtajā fotoattēlā 
uz svinīgi izdekorētās skatuves redzams vēl kuplāks dalībnieku skaits. Abas 
minētās neskaidrības acīmredzot ir saistāmas ar steigu un nenoteiktajiem 
apstākļiem, kuros 1918. gada novembrī notika Latvijas proklamēšana.

Otra svarīga dokumentu grupa, kas šeit tiek publicēta, attiecas uz 
Latviešu pagaidu nacionālās padomes (turpmāk LPNP) un Latvijas politisko 
partiju konsultācijām 1918. gada 13.–16. novembrī. Jāatzīmē, ka LPNP 
un Demokrātiskā bloka (turpmāk DB) savstarpējās sarunas ir viena no 
strīdīgākajām tēmām Latvijas historiogrāfijā. Abas organizācijas – gan LPNP, 
gan DB – bija 1917.–1918. gadā veikušas vērā ņemamas aktivitātes Latvijas 
neatkarības idejas popularizēšanai Latvijā un ārzemēs. 1918. gada 11. novembrī 
Lielbritānija bija atzinusi LPNP par Latvijas Pagaidu valdību de facto. Līdz 
ar to LPNP varēja uzņemties iniciatīvu sarunās ar politiskajām partijām, lai 
pasludinātu Latvijas neatkarību un izveidotu darboties spējīgu valdību. Tomēr 
tam bija vairāki šķēršļi, no kuriem būtiskākais, šķiet, bija LPNP vadības 
pasivitāte, kas kavējās ar kopsapulces sasaukšanu, aizbildinoties ar vairāku 
LPNP amatpersonu atrašanos ārzemēs.22 Otrs būtiskais šķērslis bija LSDSP 
nevēlēšanās iekļauties LPNP vai pat sadarboties ar to, kas bija vērojama jau 
no LPNP izveidošanas brīža 1917. gada novembrī. LSDSP nebija pieņemams, 
ka LPNP ir izteikti nacionāli, liberāli un pilsoniski orientēta organizācija. 
1918. gada rudenī domstarpības radīja arī LPNP starptautiskā orientācija uz 
Antantes valstīm. LSDSP iestājās par neitrālu jeb neatkarīgu starptautisko 
orientāciju, kas faktiski būtu labvēlīga Vācijai. 

Arī Latviešu zemnieku savienības nostāja nebija viennozīmīga, un šķiet, 
ka šeit svarīgs faktors bija K. Ulmaņa personīgā negatīvā attieksme pret 
LPNP.23 K. Ulmanis arī uzskatīja, ka jaunajā Latvijas pagaidu politiskās 
pārstāvniecības institūcijā noteikti jāpiedalās arī LSDSP, kas bija skaitliski 
lielākā un ietekmīgākā Latvijas partija. Potenciāli izeju varēja rast LPNP un 
DB, kurā darbojās gan LSDSP, gan Latviešu zemnieku savienība, apvienošanās 
rezultātā, lai gan tīri juridiski to nebija iespējams īstenot, jo DB bija 
neformāla struktūra, kas kalpoja galvenokārt politisko partiju savstarpējām 
konsultācijām. Publicētajos dokumentos mēs redzam LPNP izvirzītās prasības, 
ar kurām tā vērsās pie politiskajām partijām 1918. gada 13. novembrī, un 
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1918. gada 13. novembra LPNP paziņojums politiskajām partijām par 
sadarbības nosacījumiem. LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 2. lp.
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Latvijas politisko partiju pārstāvju 1918. gada 16. novembra sēdes protokols. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 3. lp.
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Izvilkums no politisko partiju 1918. gada 17. novembra sēdes protokola. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 27. lp.
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1918. gada 17. novembra starpfrakciju sēdes protokols. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 1. lp.
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straujo LPNP autoritātes zudumu, kad 16. novembra partiju apspriedē LPNP 
oficiālie pārstāvji tika ignorēti. Neraugoties uz to, ka LPNP un DB juridiski 
nevarēja apvienoties, un arī uz pastāvošajām personiskajām domstarpībām,  
1918. gada 17. novembrī notika abu organizāciju faktiska apvienošanās. Tā 
tika deklarēta Latviešu zemnieku savienības izstrādātajā un pārējo pilsonisko 
partiju atbalstītajā rezolūcijā, ko pievienoja 17. novembra sēdes protokolam: 
“Turpinot [Latviešu] Nacionālās padomes un Demokrātiskā bloka darbus 
un atzīstot viņu starptautiski politisko virzienu, Latvijas augstākam orgānam 
jāstāv, negrozot attiecības pret sabiedrotiem, par neatkarīgu Latvijas 
orientāciju tautu savienībā, kā tā izteikusies sabiedroto programmā par mazo 
tautu pašnoteikšanos.”24 Arī personāliju ziņā mēs redzam abu politisko centru 
apvienošanos – par LTP priekšsēdētāju kļuva LPNP priekšsēdētājs J. Čakste; 
LTP locekļu vidū puse nāca no LPNP un puse no DB, arī Latvijas Pagaidu 
valdībā LPNP pārstāvji – Z. A. Meierovics, J. Goldmanis, J. Zālītis – saņēma 
vairākus ministra portfeļus.25

*

Publicētie sēžu protokoli un to izvilkumi ir sakārtoti hronoloģiskā 
secībā, bet LTP locekļu runu teksti ir sakārtoti tādā secībā, kā šīs runas tika 
teiktas 1918. gada 18. novembra sēdē. Tā kā arhīvā nav atrodami visu valsts 
proklamēšanas akta referentu runu pieraksti, tad publicējam tikai to runu 
pierakstus, kuru oriģināli ir arhīvā.

Visai raksturīga publicētajiem dokumentiem ir nekonsekvence dažādu 
nosaukumu lietošanā. Piemēram, Latviešu pagaidu nacionālā padome tiek 
dēvēta gan par “Latvijas Nacionālo padomi”, “Latviešu Nacionālo padomi”, gan 
vienkārši par “Nacionālo padomi” vai “Nacionālpadomi”. Tāpat nav konsek-
vences arī partiju nosaukumu rakstībā. Latvijas Revolucionāro sociālistu partija 
šajos (un arī citos) dokumentos nereti dēvēta arī par “Sociālrevolucionāru 
partiju”; Latvijas Neatkarības partija par “Neatkarīgo partiju” u.tml. Tā kā 
šādas nekonsekvences netraucē uztvert dokumenta jēgu, publikācijā šie atšķi-
rīgie nosaukumi ir atstāti negrozītā veidā. Šajos dokumentos diezgan daudz 
ir lietoti dažādi saīsinājumi, tādēļ iztrūkstošās vārdu daļas vai pat veseli vārdi 
ir minēti kvadrātiekavās. Atsevišķos gadījumos dokumentu publikācijā bez 
sevišķas norādes ir labotas acīmredzamas gramatiskās vai pārrakstīšanās 
kļūdas, piemēram, ja oriģināldokumentā teikums sākts ar mazo burtu vai arī 



62 jānis ŠiliņŠ, gints zelmenis

E. Strautnieka svinīgās runas teksts 1918. gada 18. novembrī. 
LVAA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 41. lp.

oriģinālā svītrots nevietā uzrakstīts burts. Tāpat publicēto dokumentu tekstos 
nav īpaši norādīti gadījumi, kad mūsdienās attiecīgos vārdus vai pieturzīmes 
lieto citādi nekā 1918. gadā, piemēram, divskani “ie”, ko tolaik rakstīja “ee”, vai 
arī punkti aiz kārtas skaitļiem. Slīpsvītrās ir ievietoti tie vārdi, kas dokumentu 
oriģinālā acīmredzot kļūdas dēļ bijuši izlaisti, bet pēc tam uzrakstīti starprindē 
virs vietas, kur attiecīgajam vārdam jāatrodas, piemēram, publikācijā vārdkopa 
“liek /priekšā/ izvēlēt” nozīmē, ka dokumenta oriģinālā šī vieta izskatās šādi: 

                                     
                                     .
Atsevišķi jāmin 1918.  gada 18.  novembra sēdes protokola melnraksta 

īpatnības (7.  dokuments). Šā dokumenta lielāko daļu aizņem K.  Ulmaņa 
runas pieraksts. Pārējās runas šajā melnrakstā nav pierakstītas, ir minēta tikai 
runātāju secība. Šā pieraksta autors nav zināms, un, tā kā pieraksts veikts īsu 
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A. Ķeniņa svinīgās runas teksts 1918. gada 18. novembrī. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 43. lp.
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S. Paegles svinīgās runas teksts 1918. gada 18. novembrī. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 44. lp.
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Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgā akta protokola melnraksts. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 39. lp.
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tēžu veidā, tas, visticamāk, ir tapis K. Ulmaņa runas laikā. Šīs runas pieraksta 
saturu ir ļoti grūti atšifrēt un dažās pieraksta vietas nav salasāmas. Citas šā 
dokumenta vietas iespējams atšifrēt tikai aptuveni, tādēļ tās šajā publikācijā 
ir iezīmētas kursīvā. Vārds “/apziņa/” ir ievietots slīpsvītrās, jo dokumenta 
oriģinālā tas ir rakstīts vienu rindiņu virs teikuma, kurā tas ievietots šajā 
publikācijā.

ATSAUCES UN PIEZīMES

1 Lietuvas neatkarības akta oriģināls atrasts Berlīnē. Latvijas Avīze. 2017. 31. marts; Lietuva lūdz 
Vācijai atdot Berlīnes arhīvā atrasto valsts neatkarības akta oriģinālu. IR. 2017. 31. marts.

2 Sk.: Līgotnis, J. Latvijas valsts dibināšana. Rīga: V. Olava fonda sabiedrība, 1925; Šilde, Ā. Pirmā 
republika. Esejas par Latvijas valsti. Ņujorka: Grāmatu draugs, 1989. 167.–178. lpp.; Dunsdorfs, E. 
Kārļa Ulmaņa dzīve. Stokholma: Daugava, 1978; u.c.

3 Sk. Klīve, Ā. Brīvā Latvija. Latvijas tapšana. [B.v.]: Grāmatu draugs, 1969. Paegle, S. Kā Latvijas 
valsts tapa. Rīga: autora apgādībā, 1923; Vētra, M. Rīga toreiz. Bruklina: Grāmatu draugs, 1955; 
u.c. 

4 Baltijas Vēstnesis. 1918. 19. nov.; Baltijas Ziņas. 1918. 19. nov.; Jaunākās Ziņas. 1918. 19. nov.; Uz 
Priekšu! 1918. 21. nov.; Baltische Zeitung. 1918.19. nov. Sk. arī preses apskatu grām.: Latvijas valsts 
pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags. Rīga:  Astra, 1918. 26.–39. lpp.

5 Pagaidu Valdības Vēstnesis. 1918. 14. dec.
6 Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags.
7 Latvijas Tautas padome. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920. 5.–14. lpp.
8 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 1307. f., 1. apr., 4. l., 

1.–3., 8., 9., 14., 15. lp.; 327. l., 2.–46. lp.
9 Sēdē, kurā pieņēma lēmumu par Latvijas Tautas padomes organizēšanu, piedalījās Latviešu 

zemnieku savienības, Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, Latvijas Demokrātiskās 
partijas, Latvijas Radikāldemokrātiskās partijas, Latvijas Revolucionāro sociālistu partijas, 
Latviešu nacionāldemokrātu partijas, Latvijas Republikāņu partijas un Latvijas Neatkarības 
partijas pārstāvji (sk.: LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 8. lp.; 327. l., 27. lp.; Pagaidu Valdības Vēstnesis. 
1918. 14. dec. Nr. 1. 1. lpp.; Latvijas Tautas padome. Rīga: Satversmes Sapulces izdevums, 1920, 
5. lpp.).

10 LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 30. lp.
11 Turpat, 3017. f., 1. apr., 46. l., 1., 2. lp. Sk. arī Kalniņš, B. Latvijas sociāldemokrātijas 50 gadi, 

1904–1954. Stokholma: Memento, 1993. 138., 139. lpp.
12 Kalniņš, B. Latvijas sociāldemokrātijas 50 gadi, 1904–1954. 139. lpp.
13 Latvijas Tautas padome. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920; Latvijas valsts pasludināšana 

18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags. Rīga:  Astra, 1918. 1918. gada izdevumā publicētās runas ir 
tikušas ņemtas no laikrakstiem un papildinātas ar pašu autoru sastādītajiem runu melnrakstiem.

14 LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 8., 9. lp.; 327. l., 27., 28. lp.
15 Latvijas Tautas padome. 3. lpp.
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16 Dažās avīzēs minēts, ka Latvijas neatkarības pasludināšanas sēde sākusies “plkst. ½ 5” (Baltijas 
Vēstnesis. 1918. 19. nov. Nr. 5. 2. lpp.; Baltijas Ziņas. 1918. 19. nov. Nr. 169. 1. lpp.; Pagaidu 
Valdības Vēstnesis. 1918. 14. dec. Nr. 1. 1. lpp.). Savukārt “Jaunākās Ziņās” minēts, ka sēdes sākums 
ir bijis noteikts uz “plkst. 4 [pēcpusdienā]”, bet Tautas padomes locekļi iznākuši uz teātra skatuves 
puspiecos (Jaunākās Ziņas. 1918. 19. nov. Nr. 4. 3. lpp.).

17 Abos dokumentos minēts, ka sēde sākusies “plkst.  4  ½” (LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 36.,  
40. lp.). Lai arī šis pieraksta veids atšķiras no avīzēs minētā (sk. iepriekšējo atsauci), tomēr tā 
nozīme ir tāda pati: plkst. 16.30.

18 1929.  gada 18.  novembra “Atpūtas” numurā šis dokuments nodēvēts par “Latvijas neatkarības 
protokola uzmetumu” (Atpūta. 1929. 18. nov. Nr. 263. 16. lpp.).

19 Minētajos dokumentos minēts, ka sēde atklāta plkst. ½ 8 vakarā (LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l.,  
39. lp.; sk. arī: turpat, 38. lp.; turpat, 4. l., 14. lp.; Latvijas Tautas padome. 5. lpp.).

20 Pagaidu Valdības Vēstnesis. 1918. 14. dec. Nr. 1. 1. lpp.; LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 39. lp. op.
21 Rauzāns, G. Jaunas sejas senā fotogrāfijā. Latvijas Vēstnesis. 1998. 17. jūl. Sk.: www.vestnesis.lv/

ta/id/49227 
22 Dunsdorfs, E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Stokholma: Daugava, 1978. 115. lpp.
23 Dunsdorfs, E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Rīga: Zinātne, 1992. 91.–95. lpp.
24 LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 8. lp.
25 Piemēram, P. Zālīte rakstīja, ka LTP ir LPNP turpinājums. Sk.: Zālīte P. Kā Latvija tapa vai kā 

piepildījās tautas pašnoteikšanās ideja? Rīga: Valters un Rapa, 1928. 86. lpp.
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nr. 1
Latviešu pagaidu nacionālās padomes paziņojums politiskajām partijām 

par sadarbības nosacījumiem 1918. gada 13. novembrī

Rīgā 13. nov[embrī] 1918. g[adā]1

Latvijas Soc[iāl]d[emokrātiskajai] strādnieku,2 Soc[iālistu] rev[olucionāru]3 

un Latvijas Demokrātu4 partijām.
Uz augšā minēto partiju priekšlikumu no 12. nov[embra] š. g. Latviešu 

Nacionālā padome5 pagodinās paziņot sekošo:
Vēlēdamās kritiskā brīdī apvienot brīvas Latvijas jaunradīšanas darbā 

visus zemes dzīvos spēkus, Latviešu Nacionālā padome nāk pretim augšā 
minētām partijām. Viņa ir gatava pieņemt kopīgi izstrādāto nākamās darbības 
programmu un platformu un ir ar mieru atzīt caur apvienošanos radāmā 
orgānā viņām tādu priekšstāvju skaitu, kāds, pēc mūsu ieskata, pārsniedz šo 
partiju faktisko spēku un iespaidu.

Tomēr kopīgā apspriedē 12.ā nov[embrī] š. g. no augšmin[ēto] partiju 
priekštāvju puses klaji parādījās tieksmes pilnīgi lauzt ar Nacionālpadomes 
pagātni un turpmāko darbību vest līdzšinējam gluži pretējā virzienā.

Aiz šā iemesla Latviešu Nacionālā padome atrod, ka apvienošanās ir 
iespējama:

1) ja apvienība atzīst Nac[ionālās] padomes līdzšinējo starptautiski politisko 
virzienu un pieņem Sabiedroto6 valstu orientāciju par vadošu savā turpmākā 
darbībā;

1 1918. gada 13. novembrī notika LPNP valdes sēde, kurā piedalījās V. Zāmuels, A. Bergs, K. Skalbe, 
J. Akuraters, Ā. Klīve u.c.

2 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (turpmāk LSDSP) izveidojās 1918. gada pavasarī, 
mēreni un demokrātiski noskaņotajiem sociāldemokrātiem atšķeļoties no lielinieciskās Latvijas 
Sociāldemokrātijas. Partijas pārstāvji darbojās Demokrātiskajā blokā (turpmāk DB).

3 Latvijas Revolucionāro sociālistu partija (arī Sociālrevolucionāru partija, tā sauktie eseri) izvei-
dojās 1913. gadā, reorganizējot Latvijas Sociāldemokrātu savienību (tā sauktie savienībnieki). 
1917. gada martā partija legalizēja savu darbību. Partijas pārstāvji darbojās DB.

4 Latvijas Demokrātu partija (arī Latviešu demokrātu partija) izveidojās 1905. gadā un atjaunoja 
savu darbību 1917. gada aprīlī. Partijas pārstāvji darbojās DB.

5 Latviešu pagaidu nacionālā padome (arī Latviešu nacionālā padome, Latvijas Nacionālā padome, 
Nacionālpadome, turpmāk LPNP), 1917. gada novembrī Latvijas politisko partiju un sabiedrisko 
organizāciju izveidota politiska institūcija. LPNP popularizēja Latvijas neatkarības ideju Latvijā 
un ārzemēs. 1918. gada 11. novembrī Lielbritānija atzina LPNP par Latvijas Pagaidu valdību.

6 Domāta Antante.
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2) ja L[atvijas] Nac[ionālās] padomes uzstādītās platformas redakcijā tiek 
tādējādi ar rakstisku paskaidrojumu noskaidrots, ka šīs redakcijas grozījums 
no otras puses nav motivēts ar principiāliem iemesliem;

3) ja apvienība skaitās par konstituējušos un uzsāk savu darbību tikai pēc 
tam, kad viņā apvienotās polit[iskās] partijas ievēlējušas savus priekšstāvjus un 
līdz tam darbojas Pagaidu birojs, kurā ieiet /6/ seši priek[š]stāvji no L[atvijas] 
Nac[ionālās] padomes valdes, pa vienam priekš[s]tāvjiem no Latgales un 
Kurzemes, un tāpat no augšminētām partijām.

Rīgā 13. nov[embrī] 1918. g[adā]

Lat[vijas] Nac[ionālās] padomes valdes priekšsēd[ētāja] biedra 
vietā – sapulces vadonis Sp[ricis] Paegle7

Sekretārs A[tis] Ķeniņš8

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 2. lp. Rokraksts.

nr. 2
partiju pārstāvju sēdes protokols 1918. gada 16. novembrī

Partiju priekšstāvju sēdes protokols
no 16. novembra 1918. g[adā]

Sēdi atklāj M. Skujenieks9 un liek priekšā ievēlēt sēdes vadoni. Klātesošie 
vienojas ievēlēt prezidiju no sēdes vadoņa un tā biedra un 2 sekretāriem. 
Vienbalsīgi tiek ievēlēti: par sēdes vadoni: K. Ulmanis10, par viņa vietnieku  
M. Skujenieks un par sekretāriem E. Bitte11 un A. Ķeniņš.

K. Ulmanis lūdz iepazīstināt klātesošos ar šīs sapulces mērķi.

7 Spricis Paegle (1876–1962) aktīvi darbojās DB un pārstāvēja Latvju neatkarības partiju, 1918. gada 
novembrī iesaistījās arī LPNP, uzņemoties LPNP Apsardzības nodaļas vadību.

8 Atis Ķeniņš (1874–1961) 1918. gada novembra sākumā atgriezās no Krievijas Latvijā un pievienojās 
Latviešu nacionāldemokrātu partijai.

9 Marģers Skujenieks (1886–1941) šajā laikā bija LSDSP biedrs un darbojās DB.
10 Kārlis Ulmanis (1877–1942) 1918. gada novembrī bija Latviešu zemnieku savienības līderis un 

darbojās DB.
11 Erasts Bite (1880–1942), Latvijas Demokrātiskās partijas biedrs, darbojās DB.
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M. Skujenieks paskaidro, ka sapulces mērķis ir jau daudzās sēdes pārrunāts 
un tas ir – dažādu vēl priekš atsevišķām partijām neskaidru jautājumu 
noskaidrošana. Lai varētu panākt partiju apvienību uz kopējas platformas.

Tiek noskaidrots, no kādām partijām un organizācijām ieradušies priekš-
stāvji: ieradušies ir – no Latviešu Zemnieku Savienības12, Latvijas Sociāl-
demokrātiskās Strādnieku partijas, Sociāl-revolucionāru partijas, Radikāl-
demokrātu partijas13, Nacionāl-demokrātu partijas14, Republikāņu partijas15; 
no ebreju “Bunda” partijas16 un Latviešu Nacionālās kareivju savienības17 
priekšstāvji ieradušies informācijas nolūkā; tiek vēl konstatēts, ka nav ieradies 
uz sēdi priekšstāvis no Latvijas Neatkarības partijas18.

Tiek uzstādīta sekoša dienas kārtība:
1) politiskās platformas pārrunā[šana] un pieņemšana un
2) konstituēšanās par Latvijas Tautas Padomi.
Sapulcējušies pāriet uz platformas iztirzāšanu pa atsevišķiem punktiem, 

iepriekš nolasot visu platformu.
Ebreju priekšstāvji lūdz pārtulkot platformu krievu valodā, bet, tā kā 

tas prasītu daudz laika, tad apmierinās ar to, ka viņiem tiek nodots viens 
platformas eksemplārs latviešu valodā.

A. Ķeniņš liek priekšā nolasīt arī no Nacionāl-padomes demokrātiskajam 
centram iesniegtos punktus, ko klātesošie atrod par nevajadzīgu, jo sarunas 
netiek vestas ar Nacionāl-padomi, un pie atsevišķu platformas punktu 
pārspriešanas bū[s] dota iespēja izteikties arī par Nacionāl-padomes 3 
punktiem.

12 Latviešu zemnieku savienība – Latvijas politiskā partija, dibināta 1917. gada maijā. Partijas 
pārstāvji darbojās gan DB, gan LPNP.

13 Latvijas Radikāldemokrātu (arī Radikāldemokrātiskā) partija izveidojās 1917. gada martā. Partijas 
pārstāvji darbojās gan DB, gan LPNP.

14 Latviešu nacionāldemokrātu partija izveidojās 1917. gada aprīlī. Partijas pārstāvji darbojās LPNP.
15 Latvijas Republikāņu partija izveidojās 1917. gada aprīlī. Partijas pārstāvji darbojās DB.
16 Vispārējā ebreju strādnieku savienība (Bunds), politiskā partija, kas izveidojās 1897. gadā. Tā bija 

viena no spēcīgākajām sociālistiskajām partijām Krievijas impērijā 20. gs. sākumā.
17 Latvju (arī Latviešu) kareivju nacionālā savienība (LKNS) – nacionāli noskaņoto latviešu virsnieku 

un kareivju organizācija, ko izveidoja 1917. gada augustā. LKNS sadarbojās ar LPNP. 1918. gada 
rudenī LKNS uzsāka latviešu karavīru slēptu reģistrēšanu, veidojot bruņotu spēku, ko varētu 
izmantot jaunizveidotā Latvijas Republika.

18 Latvijas Neatkarības partija (arī Latvijas Nacionālā neatkarības partija) izveidojās 1917. gada 
aprīlī. Partijas pārstāvji darbojās gan DB, gan LPNP.
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K. Ulmanis nolasa platformas I nodaļas I punktu, kurš tiek pieņemts bez 
iebildumiem.

Pēc otrā punkta nolasīšanas tiek izteikta vēlēšanās no Akuratera19, lai tiktu 
noteikts vecums. Pēc dotiem paskaidrojumiem, ka vēlētāju vecums partiju 
programmās noteikts dažāds un ka līdz atsevišķu partiju noskaidrošanai 
vienība nebūs panākama šinī jautājumā, šis punkts tiek pieņemt[s] bez 
papildinājuma (bez vēlētāju vecuma noteikšanas).

II nodaļas abi punkti tiek pieņemti bez pārgrozījumiem.
III nodaļas I punkts tiek pieņemts bez pārgrozījumiem. Otrais punkts 

turpretī tiek papildināts ar vārdiem “Kurzeme un Latgale”. Pie trešā punkta  
M. Skujenieks ceļ ierunas, ka tādā veidā tas neticis iepriekšējās sarunās 
pieņemts un viņa apspriešana ir pāragra, kamēr nav pārruna bijusi ar pagaidu 
valdību.

Dr. Valters20 atrod, ka, ja būtu pārrunas par pagaidu valdību, tad nākošā 
punkta apspriešanu varētu atlikt, ja ne – tad pārrunāt to tūliņ.

Fr. Menders21 izsakās, ka tagad tiek pārrunāta ārējā konstituēšanās, bet šis 
punkts attiecas uz iekšējo konstituēšanos, tātad to vajadzētu mest ārā.

Dr. Valters izsaka vēlēšanos jau tagad par to pārrunāt, jo Zemnieku 
savienība jau to pieņēmusi.

M. Skujenieks liek priekšā šā punkta pārrunāšanu atlikt, jo tas traucē 
platformas pieņemšanu.

Dr. Valters liek priekšā pārrunāt papriekšu 4. punktu un tad 3. [punktu], tas 
ir, papriekšu principu un tad konkrēto (faktisko) valdības organizēšanu.

E. Traubergs22 liek priekšā pārspriest šo punktu kā beidzamo pēc visas 
platformas apspriešanas, tad būtu vairāk vienības, jo šis punkts ir iekļuvis šinī 
vietā aiz nejaušības. Tiek pieņemts, ka šo punktu pārrunās kā beidzamo.

Pie 4. punkta pārspriešanas izceļas domu starpība starp Dr. Valteri un  
Fr. Menderi par vārdu “koalīcija”.

19 Jānis Akuraters (1876–1937) bija Latviešu nacionāldemokrātu partijas biedrs, šajā laikā darbojās 
LPNP.

20 Miķelis Valters (1874–1968) šajā laikā darbojās Latvijas Revolucionāro sociālistu partijā un 
piedalījās DB darbā.

21 Fricis Menders (1885–1971) šajā laikā bija viens no LSDSP līderiem un piedalījās DB darbā.
22 Eduards Traubergs (1883–1967) 1918. gada novembrī bija Latvijas Revolucionāro sociālistu 

partijas biedrs.
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Dr. Valters zem šī vārda saprot visu partiju piedalīšanos. Fr. Menders 
turpretī, ka, ja tika[i] vairākas partijas ieiet valdībā, tad tā ir koalīcija. Dr. 
Valters atrod par vajadzīgu tālāk koalīciju starp pilsoniskām un sociālistiskām 
partijām un izsaka vēlēšanos, lai koalīcijā piedalītos arī sociāldemokrātiskā 
partija.

Dr. Kalniņš23 liek priekšā arī šā punkta apspriešanu atlikt uz beigām, ko 
pabalsta arī M. Skuj[e]nieks un kam pievienojas arī Dr. Valters.

Akuraters liek priekšā šo punktu pieņemt ar G. Zemgala24 papildinājumu 
“jāievēro koalīcijas princips”.

E. Freivalds25 liek /priekšā/ izvēlēt apakškomisiju dēļ vienošanās šinī 
jautājumā.

Vienojas atlikt arī šā punkta pārrunāšanu uz beigām; tāpat arī 5. punkta 
apspriešanu, kurš stāv sakarā ar 3. un 4. punktiem, tiek atlikts uz beigām.

Pie 6. punkta Akuraters izsakās, ka, ievērojot to, ka nav zināms, kad sanāks 
Satversmes Sapulce, bet priekšā stāv agrārreformas, tātad sociālo apstākļu 
grozīšana, vajadzētu pieņemt pretējo.

A. Ķeniņš atrod, ka te ir pārprašana no Akuratera puses, bet vēlas, lai šis 
punkts tiktu skaidrāk formulēts, lai tā nepārprastu,– šo punktu pieņem viņa 
redakcijā.

IV nodaļas 1. un 3. punkt[s] tiek pieņemti viņu redakcijā, bet 2. punkta 
pārspriešanu atliek uz beigām.

V nodaļu pieņem viņas redakcijā.
Pie VI nodaļas 1. punkta pārrunās atrod par vēlamu uzklausīties arī 

Kareivju savienības domas.
Kapit[ans] Grünbergs26 izsakās, ka bez milicijas vajadzētu šinī pārejas 

laikmetā arī armiju radīt; kad apstākļi nokārtošoties, tad varētu pāriet uz 
miliciju kā Šveicē.

23 Pauls Kalniņš (1872–1945) 1918. gada novembrī viens no LSDSP līderiem – LSDSP Centrālās 
Komitejas priekšsēdētājs.

24 Gustavs Zemgals (1871–1939) šajā laikā bija Latviešu zemnieku savienības loceklis un darbojās 
DB.

25 Edmunds Freivalds (1891–1922), Latviešu zemnieku savienības biedrs, laikraksta “Līdums” 
redaktors.

26 Domāts Gustavs Jēkabs Grīnbergs (1884–1981), virsnieks, LPNP Kara lietu sekcijas loceklis. No 
1918. gada novembra apsardzības ministra vietnieks.
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Dr. Kalniņš ir pret pastāvīga kara spēka radīšanu, bet pielaižot, ka to rada 
uz laiku, jo no Satversmes sapulces atkarājas galīgi izšķirt šo jautājumu.

Kapit[ans] Grünbergs atrod, ka vārdu “milicija” pārprot, un tamdēļ liek 
priekšā šā vārda vietā pieņemt vārdu “bruņots spēks”.

Fr. Menders ir pret pamata formulējumu grozīšanu un atrod, ka izteicienam 
“bruņots spēks” ir pārāk plašs jēdziens.

Dr. Valters liek priekšā, lai izbēgtu pārpratumiem, ievietot platformā vārdu 
“milicija” vietā – “tautas apsardzības spēks”, jo vārds “milicija” no pagājušā 
gada tautā atstājis ļoti sliktu iespaidu.

Fr. Menders arī šo teicienu atzīst par izplūdušu, be[t] bez noteikta principa.
No Kareivju savienības tiek noskaidrots, ka viņa saprot vārd[u] “milicija” 

plašākā nozīmē, un priekš visiem viena alga, vai paliek vārds “milicija” vai 
Valtera k[un]ga apzīmējums.

E. Freivalds atrod, ka, ievērojot to, ka platforma tiks publicēta, tad, lai 
nebūtu pārpratumu, – vaj[a]dzētu pieņemt Valtera apzīmējumu, un no Fr. 
Mendera piezīme, ka, ja tiks pieņemts tāds formulējums, tad sociāldemokrāti 
būs spiesti rezervēties – izteikties pa[r] to vēlāk.

Bekers27 liek priekšā kompromisu – lietot vienu no šiem apzīmējumiem 
iekavās blakus otram. Tiek pieņemts, ka šinī punktā pie vārda milicija iekavās 
jāievieto teiciens “tautas apsardzības spēks”.

Pārrunājot papildu punktu pie politiskās platformas par pašvaldību, tiek 
izteiktas domas, ka pašvaldības iestādes varētu tikt ievēlētas arī pirms attiecīgā 
likuma izstrādāšanas pirms Satversmes sapulces sasaukšanas; kur nebūtu 
vēlēšanas izdarītas – Pagaidu valdība tur arī organizētu vietējās pārvaldības 
iestādes!

Dr. Valters liek priekšā šā jautājuma pārspriešanu [atlikt] uz vēlāku laiku.
G. Zemgals liek priekšā pārtraukt sēdi uz 10 minūtēm, lai varētu apspriesties; 

arī K. Ulmanis atrod pārtraukumu par vajadzīgu, bet garāku, ja arī citi punkti 
esot pārrunājami.

Fr. Menders liek priekšā ievēlēt starpfrakciju komisiju priekš atlikto punktu 
noskaidrošanas, bet Dr. Valters liek priekšā atklāt ģenerāl[ās] debates un pēc 
tam pārtraukt sēdi.

27 Voldemārs Beķers (1881–1941) 1918. gada novembrī bija LPNP Kara sekcijas loceklis.
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Tiek pieņemts pārrunāt vēl punktu par pārvaldi, viņas sastāvu un veidu, 
pirms šos jautājumus nodod komisijai.

Dr. Valters uztur minēto 3 punktu redakciju spēkā.
Akuraters ieteic vārda “vēlams” vietā pieņemt Zemgala priekšlikumu 

“jāievēro” koalīcijas princips.
Fr. Menders izsakās, ka koalīcijas principu saprot dažādi, un, vai sociāl- 

demokrāti iestātos koalīcijas valdībā, atkarājoties no daudz citiem jautājumiem, 
kurus sociāl-demokrātiskā frakcija cels priekšā komisijai.

Uz E. Freivalda aizrādījumu, ka domāta koalīcija no pilsoņu un sociālistīgām 
partijām, Fr. Menders norāda, ka šinī sēdē sociāldemokrāti vēl nevarot iedot 
vekseli.

Dr. Valters izsakās, ka vajadzīga noteiktība, zīmējoties uz eksekultivēto 
varu28, jo tautas jautās, kādās formās izteiktos valdība (un nevarot ieturēt 
kaučuka principu29).

Dr. Kalniņš aizrāda, ka (uz 24 stundām tas būs par kaučuka principu) 
priekš sociāldemokrātiem šis jautājums ir atliekams.

Arī sociāl-revolucionāri paziņo, ka šodien par šo jautājumu nevarot galīgi 
izšķirties.

Tiek pieņemts, ka E. Freivalda priekšlikums – nodot jautājuma izšķiršanu 
komisijai un frakciju priekšstāvjiem, kura uz Mendera priekšlikumu sastādās 
pa 2 locekļiem no lielākām partijām (Zemnieku savienības un Sociāl-
demokrātu [partijas]) un pa 1 loceklim no citām partijām. Tālāk nolemj, ka 
sēde pārtraucama līdz pulkst[en] 4 p[ēc] p[usdienas] un ka pate komisija 
nosaka laiku, kad viņa locekļiem jāsanāk uz apspriedi.

Priekš pārtraukuma no Nacionālās kareivju savienības priekšstāvja tiek 
nolasīts paziņojums – rezolūcija, kurā tiek uzsvērtas domas par apvienošanas 
nepieciešamību. Paziņojums tiek nodots prezidijam, un sēdi pārtrauc 
pulkst[en] 1 p[ēc] p[usdienas] līdz plkst. 4 p[ēc] p[usdienas].

-----------------
Pēc pārtraukuma sēde tiek atklāta plkst. 5 p[ēc] p[usdienas] un tie[k] 

konstatēts, ka visas partijas sēdē ir reprezentētas.
E. Freivalds ziņo par starpfrakcijas komisijas apspriedes rezultātiem sekošo:

28 Domāts – izpildvaru.
29 Domāta metafora, ar ko parasti apzīmē formāli ietekmīgu, bet praksē rīcībnespējīgu institūciju.
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Esot noskaidrots koalīcijas jautājums, un ka sociāl-demokrātu iestāšanās 
Pagaidu valdībā tik ārkārtīgā gadījumā zem noteikuma, ka puse nāktu 
no pilsoņiem un puse no sociālistiem. Tagad, dibinot Pagaidu valdību no 
pilsoniskām frakcijām, sociāl-demokrāti apsolot valdībai savu līdzdarbību, 
ieņemot ierēdņu un kalpotāju vietas un atturoties no sabotāžas, bet atļaujot 
sev tiesību kritizēt Pagaidu valdību, ja viņa novērstos no uzstādītās platformas. 
No Zemnieku savienības puses viņš lūdz atlikt šā jautājuma apspriešanu, jo 
Zemnieku savienība vēl neesot skaidrībā par to. Pret pēdējo ir M. Skuj[e]nieks 
un Fr. Menders.

Dr. Valters aizrāda, ka tālākais jautājums par vietu skaitu esot tuvā sakarā 
ar šo jautājumu.

Tiek pieņemts VI nodaļas otrais punkts bez pārgrozījumiem, un arī 
pašvaldības jautājums tiek atlikts uz sēdi pēc pārtraukuma.

K. Ulmanis paziņo iepriekšējās apspriedes uzstādīto partiju delegātu 
proporciju, kura ir sekoša:

Zemnieku savienība sūta 11, sociāldemokrāti 10, demokrāti 5, radikāl-
demokrāti 4, sociāl-revolucionāri 4, nacionāl-demokrāti 2, republikāņi 1, 
neatkarīgie 1, pēc teritorijas – Kurzeme 5 un Lagale 3.

Uz Akuratera jautājumu, kas par pamatu likts šai proporcijai, –  
M. Skujenieks paskaidro, ka ņemtas vairākas mērauklas – partiju biedru 
skaits un pie vēlēšanām dabūtais balsu skaits; proporcijas sastādītāji atzinuši 
šīs mērauklas par novecojušām, bet kāda nebūt mēraukla bijusi vajadzīga; 
mazākām partijām dots pa vienam priekšstāvim un tad iets uz augšu uz 
lielākām partijām.

Akuraters atzīst, ka daudz kas grozījies pa šo laiku no pagājušām vēlēšanām, 
un atrod, ka nacionāl-demokrātiem nodarīta netaisnība, jo viņiem pienāktos 
vairāk vietu, un būtu jāgroza proporcija.

Skuj[e]nieks izsakās, ka nav vēlams izdarīt pārgrozījumus, jo citas partijas 
tam pretosies un arī uzstādīs savas prasības, bet tas tik būšot laika kavēšana.

O. Nonācs30 atrod skaitļus par nesamērīgiem – izrādoties, ka te esot 
reprezentēta Rīgas un Vidzemes padome un būšot jādzird pārmetumi /i/ no 
Kurzemes, i no Latgales. Tāpēc jārezervējot zināms skaits vietu samērā ar 

30 Oto Nonācs (1880–1942) šajā laikā bija Latviešu zemnieku savienības biedrs, darbojās arī LPNP.
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iedzīvotāju skaitu arī priekš Kurzemes un Latgales. No Zemnieku savienības 
tiek uzstādīta prasība dot viņai tikpat daudz vietu, cik tas ir piešķirts 
sociālistiskām partijām kopā, t.i., 14 vietas. Arī republikāņi prasa sev 2 vietas. 
Pumpurs (soc[iāl]dem[okrāts]) izsakās, ka uzstādītā proporcija sacēlusi 
Kurzemē izbrīnīšanos, un ar to nevarēšot apmierināties. Nepamatots esot 
jēdziens, it kā Kurzemē neesot politisku partiju, tādas esot Jelgavā, Kuldīgā, 
Ventspilī un Liepājā. Vajagot netaisnību izlabot.

R. Benus31 paskaidro, ka, proporciju sastādot, bijis domāts, stājoties sakarā 
ar Nacionāl[o] padomi, to reorganizējot, pienāktos Rīgai 5, Kurzemei 5 un 
Latgalei 3 vietas, turpretī tagad tiekot radīts jauns orgāns un tas ir tālākas 
vienošanās jautājums.

E. Freivalds izsakās, ka, slēdzot kontraktu, jāatzīst tie ceļi, pa kuriem gājuši, 
un tās saites, kas saista ar pagātni.

J. Zālīts32 aizrāda, ka bez sakariem ar ārieni nav nekas radāms un tamdēļ arī 
pašorientācijas nevar būt.

E. Strautnieks33 atrod, ka no Dr. Valtera priekšā celtā rezolūcija ir pāriešana, 
jo viņa stāvot loģiskā sakarā ar II nod[aļas] 2. punktu.

Pēc otrreizējās rezolūcijas (par orientāciju) nolasīšanas Fr. Menders 
aizrāda, ka no sociāl-demokrātu frakcijas klāt ir tik divi priekšstāvji un tamdēļ 
pie balsošanas nevarot piedalīties, bet atturēšoties no tās.

Turpinot viņš izsakās, ka sociāl-demokrātijai neesot ne vācu, ne arī 
sabiedroto orientācijas, bet praktiskā darbībā arī viņa atzīst, ka būs jāgriežas 
pie sabiedrotiem. Ja tāda tīri praktiskas nepieciešamības, praktiskā pabalsta 
esot tā orientācija, kad netiek dota sabiedrotiem cerība, ka Latvija paliks par 
kaut kādu piedēkli, tad pret tādu orientāciju arī sociāl-demokrātiem neesot 
nekas, ko piebilst, bet priekšā celtā redakcijā rezolūciju pieņemt nevarot un 
tā būtu jāpārstrādā, ka to varētu pieņemt arī Nacionālpadome, ieteic nodot 
komisijai dēļ redakcijas izstrādāšanas.

31 Mārtiņš Rūdolfs Benuss (1881–1940) šajā laikā bija Latvijas Radikāldemokrātiskās partijas biedrs.
32 Jānis Zālītis (1874–1919) šajā laikā bija Latvijas Radikāldemokrātiskās partijas biedrs un darbojās 

LPNP.
33 Eduards Strautnieks (1886–1946), viens no Latvijas Republikāņu partijas dibinātājiem, darbojās 

DB.
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Pēc Zālīša piezīmes, ka nav domāts Latviju padarīt par piedēkli sabied-
rotiem, bet domāts un darīts praktiskā ceļā, rezolūcijas izstrādāšanu nodot 
komisijai.

M. Skujenieks atzīmē, ka politiskā platforma nu esot pieņemta, bet pats 
svarīgākais – konstituēšanās – vēl neesot panākta. Tā kā šovakar tas vairs 
neesot iespējams, tad viņš atrod tomēr, ka par to vēl derētu pārrunāt.

Tālāk tiek izteiktas domas, ka vajadzētu sastādīt Pagaidu valdību, kura 
ir svarīga, un tad konstituēties (arī, ka lai tiktu pieaicināti no Kurzemes 
darbinieki).

Uz to E. Skubiķis34 aizrāda, ka ilgāk vilcināties nevarot, jo tūkstošiem 
[cilvēku] gaidot uz to /bez/ maizes, un noslaucīšot visus, ja vēl vilcināšoties.

M. Skujenieks pie tā piezīmē, ka soļi jāsper ātri, jo nemiers augot ar katru 
stundu; jākonstatējot esot tas, ka pagaidu[..]35

Dr. Kalniņš izsakā[s], ka būs jāapmierinās ar esošiem skaitļiem, jo no 
Kurzemes un Latgales jau nāktu Zemnieku savienības pastiprinājums.

E. Freivalds aizrāda uz to, ka Valkā notikuse vienošanās principā paturēt 
samēru starp sociāl-demokrātiem un Zemnieku savienību, ja uz Rīgu un 
Vidzemi ir iespējams att[i]ecināt politiskos jautājumus, tad tas nav iespējams, 
zīmējoties uz Kurzemi un Latgali.

M. Skujenieks norāda uz to, ka iepriekšējās sarunās no partiju priekšstāvju 
puses ticis uzstādīts apmērs – 1/3 daļa sociālistu partijām un 2/3 pilsoņu 
partijām, tātad būtu viņiem jāpavairo priekšstāvju skaits. Būtu vēlams, ka 
Kurzeme nodotu savus mandātus caur šejienes partiju biedriem!

E. Bitte aizrāda uz to, ka Latgales priekšstāvji uzstādījuši 3 kandidātus, jo 
viņiem neesot vajadzīgo priekšstāvju, ko sūtīt, un tamdēļ neesot vēlams viņiem 
vairāk vietu, kā to viņi paši vēlas.

M. Brušs36 aizrāda, ka, pēc iedzīvotāju skaita rēķinot, Kurzemei pienāktos 
dabūt 22, bet Latgalei 18 vietas.

E. Freivalds atrod par vajadzīgu uzdot nākamam izpildu orgānam stāties 
sakarā ar Latgales iestādēm un atstāt pašiem latgaliešiem izšķirties par šo 
jautājumu.

34 Emīls Skubiķis (1875–1943), Latvijas Revolucionāro sociālistu partijas biedrs.
35 Šajā vietā dokumenta teksts apraujas, un acīmredzot kāda šā protokola daļa iztrūkst, jo lapas 

apakšā ir rakstīts: “skat. 19. lp.”
36 Miķelis Bružis (1868–1941), Latvijas Demokrātiskās partijas biedrs.
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M. Skujenieks, norādot uz statistiskiem datiem, pēc kuriem uz Rīgu nāk 
300  000 iedzīvotāju, uz Vidzemi 500  000, uz Kurzemi 400  000, uz Latgali 
500  000, – grūt[i] būšot šo jautājumu izšķirt ar skaitļiem, bet to varēšot 
noskaidrot, dibinoties tik uz partiju pamatiem, – partijas lai būtu reprezentētas.

Dr. Kalniņš atrod, ka Latgale faktiski vēl neesot pie mums, kā arī jautājums 
vēl esot jānokārto, varētu Kurzemes delegātu skaitu minēt, ja tas būtu vajadzīgs, 
bet pareizāki būtu likt par pamatu partijas un piekrītošo37 uz partijas skaitu 
pieņemt.

K. Ulmanis liek priekšā rezervēt delegātu skaitu samērā ar iedzīvotāju 
skaitu. G. Zemgals ieteic noteikt delegātu skaitu, un tad samērā ar to nāktu ne 
partijām delegāti.

O. Nonācs piezīmē, ka tiek minēti Kurzeme, Latgale un arī partijas, būtu tik 
partijas vien, tad cita lieta, bet tā būs nemiers.

K. Ulmanis liek priekšā proporciju, pēc kuras 1/3 no delegātu skaita nāktu 
no sociālistīgām partijām, 1/3 no Zemnieku savienības un 1/3 no pārējam 
partijām kopā. R. Benus turpretī, ka 1/3 no sociālistīgām partijām, bet 2/3 no 
visām pilsoņu partijām, jo visur visu politisko partiju neesot.

E. Freivalds liek priekšā nodot šo jautājumu komisijai.
M. Skujenieks rezumē, kā no pārrunām redzams, tad no Kurzemes un 

Latgales nāk tikpat priekšstāvju kā no Rīgas un Vidzemes – 38, 20 no Latgales 
un 18 no Kurzemes – 1/3 sociālistīgām un 2/3 no pilsoņu partijām.

E. Freivalds paziņo, ka Zemnieku savienība ir mierā ar 1/3 delegātu skaita.
Dr. Kalniņš piezīmē, ka galu galā sociālistīgās partijas, pieņemot proporciju 

13–13–13, – zaudē.
Fr. Menders izsakās, ka tā ir tikai pagaidu proporcija, un nepretojas tai.
Bitte piezīmē, ka šī proporcija revidējama pēc Tautas padomes ieskata.
Tiek pieņemts: 13 no Zemnieku savienības, 13 no sociālistīgām partijām 

(10 no sociāldemokrātu un 3 no sociāl-revolucionāru partijas) un 13 no 
pārējām partijām kopā, tātad pavisam kopā 39, no Kurzemes 21 un no Latgales 
18 priekšstāvji – 1/3 no sociālistīgām un 2/3 no Zemnieku savienības un citām 
partijām kopā (kopskaitļi viegli dalāmi ar 3).

37 Domāts – pienākošos.
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Uz Kurzemes priekšstāvju vēlēšanos – noteikt skaitļus, cik no kurienes 
nāktu delegātu, atrod, ka tas nav nosakāms, jo priekšā rakstīt nevar Kurzemei, 
bet, ja izrādīsies par vajadzīgu, tad zināmus aizrādījumu šinī lietā varēs dot.

Akuraters izvirza jautājumu, kā stāv ar tautu minoritātēm Pagaidu valdībā 
un Latvijas Tautas padomē.

R. Benus aizrāda, ka tautu minoritātēm pēc viņu skaita pienākas 1/5 
(Vidzemē un Kurzemē kopā – 20% cittautiešu, tas pats Latgalē).

K. Ulmanis ieteic, ka pēc iespējas tiktu ieturēta taisnīga proporcija.
E. Freivalds uzstāda jautājumu, kā šo proporciju domāts izvest, uz ko 

M.  Skujenieka kungs atbild, ka uz pieņemtās platformas pamatiem – kuri 
platformu pieņems, tie arī nāks iekšā Tautas padomē ar saviem priekšstāvjiem.

Pulksten 6.20 min[ūtēs] vakarā tiek sēde pārtraukta līdz plkst. 10 vakarā.
------------

Pēc pārtraukuma sēdi atklāj plkst. ½ 11 vakarā.
K. Ulmanis aizrāda uz to, ka Zemnieku savienības priekšstāvji /braukuši/ uz 

šejieni ar ciešu norādījumu, lai panāktu galīgu un pilnīgu vienošanos politisko 
partiju starpā. Zīmējoties uz Nacionālo padomi, Ulmanis atzīmē, ka Zemnieku 
savienību daudz kas saista ar to jau no pašas viņas rašanās, bet vēl nav atrasti 
ceļi, ka arī tā ietilptu Tautas padomē. Tā kā ieradušies Nacionālpadomes valdes 
locekļi Bergs38 un Zamuels39, tad Ulmanis uzstāda jautājumu, vai sapulcējušies 
būtu ar mieru, ka sēdē piedalītos arī minētie kungi; pret to netiek celti iebil-
dumi. Kamēr tiek iztirzāts jautājums, kā viņus uzskatīt – kā Nacionālpadomes 
reprezentantus (Valters) vai kā atsevišķas personas (Zemgals), – jo visas partijas, 
izņemot neatkarīgo partiju, ir sēdē reprezentētas, tātad Nacionālpadome jau ir 
reprezentēta sēdē, kā arī uzklausīt aizrādījumus (Ķeniņš un Akuraters), ka viņi 
sēdē piedalās kā partijas locekļi un ne kā Nacionālpadomes locekļi, un, kamēr 
notiek balsošana ar priekšlikumiem: Valters – uzaicināt Zāmueļa un Berga 
kungus kā Nacionālpadomes priekšstāvjus, par kuru tiek nodotas 11 balsis, pie 
kam sociāl-demokrāti un sociālrevolucionāri protestē pret šādu priekšlikumu, 
un 11 – aicināt piedalīties ar sēdē ar aizrādījumu, ka Nacionālpadomes 
politiskās partijas ir te, izņemot neatkarīgo partiju, izrādās, ka minētie kungi 
jau ir aizgājuši.

38 Arveds Bergs (1875–1941), LPNP Ārlietu nodaļas loceklis.
39 Voldemārs Zāmuels (1872–1948), LPNP priekšsēdētājs.
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Sapulcējušies pāriet uz atlikto punktu pārspriešanu.
Zīmējoties uz pašvaldību, vienojas, ka pašvaldības iestāžu vēlēšanas notiek 

uz 1. nod[aļas] 2. punktā izteiktiem pamatiem un ka pirms Satversmes sapulces 
sasaukšanas šo vēlēšanu laiku nosaka Pagaidu valdība, kura arī organizē 
pagaidu vietējās pārvaldes iestādes.

Attiecībā uz citiem atliktiem platformas punktiem Dr. Valters izsakās, ka 
komisijas uzskati sapulcei ir zināmi un ka par 5. punktu nav domu starpības. 
Arī par koalīcijas principu esot panākta skaidrība: atsevišķie frakciju 
priekšstāvji, uzklausījušies sociāldemokrātu uzstādītos motīvus, atzīst, ka tie ir 
zināmā mērā dibināti, un tamdēļ šo punktu varētu akceptēt, tomēr Zemnieku 
savienība vēlas panākt saprašanos tiktāl, ka koalīcijas principa lietā likšanu 
atzītu arī sociāl-demokrāti, ar ko būtu dota atziņa, ka arī sociāl-demokrātija 
ņem smagumus uz saviem kamiešiem, ka vismaz tā būtu dota cerība, ka tā to 
uzņemsies.

Zīmējoties uz 3. punktu, kurš stāv loģiskā sakarā ar 4. un 5. punktiem, Dr. 
Valters atzīst, ka, ja koalīcijas princips nav domāts kā ceļš, šim punktam nav 
tad arī ciešas nozīmes, – šo punktu varētu uzstādīt kā atsevišķu rezolūciju un 
platformas neuzstādīt.

Turpinot Dr. Valters aizķer arī orientācijas jautājumu un piegriežas 
Nacionālpadomes pēdējam rakstam. Aizrādījis uz to, ka būtu jāpārliecinājas 
par to, vai arī mēs esam bez kļūdām, ka būtu jārēķinās arī ar atsevišķiem 
sabiedrības darbiniekiem (zīmējoties uz Berga un Zāmuela kungiem). Valters 
atrod, ka pirms slēpjas viss konflikts, jo it kā gribētos noliegt Nacionālpadomes 
darbību un viņas virzienu, bet bijušam politiskam blokam i Nacionālpadomei 
ir bijis viens virziens, un tamdēļ, lai tiktu šķēršļa akmens nobīdīts, liek priekšā 
pieņemto Zemnieku savienības samierināšanas rezolūciju.

Fr. Menders ņem vārdu pie dienas kārtības un liek priekšā [vis]pirms 
pārrunāt minētos punktus un tad pāriet uz pārrunām par Nacionālpadomi un 
rezolūciju.

G. Zemgals liek priekšā pieņemt šos punktus komisijas ziņojumā.
K. Ulmanis atrod, ka, ievērojot Valtera kunga ziņojuma II daļu (konflikts – 

orientācija), nevarētu vēl galīgi noteikties.
Fr. Menders atrod, ka, ja visas partijas pieņem visus platformas punktus, 

tātad arī parakstās zem platformas, tad arī varētu pāriet uz konflikta jautājumu.
M. Skujenieks atzīst, ka tam nav sakara ar platformu un ka valdībai 

jāsastādās no pilsoņiem, – tiem savā starpā būtu iespējams jau šovakar to 
organizēt, bet dienā frakcijas sarunātos.
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K. Ulmanis liek priekšā, ka, lai varētu ievadīt sarunas par Pagaidu valdību, 
derētu pārrunāt, cik liela tā būtu, kura ministrija vai pārvalde būtu pirmā laikā 
nepieciešamāka u.t.t.

Dažu lūgumu dēļ pārtraukums priekš apspriešanās tiek atraidīts.
Tālāk tiek uzstādīti sekošie resori (pēc citu valstu parauga): ārlietu, iekšlietu, 

satiksmes, tirdzniecības un rūpniecības (kopēja), finanšu, zemkopības un 
pārtikas (abas būtu organizējamas), tieslietu, darba, apsardzības, tautas 
apgaismošanas un valsts kontrole. No dažiem tiek vēl minēti atsevišķi resori 
un posteņi, kā valsts prokurors, kultus40 un Kurzemes atjaunošanas resori.

Nolemj nākošo sēdi noturēt rīt plkst. 7 vakarā.
Tiek ievēlēta komisija priekš rezolūcijas izstrādāšanas iz sekošām personām: 

K. Ulmanis, J. Zālīša, M. Valtera un uz Fr. Mendera aizrādījumu, ka no sociāl-
demokrātiem vēl nevar tikt norādīta persona, priekš sociāl-demokrātiem tiek 
atstāta komisijā viena vieta. Komisijai jāsanāk uz sēdi pusstundu iepriekš 
vispārējās sēdes sākumā.

Sēdi slēdz plkst. 12.10 min[ūtēs] naktī.

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 3.–14. lp. Mašīnraksts.
  

nr. 3
izvilkums no politisko partiju 1918. gada 17. novembra sēdes protokola

(Pie 1. lappuses)41

Izvilkums no politisko partiju sēdes protokola
no 17. novembra 1918. g[adā]

Sēdē piedalās kā delegāti ar mandātiem:
1) No Latviešu Zemnieku savienības: Kārlis Ulman[i]s, Dr. Miķelis Valters, 

Jānis Ampermans42, Jānis Vārsbergs43, Vilis Gulbe44, Ernests Bauers45, Artūrs 

40 Domāts – kultūras.
41 Šāda frāze ir rakstīta ar sarkanu zīmuli lapas augšpusē, virs dokumenta virsraksta. Ļoti iespējams, 

ka minētais uzraksts tapis tikai 1920.  gadā, kad Latvijas Tautas padomes stenogrammas tika 
gatavotas publicēšanai.

42 Jānis Ampermanis (1889–1942).
43 Jānis Vārsbergs (1879–1961).
44 Vilis Gulbis (1890–1942).
45 Ernests Bauers (1882–1926).
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Šers46, Nikolais Swemp47, Kārlis Vanags48, Jānis Bērziņš49, Otto Nonācs, 
Edmunds Freivalds un Pēters Murīts.

2) No Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas: Dr. Fricis Menders, 
Julius Celms50, Dr. Pauls Kalniņš, Andrejs Petrevics un Marģers Skujenieks.

3) No Latvijas Demokrātiskās partijas: Erasts Bitte, Dāvids Golts51, Mikus 
Brušs, Augusts Raņķis52 un Jānis Bergsons53.

4) No Radikāl-demokrātiskās partijas: Jānis Zālīt[i]s, Gustavs Zemgals, 
Kārlis Kasparsons54 un Rūdolfs Benus.

5) No Sociāl-revolucionār[u] partijas: Eduards Traubergs, Emīls Skubiķis 
un Kārlis Albertiņš55.

6) No Nacionāl-demokrātu partijas: Jānis Akuraters un Atis Ķeniņš.
7) No Republikāņu partijas: Eduards Strautnieks.
8) No Latvijas Neatkarības partijas: Spricis Paegle.
9) No Latgales Zemes padomes: Staņislavas Kambala.56

Sēdi atklāj pulkst[en] 8 vakarā un vada priekšsēdētāja biedrs Marģers 
Skujenieks. Protokolē E. Bitte un A. Ķeniņš.

Sēdes vadītājs liek priekšā sapulces dalībniekiem pieņemt no prezidija 
puses uzstādīto sekojošo dienas kārtību:

1) Latvijas Tautas padomes politiskā platforma.
2) Latvijas Tautas padomes pagaidu prezidija [ievēlēšana].
3) Pagaidu valdības organizēšanas jautājums.
4) Reglamenta komisija un
5) dažādi citi jautājumi.
Uzstādītā dienas kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem.
Ārpus dienas kārtības Latviešu Zemnieku savienība liek priekšā sekošu 

sēdes protokolam pievienojamu rezolūciju:

46 Artūrs Žers (1885–1942).
47 Nikolajs Svemps (1889–1944).
48 Kārlis Vanags (1883–1942).
49 Jānis Bērziņš (1894–196?).
50 Jūlijs Celms (1879–1935).
51 Dāvids Golts (1867–1943).
52 Augusts Raņķis (1875–1937).
53 Jānis Bergsons (1881–1965).
54 Kārlis Kasparsons (1865–1962).
55 Kārlis Albertiņš (1889–1925).
56 Staņislavs Kambala (1893–1941), Latgales Zemes padomes loceklis, darbojās LPNP.
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“Turpinot Nacionālās padomes un Demokrātiskā bloka darbus un atzīstot 
viņu starptautiski politisko virzienu, Latvijas augstākam orgānam jāstāv, 
negrozot attiecības pret sabiedrotiem,57 par neatkarīgas Latvijas orientāciju 
tautu savienībā, kā tā izteikusies sabiedroto programmā par mazo tautu 
pašnoteikšanos.”

Nolasīto rezolūciju no savas puses pabalsta sekošas politiskās partijas: 
Radikāl-demokrātu, Latvijas Demokrātu, Nacionāl-demokrātu, Republikāņu 
un Latvijas Neatkarības partijas; pievienojas tai arī Latgales priekšstāvis.

No sociālistiskajām partijām, t.i., no Latvijas Sociāl-demokrātu strādnieku 
un Sociāl-revolucionār[u] partijām, tiek nolasīta sekoša rezolūcija:

“1) Latvijas valsts provizoriskam orgānam ir neatkarīgas Latvijas orientācija 
tautu savienībā.

2) Latvijas valsts provizoriskam orgānam jāuztur draudzīgas attiecības 
ar ārvalstīm un jāizlieto viņu materiels un morālisks pabalsts, ja tas nesaista 
Latvijas īstās demokrātijas rokas.”

Arī šī rezolūcija tiek pievienota sēdes protokolam.
Pēc tam tiek nolasīta Latvijas Tautas padomes sekoša politiskā platforma:

L a t v i j a s  Ta u t a s  p a d o m e .
1 )  S a t v e r s m e s  s a p u l c e .

1. Latvijas Satversmes sapulce sasaucama pēc iespējas drīzā laikā.
2. Satversmes sapulces locekļu ievēlēšana notiek abiem dzimumiem, 

piedaloties uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo 
vēlēšanu tiesību pamata.

2 )  Va l s t s  f o r m a s  u n  a t t i e c ī b a s  p r e t  c i t ā m  t a u t ā m .
1. Republika uz demokrātiskiem pamatiem.
2. Apvienota, patstāvīga un neatkarīga Latvija tautu savienībā.

3 )  S u v e r ē n ā  v a r a  u n  v a l s t s  p o l i t i s k ā  u n  s a i m n i e c i s k ā 
i e k ā r t a .

1. Suverēnā vara pieder līdz Satversmes sapulces sasaukšanai Latvijas 
Tautas padomei, kura ieceļ arī Pagaidu valdību.

2. Pie Latvijas Tautas padomes piedalās ar saviem delegātiem:

57 Domātas Sabiedroto jeb Antantes valstis.
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a/ politiskās partijas, b/ nacionālās minoritātes un c/ tie Latvijas 
novadi, t.i., Kurzeme un Latgale, kuros šimbrīžam nepastāv politiskas 
partijas.

3. Pie Pagaidu valdības sastādīšanas jāievēro koalīcijas princips.
4. Līdz Satversmes sapulcei visa izpildu vara atrodas Pagaidu valdības 

rokās.
5. Pagaidu valdībai līdz Satversmes sapulcei nav tiesības grozīt 

pastāvošo sociālo iekārtu.
4 )  C i t t a u t i e š u  t i e s ī b a s .

1. Nacionālās minoritātes sūta priekštāv[j]us Satversmes sapulcei un 
likumdošanas iestādēs uz proporcionālo vēlēšanas tiesību pamata (sk. 
1. p. 2.58).

2. Nacionālās minoritātes, kuras ietilpst Latvijas Tautas padomē, 
piedalās Pagaidu valdībā uz 3. nod[aļas] 3. p[unkta] pamata.

3. Nacionālo grupu kulturelās un nacionālās tiesības nodrošināmas 
pamatu likumos.

5 )  P o l i t i s k ā s  b r ī v ī b a s .
1. Preses, vārda, sapulču un biedrošanās brīvības nodrošināmas ar 

Pagaidu valdības noteikumiem.
2. Amnestija visās, izņemot krimināllietās.
3. Iespēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē.

6 )  Va l s t s  a p s a r d z ī b a .
1. Latvijas Tautas milicija (apsardzības spēks) dibināma uz 

iesaukšanas pamatiem, neizslēdzot brīvprātīgu pieteikšanos. Milicija 
(tautas apsardzības spēks) stāv Pagaidu valdība[s] tiešā pārziņā, kura 
organizē tautas apsardzību.

2. Vācu karaspēks evakuējams noteiktā laikā.
7 )  P a š v a l d ī b a .

Pašvaldības iestāžu vēlēšanas notiek uz 1. nod[aļas] 2. p[unktā] 
izteiktiem pamatiem: pirms Satversmes sapulces šo vēlēšanu laiku 
nosaka Pagaidu valdība, kura arī organizē pagaidu vietējās pārvaldes 
iestādes.

 Nolasītā politiskā platforma tiek vienbalsīgi pieņemta, ko sēdes 
vadonis lūdz ieprotokolēt. Pēc tam kad tiek nolasīta Latvijas Tautas padomē 
piedalošos politisko partiju priekšstāvju samērs, kurš ir sekošais:
58 Domāts 1. nodaļas 2. punkts.
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no Latvijas Zemnieku savienības    13
„ „ Sociāl-dem[okrātiskās] strādn[ieku] part[ijas] 10
„ „ Demokr[ātu] partijas     5
„ „ Radikāl-demokr[ātu] partijas    5
„ Sociāl-revolucionār[u] partijas     3
„ Nacionāl-demokrātiskās partijas    2
„ Republikāņu partijas      1
„ Latvijas Neatkarības partijas     1
un tiek aizrādīts, ka bez tam Kurzeme sūta Latvijas Tautas padomē 21 un 

Latgale 18 delegātus, sēdes vadonis konstatē, ka Latvijas Tautas padome ir 
konstitutējusies.59

Sp. Paegle ziņo, ka viņš kā atbildīgais Latvijas Nacionālās padomes zemes 
apsardzības sekcijas priekšnieks ir pilnvarots paziņot sekošo: iepazinies ar 
uzstādīto politisko platformu, kā arī ar abu politisko partiju grupu deklarācijām, 
paziņoju, ka līdz ar latvju organizētiem kareivjiem atdodamies Latvijas Tautas 
padomes rīcībā.

Tālāk tiek likts priekšā ievēlēt Latvijas Tautas padomes prezidiju, kurš 
sastāvētu no priekšsēdētāja un divi[em] viņa biedriem un no sekretāra un 
divi[em] tā biedriem. Priekšlikums tiek pieņemts bez ierunām.

No Latvijas Zemnieku savienības par pirmo Latvijas Tautas padomes 
priekšsēdētāju tiek uzstādīts Jānis Čakste.

No Sociāl-demokrātiem par pirmo priekšsēdētāja biedri Marģers Skujenieks 
un no Radikāl-demokrātu partijas par otro priekšsēdētāja biedri – Gustavs 
Zemgals.

Par pirmo sekretāru no Latvijas Demokrātiskās partijas tiek uzstādīts 
Erasts Bitte. 

59 Vienā no dokumentiem aiz šīs rindkopas ir ievietota pārsvītrota rindkopa ar šādu tekstu: “A. Ķeniņš 
kā Nacionālās padomes loceklis paziņo, ka Nacionālās padomes valde savā sēdē 17.  novembrī 
š.  g. pārrunājusi Latvijas Tautas padomes iepriekšējā lasījumā pieņemto politisko platformu, 
nolēmusi Latvijas Tautas padomes konstituēšanos apsveikt un viņas darbību neatkarīgās, brīvās 
Latvijas labā no savas puses sekmēt un pabalstīt ar visiem viņas rīcībā esošiem līdzekļiem” (LVVA, 
1307. f., 1. apr., 327. l., 28. lp.). Otrā dokumentā un arī vēlāk publicētajās Latvijas Tautas padomes 
stenogrammās šādas rindkopas nav (sk.: LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 9. lp.; Latvijas Tautas padome. 
Rīga, 1920. 7. lpp.).
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Par pirmo sekretāra biedri no Sociāl-revolucionār[u] partijas tiek uzstādīts 
Emīls Skubiķis un par otro sekretāra biedri Latviešu Zemnieku savienība 
uzstāda Latgales priekšstāvi Staņislavu Kambalu.

 Atklāti balsojot, uzstādītie kandidāti vienbalsīgi tiek ievēlēti minētos 
amatos, un uz sēdes vadoņa uzaicinājumu ieņem savas vietas.

 Otrais dienas kārtības punkts – Pagaidu valdības organizēšanas 
jautājums.

 No Latvijas Zemnieku savienības puses tiek likts priekšā – izvēlēt šinī 
sēdē vienu personu, kurai uzticēt Ministru kabineta sastādīšanu saziņā ar 
atsevišķām politiskām partijām.

 Šis priekšlikums tiek pabalstīts arī no Radikāl-demokrātu, Nacionāl-
demokrātu, Latvijas Demokrātu un Latvijas Neatkarības partijām un balsojot 
tiek vienbalsīgi pieņemts.

 Zīmējoties uz attiecībām, kādās atrastos Ministru prezidents pret 
Latvijas Tautas padomi, tiek pieņemts priekšlikums, ka Ministru prezidents 
kā Ministru kabineta galva ir atbildīgs par katra atsevišķa ministra politiku 
Latvijas Tautas padomes priekšā.

 Kā kandidāts uz Ministru prezidenta amatu no Latvijas Zemnieku 
savienības puses tiek uzstādīts Kārlis Ulman[i]s, kurš arī vienbalsīgi tiek 
ievēlēts par pirmo Latvijas Ministru prezidentu.

 Tālākās pārrunās tiek izteikta vēlēšanās, ka lai Ministru prezidents 
pēc iespējas drīzākā laikā sastādītu Ministru kabinetu un jo drīz izraudzītu 
nepieciešamākiem, tagad nekavējot[ies] pārņemamiem resoriem priekšstāvjus, 
piem[ēram], pārtikas lietā.

 Sēdes dalībnieki stājas pie nākamā dienas kārtības punkta 
pārspriešanas.

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 8., 9. lp.; 327. l., 27.–29. lp. Mašīnraksts.
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nr. 4
izvilkums no politisko partiju 1918. gada 17. novembra sēdes protokola 

(turpinājums)

[trūkst teksta daļas]
[..] pēcteči pasludinātu sevi par brīviem un no neviena neatkarīgiem, pēc 

[tam] jau varētu no turienes pāriet uz operas namu.
Dr. Valters piekrīt Sp. Paegles priekšlikumam, jo pils ieņemta no A.O.K.60 ; 

bez tam uz pils plivinājas vācu zīmogs61, kurš būtu nepatīkams, jo to noņemt 
diezin vai vācieši būs ar mieru. Tomēr ieteic komisijai spert attiecīgus soļus 
šinī virzienā un, ja tie neizdosies, tad apmierināties ar Latv[ijas] operas namu. 
Zīmējoties uz pašu aktu, Dr. Valters liek priekšā sekošo. Latvijas Tautas 
padomes prezidents paziņo par Latv[ijas] Tautas padomes konstituēšanos un 
pie tam lūdz sekretāru nolasīt protokolu, ka konstituēšanās ir notikusi. Pēc tam 
Tautas padomes prezidents dod vārdu Ministru prezidentam, kurš proklamē 
savu platformu un valdības sastāvu. Būtu vēlams, ka pie tam atsevišķu frakciju 
priekšstāvji visā īsumā sacītu dažus vārdus.

Dr. Kalniņš izsakās pret pils mūriem kā proklamēšanas vietu un liek priekšā 
šinī gadījumā izplatīt skrejlapas ar paziņojumu par notikušo.

K. Ulmanis liek priekšā nodrukāt ieejas kartes un tās izdalīt caur partiju 
vidutājību, lai neieplūstu jaucošs elements sapulcē un to netraucētu.

Sapulcējušies vienojas uz to, ka svinīgajam aktam jānotiek nākošo dienu – 
18/XI – pl. 4 p[ēc] p[usdienas] Latvijas operas nama telpās.

Priekšdarbu veikšanai ieceļ komisiju, kurā ievēl: in[ženieri] M. Brušu,  
R. Benusu un A. Ķeniņu.

Ieejas kartes nolemj izdalīt frakciju priekšstāvjiem, kuri tad tās izdalīs savas 
partijas biedru starpā.

III. Reglamenta komisija

No Zemnieku savienības puses tiek likts priekšā, ka pie sēdēm klāt būtu 
noteikts skaits Tautas padomes locekļu. Ir nepieciešami vajadzīgs pielaist, ka 
atsevišķa frakcija sūta aizkavētā ierasties uz sēdi Padomes locekļa vietā viņa 

60 Saīsinājums no Armeeoberkommando (vācu val.) jeb armijas virspavēlniecība. Domāts Vācijas  
8. armijas štābs Rīgas pilī.

61 Domāts – karogs.
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substitūtu, bez tam viņa liek priekšā dibināt starpfrakciju komisiju, kurā 
ietilptu no atsevišķām [partijām] – pa vienam delegātam.

Fr. Menders liek priekšā nodot šos priekšlikumus šovakara pārbaudīšanai 
reglamenta komisijai un izsakās pret pirmo priekšlikumu, aizrādot uz to, ka 
apstākļi varot grozīties.

Tiek izteiktas domas, ka frakcija var sūtīt aizkavētā ierasties uz sēdi Padomes 
locekļa vietā substitūtu, pie kam frakcijai iepriekš apzīmē šo personu.

M. Skujenieks liek priekšā 1. jautājumu noņemt no dienas kārtības, otro –  
turpretim izšķirt tūliņ un pieņemt un saskaņā ar priekšlikumu, kas arī tiek 
pieņemts. 

Reglamenta komisijā ievēl: J. Zālīti, Dr. M. Valteru un Fr. Menderi.

Jaunradītai starpfrakciju komisijai uzdod līdz nākamai sēdei pl.  2. 18/XI 
izstrādāt [proklamēšanas] akta programmu [sk. dokumentu nr. 5].

V. Priekšlikumi un ziņojumi

St. Kambala ziņo, ka vācieši neievērojot pamiera noteikumus un atstājot 
Latgali,62 kam par iemeslu uzdodot to, it kā zaldāti gribot tikt uz mājām un 
tos nevarot aizturēt; kara valde baidoties arī no tam, ka zaldāti sadumpojoties 
varētu palikt par lieliniekiem, ja tos aizturētu. Acīmredzot uzdotie iemesli tik 
esot priekš viņu rīcības attaisnošanas, bet galvenais esot tas, ka gribot latviešu 
lietu diskredit[ēt] Eiropas acīs. Tamdēļ viņš griežas pie Tautas padomes ar 
priekšlikumu – griezties pie sabiedrotiem, lai to aizkavētu, un pieprasīt šejienes 
zaldātu padomei63 ar jautājumu – kamdēļ tas tiek darīts.

K. Ulmanis uz to aizrāda, ka šinī lietā tiks sperti soļi.

62 Kompjenas pamiera noteikumi paredzēja Vācijas armijas pagaidu palikšanu okupētajās teritorijās 
līdz nacionālo armiju izveidošanai, lai tās aizstāvētu pret lielinieku iebrukumu. 15.–16. novembrī 
sākās Krievijas Sarkanās armijas virzība uz rietumiem, bet vācu karaspēks tikai epizodiski izrādīja 
bruņotu pretestību.
63 Domāta Rīgas vācu zaldātu padome.
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E. Freivalds, aizrādot uz preses svarīgumu un pareizu lietas apgaismošanas 
nepieciešamību, liek priekšā dibināt pie Latvijas Tautas padomes preses biroju, 
ko varētu uzdot starpfrakcijas komisijai, ko arī pieņem.

No M. Skujenieka aizkustināto jautājumu par protokola pieņemšanu atliek 
uz nākošo sēdi.

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 31., 32. lp. op. Mašīnraksts.

nr. 5
starpfrakciju sēdes 1918. gada 17. novembra protokols

Starpfrakciju sēde
17/XI [19]18

Sēdi atklāj priekšsēdētājs un ziņo par [Latvijas Tautas] padomes 
nodibināšanu.

I. Sēdi atklāj priekšsēdētāja biedrs un lūdz sekretāru nolasīt šīs dienas 
[Latvijas Tautas] padomes sēdes protokolu.

Paegles k[un]gs ienes priekšlikumu nolasīt to protokola daļu, kurā ir runa 
par [starptautisko] orientāciju, L[atvijas] Nacionālās pad[omes] ziņojumus un 
kreisā spārna rezolūciju.

Pie protokola nolasīšanas vārdu ņem ministru priekšnieks64.
Pēc ministru priekšnieka uzstājas partiju priekšnieks. Partiju priekšniekam 

ir brīv runāt 10 minūtes. Partijas uzstājas sekojošā kārtībā:
1. Zemnieku savienība,
2. Sociāl-demokrātu partija,
3. Demokrātu partija,
4. Radikāl-demokrātu partija,
5. Sociāl-revolucionāru partija,

64 Domāts Ministru kabineta priekšsēdētājs Kārlis Ulmanis.
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6. Nacionāldemokrātu partija,
7. Republikāņu partija,
8. Neatkarīgo partija,
9. Latgales partija.
Pēc Ministru prezidenta runas koris nodzied “Dievs, svētī Latviju”.
Padomes locekļi ieņem vietu uz dekorētās skatuves.
Pēc partiju priekšstāvju runas priekšsēdētājs sapulci slēdz.
Priekš manifesta sastādīšanas izvēlēta komisija no Paegles un Akuratera.
Nodrukāt 1200 ieejas kartes, izdalīt 400 Zemnieku savienībai, 400 

pilsoniskām grupām un 400 – sociālistu [partijām]. 

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 1. lp.; 327. l., 30. lp. op. Rokraksts un mašīnraksts.

nr. 6
Latvijas tautas padomes 1918. gada 18. novembra svinīgās 

sēdes protokola fragments

Latvijas valsts pasludināšana

Tautas padomes priekšsēdētāja biedris zvērināts advokāts G. Zemgals ap 
plkst. 4 ½ atklāj Tautas padomes sēdi, jo pirmais Tautas padomes priekšsēdētājs 
zvēr[ināts] adv[okāts] J. Čakste nav paspējis uz sēdi ierasties.

Priekšsēdētājs lūdz sekretāru nolasīt izvilkumu no 17.  novembra sēdes 
protokola.

Protokolu nolasa pirmais sekretārs advokāts Bitte.

Pieminot Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdu, zālē atskan jūsmīgi 
aplausi.

Pēc protokola nolasīšanas, kuru saņem tāpat ar skaļiem aplausiem, 
priekšsēdētājs G.  Zemgals paziņo, ka, pamatojoties uz notikušo vienošanos 
faktu, tagad uz Latvijas Tautas padomi pārgājusi suverēnā vara.



91latvijas republikas proklamēšana un tās autori

Vārds tiek dots pirmam Latvijas Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim, 
kurš Pagaidu valdības vārda pasludina par nodibinātu Latvijas valsti kā 
demokrātisku republiku. Kājās pieceļas Tautas padomes un Prezidija locekļi 
un klātesošie pilsoņi. Atskan no Latviju Operas dalībniekiem dziedāta tautas 
himna “Dievs, svētī Latviju”, kuru nodzied trīs reizes.

Ministru prezidenta runa

Apzinoties šā soļa svarīgumu un nozīmi, kad Latvijas Tautas Padome mani 
ieceļ par Latvijas izpildošās varas vadītāju, es ņemu sev drošību tai vienprātībā, 
kura izteicās šai aicinājumā; tāpēc neturēju par iespējamu atteikties. Pagaidu 
valdības uzdevums būs Latvijas valsts izbūve un nostiprināšana uz ārieni 
un iekšieni. Valsts jānostiprina uz ārieni, lai tā stāvētu spēcīga un apvienota, 
labas attiecības ar tāliem un tuviem kaimiņiem. Iekšējā pārvaldīšanas darbā 
stāv daudz uzdevumi priekšā: bez kavēšanās jāizved zemē demokrātiskas 
reformas. Visus uzdevumus tagad neattēlošu sīkumos: minēšu tikai svarīgākos 
un neatliekamos. Mūsu priekšā atrodas grūti atrisināmais pārtikas jautājums: 
viņa nokārtošanai valdība izlietos visus spēkus un līdzekļus, un var cerēt, ka 
izdosies šo darbu veikt, ja visi pilsoņi uz laukiem, tāpat kā pilsētās, nāks valdībai 
talkā. Otrais uzdevums  – nokārtot agrāro jautājumu. Vispārīgi valdības 
sociālās reformas un sociālā likumdošana būs plašas un dziļas, lai nodrošinātu 
darba ļaužu tiesības un stāvokli. Valdība arī apzinās savu pienākumu gādāt 
par to, lai visi gūstekņi varētu atgriezties mājās un ātri atrastu darbu un maizi. 
Neatliekami jāsper stingri soļi, lai nolīdzinātu visus asumus un grūtības, 
kuras savienotas ar šo ārkārtējo pārejas laikmetu. Bez minētiem jautājumiem 
valdībai stāv citi uzdevumi priekšā, kas savienoti ar Latvijas valsts izbūvi un 
nostiprināšanu. Lai veiktu šo darbu, vajadzīga visas tautas jo plaša un sirsnīga 
pretimnākšana, kā ar viņas ticība, ka patiesi tagad ejam pretim savu ilgu un 
vēlēšanu piepildīšanai. Grūtums lai neatbaida.

Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, 
izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam. Šai brīdī 
atcerēsimies, ka ilgiem gadiem daudzi mūsu tautas locekļi lolojuši [šo] mūsu 
cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti strādājuši priekš viņas un nesuši domu 
par brīvo Latvju savās sirdis. Ar pate[i]cību mums jāpiemin tie, kas centušies 
turēt tautas garu možu šai virzienā un nesuši brīvai Latvijai vislielāko upuri – 
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savu dzīvību. Ja strādās cieša kopība, tad nav šaubu, ka rosīgs darbs aizvedīs 
pie mērķa. Izdosies dziedēt brūces, ko karš sitis. Tagad, kad esam brīvi un 
vairs negaidām no augšas vai ārienes pabalstu un palīdzību, paši veidosim 
savu dzīvi. Uzplauks atkal lauksaimniecība, mūsu rūpniecība un tirdzniecība, 
atjaunosies dzīvība visā mūsu dzimtenē vēl spilgtāk kā agrāk un pārspēs visu, 
kas līdz šim mums bijis. Pie šī darba varēs ņemt dalību visi Latvijas pilsoņi un 
varēs baudīt labumus, kas saistīti ar mūsu neatkarību. Visi pilsoņi bez tautības 
izšķirības aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības būs Latvijā nodrošinātas. Tā 
būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt [vietas] ne apspiešanai, ne 
netaisnībai.

Ministru prezidenta runai seko nerimstoši aplausi.

Tad seko frakciju priekšstāvju runas. Vārds tiek dots Latviešu Zemnieku 
savienības priekšstāvim red[aktoram] O. Nonācim.

Pilsoņi! Kopš latviešu tautas vārds tiek minēts, šis ir pirmais gadījums, 
kur pie latviešiem notikusi tik plaša apvienošanās – no pilsoniskiem līdz 
sociālistiskiem elementiem. Kur ir šis, varētu teikt – brīnuma parādības 
izskaidrojums? Teikšu īsi: latviešu tautas šķiras, viņas politikas partijas ir 
nostājušas uz valstiska viedokļa. Mums ir jābūt pateicīgiem tiem vēsturiski 
politiskiem apstākļiem, kuri mums darījuši par iespējamu ne tikai valstiski 
domāt, bet arī šīs domas realizēt.

Latvijas valsts proklamēšana tomēr nebūtu vēl mērķa sasniegšana, ja tūliņ arī 
netiktu dots šai proklamēšanai viņas saturs. Kā Latviešu Zemnieku savienības 
priekšstāvim man sevišķi jāpastrīpo tā vieta pirmā Latvijas valsts Ministru 
prezidenta runā, kur viņš uzsver agrāro un sociālo reformu nepieciešamību. 
Sociālā līdzsvara trūkums ir bijis visgrūtākais pagātnes mantojums, kurš 
mūs allaž ir šķīris vienu no otra. Taisni sociālo reformu sociāla līdzsvara 
nepieciešamības vārdā Latviešu Zemnieku savienība ar visu savu autori[ta]
tīvo vārdu iestājas par apvienošanos. Un, ja tagad apvienošanās ir panākta, tad 
tas ne mazā mērā ir ar Latviešu Zemnieku savienības nopelns.

Kā Latvijas valstiskās domas iemiesojamu un sevišķi kā viņas sociālo 
pamatu nokārtotāju Latvijas Pagaidu valdību Latviešu Zemnieku savienība 
pabalstīs ar visiem viņas varā esošiem līdzekļiem.
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Lai dzīvo Latvijas valsts! Lai dzīvo viņas Pagaidu valdība, ka tā ar drošu 
roku novestu zemi līdz Satversmes sapulcei (aplausi).

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 36., 37. lp. Mašīnraksts.

nr. 7
Latvijas tautas padomes 1918. gada 18. novembra svinīgās 

sēdes protokola melnraksts. 

Svinīgā Latvijas neatkarības 
proklamēšana 18/XI [19]18. II Pilsētas teātrī

Sēde atklāta pulkst[en] ½ 8 vakarā.
Sēdi atklāja [Latvijas Tautas] padomes priekšnieka biedris [G.] Zemgalis, 

kas paziņo, ka viņš kā priekšnieka biedris atklāj sapulci, jo priekšnieks 
[J. Čakste] nav ieradies, un lūdz sekretāri nolasīt [Latvijas] Tautas padomes 
organizēšanas protokolu.

Sekretārs [E.] Bitte lasa protokolu.

[K.] Ulmanis[:]

[nesalasāms teksts]

[nesalasāms teksts] ne – bet par neatkarības atzīšanas uzdevumu

pārtikas jautājums,– 

agrārlietu nokārtošana – agr[ārās] reformas

zemes sakarā – sociālās reformas

darba ļaužu tiesību nodrošināšana

Tālāk – gādāt par ātrāku atgriešanos gūstekņiem – atrast darbu un maizi.

Spert soļus, lai nolīdzinātu asumus, rūgtumu kurā tagadējā stāvoklī.

Valsts izbūve un nostiprināšana – plaša iedzīv[otāju] līdzdalība, ticēšana, ka 
ejam savu ilgu izpildīšana[i] pretī – ejam.
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Grūtums lai nebaida – tautas /apziņa/ spēk[s] – izturība pie apņemšanās to 
izvest, apziņa, ka ilgus gadus jau lolojuši šo cerību mums tagad izpildījusies.

Daudzi gan slepeni to lolojuši [nesalasāms teksts].

Atcerēties tos, kuri nesuši šo dziņu, šo ideju un pat bojā gājuši.

Nav šaubu, ka mums izdosies dziedēt sistās brūces, katrā ziņā tas tagad 
izdar[āms] – kad esam brīvi (ne kā agrāk kad bijām nebrīvi) – ka atjaunosies 
[nesalasāms teksts] dzīvība zemē – uzplaukums vēl spilgtāk kā agrāk. Visi 
varat piedalīties un baudīt. – Visi bez taut[ības] izšķirības būs aicināti uz to – 
Lat[vijas] valsts dibināšanu – Demokrātiska taisnības valsts, kurā nebūtu 
vietas netaisnībai un apspiešanai.

Vārds L[atviešu] Z[emnieku] s[avienības] priekšst[āvim] [O.] Nonācam.

[Vārds Latvijas] S[ociāl]d[emokrātiskās] st[rādnieku] p[artijas 
priekšstāvim] Dr. [P.] Kalniņam.

[Vārds] L[atvijas] D[emokrātiskās] p[artijas priekšstāvim] D. Goltam.

[Vārds] L[atvijas] R[adikāl]d[emokrātiskās partijas priekšstāvim] J. Zālītim.

[Vārds] S[ociālistu] Rev[olucionāru partijas priekšstāvim] E. Skubiķim.

[Vārds] Nac[ionāl]dem[okrātu partijas priekšstāvim] A. Ķēniņam.

[Vārds] Republ[ikāņu partijas priekšstāvim] E. Strautniekam.

[Vārds] L[atvijas] Neatkar[ības partijas priekšstāvim] Sp. Paeglem.

[Vārds] L[atgales] priekšst[āvim] St. Kambalam.

[Runā] L[atvju] kar[eivju] nac[ionālās] sav[ienības priekšstāvis] 
[R.] Dambīt[i]s65.

——
[G.] Zemgals

Slēdzot [nesalasāms teksts] sēdi. [pulksten] ¾ 6.

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 38., 39. lp. Rokraksts. Dokumenta sākums mašīnrakstā 
atrodams arī LVVA, 1307. f., 1. apr., 4. l., 14. lp.

65 Roberts Dambītis (1881–1957), apakšpulkvedis, LKNS loceklis. No 1918. gada novembra Latvijas 
Pagaidu valdības bruņotajos spēkos, pēc tam – Latvijas armijā, ģenerālis.
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nr. 8
eduarda strautnieka runa 1918. gada 18. novembra svinīgajā sēdē

E. Strautnieks ar šiem vārdiem:66

Ar šķēpu aizstāvētais un pasaules karā izcīnītais pašnoteikšanās ceļš caur 
uguni un liesmām novedis arī latviešu tautu pie brīvības vārtiem ar uzrakstu 
“neatkarīgā nedalītā Latvija”. 

Sūrā darbā norūdīta latvieša roka satver tagad valdības varas grožus, lai 
caur šiem vārtiem vestu savu tautu pretīm labākai, gaišākai nākotnei un tai 
pierādītu, ka “Latvija” ir tautu savienības un viņas ierosinātāju uzticīgs un 
centīgs biedris.

Šinī vēsturiskā brīdī, kur tiek likti stūra akmeņi latvijus ved nākamai iekārtai, 
Latvju Republikāņu partija, pabalsta nostādamies uz kopīgo platformu, apsveic 
Latvijas Tautas padomi un novēl viņai sekmju pilnu darbu. Lai dzīvo brīva 
Latvija!

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 41., 42. lp. Rokraksts un mašīnraksts.

Nr. 9
Ata Ķeniņa runa 1918. gada 18. novembra svinīgajā sēdē

 Ķeniņš[:]

Brīvie latvieši un brīvās latvietes! Gadu simteņus esam dzīvojuši tumsā. 
Šausmā baigu “naktī” Latvijas drebēja it īpaši pēdējos gadus. Un tikai tagad, 
kad apklususi lielgabalu rūkoņa, kad nežvadz vairs ieroči tautu iznīcināšanai, 
kad jaunais rīts aust un līdz ar to pār pasauli arvienu augstāk un redzamāk 
paceļas baltais miera, brālības un taisnības karogs, – tikai tagad un tādam atziņā 
valdot varēja tik par konkrētu, reālu patiesību Latviešu Nacionāl-demokrātu 
partijas ilgu sapnis – brīva latviešu nācija patstāvīgā neatkarīgā Latvijas valstī.

66 Frāze “ar šiem vārdiem” ar zīmuli ierakstīta E. Strautnieka runas rokraksta pierakstā. Šīs runas 
mašīnraksta tekstā šādas frāzes nav.
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Kā pēc lielām pūlēm, kas tautas izkaisīja tālu pār valstu robežām, tagad, 
miera rītam austot, ūdeņi atkrīt savās dabīgās gultnēs. Tautas ieņem savas seni 
senās mītnes67 un nodibina valstis savās etnogrāfiskās robežās uz apvienošanas 
un pašnoteikšanas pamatiem. Tas dod arī latviešiem no Kurzemes, Vidzemes 
un sengaidītās Latgales sasniegties rokās apvienotas Latvijas vidū. Latvijas 
brīvības karogu68 tagad saņemam ne no varas, bet taisnības dievietes rokas.

Un kad šodien, šinī svētā brīdī, kad liekam pamatus savas valsts ēkai,– 
raugoties uz tautas likteņiem pagātnē un vērojot savas nākotnes politikas ceļus, 
šinī brīdī Latviešu Nacionāl-demokrātu partija ieteic tautai un valdībai par 
pamata akmeni Latvijas valsts ēkai likt – taisnību! Starptautiskā satiksmē69 – 
Latvijas vieta lai ir tanī tautu savienībā, kas sarauj tautu vājības un pāri varai 
paceļ taisnības karogu, pie Sabiedrotiem! Pašu dzimtenē, kur mēs, latvieši, tagad 
noteicam mazākuma tautu stāvokli, arī te mūsu politikai jādibinās uz taisnības 
un tautu pašnoteikšanas principiem. Latviešu Nacionāl-demokrātu partijas 
program[m]a šinī jautājumā pilnīgi saskan ar L[atvijas] Soc[iāl]dem[okrātu] 
strādnieku partijas deklarāciju par nacionālu personālautonomiju Latvijas 
mazākuma tautībām.

Kā nacionālā, tā arī sociālā politikā Latvijas valdībai jādibina uz taisnības 
tiesībām. Ir norimusi tautas cīņa, vēl bango sociālās nogrupēšanas šķiru cīņas 
viļņi. Arī tā, neraugoties uz ekscesiem, ir cīņa dēļ taisnības, kas izaugusi iz 
tiesību apziņas. Mūsu nacionālpolitikai jābūt reizē demokrātiskai un sociālā 
ziņā progresīvai, taisnīgai. Tad un tikai tad miers un brālība nodibināsies 
mūsu sabiedrisko grupu attiecībās. Nacionālā politika nedrīkst būt pretrunā 
ar sociālo un otrādi.

Bet kad nu70 uz izpostītās Daugavas krastiem celsim savas mājas, kad 
Latvijas druvās krāsies mūsu labklājības materiālie pamati, kad klaudzēs atkal 

67 Rokraksta dokumentā un vēlāk publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šajā vietā 
lietots vārds “mītnes”, taču mašīnraksta dokumentā ir vārds “vītnes”.

68 Mašīnraksta dokumentā šajā vietā vārda “karogu” nav, taču rokraksta dokumentā un vēlāk 
publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šis vārds ir.

69 Mašīnraksta dokumentā šajā vietā vārda “satiksmē” nav, taču rokraksta dokumentā un vēlāk 
publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šis vārds ir.

70 Rokraksta dokumentā un vēlāk publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šajā vietā 
vārda “nu” nav, taču mašīnraksta dokumentā šis vārds ir.
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āmuri mūsu fabrikās, kurām nākotnē jātop gaišākām daudzējādā ziņā, kad būs 
miers pilsoņu starpā un labklājība zemē, tad lai atgādājamies mūsu tautas sapni 
par Latvijas “gaismas pili” par īpatnēju latviešu kultūru. Lai nenogrimstam 
materiālismā. Lai visam pāri liesmo latviešu nac[ionālā] gara uguns!71 Pilsoņu 
miers un ekonomiskā labklājība lai netop par mietpilsonību. Tautas, kas nav 
radījušas savu kultūru, savas īpatnējās gara vērtības, ir dzīvojušas par velti. 
Brīvie latvieši un brīvās latvietes! Mēs esam nostājušies ar citām tautām uz 
līdzīgu tiesību pamata. Latviešu Nacionāl-demokrātu partija grib uzsvērt, ka 
līdz ar tiesībām esam uzņēmušies līdzīgus pienākumus tautu starpā. Tautām 
ir tiesība sagaidīt no brīvas Latvijas tautas gaišus, īpatnējus kultūras darbus. 
Mums jārāda jaunas gara vērtības. Arī mums sava daļa patiesības, laba un 
daiļa jāienes tautu svētnīcā. Uzņemoties ar tiesībām arī pienākumus, lai 
apņemamies šinī svētajā brīdī pār zemes miera un labklājības ēku celt torni, 
ko sauc [par] ideālismu! Tanī lai plīvo mūsu sarkani-baltais karogs kā zīme, ka 
mūsu tauta caur vārdiem un asinīm visādās cīņās pārbaudīta, ir apvienojusies 
uz darba un taisnības pamatiem, ar liesmojošu gribu uz latviešu nacionālās 
kultūras radīšanu.

L[atvijas] Nacionāl-demokrātu partija, apsveikdama Tautas padomi un 
valdību, apsolās to pabalstīt aprādīto sabiedrisko ideālu sasniegšanā un 
pūlēsies tautā šo ideālu apziņu padziļināt un izplatīt. Ir tapusi Latvija, mēs 
apsveicam brīvo Latviju!

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 43., 43. lp. op., 46. lp., 46. lp. op. Rokraksts un 
mašīnraksts.

71 Mašīnraksta dokumentā šis teikums formulēts šādi: “Lai par lepno Latviju nāc gara uguns!”
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nr. 10
spriča paegles runa 1918. gada 18. novembra svinīgajā sēdē

Latvju Neatkarības partijas priekšnieka inženiera

Sp. Paegļa runa

Latvijas valsts neatkarības iesludināšanas gadījumā 18. novembrī  
1918. g[adā].

Tu, izmocītā latvju tauta, – mēs, izpostītās dzimtenes bērni...! Šodien tas 
lielais tautu likteņa lēmējs grib, ka mūsu pārbaudīšanai laikam būs beigties, 
jo viņš ir lēmis, ka mūsu sirmo teiku tulkojums, ka mūsu sēro dziesmu 
dziedājums, ka mūsu sapņu tēls, ka mūsu domu lolojums: brīva, neatkarīga 
un nedalīta Latvijas valsts dabūjusi tagad reālu iemiesojumu. Tagad mums, 
brīviem Latvijas pilsoņiem, ir dota iespēja būt par savas dzimtenes kulturālas, 
saimnieciskas, politikas un tiesiskas dzīves noteicējiem. Tādēļ mūsu visu 
pienākums ir gādāt, lai brīvajā Latvijā latvju griba un latvju gars atrastu pilnos 
apmēros savu izteiksmi it visos pasākumos, it visos to valsts, kā privātos 
orgānos. Bet kad es še runāju par tautas gribu, tad domāju un atzīstu tikai tādu 
gribu, kura gan dzenas pie brīvības, bet kura  arī zin, ka īsta brīvība ir tikai tā, 
kura pate sevim prot vilkt robežas. Kad es tālāk runāju par latvju gribu, tad es 
domāju to tikai tādu, kura gan prasa pēc tiesībām, bet kura arī reizē saprot, ka 
tiesības uzliek pienākumus. Un kad es vēl trešām kārtām minu latvju gribu72, 
tad es sevīm to stādu priekšā no skaidra latvju gara apstarotu, ne no gara, kas 
murgu māņos apmiglots, bet gan no gara, par kuru varam teikt:

Viņš baltā patiesības tērpā tīts
Un kristāl tīrs kā saules rīts!

Gan gadu simteņu ilgais mūsu pārbaudīšanas laiks ir atstājis dziļus un 
nevēlamus iespaidus uz mūsu tautas garu un dabu, bet tomēr tautā vēl atrodas 
daudzas pozitīvas sastāvdaļas. Par visām lietām mums vēl ir mūsu latvju sirds 

72 Mašīnraksta dokumentā šajā vietā ir lietots vārds “uzticību”. Arī rokraksta dokumentā šeit 
sākumā ir bijis vārds “uzticību”, taču vēlāk tas ir izlabots par “gribu” un Latvijas Tautas padomes 
publicētajās stenogrammās šeit ir vārds “gribu”.
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kā kurzemniekam, jo no tā pamata mēdz teikt: sirds kurzemnieka gods! Mēs 
esam73 izturīgi un stingri kā vidzemnieki; tālāk mēs esam pacietīgi un pieticīgi 
kā latgalieši un beigās mēs esam uzņēmīgi kā rīdzinieki. Ar šādām īpašībām 
apbruņoti, tad nu mēs, latvju tauta, šodien ar drošu prātu lai stājamies šodien 
kopā ar daudzām citām tautām Eiropā, pie mūsu jaunās valsts nostiprināšanas. 
Sasniegušies visi rokās un uzticīgi saviem ideāliem, plecu pie pleca, tad nu 
mēs, jaunie kalna kāpēji74, kāpsim augšā Saules kalnā... saulei pretim, gaismai 
pretim, cilvēces lieliem ideāliem tuvāk. Šis Saules kalns – tā mūsu brīva Latvija 
lai zeļ un plaukst!

Sp. Paegle 

Avots: LVVA, 1307. f., 1. apr., 327. l., 44., 45. lp. op. Rokraksts un mašīnraksts.

73 Mašīnraksta dokumentā šajā vietā vārda “esam” nav, taču rokraksta dokumentā un vēlāk 
publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šis vārds ir.

74 Rokraksta dokumentā un vēlāk publicētajās Latvijas Tautas padomes stenogrammās šajā vietā ir 
vārds “kāpēji”, taču mašīnraksta dokumentā šeit ir vārds “racēji”.
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Gints Zelmenis, Jānis Šiliņš

ausRufung deR RepubLik LettLand und 
ihRe veRuRsacheR

Bei Vorbereitungen zum 100. Jahrestag der Gründung der Republik Lettland, 
ist es wichtig, der Ereignisse der Novembertage 1918 zu gedenken, infolge deren 
der unabhängige lettische Staat gegründet wurde. Die Gründung der Republik 
Lettland und die damit verbundenen Ereignisse sind recht ausführlich sowohl 
in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten als auch in den Memoiren von 
Zeitgenossen beschrieben worden. Die Begründung des Lettischen Volksrates 
(in der Folge: LVR) am 17. November 1918 und die Erklärung der staatlichen 
Unabhängigkeit am Tage darauf wurden auch in der Presse der damaligen 
Zeit beschrieben. Vorhanden sind auch offizielle Veröffentlichungen wichtiger 
Dokumente über diese Ereignisse – am 14. Dezember 1918 erschien die erste 
Nummer des offiziösen Presseorgans der Lettischen Provisorischen Regierung 
“Pagaidu Valdības Vēstnesis”, wo eine genaue Wiedergabe des Gründungsaktes des 
lettischen Staates zu finden war. Am Ende des Jahres 1918 wurde eine Publikation, 
gewidmet dem Festakt vom 18. November, herausgegeben, die eine Übersicht über 
die Begründung der LVR, die Schilderung des Festaktes am 18. November, die 
von den LVR-Mitgliedern gehaltenen Reden sowie eine Presseübersicht enthielt. 
Auch die 1920 veröffentlichten Stenogramme des Volksrates beginnen mit den 
Protokollen der Sitzung vom 18. November. Außerdem sind die Sitzungsprotokolle 
der politischen Parteien im Zeitraum vom 16. bis 18. November 1918, in denen 
die Begründung der LVR beschlossen wurde, sowie die Dokumente des LVR 
vom 18. November 1918 im Historischen Staatsarchiv Lettlands des Lettischen 
Nationalarchivs überliefert. Diese Quellen lassen recht genau die Vorgänge bei 
der offiziellen Gründung der Republik Lettland rekonstruieren.

Im Archiv werden folgende Dokumente verwahrt: Fragmente des 
Sitzungsprotokolls des LVR vom 17. November, darunter auch die politische 
Plattform des LVR, Fragment des Protokolls vom Festakt am 18. November mit 
der Rede von K. Ulmanis, eine handschriftliche Zusammenfassung über den 
Verlauf des Festaktes sowie die Reden von A. Ķeniņš, S. Paegle und E. Strautnieks. 
Leider sind in dieser Dokumentensammlung die Reden von D. Golts, J. Zālītis und 
S. Kambala, die sowohl im Sammelwerk der Stenogramme des LVR als auch in 
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der der Ausrufung der Republik Lettland gewidmeten Publikation veröffentlicht 
worden sind, nicht zu finden.

Die vorliegende Quellenveröffentlichung umfasst 10 Dokumente aus der 
Zeit vom 13. bis 18. November. Die hier gedruckten Sitzungsprotokolle und 
Textauszüge sind chronologisch geordnet, die Reden der Mitglieder des LVR 
werden in der Reihenfolge wiedergegeben, wie sie in der Sitzung vom 18. November 
1918 gehalten wurden. Da im Archiv nicht die Reden sämtlicher Referenten beim 
Festakt zur Gründung des lettischen Staates überliefert sind, werden hier nur die 
im Archiv im Original vorhandenen Texte veröffentlicht.

Schlüsselwörter: 18. November, Ausrufung der Unabhängigkeit, Lettischer 
Volksrat, politische Parteien, Lettischer Vorläufiger Nationaler Rat. 

Iesniegts 2017. gada 4. jūlijā


