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Vita Zelče

latvijas satversmes sapulces 
vēlēšanu kampaņa

par informācijas plūsmu un īpatno
rakstā iztirzāta latvijas satversmes sapulces priekšvēlēšanu kampaņas norise, galveno vērību 
veltot informācijas plūsmai un kampaņas īpatnībām. pētījums veidots, izmantojot politologa 
a. saimona (Simon) piedāvāto kampaņas analīzes modeli. satversmes sapulces vēlēšanas 
kampaņā 1920. gada martā un aprīlī informācijas plūsmu par notiekošo latvijā politiskajām 
partijām bija nodrošināt visai sarežģīti, jo vēl nebija atjaunoti mierlaika dzīvē ierasti informācijas 
pārraides kanāli. publiskā viedokļa veidošanas galvenie instrumenti bija tautas sapulces, partiju 
aģitatoru darbs. kampaņas laikā veidojās un funkcionēja daudzas mini-publiskās sfēras, kas 
līdzinājās tai agrīnajai publiskajai sfērai, kas eiropā bija vērojama jau 18. gs. un kur tiešā sarunā 
un domu apmaiņā “kafijas namos”, salonos, klubos u.c. tapa publiskais viedoklis un esošās 
kārtības kritika. salīdzinoši mazāka loma publiskā viedokļa veidošanā satversmes sapulces 
vēlēšanu kampaņas laikā bija presei un iespiestajiem aģitācijas materiāliem.
Atslēgvārdi: satversmes sapulces vēlēšanu kampaņa, partiju prese, laikraksti, tautas sapulces, 
publiskā sfēra, aģitācijas materiāli.

Satversmes sapulci vēlē tikai reizi valsts dzīvē, vēl tolaik, kad caur lielām laika 
pārgrozībām un katastrofām viss vecais, vecā iekārta un vecie paņēmieni ir 
sadragāti un iznīcināti. Tādā vēsturiskā brīdī nāk Satversmes sapulce, lai radītu 
jaunu iekārtu, jaunus pamatus, lai ievirzītu dzīvi jaunās sliedēs.

uz satversmes sapulces vēlēšanām. Brīvā Zeme. 1920. 11.apr.

šī publikācija turpina “latvijas arhīvi” 2008. gada pirmajā numurā 
aizsākto latvijas satversmes sapulces priekšvēlēšanu kampaņas apskatu. 
tā pamatā politologa a. saimona (Simon) piedāvātais kampaņas analīzes 
modelis,1 kura vairākas daļas – politiskā vide un lielāko politisko partiju 
kampaņu specifika – jau aplūkotas iepriekšējā publikācijā.2 šajā rakstā 
galvenā vērība veltīta informācijas plūsmai un mediju darbībai satversmes 
sapulces priekšvēlēšanu kampaņā, tās iztirzājumam, kā arī šās kampaņas 
atsevišķām īpatnām, bet svarīgām iezīmēm.

vēsture
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Informācijas plūsma, propaganda un mediji

1920. gada martā un aprīlī nodrošināt informācijas plūsmu par notiekošo 
latvijā politiskajām partijām bija visai sarežģīti, bija jāpieliek īpašas pūles, lai 
vajadzīgās ziņas un vēstījumi sasniegtu vēlētājus. to noteica tālaika situācija – 
kara postījumi, nestabilā sociālā un saimnieciskā situācija, augstā noziedzība, 
marodierisms un tā nemitīgie draudi, sliktie ceļi, tikai daļēji strādājošās 
telegrāfa un telefona līnijas.3 latvijas zemi piecus gadus bija postījis karš. 
cilvēki bija izgaiņāti svešumā, palikuši karalaukos, pārcietuši okupācijas 
varas, to represijas, kā arī nereti zaudējuši mājas, iedzīvi, uzkrājumus un 
daudzas materiālās vērtības. 1920. gads nāca ar jaunām cerībām, jo 1919. gadā bija 
uzvarētas izšķirīgās Brīvības cīņas un gaidītais mierlaiks pārtapa realitātē.

Jau 19. gs. beigās, kad rietumos turpināja attīstīties demokrātija un masu 
sabiedrība, pieauga arī izpratne par publiskā viedokļa nozīmi sabiedrībā 
un politikā, par iespējām ar to manipulēt, izmantojot dažādas propagandas 
tehnikas. propaganda un masu pārliecināšana pirmo spējo uzplaukumu 
piedzīvoja pirmā pasaules kara laikā, kad to plaši sāka lietot karojošo valstu 
valdības, lai gūtu iedzīvotāju atbalstu. propagandas (it īpaši patriotisma) 
vēstījumi tika ietverti publiskajās runās, ziņās, filmās, fotogrāfijās, grāmatās, 
dievkalpojumos, mūzikā, reklāmā u.c. lielu lomu ieguva propagandas plakāti, 
kas savā formā un izteiksmīgumā līdzinājās pirmskara tik populārajiem 
filmu plakātiem, bet saturā ietvēra aicinājumus karot par nācijas vai kādu 
politisko spēku interesēm. pēc kara sociālo zinātņu uzmanības lokā nonāca 
propagandas un publiskās domas pētīšana, veidojās sabiedriskās/publiskās 
domas noskaidrošanas metodoloģija.4

satversmes sapulces vēlēšanu kampaņā pirmo reizi latvijā tik plašā 
mērogā tika lietota modernā propaganda un mērķtiecīgi veidots publiskais 
viedoklis, tālab šī kampaņa uzskatāma arī par latvijas propagandas vēstures 
pirmo nozīmīgo atskaites punktu. satversmes sapulcei bija galīgi jāizšķir 
zemes un valsts tālākais liktenis. 1920. gada vēlēšanu cīņas norita par tiesībām 
pieņemt šos tik svarīgos lēmumus. savukārt šajā cīņā panākumu atslēga bija 
spēja (par spīti apstākļiem, videi, sliktajai/karu sapostītajai sakaru un mediju 
sistēmai) nodrošināt sev labvēlīgu/vajadzīgu informācijas plūsmu, kam bija 
svarīga loma publiskās domas radīšanā un/vai mainīšanā. 

Informācijas plūsmu veidoja gan mediji, gan personiskā un grupu 
komunikācija. turklāt mediji katrā ziņā nebija dominējošie. noteicošie bija 
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mutiskās komunikācijas un pārliecināšanas panākumi. cilvēkus ietekmēja 
arī cirkulējošās baumas, pieņēmumi par esošo situāciju un tās tālāko attīstību. 
liela nozīme bija kopienu viedokļu līderiem, kā arī prasmīgiem aģitatoriem, 
kas veidoja lokālajā sociālajā tīklā dominējošo publisko viedokli.

politiskajām partijām bija jārod vai pašām jāveido tālaika situācijai atbils-
tīgi informācijas plūsmas kanāli un propaganda – tikšanās ar vēlētājiem, 
sapulces, mītiņi, propagandas materiāli, preses izdevumi u.c. – un ar to 
starpniecību jāmēģina nodot pret varām lielā mērā skeptiskajiem un vienlai-
kus mierlaika realitāti alkstošajiem latvijas iedzīvotājiem politiski pārlieci-
nošs vēstījums. tam vispirmām kārtām bija jāietver ziņojums, ka satversmes 
sapulces vēlēšanām ir obligāti jānotiek, jo tās ir absolūti nepieciešamas jaunās 
valsts leģitimēšanā un tālākā pastāvēšanā. tāpat priekšvēlēšanu kampaņā 
katrai partijai bija jāpūlas pārliecināt vēlētājus tieši par savu nozīmīgumu 
(salīdzinājumā ar citām partijām) valstij svarīgo likumu un izšķirošo lēmumu 
pieņemšanā. 

Informācijas plūsma

1920. gadā latvijas iedzīvotāju absolūtais vairākums dzīvoja laukos. 
pilsētnieki veidoja vien 23,8% no visiem iedzīvotājiem.5 tālab arī satversmes 
sapulces liktenis izšķīrās laukos. savukārt lauciniekus preses izdevumiem 
un partiju aģitatoriem sasniegt bija salīdzinoši grūtāk. lielu nozīmi ieguva 
transporta pieejamība, finanses un cilvēkresursi, prasmīga kampaņas 
organizācija. 

prese
Demokrātiskās valstīs presei ir liels svars. Tur prese ir valsts valstī, ja ievērojam, 
kāda presei ir vara. Viņa ne vien izteic sabiedrisku domu, bet arī to modificē, dod 
tai zināmu virzienu, kas bieži ir pretējs citiem varas faktoriem valstī. Tādēļ 
prese daudzreiz panāk to, ko ne atsevišķa persona, ne partija, ne valdība, dažreiz 
pat ne parlaments nespēj panākt. Pateicoties preses iespaidam bieži vien notiek 
ministru krīzes, valdības maiņas, pat lielākas valsts pārgrozības. Politiskā 
vēsturē tam atrodam daudz apstiprinošu faktu.

ašmans, p. mūsu valsts un mūsu prese. Jaunākās Ziņas. 1920. 1. apr.

pirmais pasaules karš, varu maiņas bija izārdījušas līdzšinējo preses 
sistēmu, daudzi gadiem ilgi auditorijas uzticību baudījušie izdevumi 
bija slēgti. nedarbojās vairums poligrāfisko uzņēmumu, latvijā trūka 
avīžpapīra.6 valstī arī vēl nebija atcelts karastāvoklis, kas noteica cenzūras 



128 vIta  zelče

pastāvēšanu. aizliegumu dēļ preses izdevumos nereti parādījās publikācijas 
ar dzēstu tekstu. mediju darbības situācija 1920. gadā bija pretrunīga –, no 
vienas puses, bija izveidota demokrātiska valsts, kur publiski tika godātas 
demokrātiskās vērtības, bet, no otras puses, atklāti darbojās un arī preses 
izdevumos uzskatāmi bija vērojama kara cenzūra. 

1920. gada aprīlī, kad priekšvēlēšanu kampaņa sasniedza savu kulmināciju, 
latviešu valodā iznāca 22 laikraksti (14 – rīgā, 3 – liepājā, 2 – Jelgavā un 
valmierā, 1 – talsos) un 17 žurnāli (tiem pārsvarā bija arodniecisks un reliģisks 
raksturs, nevis politisks). nelegāli tika izdoti trīs lielinieku izdevumi (1 – rīgā 
un 2 – liepājā), tie gan iznāca neregulāri.7 vācu valodā, tāpat arī krievu valodā 
nāca klajā divi laikraksti (rīgā un liepājā). saturiski un mērķauditorijas ziņā 
preses izdevumu spektrs bija plašs. satversmes sapulces vēlēšanu kampaņā 
galvenā loma bija partiju laikrakstiem un komerciālajām, uz plašu auditoriju 
orientētajām avīzēm.

Partiju prese

visiem tālaika nozīmīgākajiem politiskajiem spēkiem jau bija savi 
preses izdevumi. laikraksts tolaik bija obligāts partijas sekmīgas 
pastāvēšanas priekšnoteikums. 1918. gada novembrī tika dibināts latvijas 
sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (lsDsp) laikraksts – centrālorgāns 
“sociāldemokrāts”,8 kas iznāca katru dienu, izņemot pirmdienas. satversmes 

kristaps eliass. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 5056. l.

 

ansis rudevics.
LVVA, 2996. f., 16. apr., 23852. l.
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sapulces vēlēšanu kampaņas laikā tā redaktors bija partijas biedrs kopš 
1904. gada un pieredzējušais publicists kristaps eliass. laikraksts galveno-
kārt bija adresēts partijas biedriem. tā galvenais uzdevums – organizēt lsDsp 
darbu, informēt partijas biedrus par vadības lēmumiem un rīcībprogrammu, 
piedāvāt aģitācijas materiālus (īpaši – lozungus, konkurentu kritiku un 
savas partijas pārākuma retoriku), iepazīstināt ar situāciju valstī un ārzemēs, 
raugoties no sociāldemokrātu skatpunkta. 

pastāvēja arī lsDsp liepājas organizācijas kopš 1919. gada februāra 
izdotais dienas laikraksts “strādnieku avīze”. tā redaktors ansis rudevics. 
savukārt partijas Jaunatnes savienības centrālajai komitejai bija žurnāls 
“Darba Jaunatne”, par kura redakcijas darbu bija atbildīgs Bruno kalniņš. 
satversmes sapulces vēlēšanu kampaņas laikā tika izdoti žurnāla “Darba 
Jaunatne” divi numuri – nr. 1, 20. martā un nr. 2, 15. aprīlī. sociāldemokrātu 
pozīciju atspoguļoja arī 1920. gada 19. februārī izveidotais nedēļas laikraksts 
“laukstrādnieks” rūdolfa lindiņa redakcijā. 

arī otrai lielākai politiskajai partijai – latviešu zemnieku savienībai 
(lzs) – bija vairāki preses izdevumi. 1919. gada augustā sāka iznākt lzs 
avīze “Brīvā zeme”. Žurnālists Oļģerts liepiņš atmiņās par laikraksta “Brīvās 
zemes” izveidošanu un darbību rakstīja: “Kārlis Ulmanis preses nozīmi aptvēra 
it labi, tādēļ drīz pēc atgriešanās Rīgā no Liepājas 1919. gadā sāka organizēt savas 
partijas oficiozu “Brīvā Zeme”.”9 1920. gadā šā dienas laikraksta redaktors 
bija jurists un žurnālists edmunds Freivalds – talantīgs un ļoti inteliģents 
(laikabiedru skatījumā) preses darbinieks.10 lzs laikraksta “Brīvā zeme” 
uzdevumi pamatos bija tādi paši kā lsDsp avīzei “sociāldemokrāts” – veidot 
partijas aktīvistu tīklojumu, kas savukārt pūlas piesaistīt vēl plašāku partijas 
atbalstītāju loku.

vēlēšanu kampaņas laikā lzs izveidoja vairākus jaunus laikrakstus, 
kuru gaitas vairumā gadījumu izbeidzās vai pārtrūka uz ilgāku laiku tūlīt 
pēc satversmes sapulces ievēlēšanas. 1920. gada sākumā par lzs faktisku 
oficiozu kļuva Jelgavā iznākošais laikraksts “zemgalietis” (redaktors Jānis 
mazvērsītis). 1920. gada martā Jelgavā divas reizes nedēļā sāka iznākt lzs 
laikraksts “arājs”, par kura redakciju atbildīgais bija augusts Briedis. “arāja” 
pēdējais numurs izdots 1920. gada 27. augustā. lzs valmieras nodaļa vēlēšanu 
kampaņas laikā izdeva laikrakstu “Darbs” Hermaņa endzeliņa redakcijā.11
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vēlēšanu tematikai veltītās 
karikatūras laikrakstā “Brīvā zeme”. 

tālaika presē izskanēja pārmetumi, ka lzs vēlēšanu cīņā izmanto savas 
pozīcijas pagaidu valdībā, pārdalot latvijā pieejamā papīra resursus sev par 
labu. piemēram, laikā, kad citām partijām trūka papīra preses izdevumiem 
un aģitācijas materiāliem, lzs avīzi “Darbs” drukāja 60 000 eksemplāru un 
par brīvu piesūtīja visiem latvijas ciemiem.12 

no 15. februāra līdz 1. maijam sava avīze “latvijas Bezzemnieks” bija 
latvijas Bezzemnieku agrārajai savienībai. tā iznāca reizi nedēļā Friča 
Jansona redakcijā (pēdējā numura redaktors – J. Balgalvis). laikraksta 
uzdevums bija organizēt Bezzemnieku agrārās savienības darbību, kā arī 
ar solījumiem, lozungiem un pārliecības spēku vervēt partijai gan jaunus 
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biedrus, gan atbalstītājus. laikraksts Bezzemnieku agrāro savienību 
pozicionēja kā vienīgo politisko spēku, kas patiesi saprot bezzemniekus 
un kas spēj aizstāvēt/pārstāvēt tās vajadzības – nodrošināt zemes ieguvi un 
bezzemnieku pārvēršanu par zemes īpašniekiem.

latvijas Demokrātu savienība 1920. gada 3. martā laida klajā savu nedēļas 
laikrakstu “Jaunā latvija” Jāņa Bankava redakcijā. Iznāca tikai divi šās avīzes 
numuri, tā tika apvienota ar laikrakstu “republikas sargs”. šā izdevuma 
redakciju veidoja no laikraksta “latvijas sargs” aizgājušie darbinieki (sk. 
tālāk), redaktors – arturs kroders. satversmes sapulces vēlēšanu kampaņas 
laikā “republikas sargs” pauda latvijas Demokrātu savienības intereses. 
laikraksta mūžs bija īss – no 1920. gada 25. marta līdz 27. aprīlim.

arī latgales lielākajām politiskajām partijām bija savi laikraksti, kas gan 
tika izdoti rīgā. 1920. gada 10. martā par latgales kristīgo zemnieku savienības 
laikrakstu kļuva 1919. gada jūlija beigās dibinātā avīze “latgolas vōrds”. tās 
redaktors Ādams (Odums) turkopuļs. savukārt latgales zemnieku partijas 
intereses atspoguļoja neatkarīgais laikraksts “latgalīts” staņislava kambalas 
redakcijā.

Gan lielās partijas, kam bija savi izdevumi, gan mazās, kam tādu nebija, 
publicēja savas reklāmas t.s. bezpartejiskajos jeb komerciālajos preses 
izdevumos. 

“Latvijas Sargs” un redakcionālā neatkarība

1920. gada pirmajos mēnešos ietekmīgākais laikraksts bija “latvijas 
sargs”. to 1919. gada janvārī liepājā izveidoja arturs un roberts kroderi 
un Jānis Bankavs ar mērķi kalpot jaunās latvijas valsts un tās pagaidu 
valdības interesēm. startkapitāla atbalstu laikraksta veidotāji saņēma no 
aizsardzības ministrijas. “latvijas sargs” publicēja valdības lēmumus un 
rīkojumus, kā arī to komentārus. laikraksts arī vēstīja par pagaidu valdības 
paveikto, atspoguļoja valsts aizsardzības, pārtikas sagādes u.c. jautājumu 
risināšanu. tas arī konsekventi atmaskoja latvijas valsts pretinieku centienus 
un prognozēja to sekas, tādējādi jaunās valsts dibināšanas atbalstītāju vidū 
iegūstot patiesības tribūna un cīnītāja par taisnīgumu slavu. “latvijas sargs” 
arī faktiski pildīja pagaidu valdības preses izdevuma funkcijas. Jau 1919. 
gadā “latvijas sargs” sāka iemantot publikas uzticību, droša ziņu avota 
reputāciju, un pieauga laikraksta tirāža. to bez maksas izdalīja arī latvijas 
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armijas karavīriem. “latvijas sarga” redakcijas darbinieku vidū bija kārlis 
skalbe, eduards virza, Jānis akuraters, Jūlijs roze, pēteris krievs, aleksandrs 
kažociņš u.c.13 a. kroders par šo laiku atmiņās rakstīja: “Neaizmirstamās, 
brīnišķīgās dienas “Latvijas Sarga” redakcijā! Tautas sāpes un cerības mums iedvesa 
vārdus, kādus līdz tam nekad nebijām dzirdējuši latviešu avīžniecībā. Ja var runāt par 
rakstīšanu “sirdsasinīm”, tad pilnā mērā to var sacīt par tā laika “Latvijas Sargu”. 
Ikkatru dienu, ikkatru brīdi pie mums ieradās frontes karavīri un mēs teicām tautai, 
kā top jaunā Latvijas valsts, kāds neredzēts ideālisms tai kaldina brīvu nākotni. Paši 
jutāmies kā karavīri, kā svarīgu kaujas uzdevumu veikdami, no kā var atkarāties 
simtiem cilvēku dzīvība un brīvība. Jau ārēji mūsu redakcija uzskatījās kā apbruņota 
kaujas vienība: katram redaktoram pie rokas revolvers un galda stūrī šautene. Tā 
nebija patika, bet vajadzība. [..] Bet skaisti toreiz bija dzīvot, jo mūsu dzīvības bija 
nolemtas lielam mūsu tautas mērķim.”14

a. niedras valdības laikā “latvijas sarga” izdošanu aizliedza. tas atsāka 
iznākt rīgā 2. jūlijā līdz ar pagaidu valdības darbības atjaunošanu. laikraksta 
tirāža visai drīz sasniedza 42 000 eksemplāru. spožs “latvijas sarga” vēsturē 
bija arī bermontiādes laiks, kad, pateicoties labajai sadarbībai ar armijas 
vadību, tas bija pirmais, kas publicēja ziņas par panākumiem cīņā pret 
Bermonta karaspēku. laikraksta tālaika darbības priekšrocība bija iespēja 
ātrāk par citu izdevumu reportieriem iegūt jaunāko informāciju par latvijas 
valdības lēmumiem un rīcību. pret to protestēja rīgas laikrakstu izdevēji. lai 
nostiprinātu saikni ar valdību un nezaudētu informācijas avotu privilēģijas, 
“latvijas sarga” redaktors a. kroders izveidoja sabiedrību “latvijas sargs”, 

arturs un roberts 
kroderi.  
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par tās biedriem uzaicinot valdības locekļus – iekšlietu ministru miķeli val-
teru, tieslietu ministru edvardu strautnieku un satiksmes ministru teodoru 
Hermanovski. šai sabiedrībai bija laikraksta īpašumtiesības, jo a. kroders 
uzskatīja, ka redakcijai ir jābūt patstāvīgai un neatkarīgai. 1920. gada sākumā 
“latvijas sargs” bija lasītākais latviešu preses izdevums, – tirāža sasniedza 
pat 70 000–75 000 eksemplāru (tā bija vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā 
“Jaunākajām ziņām”). 

tuvojoties satversmes sapulces vēlēšanām, “latvijas sarga” jaunie 
īpašnieki pieprasīja, lai laikraksts iesaistās latviešu zemnieku savienības 
un Bezpartejisko pilsoņu grupas kampaņā un kļūst par to reklamētāju. 
a. kroders kategoriski atteicās un norādīja, ka redakcijai ir tiesības uz 
neatkarību. tā publicēja arī paziņojumu par izveidojušos situāciju: “1. martā 
š. g. “Latvijas Sarga” izdevēju sabiedrības pilnvarotais, zv. adv. Ed. Strautnieka kgs 
ieradās redakcijā un izdevēju vārdā lika mums priekšā mainīt avīzes tagadējo politisko 
virzienu tādā kārtā, ka “Latvijas Sargs” Satversmes sapulces vēlēšanās iestātos par 
kādu “bezpartejisku” listi, uz kuras stāvētu dažu pazīstamu bezpartejisku politiķu 
un militārpersonu vārdi kopā ar zemnieksavienības kandidātu vārdiem, pie kam 
zemnieksavienība ar patstāvīgu listi neuzstātos. Reizē ar avīzes kursa maiņu būtu 
jāaiziet līdzšinējam redaktoram Arturam Kroderam. Redakcijas kolēģija atbildēja 
Strautnieka kgm, ka “bezpartejisko” listi tā uzskata par maskotu zemnieksavienības 
listi un uz šādu priekšlikumu neielaižas.”15

tās pašas dienas vakarā a. kroderu arī atcēla no redaktora amata. 3. martā 
“latvijas sargam” bija jāiznāk pēdējo reizi ar viņa parakstu. redakcija 
sagatavoja t.s. atvadu numuru, kurā skaidroja situāciju, īpašnieku un 
redakcijas konfliktu un nepakļaušanās īpašnieku spiedienam iemeslu – 
tiesības uz redakcionālo neatkarību. taču laikraksta īpašnieki lauza solījumu 
atļaut izlaist “atvadu” numuru un tipogrāfijas darbiniekiem aizliedza to 
drukāt. 

5. martā nāca klajā speciālizdevums ““latvijas sarga” redakcijas 
atvadīšanās”. tajā a. kroders vēlreiz uzsvēra, ka ““Latvijas Sargs” patiesi, 
bij brīvs un neatkarīgs savā darbā. Viņa vadošā politiskā doma nebij kādas partijas 
protežēšana, bet Latvijas valsts un latviešu nacionālā ideja”. līdzīgu viedokli 
pauda arī J. roze un v. eglītis. speciālizdevumā arī tika norādīts, ka “latvijas 
sarga” dibinātāju grupa turpmāk atbalstīs Demokrātu savienību. tas arī tika 
darīts jaunizveidotajā laikrakstā “republikas sargs”.
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8. martā “latvijas sarga” agrākās redakcijas paziņojums parādījās citos 
laikrakstos. tajā uzsvērts, ka nepieciešams novērst visus pārpratumus un 
atklāti paziņot, ka laikraksta redakcija ar izdevējiem savulaik bija vienojusies, 
ka pēdējie neiejauksies izdevuma idejiskajā vadībā un “ka avīzes politisko vadību 
patur vienīgi A. Kroders”. tādēļ, kā uzsvērts paziņojumā, “ar līdzšinējā redaktora 
atlaišanu un zemnieksavienības politikas uzspiešanu avīzei, izdevēji ir lauzuši savā 
laikā mutiski ar redakcijas personālu noslēgtos līgumus un paziņojam, ka turpmākā 
“Latvijas Sargā” mēs vairs nekādu līdzdalību neņemam”. šo paziņojumu parakstīja 
atbildīgais redaktors arturs kroders un redakcijas locekļi kārlis augenbergs-
ezerietis, pēteris Bākuls, viktors eglītis, Ādolfs erss, mārtiņš Jansons, roberts 
kroders, Jūlijs roze, Jānis sudrabkalns, nadežda varess un edvards virza.16 

lsDsp laikraksts “sociāldemokrāts” pauda sašutumu par “latvijas sarga” 
pakļaušanu latviešu zemnieku savienības vēlēšanu kampaņas interesēm. 
“sociāldemokrāts” arī rakstīja, ka latviešu zemnieku savienībai tagad 
kalpojot arī “Jaunākās ziņas” (līdz ar p. ašmaņa kļūšanu par redaktoru 
un vairāku zemsaviešiem tuvu cilvēku darbošanos redakcijā) un “Baltijas 
vēstnesis”. lsDsp laikraksts paziņoja: “Zemnieku savienība, lai nodrošinātu 
iespaidu vēlēšanās, nu ir sagrābusi visus Rīgas pilsoniskos dienas laikrakstus, 
pirmais pilnmonopols, kas izdevies valdošajai partijai.”17 “sociāldemokrāts” arī 
zināja stāstīt, ka strauji sarucis “latvijas sarga” lasītāju skaits. agrāko 30 000 
eksemplāru vietā 4. martā esot nodrukāti vien 9000, tādējādi prognozējams 
drīzs šā laikraksta gals.18

atbildību par laikraksta “latvijas sargs” redakciju no 4. marta uzņēmās 
sabiedrība “latvijas sargs”. laikraksts priekšvēlēšanu kampaņā kļuva par 
latviešu zemnieku savienības un Bezpartejisko pilsoņu grupas interešu 
pārstāvi, lai gan dēvēja sevi par “bezpartejisku” izdevumu. Būtiska loma 
laikraksta satura veidošanā bija rakstniecei un politiskajai darbiniecei Ivandei 
kaijai. Faktiski viņa arī uzskatāma par “latvijas sarga” “šefredaktori” 
pirmsvēlēšanu laikā. Ieraksti I. kaijas dienasgrāmatā vēsta, ka viņas darba 
slodze bija ārkārtīgi liela, jo īpaša vērība bija jāvelta pilsonisko partiju 
poli-tiskās pozīcijas veicinošiem un sociāldemokrātus kritizējošiem ievad-
rakstiem. I. kaija dienasgrāmatā arī atzīst, ka vairāki no tiem (piemēram, 
“satversmes sapulce”, “progresisti”, “pagaidu valdības darbība”) bija patiesi 
izdevušies.19 pēc vēlēšanām 19. aprīlī viņa dienasgrāmatā rakstīja: “Zemnieku 
savienībā un arī citā pilsonībā gaviles ir lielas. Man sievietes saka: es varot atdusēties 
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uz saviem lauriem, viņas apbrīnojot mani, mīlot, dievinot – par manu aizraujošo un 
sajūsmas pilno darbu idejas labā. Ministri pateicas, ka aizstāvējusi bez bailēm valsts 
ideju, pagaidu valdību. Bez šaubām, “Latvijas Sargam” šai laikā lieli nopelni par 
tādu vēlēšanu iznākumu, jo uz mums klausījās daudzi – 20 000 lasītāju ģimenes. Un 
mēs, īstenībā jau es viena, aizstāvēju pagaidu valdību, arī zemnieku savienību kā īsto 
centra partiju, latvju pamatšķiras zemniecības vadoni un valsts idejas nesēju. Citi, 
kas tāpat domā, baidījās to sacīt.”20

4. aprīlī redaktora amats tika uzticēts kārlim augenbergam-ezerietim. 
Jaunajā “latvijas sarga” redakcijā iesaistījās arī lzs lojālais žurnālists 
Hermanis asars, vēlāk tā redakcijā būtiska loma bija ernestam Blankam.21 
piedaloties vēlēšanu politikā un atbalstot tikai vienu politisko spēku, 
laikraksts pakāpeniski sāka zaudēt agrāko popularitāti. tomēr satversmes 
sapulces vēlēšanu kampaņā “latvijas sargam” bija liela loma lzs un tas 
sabiedroto panākumu veidošanā.

Vēl par laikrakstiem

1920. gadā sparu sāka atgūt Benjamiņu “Jaunākās ziņas”. togad laikraksta 
tirāža bija 20 000 eksemplāru. “Jaunākās ziņas” iestājās par satversmes 
sapulces un tās vēlēšanu nepieciešamību un pozicionēja to kā ļoti svarīgu 
notikumu. antona Benjamiņa – laikraksta redaktora un cilvēka – dzīves 
gudrību pūrā bija piesardzība un neatkarība. “Jaunāko ziņu” ilggadīgais 
darbinieks Jānis kārkliņš, rakstot par a. Benjamiņu, uzsvēra, ka viņa gudrība 
bija “nekad nejūdzies svešos ratos. Pats klausies abām ausīm, skaties abām acīm. Šī 
vadlīnija noteic “Jaunāko Ziņu” politisko un saimniecisko neatkarību parlamenta 
laikā. Laikraksts nav salaulājies ne ar vienu politisko partiju vai saimniecisko grupu. 
Redakcija uzmanīgi vēro tautas vairākuma noskaņojumu un seko tam.”22 

“Jaunākās ziņas” 1920. gadā tomēr konsekventi iestājās par demokrātiskas 
valsts veidošanu. 9. aprīlī, īsi iepazīstinot ar vēlēšanām izvirzīto partiju 
kandidātu sarakstiem, laikraksta ievadrakstā rezumēts: “Katrā ziņā mēs 
nedrīkstam aizmirst, ka Latvijai, lai viņa joprojām atrastu tādu pat atbalstu visā 
tautā kā līdz šim, jābūt demokrātiskai un tāpēc Satversmes sapulcē jāvēl priekšstāvji, 
kuri ne vien vārdos, bet arī darbos būtu patiesas demokrātiskās politikas aizstāvji un 
sekmētāji.”23 Īsi pirms vēlēšanām “Jaunākās ziņas” aizvien vairāk akcentēja 
demokrātiskas valsts nozīmi un tā saucamo demokrātisko politisko 
spēku nepieciešamību satversmes sapulcē, kas tad arī nodrošinātu valsts 
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demokrātisko kursu. 16. aprīlī laikraksts publicēja Jāņa akuratera rakstu, 
kurā tika aicināts neticēt daudzajiem solījumiem, saprast, ka daudzu politisko 
spēku darbību nosaka vien viņu materiālās intereses, un aicināja uzticēties 
demokrātiskajām partijām. lasītāji tika mudināti: “Ejiet ar tīro demokrātiju, 
kura visgrūtākos valsts brīžos un cīņās ir paturējusi skaidru Latvijas nākotnes un 
neatkarības ideālu. Ejiet ar demokrātiskām partijām.”24 

“Jaunākās ziņas” visu priekšvēlēšanu kampaņas laiku publicēja vairāku 
partiju vēlēšanu reklāmas, ziņas par satversmes sapulces organizēšanas gaitu, 
kā arī instrukcijas vēlētājiem par nepieciešamajiem dokumentiem, izvēles 
veikšanu, rīcību vēlēšanu iecirknī. laikraksts arī bez mitas aicināja doties uz 
vēlēšanām, saprast to nozīmi. tas arī piedāvāja plašu materiālu – analītiskus 
rakstus, aprakstus, ziņas – klāstu, kas ļāva orientēties pasaulē notiekošajā, 
veidot sapratni par satversmes sapulces vēlēšanu kontekstu gan vietējā, gan 
starptautiskā dimensijā.

krieviski runājošajiem latvijas iedzīvotājiem bija adresēti vairāki laik-
raksti, to vidū jau 1920.gadā īpašu vietu ieguva avīze “Сегодня”, kurās titulā 
bija vārdi “независимая демократическая газета” (neatkarīga demokrātiska 
avīze). tās pirmais numurs nāca klajā 1919. gada 14. septembrī, un redakciju 
veidoja laikrakstu “Рижскоe Словo” bijušie darbinieki. laikraksta izdevējs 

Jakobs Brāmss. 
LVVA, 2996. f., 2. apr., 38730. l.
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kļuva Jakobs Brāmss. laikraksts kļuva par latvijas pagaidu valdības, īpaši 
bermontiādes laikā, atbalstītāju. 1920. gadā “Сегодня” pozīcijas publiskajā 
telpā nostiprinājās, paplašinājās arī līdzstrādnieku loks. tas bija kļuvis par 
nozīmīgāko krievu valodā iznākošo laikrakstu latvijā, kas orientējās uz savu 
lasītāju pašreizējo dzīvi un nākotni un neslīga pagātnē.25 satversmes sapulces 
vēlēšanu priekšvakarā “Сегодня” atgādināja, ka gan austrumos, gan rietumos 
valda politiskā nestabilitāte un, kad visapkārt politiskās kaislības vārās kā 
katlā, mūsu dzīve izšķiras tieši šeit un satversmes sapulces vēlēšanās. tādēļ 
vien ir jādodas balsot un jāatceras, ka krievu minoritātei šajā likumdevējā 
orgānā ir nepieciešami savi aizstāvji. s. mansirevs laikrakstā mudināja krievus 
raudzīties uz baltvāciešiem un mācīties no viņiem saliedētību un rosināja: 
“Подумайте: ведь нужна же вам защита прав русского вашего, кровного 
меньшинства [..]. Нужны руския школы, нужна русская церковь, нужна 
русская общественность, ведь обеспечить и развивать все это вы можете 
только тогда, если напряжете все силы для увелечения вашего влияния ..”26 
“Сегодня” sniedza arī skaidrojumus, kas ir satversmes sapulce un kāda tās 
sasaukšanas jēga, kā arī vēlēšanu dienās publicēja aicinājumus doties balsot. 
laikrakstā kampaņas laikā tika ievietotas arī partiju reklāmas, galvenokārt 
krievu un ebreju minoritāšu pārstāvju.

tieši pēc vēlēšanām “Сегодня” gan piedzīvoja trīs dienu aizliegumu par 
publicēto feļetonu “Katzenjammer” (nr. 84), kurā izsmietas latvijai draudzīgas 
valstis. aizliegumu iekšlietu ministrs izdeva, balstoties uz karastāvokļa 
situācijas noteikumiem.27 laikraksts atsāka iznākt 22. aprīlī un ziņoja par 
vēlēšanu iznākumu.

savukārt vācu prese viennozīmīgi atbalstīja satversmes sapulces 
vēlēšanām iesniegto vienoto baltvācu politisko partiju sarakstu un rūpējās 
par baltvāciešu saliedēšanu šajās vēlēšanās.

sapulces

Galvenais informācijas izplatības un partiju propagandas instruments 
satversmes sapulces priekšvēlēšanu kampaņā bija t.s. tautas sapulces. tās 
tika rīkotas gan pilsētās, gan laukos. tālaika situācijā, kad izpostīti bija 
agrākie komunikācijas tīkli, vislabāk vēlētāju atbalstu bija iespējams iegūt 
tiešās pārliecināšanas veidā. turklāt vairākumam latvijas iedzīvotāju pat 
nebija iespējams lasīt (vismaz regulāri) presi. Iemesli tam ir ne tikai līdzekļu 
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trūkums, bet arī kara izpostītie agrākie sakaru tīkli (ceļi, pasta un transporta 
sistēma, tirdzniecības vietas u.c.).

partiju darbs ar vēlētājiem nebija vienkāršs, jo cilvēku prātos kara gadu 
laikā bija iegūlusies dziļa skepse pret politiskām varām. turklāt karš un 
politisko varu cīņas latvijas zemi bija pārvērtušas par varmācības joslu, kuras 
“pārliecināšanas” prakses normā bija galēji agresīvi līdzekļi. tādēļ pastāvēja 
arī vēlme pēc varas, kas spētu ilgtermiņā nodrošināt mierlaiku drošību 
un labklājību. sapulcēs, partiju pārstāvju runās daudzi meklēja atbildi uz 
jautājumu: kāda būs nākotne ne tikai valstij, bet arī man un manai ģimenei? 
partiju oratoriem sapulcēs bija jārada pārliecība par to, ka satversmes sapulce, 
demokrātiskā iekārta, valsts vara spēs nodrošināt gaidīto drošību, labklājību 
un arī daudzās cilvēku dzīvesdarbības iespējas. sociāldemokrāts Fēlikss 
cielēns savās vēlāk tapušajās atmiņās par satversmes sapulces vēlēšanu laiku 
atzina: “Galvenais vēlēšanu aģitācijas līdzeklis bija runāts vārds tautas sapulcēs, kur 
uzstājās galvenā kārtā kandidāti. Tās martā un aprīlī notika daudzās Latvijas malās, 
ne tikai pilsētās, bet arī vistālākos lauku pagastos. Kopš 1905. gada rudens Latvijas 
lauki nebija pieredzējuši tik daudz un tik kupli apmeklētu tautas sapulču.”28 

abas lielākās partijas – latviešu zemnieku savienība un lsDsp – 
intensīvu tautas sapulču grafiku izveidoja jau februāra beigās un marta 
sākumā. piemēram, martā kurzemē notiekošajos lzs pasākumos uzstājās 
latvijas delegācijas parīzes miera konferencē pārstāvis J. seskis, pagaidu 
valdības vadītājs k. ulmanis, ārlietu ministrs z. a. meierovics, vidzemē un 
sēlijā – tautas padomes loceklis m. vītols, bet Jelgavā arī – tautas padomes 
priekšsēdētājs J. čakste.29 savukārt lsDsp sapulcēs pieteikto runātāju 
vidū bija a. veckalns, t. plūme, k. eliass, radziņš, r. lapsa, k. Deķēns, 
J. aberbergs, F. cielēns u.c. vienā dienā partija organizēja vairākas sapulces, 
kurās piedalījās deputātu amatu kandidāti un aģitatori. tās sākās jau agrā 
rītā, bet pēdējās notika vēlā pēcpusdienā, kad krēsloja. piemēram, 7. martā 
lsDsp dažādās vietās bija izziņojusi 12 tautas sapulces.30 sapulces rīkoja arī 
mazākās partijas, protams, atbilstīgi savām iespējām. salīdzinoši bieži pie 
vēlētājiem devās arī Darba partijas un Demokrātu savienības pārstāvji.

sapulču apmeklētāju skaitu noteica daudzi faktori, vispirms jau 
norises vieta (īpaši – tās iedzīvotāju skaits), sapulces norises laiks, cilvēku 
noskaņojums un viņu interese par valsts nākotni. tomēr izšķirošā pasākumu 
panākumu atslēga bija vietējās organizācijas lielums, prestižs, darbība un 
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prasme pulcēt kopā cilvēkus. piemēram, laikraksts “sociāldemokrāts” 
vēstīja, ka viena no lielākajām lsDsp rīkotajām sapulcēm bijusi Bauskā, – uz 
to bija sanākuši 800 cilvēku.31 Daudz apmeklētāju bija arī rīgā notiekošajiem 
pirmsvēlēšanu pasākumiem. 6. aprīlī rīgas latviešu biedrības namā sapulci 
rīkoja Bezpartejisko pilsoņu saraksta kandidāti. tajā uzstājās iekšlietu ministrs 
a. Bergs, izglītības ministrs k. kasparsons, rūpnieks J. taube un ārste 
z. cēsiniece. Biedrības nama zāle un galerijas, kā vēstīja laikraksts “Jaunākās 
ziņas”, bija pārpildītas. Daudzi netika ēkā iekšā, un liels skaits cilvēki palika 
uz ielas.32 Dažas dienas vēlāk laikraksts ziņās par rīgas notikumiem rakstīja: 
“Satversmes sapulces vēlēšanu aģitācijas sapulces vakar Rīgā noturēja Darba partija, 
Demokrātu savienība, sociāldemokrāti, bezpartejiskie, kristīgie un citi. Sapulces bija pa 
lielākai daļai labi apmeklētas.”33 turpat rīgas latviešu biedrības namā 15.aprīlī 
notika Demokrātu savienības sapulce. partijas laikraksts “republikas sargs” 
ziņo, ka zāle bijusi pārpildīta un aplausi ik pa laikam pārtraukuši v. zamuēla, 
J. akuratera un k. skalbes runas.34

presē bija lasāms arī par konfliktiem un politisko pretinieku sadursmēm 
vēlēšanu sapulcēs. piemēram, liepājā sociāldemokrāti izpelnījās pārmetumus 
par citu partiju rīkoto pasākumu traucēšanu. turklāt 11. aprīlī Olimpijas 
zālē vietējo neatkarīgo grupas sapulcē sociāldemokrāts a. rudevics piekāva 
sapulces vadītāju 75 gadus veco zeltiņu tālab, ka viņš bija slēdzis sapulci, 
pirms sociāldemokrāti bija teikuši savas runas. par notikuma tālāko gaitu 
“Jaunākās ziņas” rakstīja: “Asinīm notraipītam Zeltiņam izdevās izskriet no 
zāles, Rudevica piekritējiem kliedzot: “Sit to veci! Plūc viņam bārdu!” Rudevics kā 
triumfators nosaka savu runu.”35 

kampaņu ietvaros notika arī izklaidējoša satura pasākumi. rīgas nodaļa 
9. aprīlī organizēja partijas biedru un viesu vakaru ar J. liepiņa stāstījumu 
par apstākļiem Dienvidkrievijā un muzikālo daļu.36 sludinājumi laikrakstos 
liecina, ka izklaides pasākumu kampaņas ietvaros salīdzinoši bija maz, tie 
daudz plašāk jau tika lietoti pēc pāris gadiem notiekošajās saeimas vēlēšanās.

ar tautas sapulču norisi saistīti arī visdramatiskākie šās kampaņas noti-
kumi. 21. martā, ejot no sapulces, cēsīs nāvīgi tika ievainots sociāldemokrāts 
kārlis kurzemnieks, kurš vēlāk slimnīcā mira.37 aģitācijas braucienā 
16. aprīlī netālu no lubānas lielinieki uzbruka automašīnai, kurā uz kārtējo 
priekšvēlēšanu sapulci brauca k. ulmanis.38
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sapulces intensīvi tika rīkotas līdz pat pašām vēlēšanām, partiju starpā 
risinājās īsta priekšvēlēšanu sacensība, kurās tās izmantoja visus līdzekļus, 
tostarp savas ‘politiskās zvaigznes’. 16. aprīlī rīgas latviešu biedrības namā 
notika Bezpartejisko pilsoņu saraksta kandidātu rīkota sapulce, kurā uzstājās 
arī tautas padomes priekšsēdētājs Jānis čakste.39 par to I. kaijas dienas-
grāmatā lasāms: “Silta apmākusies pavasara diena. Vakar vakarā mūsu 11-ai listei 
vēl bij pēdējā sapulce Latviešu biedrības namā, bet šoreiz jau vairs nebij tik stāv-
grūdām pilns, jo cilvēki jau noguruši no visām sapulcēm, un viņi jau izšķīrušies.”40

Demokrātu savienības sapulcē, kas arī notika pašā vēlēšanu priekšvakarā, 
šīs partijas kandidāts kārlis skalbe, šķiet, apkopojot savus vērojumus un 
uzkrātās emocijas, valstī tobrīd notiekošo salīdzināja ar “Latvijas izpārdošanu 
partiju solījumos vēlēšanu cīņā un ieteica, ejot uz šo ūtrupi neaizmirst brīvo, 
neatkarīgo Latviju”.41

Fēlikss cielēns atmiņās rakstīja, ka vēlēšanu sapulču rekordists bija kārlis 
ulmanis, – vienā dienā viņš runāja trīs sapulcēs. pēc F. cielēna domām, otrā 
vieta piešķirama sociāldemokrātam andrejam veckalnam, kurš arī uzstājās 
divas, dažkārt pat trīs reizes dienā.42 tiekoties ar k. ulmani pēc pret viņu 
veiktā terorakta, laikraksta “Brīvā zeme” korespondents rakstīja, ka ministru 
prezidents priekšvēlēšanu braucienos pa vidzemi ir iededzis pavisam brūns 
un gluži aizsmacis.43

vēlēšanu sapulces uzskatāmas par šīs vēlēšanu kampaņas galvenajiem 
notikumiem. salīdzinājumā ar vēlākajām, kas notika saeimas vēlēšanu 
kampaņu ietvaros, satversmes sapulces vēlēšanu tautas sapulces bija 
pirmreizīgas vērtes notikumi, ko īpašus darīja arī politisko darbinieku, 
aģitatoru, kopienu līderu entuziasms un apziņa, ka vēlēšanām ir izšķiroša 
nozīme latvijas liktenī. rīkojot sapulces, nācās pārvarēt dažnedažādus 
šķēršļus, kas uz ilgu laiku daudziem politiķiem palika spilgtā atmiņā un 
vēlāk pārtapa romantikas piestrāvotās atcerēs. piemēram, sociāldemokrāte 
klāra kalniņa, pēc vairākiem gadu desmitiem atceroties savu priekšvēlēšanu 
aģitatores ikdienu, rakstīja: “Vēlēšanu sapulces notika ļoti daudz, sevišķi laukos. 
[..] runātājiem iznāca bieži vienā dienā uzstāties vairākās sapulcēs un braukt no 
viena pagasta uz otru, bet dažkārt staigāt arī kājām. Atceros, man bija reiz agrā 
rītā jāierodas Strenču stacijā, bet norunātais vedējs kaut kāda pārpratuma dēļ nebija 
ieradies. Nekā darīt, vajadzēja 20 kilometrus līdz norunātām mājām nocilpot kājām! 
Ceļš veda caur skaistu egļu mežu un pavasara rīts bija saulains un skaists, ka ar lielu 
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prieku ieelpoju pavasara smaržaino gaisu un skaistās dabas iedvesmota bez grūtībām 
sasniedzu nozīmēto nelielo Vidzemes mājiņu. Mājas saimnieces viesmīlīgi pacienāta, 
taču zināma noguruma pārvarēta, iemigu pāris stundas cietā miegā, lai atspirgtu un 
sakrātu spēkus abām pēcpusdienas sapulcēm. Otra sapulces vieta nebija tālu, un man 
vairs nebija arī kājām jāsasniedz. 

Vēlēšanu cīņa norisinājās ļoti spraigi un sekmīgi. Sevišķi laukos vēlēšanu sapulces 
bija ļoti labi apmeklētas, kaut gan visos pagastos nebija vēl noorganizētas partijas 
grupas, bet visur bija kāds partijas biedrs vai simpatizētājs – sakarnieks.”44

savukārt Ādolfa Bļodnieka atmiņas vēsta par satversmes sapulces 
vēlēšanu aģitācijas sapulču ikdienas atgadījumiem, kas viņam pašam izvērtās 
par labu politiskās kultūras mācībstundu. pieminot pieredzējušo politiķi 
sociāldemokrātu paulu kalniņu, Ā. Bļodnieks vēlāk stāstīja: “Bija Satversmes 
sapulces vēlēšanu laiks. Braucu arī es “gaismināt” lauku un mazpilsētas ļaudis. 
Partijas valsts dzīves sākumā nebija vēl “sarējušies” sapulcēs, un rakstos neizpaudās 
lielāki asumi. Biju ceļā uz Bausku, kad Meitenes stacijā ieraudzīju Dr. P. Kalniņa 
slaido stāvu tumšā samta apkakles mētelī un mīkstā platmalē. [..] Ka visiem mums 
viens gala mērķis, to dabūju zināt, kad “bānītis” čukstēdams apstājās pie kāda dīķa 
un rīkojās uzņemt ūdeni. Dzirdēju skaļu aicinājumu visiem vīriem nākt palīgā. 
Uzkāpis sliežu uzbēruma malā, ieraudzīju arī Dr. P. Kalniņu ar pavadoni. Apkvēpis 
puisis stīvēja no lokomotīves laukā garu “desu” un sauca: “Nu, vai neredziet, ka 
es viens nevaru!” Tik tiešam, ikvienam bija skaidrs, ka puisis viens nevar. Kamēr 
gudrojām, kur un kā palīdzēt, lai neaptraipītu drēbes, kāds pāris vīru jau staipīja 
šļūtenes galu. Puisis atelsies mūs noskatīja, tad ar pirkstu norādīja uz Dr. P. Kalniņu: 
“Jūs tāds spēka vīrs, ķerieties nu klāt!” – “Eu uhņem!” uzsauca Dr. P. Kalniņš, 
pagriezies pret mani: ‘Vai jums nav jākalpo cilvēcei un tautai?” metos arī talkā, 
un lokomotīvi padzirdinājām kā nākas, par ko tā pateicīgi iezviedzās un vilka mūs 
tālāk. Atbraucējus, Dr. P. Kalniņu un redaktoru E., sagaidīja, spriežot pēc sarkanās 
lentītes, partijas biedrs, paziņodams savai priekšniecībai, ka viss esot kārtībā. Turējos 
nomaļus, bet Dr. P. Kalniņš aicināja soļot kopā un iepazīstināja ar sagaidītāju. 
Padzirdis manu uzvārdu, tas piezīmēja: “Ak tad Jūs būsiet tas pilsoņu runātājs, nu, 
tad mēs jūs labi pašūposim!” Atzīstos, man nemaz nepatika, kad ieraudzīju soc.-
dem. “dūžus” dodamies uz to pašu pusi, kur bija paredzēts mans priekšlasījums. 
Kad nu vēl apdzirdēju, ka mūsu sapulces noliktas vienās telpās, tikai ar pāris stundu 
atstarpi, tad kļuvu pavisam domīgs. Klusumu pārtrauca Dr. P. Kalniņa jautājums 
biedram, vai nopietni esot domāts traucēt B.[ļodnieka] sapulci. Tad nāca pamācība, 
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ka sapulču traucēšana neesot demokrātisko brīvību cienīga, tādi neesot arī strādnieku 
cīņas ieroči u.t.t. Var sacīt, ka miermīlīgi noritēja sapulces, lai gan daļa soc.-dem. 
klausītāju palika, bet klusi izsekoja arī manai “vienkāršā” demokrāta runai.”45

savukārt sociāldemokrāta F. cielēna, kurš uzstājās daudzās vēlēšanu 
sapulcēs vidzemē un zemgalē, atmiņās lasāms par kādu konfliktu piesātinātu 
sapulci Galgauskā. šajā pagastā tobrīd vēl nepastāvēja lsDsp vietējā 
nodaļa, un sapulci organizēja skolotājs kopā ar kundzi. F. cielēns atzīst, ka 
priekšvēlēšanu pasākumi pārsvarā noritēja bez lieliem traucējumiem, bet 
tur notikumi pavērsās citādāk. “Kādi desmit aizsargi visādi mēģināja traucēt 
manu runu gan daudzbalsīgiem starpsaucieniem, gan bļāvieniem. Beidzot ar savu 
enerģisko ietekmi kaut kā nomierināju traucētājus un nobeidzu sapulci. Skolotājs, 
kas sapulci bija rīkojis, atvainodamies sacīja, ka viņš jau dienu pirms sapulces no 
kāda aizsarga esot dzirdējis, ka manu sapulci jaukšot, jo tāds rīkojums esot pienācis 
no centra. Naktī, ko pavadīju pie skolotāja, aizsargi skolas tuvumā vairakkārt šaudīja, 
acīmredzot, lai mani baidītu. Skolotāja kundze ļoti bažījās, kad tikai viņi nenošauj 
mani, braucot rīta pusē pa mežu uz staciju,” atminējās F. cielēns.46

vēlēšanu sapulču laikā daudzi latvijas iedzīvotāji pirmo reizi vaigā 
ieraudzīja valsts politiskos līderus, uzzināja par partijām un to mērķiem. 
Došanās uz tām pārtrauca viņu ikdienas darbu un rūpju rutīnu. sapulču laikā 
cilvēki ne tikai uzklausīja partiju aģitatorus, uzdeva jautājumus, pauda savu 
attieksmi, debatēja, savstarpēji apmainījās viedokļiem. tādējādi sapulces bija 
informācijas plūsmas nodrošinātājas, bet arī kā notikumi, kas pulcēja kopā 
cilvēkus, pārtapa autonomā debašu telpā, kur veidojās publiskais viedoklis 
par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. līdz ar to sapulces (īpaši laukos) bija 
nozīmīga tālaika publiskās sfēras daļa.47

propagandisti un aģitācijas materiāli

partiju vēlēšanu kampaņas organizēšanas un vēlētāju aģitācija gūlās uz 
vietējo organizāciju aktīvistu pleciem. lai darbs ritētu raitāk un efektīvāk, 
abas lielās partijas – lsDsp un lzs – speciāli apmācīja cilvēkus. tā, latviešu 
zemnieku savienība savu nodaļu pārstāvjiem propagandistu kursus 
centrālās valdes birojā rīgā rīkoja 15.–17. janvārī, vēlreiz – 10. un 11. februārī. 
trešie kursi notika 28. un 29. martā. martā beigās un aprīļa sākumā kursi 
tika organizēti arī liepājā, rūjienā, aizputē un vecgulbenē. to programma 
solīja sniegt informāciju par latvijas iekšpolitisko situāciju, ārpolitiku un 
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satversmes sapulces vēlēšanām.48 Februārī notikušajos kursos tika lasītas 
lekcijas – “partijas programma” (lektors a. Briedis), “latvijas starptautiskais 
stāvoklis” (Ā. klīve), “tautas padome un viņas darbība” (O. nonācs), 
“pagaidu valdība un viņas darbība”(e. Freivalds), “kā jāvēl satversmes 
sapulce” (a. kviesis), “politiskās partijas” (J. Ducens), “agrārjautājums” 
(H. celmiņš) un “Organizācijas jautājums” (J. vārsbergs).49 “Brīvā zeme” arī 
publicēja sludinājumus ar aicinājumu kļūt par partijas propagandistiem un 
solīja “labu algu”. 50 apmēram tajā pašā laikā propagandistu kursu nodar-
bības rīkoja arī lsDsp.

šīs partijas vēlēšanu kampaņas organizācija bija uzticēta tās centrālās 
komitejas sekretāram Bruno kalniņam, kuram tobrīd bija 20 gadi. savus 
pienākumus viņš paveica labi. F. cielēns raksta, ka B. kalniņu, vērtējot viņa 
veikumu, “toreiz visi Rīgā saukāja par apbrīnojamo jauno cilvēku”.51 B. kalniņš 
atmiņās atzīst, ka satversme sapulces “marta un aprīļa vēlēšanu cīņa bija ļoti 
spraiga” un tā norisinājās galvenokārt laukos, kur politikā ļoti ieinteresētas 
bija “plašās bezzemnieku masas, kas cīnījās par muižnieku zemes iegūšanu”. 
viņš arī atcerējās, ka vietām militāro iecirkņu komandanti nedeva atļauju 
sociāldemokrātu rīkotām vēlētāju sapulcēm un partijas grupas uz laukiem 
bija vēl vājas. neraugoties uz to, uzsver B. kalniņs, “sociāldemokrātu aģitācijai 
bija lieli panākumi”.52

partijas propagandista darbu ilustrē 1920. gada 6. aprīlī lzs izdotā 
vēlēšanu kampaņas organizēšanas instrukcija. tā paredzēja, ka vietējo nodaļu 
pārstāvjiem bija jāizplata partijas literatūra un aģitācijas materiāli, jārūpējas, 
lai plakāti atrastos vietās (piemēram, skolās, pagastu namos, dzirnavās, 
iebraucamās vietās), kur pulcējās cilvēki, lai tie tiktu ievēroti. viņu pienākumu 
lokā bija arī sarunas ar vēlētājiem, partijas programmas skaidrošana. 
Instrukcija noteica, ka pirmās vēlēšanu dienas vakarā propagandistiem bija 
jāapstaigā iecirknis, jāpārliecinās, vai visi viņam pazīstamie cilvēki ir bijuši 
vēlēt. pienākums bija arī nogādāt slimos, gados vecos partijas biedrus un 
atbalstītājus uz vēlēšanu iecirkni, ja viņi saviem spēkiem to nespēja izdarīt. 
vēlēšanu dienās bija jārīko arī aģitācijas gājieni un jāizvieto partijas lozungi. 
Instrukcijā bija arī piemetināts: “Vēlēšanu piedzīvojumi citās zemēs rāda, ka jo 
vairāk dara, jo labāki panākumi.”53

Drukātu aģitācijas materiālu satversmes sapulces vēlēšanu kampaņā 
bija salīdzinoši ļoti maz, jo, kā jau minēju, latvijā valdīja papīra deficīts, 
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to bija grūti iegādāties, un arī cena bija augsta. F. cielēns atmiņās atzīst, ka 
tolaik visas politiskās partijas bija nabadzīgas un tām nebija daudz līdzekļu 
aģitācijas materiālu iespiešanai. lsDsp tikai atļāvās 200 000 eksemplāros 
nodrukāt partijas vēlēšanu platformu.54 

visplašāko aģitācijas materiālu klāstu sagatavoja lzs. tika iespiests 
kandidātu saraksts, brošūras, uzsaukumi. tomēr visnozīmīgākie bija četri 
izdotie krāsainie plakāti. pirmais bija adresēts karavīriem un solīja viņiem 
zemi. arī zemniekus uzrunājošā plakātā tika solīta zeme jeb “savs kaktiņš, 
savs stūrītis zemes”. nākamais plakāts kritizēja sociāldemokrātus, rādot 
viņus kā sarkanu ziepju burbuļu pūtējus. atsevišķs plakāts uzrunāja sievieti, 
tajā bija atainota māte un saules staru vainagā ietverts mazulis, solot mātēm 
un bērniem saulainu dzīvi.55 šie četri plakāti bija visizteiksmīgākais vizuālās 
propagandas līdzeklis šajā kampaņā.

mazākās partijas arī bija nodrukājušas savas programmas, statūtus, 
uzsaukumus u.c. materiālus, tomēr tie pārsvarā bija vizuāli pieticīgi. šie 
materiāli bija formātā nelieli izdevumi jeb lapiņas sīkā drukā. taupot papīru, 
teksts bija cieši sablīvēts, arī virsrakstiem un lozungiem netika atvēlēti lieli 
burti.

Ja šie kopumā necilie aģitācijas materiāli paši par sevi nespēja pievērst 
daudzu potenciālo vēlētāju uzmanību, tad prasmīgu aģitatoru rokās tie varēja 
pārtapt par efektīvu instrumentu. programmās un uzsaukumos deklarēto 
viņi varēja izmantot kā argumentu pārliecināšanā.

Bijušā Pētera I pieminekļa pamatnes apkaime

par populārāko aģitācijas un publisku politisko debašu vietu satversmes 
sapulces vēlēšanu kampaņas laikā rīgā kļuva laukums ap ķeizara pētera I 
demontētā pieminekļa postamentu aleksandra bulvārī (tagad – Brīvības 
bulvāris). savukārt pati pieminekļa pamatne pārvērtās par propagandas 
materiālu stendu. partiju pārstāvji savā starpā cīkstējās, lai viņu materiāli 
uz tā būtu redzami, un centās uzlīmēt savus plakātus un lapiņas uz citas 
partijas aģitācijas izdevumiem. laikrakstā “Jaunākās ziņas” lasāms ironisks 
aicinājums: “Garāmgājēj, apstājies pie vecā Pētera granīta un noskaties, kā cīnās 
cilvēku vietā uzsaukumi un plakāti.”56 arī “Brīvā zeme”, aprakstot aģitācijas 
lapiņu lielo daudzumu rīgas ielās, uzsvēra to īpaši lielo koncentrāciju uz 
pētera I pieminekļa pamatnes. laikraksta korespondents zobojās, ka šī 
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vieta nebija tik ievērojama, kad cara piemineklis stāvēja savā vietā, kā tā ir 
tagad.57

apkaime ap tukšo pieminekļa pakāji pārtapa arī par publisko debašu 
vietu, kur gan agrāk pazīstami, gan sveši cilvēki apmainījās viedokļiem par 
politisko situāciju, vēlēšanām u.c. aktualitātēm. reizumis šīs debates bija arī 
kaislīgas. tur cilvēki, kas bija izdarījuši vienādas izvēles, varēja acumirklī 
tapt par draugiem vai domubiedriem, savukārt atšķirīgu viedokļu pārstāvji 
uzsākt vētrainas ielu politiskās cīņas. šī vieta rīgā savā formātā un saturā 
līdzinājās tai agrīnajai publiskajai sfērai, kas eiropā bija vērojama jau kopš 
18. gs. un kur tiešā sarunā un domu apmaiņā veidojās publiskais viedoklis 
un esošās kārtības kritika. arī nākamajās vēlēšanās – gan saeimas, gan 
domes – tukšais pieminekļa postaments pārtapa par vēlēšanu aģitācijas 
materiālu ekspozīcijas vietu un tā apkaimē mutuļoja politiskās kaislības.

Jāteic, ka arī citās – lielākās un mazākās – apdzīvotās vietās pastāvēja 
bijušā pētera I pieminekļa pakājei līdzīgas savējās publisko debašu telpas. 
tās atradās gan uz pilsētu un miestu galvenajām ielām, ceļu krustojumos, 
iecienītu tirgotavu un krogu apkaimē, arī pie afišu stabiem, pagastmājām, 
skolām vai to telpās. piemēram, arvīds nusbergs, tolaik cēsu reālskolas 
audzēknis, atminējās: “Sakarā ar Satversmes sapulces vēlēšanām pēc Lieldienu 
brīvdienām starpbrīžos sākās skaļi strīdi. Klasē apmēram puse bija sociāldemokrātu, 
puse Zemnieku savienības piekritēju. Sevišķi kaislības uzliesmoja, kad kādu nakti, 
atgriežoties mājā, bija nošauts sociāldemokrāts Kurzemnieks.”58 šādās un līdzīgās 
mini-publiskajās sfērās tapušais viedoklis arī noteica ne viena vien vēlētāja 
izvēli.

vēlētājas un kandidātes

vēlēšanas un to kampaņu īpatnu darīja tālaika demogrāfiskā situācija. 
pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas bija mainījušas iedzīvotāju skaitu un 
struktūru. mājās arī vēl nebija atgriezušies visi bēgļi un karavīri. statistika 
vēsta, ka 1920.gadā latvijā iedzīvotāju skaits bija sarucis līdz 1,6 miljoniem 
un pieaugusi disproporcija starp sievietēm un vīriešiem. uz 1000 vīriešiem 
bija 1211 sieviete.59 arī vēlētāju, tāpat kā iedzīvotāju vairākums bija sievietes. 
kopskaitā satversmes sapulces vēlēšanām bija reģistrēti vairāk nekā 800 000 
vēlētāju. piemēram, rīgā sievietes veidoja 64,2% no visiem reģistrētajiem 
vēlētājiem.60
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lai gan sievietes sociālais statuss un publiskais viedoklis par viņas vietu 
un lomu sabiedrībā kara gados bija ievērojami mainījies, tomēr aizspriedumi 
par sievietes spēju domāt politiski un pieņemt lēmumus bija spēcīgi.61 
politiskajām partijām bija ārkārtīgi svarīgi iegūt sieviešu balsis. tieši tādēļ 
milzu satraukumu radīja sieviešu kustības aktivitātes un sieviešu politiskas 
organizācijas veidošana 1920. gada sākumā. 22. februārī topošā latviešu 
sieviešu savienība 2. vidusskolā sasauca vispārēju sapulci, lai leģitimētu savu 
dibināšanu, publiskotu programmu un uzņemtu jaunus biedrus. I. kaija 
dienasgrāmatā rakstīja: “Sapulce bij labi apmeklēta, zāle gandrīz pilna, neskatoties 
uz to, ka mēs nebijām nekādu reklāmu taisījušas. Sievietes ar lielu uzmanību klausījās. 
Esot ļoti sajūsminātas bijušas. Kādas 50 biedres pierakstījās, vairāk nepaguva, 
nesagaidīja, jo nebija spalvu un tintes. Viscaur vēl manāma tāda kautrība, nedrošība, 
bet vispār sajūtama liela interese ..”62 

Gan pati sapulce un tās kuplais apmeklējums, gan latviešu sieviešu 
savienības pastāvēšana ārkārtīgi satrauca tālaika politiskās partijas. tās 
jaunajā organizācijā saskatīja konkurentu un baidījās no tās ietekmes sieviešu 
vidū. laikrakstā “sociāldemokrāts” tika publicēts nikns Friča mendera 
raksts “peļu un varžu karš”. autors uzsvēra, ka viņam nav un nevar būt 
nekādu iebildumu pret sieviešu pilsonisko organizāciju dibināšanos, bet gan 
“pret sievietes nostādīšanu pret vīrieti, ko kā politikas principu mēdz priekšgalā 
stādīt pilsoniskās feministes un “sufražistes” un viņu savienības. Var jau saprast, ka 
pilsoniskās feministes mēģinās atrast kādu interešu kopību starp visu šķiru sievietēm 
un saukt uz “vīriešu un sieviešu karu””. F. menders arī norādīja, ka pilsoniska 
sieviešu organizācija nekādā ziņā nav strādnieču un sociāldemokrāšu interešu 
pārstāve.63 Jānis akuraters “Jaunākajās ziņās” rakstīja, ka latviešu sieviešu 
savienības dibināšana dara viņu skumīgu, jo tā novērš sievietes no lieliem 
valstiskiem uzdevumiem un viņām piedāvā nodoties sociālajām, ģimenes, 
bērnu, saimnieciskajām u.tml. problēmām.64 

I. kaija februāra beigās savā dienasgrāmatā stāsta par tikšanos ar 
k. ulmani, kura izteikumos varējis manīt neapmierinātību ar jaundibināto 
sieviešu partiju. viņš esot vaicājis: “Vai tad nevarējušas iet kopā ar pastāvošām 
partijām? Tur taču esot sieviešu sekcijas, laikam baidījušās, ka nenomāc vīrieši? 
Teicu, ka tā jau ir, un mēs tā nevarētu arī uzturēt savu īpatnību, izvest dzīvē mūsu 
tiesības. Es pieprasīju sievietēm kādas desmit vietas. Viņš smejas – būšot par daudz.” 
I. kaija pieļāva, ka k. ulmanis baidījās, ka sieviešu savienība varētu atņemt 
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balsis zemnieku savienībai. Jānis čakste, kā dienasgrāmatā raksta I. kaija, 
apgalvojis, ka viņam nav iebildumu pret atsevišķu sieviešu sarakstu.65

6. un 7. martā turpat notika sieviešu kongress, kam bija jālemj arī par 
latviešu sieviešu savienības dalību satversmes sapulces vēlēšanās un par 
tās politisko platformu.66 kongress izvērtās par plašu un politiski kaislīgu 
pasākumu. tā galvenā ideja – “jaunajā Latvijā arī sievietei jādibina jauna dzīve”. 
kongresā izskanēja rakstnieces Ivandes kaijas, ārstes anastasijas čikstes, 
turkas, zelmas cēsinieces u.c. runas. tajās tika uzsvērts sieviešu tiesību 
jautājums, runāts par valsts iesaisti bērnu audzināšanā un izglītošanā. kon-
gresā apsprieda sievietes iespējas strādāt algotu darbu un saņemt atalgojumu, 
kas būtu vienāda vīrieša darba samaksai. tika norādīts, ka, sievietes iesaistot 
darba tirgū, iznīks arī prostitūcija. tāpat kongresā izskanējušās runas aicināja 
sievietes aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un rūpēties par izglītības un 
kultūras attīstību, tālab dibināmi sieviešu pulciņi un klubi ar ētikas, estētikas, 
pedagoģijas, kultūras un zinātnes nodaļām. kongresa dienaskārtībā bija arī 
satversmes sapulces vēlēšanas, tika nolemts, ka sieviešu savienībai ir jāveido 
savi kandidātu saraksti visos piecos vēlēšanu apgabalos. Izskanēja arī tajos 
iekļaujamo sieviešu vārdi. viņu vidū ārstes čikste, pelēce, turka, Graustiņa, 
valdmane, Balode, neiberga, cēsiniece, kā arī klaustiņa, Hermanoviča, 
circene, Olava, einberga, leimane, liepa, Olga tomsa, lasmane. Bet ārste 
Gauja, Ivande kaija un pilsētniece atteicās no kandidēšanas.67

satversmes sapulces vēlēšanu aicinājumā deklarēts: “Sieviešu savienība 
prasa vienādas politiskas un pilsoniskas tiesības ar vīrieti. Politiskā dzīvē ir sievietei 
balss tiesības. Bet vaj kāda sieviete ieņem valsts dzīvē kādu atbildīgu vietu? Vai kāda 
no politiskām partijām ir uzstādījusi sievieti savā kandidātu listē, ja nu ne pirmā, 
tad vismaz otrā vietā? Nē. Šīs dienas vīrietis ir tas pats vakardienas, un tas nevar 
pierast nostādīt sievieti sev blakus kā pilnvērtīgu darbinieci visās vietās – pie kādas 
politiskas partijas tas arī nepiederētu. Un kā stāv ar sievietes pilsoniskām tiesībām? 
Katram ir zināms, ka visur valda vecais likums, pēc kura sieviete visās lietās stāv 
zem vīrieša aizbildniecības. Sieviete ir nostādīta līdzās garā vājiem un nevar spert 
nevienu soli patstāvīgi tiesiskajā dzīvē. Lai ilgāk nebūtu jācieš šī netaisnība, lai 
likumu drīzāk grozītu – sūtat savas priekšstāves Satversmes sapulcē, kuras aizstāvētu 
sievietes pilsoniskās tiesības.”68 savā vēlēšanu programmā sieviešu savienība 
apņēmās panākt, ka latvijas likumi paredzētu mātes un bērnu aizsardzību 
un vientuļajām mātēm un ārlaulībā dzimušajiem būtu vienādas tiesības ar 
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pārējiem, kā arī to, lai sievietēm būtu vienādas tiesības laulības likumos, 
šķiršanās procesā un, stājoties laulībā, ārsta apliecība būtu jāiesniedz abām 
pusēm, ne tikai sievietēm. savienība iestājās arī par sievietes vienlīdzīgām 
tiesībām uz privātīpašumu, zemi, mantojumu, kā arī prasīja prostitūciju un 
alkoholismu apkarojošu likumu pieņemšanu. tā arī paziņoja, ka viennozīmīgi 
ir par demokrātisku latvijas republiku un “Satversmei jāizstrādā tāda, kas 
stiprina latvju tautas godu, spēku un vienību, kas dod tēvu zemei neatkarību uz 
āru un kārtību uz iekšu, kas aizsargā katra pilsoņa tiesības un brīvību un rada zemē 
labklājību, kas dod viesiem vienādas tiesības un atceļ visas priekšrocības, garantē 
personības neaizskaramību, preses un runas brīvību un atceļ nāves sodu”.69

latviešu sieviešu savienības darbība lika politiskajām partijām veltīt 
daudz lielāku vērību sieviešu jautājumiem, kā arī kampaņā iesaistīt 
aģitatores. tām sieviešu balsis bija ļoti svarīgas. 7. martā masu sapulci 
sasauca arī lsDsp rīgas organizācijas sieviešu sekcija. tajā uzstājās maija 
cielēna un klāra kalniņa. sapulces tēma – “sievietes, bezdarbs un satversmes 
sapulce”. arī vēlāk sociāldemokrāti atsevišķos pasākumos kopā pulcināja 
tikai sievietes. aktivizējās arī citu partiju sieviešu komisijas un grupas. Daļa 
partiju sievietēm adresēja īpašus aicinājumus un lozungus, tādējādi cenšoties 
publiski demonstrēt savu gādību tieši par sieviešu dzīvi. sieviešu – deputātu 
kandidātu – vārdi tika iekļauti sarakstos. lielu vērību sabiedrībā pazīstamu 
un cienītu sieviešu vārdu esībai savos sarakstos pievērsa Bezpartejiskie 
pilsoņi, lsDsp un latgales zemnieku partija.

presē ik pa laikam parādījās nievājoši izteikumi par sieviešu spējām 
politikā un jo sevišķi par latviešu sieviešu savienību. tā tika pozicionēta kā 
dīvaina, nopietnai politiskai dzīvei un prātīgu lēmumu pieņemšanai nederīga 
parādība. latviešu prese uzcītīgi diskreditēja sieviešu politiskās organizācijas 
un politiskās līdztiesības ideju, tai tika piešķirts negatīvs diskurss.70 latviešu 
sieviešu savienība, kas savas kandidātes izvirzīja tikai rīgas vēlēšanu 
apgabalā, guva 436 balsis. tas bija niecīgs rezultāts, un latviešu sieviešu 
savienība netika pārstāvēta satversmes sapulcē. tradicionālās dzīveskārtības 
normatīvs un dzimumu lomu dalījums lēmumu pieņemšanas institūcijās 
svinēja absolūtu uzvaru. Deputātu mandātus no citu politisko partiju 
sarakstiem ieguva aspazija, klāra kalniņa, Berta vesmane (lsDsp), valerija 
seile, apolonija laurinoviča (latgales zemnieku partija) un zelma cēsiniece 
(Bezpartejisko pilsoņu saraksts).71
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neveiksmīgais boikots

latvijas komunistiskā partija (lkp) izsludināja satversmes sapulces 
boikotu. ar šo lēmumu tā 1920.gada martā iepazīstināja arī komunistiskās 
internacionāles izpildkomiteju, skaidrojot, ka latvijā plosās “asiņains terors” 
un tādēļ komunistiskās partijas kandidātus nav iespējams virzīt.72 lkp līderu 
vidū pastāvēja atšķirīgas attieksmes pret komunistu dalību satversmes 
sapulces vēlēšanās. tā, pēteris stučka esot bijis par dalību vēlēšanās, bet 
ievēlēto deputātu uzdevums būtu satversmes sapulces “salaušana no 
iekšienes”.73

lkp centrālā komiteja 1920.gada martā 15 000 eksemplāru iespieda 
skrejlapu “nost satversmes sapulci!”, kurā aicināja boikotēt vēlēšanas. tajā 
tika piedāvāti lozungi: “Nost Satversmes sapulci! Lai dzīvo vispasaules revolūcija! 
Lai dzīvo Latvijas Strādnieku padomju kongress! Lai dzīvo komunisms!”74 skrejlapu 
ar tādu pašu nosaukumu 5000 eksemplāru laida klajā arī partijas liepājas 
komiteja. tur lasāms: “Trieksim pie joda savus izsūcējus ar visu viņu liekulīgo 
Satversmes sapulci! Tad uzvara būs mūsu!”75

komunistu veiktā aģitācija un izplatītās lapiņas neguva rezonansi. lkp 
sevi bija pilnībā diskreditējusi ar kultivēto vardarbību un antihumānismu 
1919. gadā, kad tās pārvaldē nonāca daļa latvijas. laikraksts “Brīvā 
zeme” kādā numurā ziņoja, ka lielinieku lapiņas ar aicinājumu nedoties uz 
vēlēšanām izplatītas Jelgavā. tur klīstot baumas gan par gaidāmo sacelšanos, 
gan par vācu karaspēka ierašanos, kuras, domājams, arī ir izplatījuši 
lielinieki.76 saikavas apkaimē dažkārt notika komunistu uzbrukumi vēlēšanu 
kartiņu iznēsātājiem.77 lapiņu izplatīšana tika fiksēta arī citviet. protams, ka 
komunistu veiktie pasākumi vismaz uz laiku (kaut īsu brīdi) destabilizēja 
situāciju, atgādināja par neseno viņu varas gadu, kas vienos radīja bailes un 
šausmas, bet citos – cerības par komunistu varas atgriešanos. sociāldemokrāts 
F. menders savās piezīmēs ierakstīja novēroto: “Pēc padomju varas bankrota 
visu skati pievērsās demokrātijas iestādēm. Boikota arī gandrīz tikpat kā nemanīja, 
ja neskaita atsevišķas niecīgas grupiņas, kas negāja pie vēlēšanām!” 78 viņa partijas 
biedrs F. cielēns atzina, ka “latviešu komunistiem šīs vēlēšanas bija smags 
trieciens”.79

lkp izsludinātais boikots, par kuru bija lietas kursā satversmes vēlēšanu 
dalībnieki, vien lika tiem izturēties atbildīgāk pret šā nozīmīgā pasākuma 
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organizāciju un aģitāciju. tādēļ ikvienas partijas lozungos tika iekļauts 
aicinājums doties vēlēt, jo dalība vēlēšanās bija balsošana pret komunistisko 
partiju un lielinieku varu. tādējādi šis boikots pārtapa pretmetā – vēlēšanu 
aktivitātes veicinošā faktorā.

vēlēšanu priekšvakars un diena

partijas ar vēlētāju pārliecināšanu nodarbojās līdz pat pēdējam brīdim, 
turklāt aizvien vien sparīgāk. par tālaika gaisotni “Jaunākās ziņas” vēstīja: 
“Rīga palikuse pavisam nemierīga un nervoza. Tas nav plaukstošo pumpuru un 
siltās saules iespaids, – kas zūd par pavasari domās! Pat jaunība aizmirsuse, ka 
tuvojas ziedu laiks. Visus pārņēmis politiskais vēlēšanu drudzis, un tas pielipis pat 
skolas puikām, kuriem gan nav vēlēšanu tiesību, bet kas jau vingrinājās aģitācijas 
vešanā un otra pārspēšanā.”80 Dienu pirms vēlēšanām pa rīgu braukājam bija 
redzami pat tanki ar Bezpartejisko karavīru saraksta numuru 13.81 

tomēr citiem vērotājiem šķita, ka satversmes sapulces vēlēšanu kampaņa 
tomēr bija pārāk pieticīga. Humorists l. šanteklērs ironizēja: “Daži sensāciju 
cienītāji vīlušies savās cerībās. Viņi bija gaidījuši lieliskus reklāmu karnevālus pēc 
ārzemju parauga. Bija gaidījuši lieliskus plakātus, kas apklāj veselus namus, kora 
dziesmas no baloniem, kas dzied attiecīgām partijām reklāmu himnas, un vēl citus 
brīnumus. “Latvieši pārāk lēna tauta,” viņi spriež. “Ak, kungs, kur daudz laba 
papīra iztērēts,” – nopūšas prātīgs vecītis, aplūkodams ar reklāmām nolipināto 
Pētera pieminekļa pjedestālu.”82

arī pēdējā naktī parādījās jauni uzsaukumi, tie pat tika zīmēti ar košām 
krāsām uz trotuāriem. laikraksts “latvijas kareivis” par vēlēšanu dienas rītu 
rakstīja: “Rīgas ielas apžilbušas no saules. Viņas vēl vairāk apžilbina aģitācijas plakāti 
ar dažādiem numuriem.” ar tiem aplīmētas sētas, namu sienas, pētera I pieminekļa 
pamats, trotuāri un arī jumti, bet uz raiņa bulvāra trotuāra salīmētas 
11. saraksta aģitācijas lapiņas. citviet uz trotuāra pa nakti ar sarkanu krāsu 
uzrakstīti aicinājumi: “Balsojiet par nr. 11” vai: “Balsojiet par nr 3”. uz ielām 
redzami arī zēni, kuri izplata partiju uzsaukumus un kandidātu sarakstus, 
kā arī izkliedz kādas partijas “ekstratelegrammas”. pastaigājas arī kāds vīrs 
ar nr. 3 uz muguras. vērmaņparkā dzirdamas skaļas debates par to, kura 
izvēle ir pareizākā.83 laikraksta “Brīvā zeme” korespondents apbrīnoja 
ielu trotuārus, ko klāja dažādi uzsaukumi. un sāka žēlot pilsētas sētniekus, 
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kuriem tas būs jānovāc, ja līdz pirmdienai nelīs lietus un visu nenoskalos. 
korespondents arī apcerēja, ka rakstīto ar krītu varēs viegli nomazgāt, bet – kā 
sētnieki notīrīs ar sarkano krāsu rakstītos lozungus?84

laikraksti gavilēja, ka vēlēšanas notiek un cilvēki lielā skaitā dodas uz 
iecirkņiem nodot savu balsi par vienu vai otru partiju un vienlaikus netieši – 
par demokrātisku latvijas valsti. vienīgais starpgadījums konstatēts saikavā, 
kur apbruņoti nepazīstami cilvēki ieradušies pagasta namā un iznīcinājuši 
vēlētāju saraksts. par vainīgajiem uzskata “lielinieciskus elementus”.85

lielākajās pilsētas nekādi nepatīkami notikumi netika novēroti. piemēram, 
laikraksts “Jaunākās ziņas” vēstīja, ka rīgā vēlēšanas norit “bez traucējumiem 
un starpgadījumiem” un ka pirmajā dienā aktivitāte bija lielāka nekā otrajā.86 
arī “latvijas sargs” uzsvēra, ka rīgā vēlēšanas notiek ļoti priekšzīmīgi, kā arī 
atzina – daudzi mazākumtautību pārstāvji – poļi, ebreji, krievi – apzinīgi balso 
par 11.sarakstu, lai viņu balsis neietu zudumā. Bet laikraksta pārmetumus 
izpelnījās dažu latviešu “verdziska līšana un klanīšanās”. proti, atsevišķas 
latviešu kalpones, “lai izpatiktu saviem vācu kungiem, ir balsojušas par 1. listi 
[vācu partiju sarakstu]”. “Jaunākās ziņas” vērtēja, ka tā ir tautas ciešanu un 
kritušo karavīru piemiņas zaimošana.87

latviešu laikrakstu apbrīnu (gan ar ironijas, gan skaudības piedevu) 
izpelnījās vāciešu mobilizēšanās un disciplīna savu partiju saraksta atbalstam. 
rīgā uz vēlēšanām ieradās gados ļoti veci vācieši, tāpat arī slimie. tiem, kuri 
nevarēja ierasties pašu spēkiem, tika atvesti, dažkārt pat atnesti.88 arī Jelgavā 
vācieši, rakstīja “Jaunākās ziņas”, ņēma no slimnīcām ārā visus slimos un 
veda uz vēlēšanu ierikņiem.89

Balsošana turpinājās arī otrajā dienā. “Jaunākās ziņas” vēstīja, ka svētdien 
agrais pavasaris un jaukais laiks daudzus rīdziniekus rosināja “atstāt putek-
ļaino pilsētu un pavadīt dažas stundas jūrmalas skaidrajā gaisā”. turklāt lapu koki 
jau zaļoja un krūmi gatavojās ziedēšanai. ar atpūtniekiem bija pārpildīti gan 
vilcieni, gan tvaikoņi, tie nespēja uzņemt visus brauktgribētājus.90 

satversmes sapulces vēlēšanas risinājās ļoti sekmīgi.91 tajās piedalījās 
84,88% valsts pilsoņu. tas bijā ļoti labs iedzīvotāju aktivitātes rādītājs. 
vislielāko atbalstu vēlēšanas bija guvušas Dobeles apriņķa kalnciema pagastā 
(99,11%), bet viszemāko – Daugavpils apriņķa kreslavas pagastā (53,32%). 
rīgā vēlēšanās piedalījās 84,11% no visiem vēlētājiem.92
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satversmes sapulces sastāvs93

 politiskā partija/organizācija  Iegūtās deputātu vietas
lsDsp          57
latviešu zemnieku savienība     26
latgales zemnieku partija     17
vācu partijas        6
Demokrātu savienība       6
Darba partija        6
latgales kristīgo zemnieku savienība     6
Bezpartejisko pilsoņu grupa      6
ebreju bloks        5
krievu pilsoņu grupa       4
kristīgā nacionālā partija      3
Bezzemnieku agrārā savienība      3
Bezpartejiskie bezzemnieki      2
ceire cion (cionas jaunekļi)      1
latgales ļaužu partija       1
apvienotās poļu partijas      1
kopā        150

vēsturnieks aivars stranga rezumē, ka jau šīs pirmās vēlēšanas 
“demonstrēja, ka panākumus vieglāk gūt lielām, labi organizētām partijām 
ar savu presi, vietējo organizāciju tīklu, partijas birokrātiju.”94 ar vēlēšanu 
rezultātiem kopumā bija apmierinātas abas lielās sāncenses – lzp un lsDsp. 
pesimistisks par latvijas politiku pēc vēlēšanām bija demokrātu pārstāvis 
k. skalbe. “Jaunākajās ziņās” publicētajās “mazajās piezīmēs” viņš uzsvēra, 
ka balsošanas rezultāti liecina – tauta akceptējusi zemnieku savienības 
politiku un arī turpmāk vara būs tās rokās. centriskas vērtības, atzīst 
k. skalbe, pašreiz nav pieprasītas. tālab viņš ironizēja: “Mums, rakstniekiem, 
atliksies tikai aprakstīt Zemnieku savienības ministru gara stāvokli, banketus un 
soarejas, citēt tostus un rakstīt garus intervi. Jo, acīmredzot, tauta uz mūsu domām 
nav gribējusi klausīties. Politiskās partijas mūsu zemē ir vēl par agru. Tautā vēl 
trūkst politiskās domāšanas. Viņai ir tikai šķiras nojauta.”95

1920. gada satversmes sapulces vēlēšanas latvijas demokrātijas pieredzē 
allaž būs unikāls notikums – gan ar savu pirmreizību un politisko nozīmi, gan 
arī vēlēšanu kampaņas rīkošanas specifiku un propagandas lietojumā gūto 
pieredzi. tā bija pirmā politiķu komunikācijas ar vēlētājiem mācībstunda un 
arī pilsoņu pirmā sapratne par demokrātiju, par politiku un savu līdzdalību 
tajā.
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wahlkampagne der verfassungsgebenden 

versammlung lettlands. 
über den informationsfluss und die besonderheiten

 
Im vorliegenden Beitrag wird die Wahlkampagne der verfassungsgeben-

den versammlung lettlands beschrieben, wobei die größte aufmerksamkeit 
dem Informationsfluss und den Besonderheiten der Wahlkampagne 
bewidmet werden. Die Grundlage der Forschungsarbeit bildet das von dem 
politologen a. simon erarbeitete modell für die analyse von Wahlkampag-
nen. etliche teile dieses modells sind schon in der früheren Forschungs-
arbeit – veröffentlicht im Heft nr. 1 der zeitschrift „latvijas arhīvi“ 2008 
– analysiert worden.

Während der Wahlkampagne der verfassungsgebenden versammlung 
im märz und april 1920 fiel es den politischen parteien lettlands schwer, 
einen ständigen Informationsfluss über die aktuellen ereignisse zu sichern, 
weil nach dem krieg die für das friedliche leben üblichen kanäle für die 
Weiterleitung der Informationen noch nicht wiederhergestellt waren. Die 
wichtigsten Instrumente für die Bildung der öffentlichen meinung waren 
volksversammlungen und die tätigkeit der parteiagitatoren. Während der 
Wahlkampagne entstanden und funktionierten zahlreiche kleine öffentliche 
sphären, die derjenigen frühen öffentlichen sphäre ähnlich waren, die in 
europa bereits im 18. Jahrhundert entstanden war. Durch direkte Gespräche 
und meinungsaustausch wurde damals in „kaffeehäusern“, salons, klubs u. 
ä. die öffentliche meinung gebildet und die bestehende Ordnung kritisiert. 
eine relativ kleinere rolle hatte bei der Bildung der öffentlichen meinung 
während der Wahlkampagne der verfassungsgebenden versammlung die 
presse und die gedruckten agitationsmaterialien. 

Schlüsselwörter: Wahlkampagne der verfassungsgebenden versammlung, 
parteipresse, zeitungen, volksversammlungen, agitationsmaterialien.
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