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Priekšvārds...

1920.gada februārī noslēdzās brīvības cīņas un sākās jauns posms –

Latvijas brīvvalsts laiks.

Jebkuras valsts pastāvēšanā svarīgs aspekts ir valstiskā apziņa, 

kuru sāka veidot arī izveidotajā Latvijas valstī.

1920.gadā aprīlī notika vispārējās Satversmes sapulces 

vēlēšanas, kurās piedalījās 85% balsstiesīgo pilsoņu. Satversmes 

sapulces galvenais uzdevums bija izstrādāt valsts pamatlikumu –

Satversmi jeb konstitūciju. Līdztekus tika izstrādāti daudzi citi 

svarīgi likumi (par valsts simboliem, agrārais likums u.c.)
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Priekšvārds...

1922.gada 15.februārī, kad tika pieņemta Satversme tika organizētas 

Saeimas vēlēšanas (uz 3 gadiem). Lai iekļūtu Saeimā, partijām bija jāpārvar 

tikai 2,5% barjera. Tas kalpoja par iemeslu partijiskai sadrumstalotībai valstī.

No politiskām partijām (1.Saeimā) veiksmīgāka bija Latvijas 

sociāldemokrātiskā strādnieku partija – LSDSP, bet 2.Saeimā 

popularitāti guva Latviešu zemnieku savienība (LZS).

Latvijas politikā neiztika bez populisma un 

politiskā ekstrēmisma, kas bija ieplūdināts

no Padomju Savienības. Pēc kara tiesas 

lēmuma 1921.gadā diviem latviešu 

komunistiem tika piespriests un izpildīts 

nāves sods.
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Latvijas Republikas neatkarības gados valsts iestādes lielu uzmanību 

veltīja tautas izglītošanai. Apmēram 15 % no visiem valsts ienākumiem 

izlietoja izglītības vajadzībām. Tas bija daudz, jo Eiropas valstīs caurmērā 

izglītībai izlietoja ap 12 %. 

Saskaņā ar Tautas padomes 1919. gada 8. decembra likumu tika ieviesta 

obligātā izglītība.

Latvijas Republikā 20 gados uzcēla 373 jaunas un pārbūvēja 587 skolu 

ēkas. Auga skolotāju skaits, arī skolēnu skaits pēc statistikas datiem bija 

viens no lielākajiem Eiropā.

Izglītība...

Pirmskola  (7. – 8. mūža gads)

Pamatskola  (9. – 14. mūža gads)

Papildskola – ģimnāzija vai arodapmācības iestāde
(15. – 16. mūža gads)



Page  7

Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 

1919. gada 20. augustā, taču studiju 

darbs uzsākts 1921. gada 12. oktobrī. 

Jaundibinātajai Mākslas akadēmijai bija 

milzīga loma latviešu profesionālās 

mākslas izveidē par patstāvīgu, 

neatkarīgu un specifiski latvisku 

mākslu.

Mākslas akadēmija...

Latvijas Mākslas akadēmijas 

dibinātājs un pirmais rektors 

Vilhelms Purvītis 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=exkgFJgOBxXFFM&tbnid=aLVRorSyg9gPfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://foto.delfi.lv/picture/1085954/&ei=1ApIUvyRCOLa4ASN74CQAg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFOv85NI7csTb4Z3GxX6PLg3aEl-w&ust=1380539442560400
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=exkgFJgOBxXFFM&tbnid=aLVRorSyg9gPfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://foto.delfi.lv/picture/1085954/&ei=1ApIUvyRCOLa4ASN74CQAg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFOv85NI7csTb4Z3GxX6PLg3aEl-w&ust=1380539442560400
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7HGTwrXyxrAN8M&tbnid=XHtnLjlav_q89M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.latvijasmaksla.lv/darbi/1087&ei=JwtIUv7iN6qK4ASS4IGwDQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFOv85NI7csTb4Z3GxX6PLg3aEl-w&ust=1380539442560400
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7HGTwrXyxrAN8M&tbnid=XHtnLjlav_q89M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.latvijasmaksla.lv/darbi/1087&ei=JwtIUv7iN6qK4ASS4IGwDQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFOv85NI7csTb4Z3GxX6PLg3aEl-w&ust=1380539442560400
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Savulaik Latvijas Konservatorija, tagad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija, dibināta 1919. gada 20. augustā. Tās pirmais rektors bija 

izcilais latviešu komponists Jāzeps Vītols.

Augstskola tika dibināta kā klasiska tipa mūzikas mācību iestāde, par 

paraugu ņemot Sanktpēterburgas konservatoriju.

Latvijas Konservatorija...

Latvijas Konservatorija, tagad Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Jāzeps Vītols
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1919. gada 28.septembrī - laikā, kad vēl norisa nacionālās 

atbrīvošanās cīņas, bijušajā Rīgas Politehniskā institūta ēkā svinīgi 

tika atklāta Latvijas Augstskola (kopš 1922./23. m. g. - Latvijas 

Universitāte). 

Latvijas Universitāte 1919...
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1939 3.jūlijā atklāj, Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, kurā ir 

divas fakultātes: Lauksaimniecības un Mežsaimniecības.

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija 1939...

Jelgavas pils 1939.gadā

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wQ9R3_H_uLLYnM&tbnid=FGLKZqskQ5g3uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prmail.lv/2012/02/ekonomikas-ministrs-daniels-pavluts-llu.html&ei=EQ1IUp6zOsWK4wS66oDYBQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNF_ijKg7GVkbHflPKEOr5SIfs_4Rg&ust=1380540008434938
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wQ9R3_H_uLLYnM&tbnid=FGLKZqskQ5g3uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prmail.lv/2012/02/ekonomikas-ministrs-daniels-pavluts-llu.html&ei=EQ1IUp6zOsWK4wS66oDYBQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNF_ijKg7GVkbHflPKEOr5SIfs_4Rg&ust=1380540008434938
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Latvijas skolās 1935. gadā tika iedibināta

akcija «Draudzīgais aicinājums». Tās laikā

katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu

un dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus,

ziedot līdzekļus skolu fondiem.

«Draudzīgo aicinājumu» uzsācis bijušais

Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā

vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai

grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras

savas skolas.

Kopš 1994. gadā šī tradīcija ir atjaunota.

“Draudzīgā aicinājuma” ietekmē skolām

uzdāvināja vairāk nekā 800 000 latu, 1.7

miljonus grāmatu, 4500 gleznu un

reprodukciju, simtiem radioaparātu un

daudz citu mācību līdzekļu.

“Draudzīgā aicinājuma” 

medaļa



Page  12

Sākumā nācās izstrādāt latvisku zinātnes terminoloģiju. Sevišķu

uzplaukumu piedzīvoja latviešu valodas un folkloras pētniecība, tautas

vēstures un kultūras apzināšana.

Ievērojami pētījumi tika veikti dabas un tehniskajās zinātnēs. Augusts

Kirhenšteins izdarīja svarīgus atklājumus mikrobioloģijā, Gustavs

Vanags organiskajā ķīmijā. Plaša praktiska nozīme bija Paula Stradiņa

panākumiem medicīnā un Paula Lejiņa pētījumiem lauksaimniecībā.

Akadēmiķis Pauls Stradiņš dibinājis pirmo onkoloģijas 

slimnīcu, asins pārliešanas staciju, ķirurgu skolu, vadījis 

slimnīcas un pats operējis,  apmācījis vairāku paaudžu labākos 

ārstus, savācis materiālu trešajam lielākajam medicīnas 

muzejam pasaulē

Augusts 

Kirhenšteins

Pauls Lejiņš

Zinātne...
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Zinātnes, kultūras un mākslas attīstību sekmēja 1920.g. nodibinātais

Kultūras fonds. Tā ienākumus veidoja 3% piemaksas pie alkoholisko

dzērienu un tabakas izstrādājumu cenām. Šī fonda līdzekļi tika

izmantoti pieminekļu celtniecībai, zinātnisku rakstu iespiešanai,

Latvijas senatnes pētīšanai, zinātnieku ārzemju komandējumiem un

pētījumu veikšanai. Tas deva milzīgu atbalstu zinātnei.

Kultūras fonds...
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1920. gadā Rainis un Aspazija, kaismīgi sagaidīti un sveikti, atgriezās Latvijā. 

Kā sociāldemokrātu kandidātu Raini (un Aspaziju) ievēlēja Satversmes sapulcē 

(1920) un Saeimā (1922, 1925, 1926). Rainis bija Dailes teātra līdzdibinātājs (1920) 

un pirmais direktors, Nacionālā teātra direktors (1921-25), izglītības ministrs 

(1927).

Sagaidīšana Latvijā 1920

Vasarnīca Majoros Raiņa kapa piemineklis

Rainis & Aspazija...
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A.Čaku uzskata par pirmo īsto 

urbānistu (pilsētas dzejnieku) 

latviešu literatūrā. Čaks bija 

pirmais, kurš atļāvās pilsētu 

poetizēt; vēl vairāk- pilsēta 

Čakam bija pasaules centrs, 

būtībā - vienīgā iedomājamā 

esamības forma. 

Čaks...
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Neretas “Riekstiņi” 

Jāņa Jaunsudrabiņa 

memoriālais muzejs

Psiholoģiskās prozas lielmeistars. Plašu popularitāti ieguva ar 

garstāstu “Vēja ziedi”.

Viņa “Baltā grāmata” (1914 -1921) – viena no gaišākajām un 

poētiskākajām bērnības atmiņu grāmatām latviešu literatūrā.

J. Jaunsudrabiņš ...

http://www.vietas.lv/objekts/jana_jaunsudrabina_memorialais_muzejs/
http://www.vietas.lv/objekts/jana_jaunsudrabina_memorialais_muzejs/
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T.Munkēvica. Skulptūrā attēloti novadnieka Pāvila 

Rozīša romāna "Valmieras puikas" literārie 

prototipi.

Pāvils Rozītis...
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Skats no lugas “Princese 

Gundega un karalis Brusubārda” 

emigrācijas latviešu iestudējumā.

Anna Brigadere...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/ce/DSCF0798-Chain-Breakers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/ce/DSCF0798-Chain-Breakers.png
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30tajos gados pats populārākais prozaists, bet Guntis Berelis 

viņa daiļradi šodien novērtē tā: “Lāča romāni – tā ir mehāniskās 

prozas klasika.”
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Skrīverus lasītāji pazīst kā 

Andreja Upīša “Zaļo zemi”

Andrejs Upītis...
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Neatkarības gados izveidojās daudzi jauni grāmatu apgādi. Izdoto grāmatu 

daudzuma ziņā uz 100 000 iedzīvotājiem Latvija ieņēma otro vietu Eiropā 

uzreiz aiz Dānijas. Lielāko izdevniecību vidū redzamu vietu ieņēma Anša 

Gulbja apgāds ar visdažādākās literatūras klāstu. Ar 1927.g. A.

Gulbja apgādā sāka iznākt Latviešu konversācijas vārdnīca. 

Grāmatrūpniecības akciju sabiedrības “Valters un Rapa” iznāca 

daiļliteratūra, mācību grāmatas un nopietni zinātniski darbi. 

Helmāra Rudzīša apgāds “Grāmatu draugs” specializējās lētu grāmatu 

izdošanā, kas būtu pieejamas katram lasītājam. Šajā apgādā iznāca 

daudzu rakstnieku kopotie raksti. Dārgas grāmatas ar augstvērtīgu 

māksliniecisku apdari izdeva Miķeļa Goppera apgāds “Zelta ābele”. 

Grāmatniecība...



Page  22

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919. gada 29. augustā. 

Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu 

zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862 – 1945). 

Viens no LNB pamatuzdevumiem ir nacionālās literatūras krājuma 

veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības 

nodrošināšana.

Latvijas nacionālā bibliotēka 1919...

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mQGBGMsrLA7-PM&tbnid=zw10xW50yYMdPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.b20.lv/2007/09/26/kapec-es-atbalstu-lnb-jaunas-ekas-celtniecibu/&ei=6xFIUoHNLqT04QS37oBw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGu19plykN05tU1eGzSeP4UX0JtOA&ust=1380541062365315
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mQGBGMsrLA7-PM&tbnid=zw10xW50yYMdPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.b20.lv/2007/09/26/kapec-es-atbalstu-lnb-jaunas-ekas-celtniecibu/&ei=6xFIUoHNLqT04QS37oBw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGu19plykN05tU1eGzSeP4UX0JtOA&ust=1380541062365315
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1919. gada 23. septembrī tiek izdots Izglītības ministra Jāņa Akuratera 

rīkojums par Nacionālo teātri kā valsts teātri. 30. novembrī Latvijas 

Nacionālais teātris aicina visus uz sezonas atklāšanu. 

Latvijas Nacionālais teātris sākas ar R. Blaumaņa “Ugunī”.

Izrāde "Ugunī"

Arhitekts A. Reinbergs 

(1860.-1908.) uzcēla II 

pilsētas (krievu) teātra 

ēku (tagad Nacionālais 

teātris, 1900.-1902, g.).

Nozīmīgāko vietu ieņēma Nacionālais teātris. 

Tas godā turēja agrāko gadu tradīcijas. 

Latvijas Nacionālais teātris 1919...
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Dailes teātris tika atklāts 1920. gada 19. novembrī ar Raiņa „Induļa 

un Ārijas” izrādi.

Teātra vadību uzņēmās Eduards Smiļģis, aktieru ansambļa 

meistarības izkopšanai un vienota stila veidošanai jau no paša 

sākuma tika ieviesta, t.s., konsulārā sistēma, piesaistot teātrim 

spēcīgus teātra mākslas un glezniecības, plastikas-ritmikas 

konsultantus, kamersaspēļu vadītāju, mūzikas un izrunas 

konsultantus.

Dailes teātris 1920 ...
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Mūziķiem neatkarīgajā Latvijā bija savs centrs – Latvijas konservatorija. 
To daudzus gadus vadīja jau agrāk pazīstamais komponists Jāzeps 

Vītols. 

Latviešu komponistu mūzika sakņojās tautas atstātajā mantojumā. 
Emilis Melngailis daudz laika veltīja, apceļodams Latvijas novadus un 

vākdams tautas melodijas.

Jāzeps Vītols

Mūzika ...
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Viens no iecienītākajiem atpūtas veidiem bija kinoteātru apmeklēšana. 1925. 

gadā Rīgas kinoteātrus apmeklēja vairāk nekā trīs miljoni apmeklētāju. 1936. 

gadā Latvijas galvaspilsētā darbojās 43 kinoteātri. Arī citās pilsētās bija 

iespējams regulāri noskatīties kinofilmas.

Latvijā pirmās kinofilmas bija bez skaņas, bet ar 1933. gadu radās iespēja 

veidot skaņu filmas. 

No “mēmajām” filmām skatītāju ievērību izpelnījās “Lāčplēsis”. 

LĀČPLĒSIS (1930). Režisors Aleksandrs Rusteiķis, 

Spīdolas lomā Lilita Bērziņa

Pēteris Lūcis Oskara lomā filmā 

“Zvejnieka dēls”

Kino ...
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Latvijas brīvvalsts gados tēlniecībā tapa divi grandiozi projekti, un abu autors 

ir tēlnieks Kārlis Zāle. Šie projekti ir Brāļu kapi un Brīvības piemineklis. 

Kārlis Zāle. Ludolfa Liberta gleznotais 

portrets

Māte Latvija. Brāļu kapu 

centrālais tēls

Brīvības piemineklis

K.Zāle ...



Page  28

Latvija

Važu rāvēji Vaidelotis >

Lāčplēsis

Brīvības piemineklis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/3/39/DSCF0804-Latvija.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/3/39/DSCF0804-Latvija.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/7/7c/DSCF0808-Lacplesis.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/7/7c/DSCF0808-Lacplesis.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/ce/DSCF0798-Chain-Breakers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/ce/DSCF0798-Chain-Breakers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/5/50/DSCF0801-Vaidelotis.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/5/50/DSCF0801-Vaidelotis.png
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Tēvijas sargi

Ģimene

Darbs

Gara darbinieki

Brīvības piemineklis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/f/f9/DSCF0805-pc-Work.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/f/f9/DSCF0805-pc-Work.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/c1/DSCF0802-Guards.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/c/c1/DSCF0802-Guards.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/8/8e/DSCF0799-Gimene.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/8/8e/DSCF0799-Gimene.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/5/5e/DSCF0784-Scholars.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/5/5e/DSCF0784-Scholars.png
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1905.gads

Cīņa pret bermontiešiem uz 

Dzelzs tilta

Brīvības piemineklis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/a/a4/DSCF0807-pc-1905.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/a/a4/DSCF0807-pc-1905.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/2/2b/DSCF0800-pc-Dzelzs-Tilts.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/2/2b/DSCF0800-pc-Dzelzs-Tilts.png
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Strēlnieki

Latvju tauta  - dziedātāja

Brīvības piemineklis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/2/2a/DSCF0785-pc-Strelnieki.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/2/2a/DSCF0785-pc-Strelnieki.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/0/0c/DSCF0795-pc-Singers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/0/0c/DSCF0795-pc-Singers.png


Page  32

Ansambļa telpa sadalīta trīs galvenajās daļās: ieejas daļā ar vārtiem 

un liepu gatvi (sievišķības simbols), vidusdaļā ar simt ozolu birzi 

(vīrišķības simbols) un paaugstinātas terases un svētās uguns altāri 

(nedziestošās piemiņas simbols) un, visbeidzot, lejas daļā ar akmens 

sienu ieskautu kapulauku un sērojošās Mātes Latvijas tēlu.

Brāļu kapu ansamblis 
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Lietišķa, racionāla arhitektūra, kuru Latvijā 
sauca par “jaunās lietišķības” stilu. Raksturīgs 

izvērsts kubisku būvmasu kārtojums, plakani jumti, 
plaši iestiklojumi un kompozīcijas horizontalitāte.

Funkcionālisms parasti izmantoja tehniskas 
novitātes - dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 

jauna tipa būvmateriālus u.c.

Funkcionālisms

Neoeklektisms bija historisma paveids, 
romantizēti retrospektīva, pārsvarā uz klasisko formu 

interpretāciju balstīta arhitektūra. Visvairāk 
sastopams liela mēroga sabiedrisko ēku arhitektūrā.

Tendences arhitektūrā... 

Neoeklektisms



Page  34

Agrārā reforma...

Līdz Pirmajam pasaules karam 60% no visas zemes platībām Latvijas

teritorijā veidoja muižu lielsaimniecības, kuras piederēja vāciešiem,

bet Latgalē - galvenokārt bijušo poļu muižnieku dzimtām.

Latviešu izcelsmes zemniekiem – vecsaimniekiem – piederēja 39%,

Latvijas zemes un lielākā daļa bija bezzemnieki.

Agrārās reformas pamatā bija zemes lietošanas sistēmas

pārveidošana. Pēc Likuma par agrārreformu pieņemšanas 1920.gada

16.septembrī un Valsts zemes fonda izveidošanas zeme tika

sadalīta Latvijas pilsoņiem, dodot priekšrocības Latvijas Atbrīvošanas

kara dalībniekiem - viņiem vajadzēja maksāt pusi no zemes cenas.
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Agrārā reforma...

Agrāro reformu īstenoja vairākos paņēmienos

1. posmā tika izveidots Valsts zemes fonds, kurš saskaņā ar likumu 

pārņēma savā īpašumā:

- valsts muižas, domēņu īpašumus un mežus;

- privātās muižas, baznīcu muižas, dižciltīgo korporāciju īpašumus un 

Vidzemes pilsētu īpašumus.

Bijušie privāto muižu īpašnieki, ja tie bija fiziskas personas, varēja 

paturēt muižas centru ar 50 ha neatsavināmās zemes, 

samaksājot muižu hipotēku parādus. Muižnieki, kas bija 

sadarbojušies ar Rīdigeru fon der Golcu un Pāvelu Bermontu-

Avalovu, šīs tiesības zaudēja. 

Vācu muižnieki ar šādu lēmumu bija ļoti neapmierināti un Tautu 

Savienībā iesniedza sūdzību par Latvijas valsti, prasot atlīdzību par 

zemi 1200 milj. zelta franku. Tautu Savienība šo prasību noraidīja.



Page  36

Agrārā reforma...

Valsts zemes fondā pavisam nonāca 3397 tūkst. ha zemes

(t.sk., 1233 tūkst. ha lauksaimniecībā derīgas zemes, 1657 tūkst. 

ha mežu un 507 tūkst. ha lauksaimniecībā nederīgas zemes).

No Valsts zemes fonda 52% palika valsts īpašumā (meži un 

lauksaimniecībā neizmantojamā zeme) pārējā agrārās reformas 

gaitā tika sadalīta bezzemniekiem un sīkzemniekiem.

Kara invalīdi zemi saņēma bez maksas. Pārējiem jaunajiem 

saimniekiem jeb jaunsaimniekiem bija jāmaksā Ls 10-20 par 

hektāru. Jaunsaimniecību vidējā platība bija ~22 ha. Pret šādu 

agrāro reformu protestēja vācu muižnieki, taču Tautu Savienība 

viņu prasību noraidīja.
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Agrārā reforma...

Agrārās reformas gaitā Latgalē sādžu šņorzemes 

tika sadalītas viensētās, likvidēja arī dažādos 

zemes lietošanas ierobežojumus.
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Agrārā reforma...

Ar zemes reformu nebija apmierināti arī poļu muižnieki Latgalē. Pēc 

ilgām sarunām 1929.gadā tika noslēgts līgums ar Poliju un 

Latvijas valdība poļu muižniekiem izmaksāja Ls 5 milj. 

kompensāciju.

Agrārā reforma tika pabeigta 1937.gadā un pilnīgi izmainīja 

Latvijas iedzīvotāju sociālo struktūru. Reformas gaitā tika 

izveidotas 54128 jaunas zemnieku saimniecības (928 757 ha 

kopplatībā), no tām 6,5% - 10 ha, 22,9% - līdz 15 ha, 57,3% - līdz 

22 ha, 13,3% - > 22 ha. 

Veiksmīgas valsts kredītpolitikas un pašaizliedzīga darba dēļ 

savās saimniecībās pieauga lauksaimniecības produktivitāte, kā 

arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. 30. gadu sākumā 

valsts sevi pilnīgi apgādāja ar graudiem un varēja tos arī 

eksportēt.
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Valsts apvērsums...

Galvenokārt apvērsuma pamatā bija:

1. latviešu neapmierinātība ar Lielās ekonomiskās krīzes sekām;

2. vājās demokrātiskās tradīcijas;

3. politiskais radikālisms;

4. autoritārisma idejas un izplatība Eiropā;

5. politiskās un personiskās ambīcijas.

Līdz 1934.g. 15. maija valsts apvērsumam Latvijā legāli darbojās 

vairāk kā 100 politisko organizāciju. Savas partijas bija 

arī etniskajām minoritātēm (ebrejiem, poļiem, vāciešiem, 

krieviem).
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Valsts apvērsums...

Valsts apvērsums notika Latvijā 1934.g. naktī no 15. uz 16. 

maiju Kārļa Ulmaņa vadībā. Tika apturēta Satversmes darbība, 

atlaista Saeima, slēgtas visas politiskās partijas un 16 preses 

izdevumi. Apvērsuma dienā valstī tika izsludināts kara stāvoklis

uz 6 mēnešiem (tomēr šo termiņu arvien pagarināja un oficiāli 

kara stāvokli atcēla tikai 1938.gada februārī).
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Valsts apvērsums...

1934.gada 18.maijā ar valdības deklarāciju (parakstījis 

K.Ulmanis, J.Balodis un citi valdības locekļi) tika pasludināts, 

ka „Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas izvešanai 

izpilda Ministru kabinets, sākot ar 1934.g. 15. maija plkst. 2”. 

Valsts prezidents Alberts Kviesis palika amatā līdz termiņa 

beigām, pēc tam 1936.gada 11.aprīlī K. Ulmanis pats sevi 

iecēla par Valsts prezidentu un turpmāk sāka saukties 

par Valsts un Ministru prezidentu.
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Valsts apvērsums...

K.Ulmaņa apvērsuma gaitas apraksts: 

„Pulksten astoņos vakarā 

beidzās Saeimas sēde. Vienos naktī 

nelielas armijas un aizsargu vienības 

ieņēma pastu, telefonu, radiostaciju un 

dažas citas ēkas. Policija aizturēja 

dažus desmitus cilvēku, galvenokārt 

opozīcijas deputātus, tas ir 

sociāldemokrātus, dažus 

pērkoņkrustiešus un vēl dažas citas 

personas. Arī viss pārējais notika 

saskaņā ar plānu, un 16. maijā 6 no rīta 

radio pavēstīja par apvērsumu visai 

Latvijai. Rīta laikraksti to pašu 

apstiprināja drukātā veidā.”
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Autoritārisms Latvijā...

Latvijā tika izveidota autoritāra diktatūra. Pilsoņi zaudēja 

preses un vārda brīvību. Visa vara koncentrējās vadoņa

rokās, uzplauka personības kults. 

Tomēr iedzīvotāju vairākums valsts apvērsumu uzņēma bez 

satraukuma, jo bija zudusi ticība Saeimas spējai risināt 

sabiedrībai aktuālos jautājumus.

Kad K.Ulmanis pārņēma varu, tautsaimniecība dziļāko krīzi jau 

bija pārdzīvojusi un sākās rūpniecības augšupeja. 

Tika pārkārtota arī valsts administratīvā pārvalde, izveidots, tā 

sauktais, profesiju parlaments jeb kameras – ieceltu 

amatpersonu jeb profesiju parlaments ar mērķi 

palielināt valsts monopolu un valsts a/s lomu un mazināt 

ārzemju kapitāla nozīmi. 
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Autoritārisms Latvijā...



Page  45

Autoritārisms Latvijā...
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Fragments no Ulmaņa runa presei 1935...
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Izmaiņas pārvaldē...

1935.gadā nodibināja Latvijas kredītbanku, kuras uzdevums bija 

Latvijas finanšu sistēmas atveseļošana. 

Laikā no 1935. līdz 1938. gadam izveidoja 6 kameras: 

lauksaimniecības, amatniecības, tirdzniecības un rūpniecības, 

darba rakstu un mākslas un Profesiju kameru.

Kameras tika pakļautas attiecīgās nozares ministram, kurš uz 3 

gadiem iecēla kameras vadību un kameras locekļus (1/3 

locekļu katru gadu nomainīja). 

Kameras piedalījās Valsts Ekonomikas padomē un Valsts Kultūras 

padomē, kur tām bija ierobežotas padomdevēja tiesības. 

Faktiski kameru izveidošana bija neizdevies eksperiments 

aizvietot tautas pārstāvniecību ar ieceltām amatpersonām, kaut 

arī ekonomikā ziņā dažas kameras darbojās sekmīgi. 
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Autoritārisms Latvijā...

K.Ulmanis veicināja valsts monopola, valsts akciju sabiedrību 

un valsts autonomo uzņēmumu veidošanos un attīstību. 

Līdz ar tautsaimniecības augšupeju cēlās arī iedzīvotāju dzīves 

līmenis. Tāpēc tautas atmiņā K.Ulmaņa režīms saglabājies kā 

"labie laiki”. Turklāt autoritārā diktatūra Latvijā nebija saistīta 

ar nopietnām represijām (netika izpildīts neviens nāvessods). 

Politisko ieslodzīto skaits bija neliels (1933 - 793 cilvēki; 1939 

- 116; 1940 - 260 politisko ieslodzīto). Tomēr pamazām 

pieauga iedzīvotāju neapmierinātība ar valstī valdošo 

autoritārismu un personības kultu.
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Rūpniecība līdz apvērsumam...

Latvijas Republikā rūpnieciskā ražošana faktiski bija jāveido no 

jauna. Arī jaunie ekonomiskie apstākļi prasīja cita tipa 

rūpniecību, tādu, kas nodrošinātu vietējā patēriņa vajadzības. 

Latvija iekšējā tirgū patērēja ~ 80% saražotās rūpniecības 

produkcijas. Valdība veicināja mazo un vidējo uzņēmumu 

attīstību, piešķirot tiem kredītus. 

Metālapstrādes un ķīmiskās rūpniecības nozares, kam bija liela 

nozīme pirmskara rūpniecībā, iepriekšējā apjomā netika 

atjaunotas, jo prasīja lielus kapitālieguldījumus. Vietējam 

patēriņam un eksportam ražošanu strauji palielināja 

mežrūpniecības, kokapstrādes un papīra ražošanas 

rūpniecības nozare.
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Rūpniecība līdz apvērsumam...

1923.gadā kokapstrādes nozarē, kas Latvijā ieņēma 1. vietu, bija 

nodarbināti ~ 20% no visiem strādniekiem. Latvija eksportēja 

papīru, finieri, zāģmateriālus, sērkociņus, gumijas izstrādājumus 

u.c. ražojumus. 

Laikā no 1920. līdz 1929.gada rūpniecības 

ražojumu vērtība pieauga ~ 4 reizes. 

Sekmīgo attīstību pārtrauca pasaules 

ekonomiskā krīze, kas sākās 20.gadu 

beigās. 30.gadu sākumā tā skāra arī 

Latviju – ražošana sašaurinājās, dažos 

uzņēmumos to vispār pārtrauca.
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Rūpniecība līdz apvērsumam...

Elektrotehniskā fabrika (VEF, dib. 1919.g.) kļuva par vadošo 

nozares uzņēmumu Baltijā. Tur ražoja telefona aparātus 

(1938.g. - 4,8 tūkst.), radiouztvērējus (1938.g. - 32 tūkst.), 

telefona centrāles, aviācijas saplāksni, elektroenerģijas 

skaitītājus, gludekļus, putekļu sūcējus, no 1937.g. arī tolaik 

pasaulē mazāko un tehniski augstvērtīgo fotoaparātu "Minox", 

kas ieguva starptautisku atzinību. 



Page  53

Rūpniecība līdz apvērsumam...

Liepājā darbojās 2 lieli uzņēmumi: mašīnbūves un kuģu remonta 

rūpnīca "Tosmare" un Liepājas drāšu fabrika, kuros tika 

nodarbināti vairāk nekā 1 tūkst. strādnieku.

Attīstījās lauksaimniecības mašīnbūve. Latvijā ražoja kartupeļu 

rokamās mašīnas, sējmašīnas, pļaujmašīnas, kuļmašīnas 

("Imanta", "Tērauds", "Stars") u.c. lauksaimniecības tehniku un 

darbarīkus. Darbu sāka arī trīs modernas cukurfabrikas -

Jelgavā (dib. 1926), Krustpilī (dib. 1932) un Liepājā (dib. 1933). 

Konditorejas izstrādājumus ražoja gk. a/s "Laima", "V. Ķuze" un 

"L.W. Goegginger".

Rūpniecības uzņēmumu skaits pieauga no 1,4 tūkst. 1920.g. līdz 

~ 6 tūkst. 30. gadu beigās, bet tie kļuva mazāki (uzņēmumu bija 

7 reizes vairāk nekā 1910.g.). Rūpniecībā nodarbināto skaits 

sasniedza pirmskara līmeni.
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Latvijas lats un tirdzniecība...

Latvijas ekonomisko izaugsmi 

veicināja arī 1927.gadā 

noslēgtais tirdzniecības 

līgums ar PSRS.

1922.gadā tika ieviesta nacionālā 

valūta – Latvijas lats, viens 

lats tika pielīdzināts 0,29 

gramiem tīra zelta. 
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Minoritātes Latvijā...

Latvijas valsts dibināšanas laikā apmēram 25% iedzīvotāju bija 

nelatvieši jeb nacionālās un etniskās minoritātes, kam tika piešķirta 

plaša kultūrautonomija.

Etniskās minoritātes bija politiski pārstāvētas Latvijas Tautas 

padomē (18 cilv.), Satversmes sapulcē (17 cilv.) un Saeimā (1. 

Saeimā - 16; 2. Saeimā - 17; 3. Saeimā - 19; 4. Saeimā - 17 cilv.). 

Latvijā darbojās daudzas minoritāšu biedrības, bibliotēkas, teātri un 

skolas. 
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Minoritātes Latvijā...
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Minoritātes Latvijā...

Saskaņā ar 1919.gada 8.decembra izglītības likumu valsts un 

pašvaldības iestādēm tika uzdots atvērt un uzturēt katrai 

minoritātei tik daudz skolu, cik vajadzīgs viņu bērnu 

izglītošanai.

Apstākļi izmainījās pēc valsts apvērsuma, kad minoritāšu 

tiesības tika ierobežotas un visiem līdzekļiem tika veicināta 

mācīšanās latviešu skolās. 

Tomēr 1936.gadā regulāri iznāca 7 laikraksti vācu valodā, 4 -

krievu, 2 ebreju un 1 laikraksts lietuviešu valodā.
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Igaunija 20. – 30. gados...

Jau 1918.gada 24.februārī Igaunija tika pasludināta par 

neatkarīgu valsti.

1919.gada beigās visa Igaunijas teritorija bija atbrīvota no 

Sarkanās armijas un vāciešiem. Līdzīgi, kā Latvijā, Igaunija 

(1920.gada februārī) noslēdza miera līgumu ar padomju 

Krieviju, tauta vēlēja Satversmes sapulci un valsts (Igaunijas 

Brīvvalsts) tika pasludināta par demokrātisku.

Igaunijas parlamentam jeb Valsts domei piederēja lēmējvara, 

kura pārraudzīja Igaunijas valdību.

Līdzīga situācija ar parlamentāro un partiju darbu veidojās 

Igaunijā. Laikā no 1921. līdz 1931.gadam nomainījās 11 

valdības, kas tā laika igauņiem nebija pieņemami.
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Igaunija 20. – 30. gados...

Ekonomiskā krīze pasaulē tikai pasliktināja situāciju. Plašu 

popularitāti tautā 30.gadu sākumā ieguva Atbrīvošanās kara 

veterānu Centrālā savienība jeb vapsi (saīsinājums igauņu 

val. – atbrīvošanās kara veterāns).

Vapsi propagandēja nacionālismu, antiliberālismu, noliedza 

demokrātiju un politisko plurālismu.

Plurālisms – iespēja dažādiem sabiedrības slāņiem un grupām 

paust un īstenot savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses 

politikā, valsts pārvaldībā, kultūrā un citās jomās.

Izmantojot situāciju, vapsi provocēja sadursmi ar sociālistiem, kā 

rezultātā valstī tika izsludināts kara stāvoklis, ierobežota 

politiskā darbība. Visas tautas balsošanā tika pieņemtā jaunā 

konstitūcija, kas paredzēja, ka Igaunija kļūst par 

prezidentālu valsti.
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Igaunija 20. – 30. gados...

1934.gadā 12.martā pagaidu valdības vadītājs Konstantins Pets

(1874-1956) un atvaļinātais ģenerālis Johans Laidoners (1884-

1953) veica valsts apvērsumu.

Valstī ieviesa cenzūru, izsludināja kara stāvokli, politisko partiju 

darbība bija aizliegta, aktīvi strādāja propaganda un igaunizācija.

Saskaņā ar 1936.gada pieņemto pēc skaita trešo konstitūciju, valsts 

prezidents bija tautu vēlēts, tika izveidots divpalātu parlaments un 

ar ierobežotu varu. Apakšpalātu jeb Valsts domi vēlēja tauta, bet 

augšpalātu jeb valsts padomi iecēla profesionālās organizācijas 

un prezidents.



Page  65

Igaunija 20. – 30. gados...

Igaunijā tika īstenota agrārā reforma (20.gados radās ap 

56000 jaunsaimniecību), lauksaimniecība kļuva par 

saimniecības galveno nozari.

Rūpniecība nebija tik ļoti izpostīta pēc Pirmā pasaules kara, 

sāka veicināt tās modernizāciju. K.Petsa autoritārā valdība 

kopš 1934.gada aktīvi iejaucās saimnieciskā dzīvē, piekopa 

ekonomisko centralizāciju un protekcionismu.

Protekcionisms – augstu muitas nodevu vai stingru importa 

kvotu politika, ar ko valdība ierobežo tādu preču 

importēšanu no ārzemēm, kuras varētu konkurēt ar 

iekšzemes ražojumiem.

30.gadu beigās sākās straujā Igaunijas rūpniecības attīstība –

strādājošo skaits sasniedza pirmskara līmeni. Igaunija no 

agrārās valstis sāka veidoties par industriālu valsti.
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Lietuva 20. – 30. gados...

1920.gadā Lietuva pēc bruņotā konflikta ar poļiem zaudēja 

Viļņas pilsētu un Viļņas apgabalu, par valsts pagaidu 

galvaspilsētu kļuva Kauņa.

1920.gada ievēlētā Satversmes sapulce līdz 1922.gadam 

izstrādāja un pieņēma Lietuvas konstitūciju, kas bija līdzīga 

Latvijas gadījumam.

Tauta vēlēja parlamentu – Seimu, valsts prezidentam nebija 

plašu pilnvaru, un valsts bija demokrātiska.

Tomēr Seims nespēja produktīvi strādāt, un lietuviešiem zuda 

ticība uz demokrātijas spējām. Valstī darbojās vairākas 

partijas.

1926.gadā pie varas nāk centriskie Tautas sociālisti jeb ļudininki

un Kristīgie demokrāti, kuri vēlējās veicināt 

demokratizāciju un mazināt katoļu baznīcas ietekmi.
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Lietuva 20. – 30. gados...

Sabiedrības neapmierinātību izmantoja bijušais Lietuvas prezidents 

(1919) Antans Smetona (1874-1944) un bijušais 

premjerministrs, profesors Augustīns Voldemars (1883-1942) 

un 1926.gada 17.decembrī veica valsts apvērsumu.

Seims tika atlaists, prezidentam (K.Griņs) bija mājas arests, par 

valsts galvu kļuva A.Smetona un līdzīgi, kā Igaunijā un Latvijā, 

tika ieviests autoritārais režīms un tam raksturīgās izpausmes. 

Valstī darbojās viena partija, formāli pastāvēja Seims, un 

Smetonam tika piešķirs tautas vadoņa tituls.

Smetona režīms neguva viennozīmīgu atbalstu sabiedrībā, 

piemēram, Dienvidlietuvā notika vairāki zemnieku nemieri. Bet 

A.Voldemārs ar laiku nostājās opozīcijā un vēlāk tika arestēts.
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Lietuva 20. – 30. gados...

Būtiskākais politiskais jautājums bija Lietuvas robežu jautājums, 

jo tas bija nenoteikts un neskaidrs.

1923.gadā lietuviešu bruņotās vienības sagrāba Mēmeles jeb 

Klaipēdas apgabalu, kuru kontrolēja Francija. Vēlāk 

starptautiski lietuvieši pierāda Klaipēdas piederību Lietuvai un 

patur to sev.

Nedaudz mērenāk nekā Latvijā, Lietuvā arī tika īstenota agrārā 

reforma, izveidojās ap 45000 jaunsaimniecību. Lietuva bija 

izteikti agrārā valsts.

Attīstījās eksports (lins, graudi, piena produkti, zosis u.c.), tomēr 

dzīves līmenis Lietuvas laukos atpalika no Latvijas un 

Igaunijas, arī rūpniecība attīstījās salīdzinoši lēnāk.
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Baltijas valstu attiecības...

Visām Baltijas valstīm ir visai līdzīga atkarības atgūšanas, 

autoritārisma un neatkarības zaudēšana vēsture. Tomēr Baltijas 

valstis īsti nerūpēja lielvarām.

Francijas premjerministrs Žoržs Klemanso (1841-1929): „Mums nav 

pienākums atzīt mazās tautas, ļausim tām vārīties un, kad tās 

būs gatavas, tad atzīsim!”.

Situācija mainījās pēc miera līguma noslēgšanas ar Padomju 

Krieviju 1920.gadā, jo pēc tam 1921.gadā 26.janvārī

Lielbritānija, Francija, Itālija, Japāna u.c. atzina Baltijas valstu 

de iure un septembrī uzņēma Baltijas valstis Tautu Savienībā. 

Lielākais izaicinājums Baltijas valstu vienotībai bija robežu 

noteikšanas jautājums, īpaši Latvijas – Lietuvas gadījumā 

(Valka, Ainaži, Roņu salas). Jautājumu atrisināšanā tika 

pieaicināta angļu šķīrējkomiteja.
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Baltijas valstis 1920. – 1940. gadā...
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Baltijas valstu attiecības...

Latvija Lietuvai iemainīja Palangu pret pusi Aknīstes pagasta Sēlijā 

un nelielu gabala Burnavas pagasta, savukārt Lietuva atļāva 

Latvijai izmantot Mažeiķu dzelzceļa mezglu satiksmei starp 

Rīgu un Liepāju.

Latvijas 

valsts 

robeža 

1938.gadā
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Baltijas valstu attiecības...

1920.gada augustā Bulduros pulcējās Polijas, Somijas, Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas valstu pārstāvji, lai runātu par militāri 

politisko valstu savienību – Baltijas Antanti. Ar laiku tomēr 

neizdevās nodibināt šādu savienību.

1934.gada 12.septembrī Baltijas valstis noslēdza Baltijas 

Antantes līgumu, un tālākā tuvināšanās nenotika. 

1938.gadā Baltijas valstis pasludināja sevi par neitrālām.
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Baltijas valstu attiecības...
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Nobeigumā...

Veiksmi 
ieskaites darbā!


