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Klāvs Siliņš “Latviešu tautas Vadoņa, Valsts un Ministru prezidenta
Dr. Kārļa Ulmaņa cilts un radu raksti”





2013. gadā izdotā grāmata –
Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un muzeju 
– Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja, Latvijas Kara muzeja, 
(piedaloties Rakstniecības un 
mūzikas, Latvenergo, Cēsu, 
Madonas, Valmieras, Liepājas 
muzejiem) sadarbības rezultāts. 
Projekta vadība – Valsts Kanceleja.



Kas vajadzīgs, lai mēs reiz būtu brīva tauta?

Un tad sapratīs daudzi to – kā vienīgo glābiņu: mums 

vajadzīga neatkarīga Latvija.

Bet vai mēs pie tās tiksim? Jā! Tikai ar vienu 

noteikumu. Ja mums būs griba uz valsti.

Bez gribas uz valsti neviens mums valsti nedos.

Jānis Akuraters
1919. gada janvārī
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Pirmās protokolētās Pagaidu valdības

sēdes protokola melnraksts. 

Rakstījis D. Rudzītis. 

1918. gada 26. novembris
LVVA

















Ministru prezidenta K. Ulmaņa runa 1918. gada 18. novembrī.

Apzinoties šā soļa svarīgumu un nozīmi, kad Latvijas Tautas Padome mani 
ieceļ par Latvijas izpildošās varas vadītāju, es ņemu sev drošību tai 
vienprātībā, kura izteicas šai aicinājumā; tāpēc neturēju par iespējamu 
atteikties. Pagaidu Valdības uzdevums būs Latvijas valsts izbūve un 
nostiprināšana uz ārieni un iekšieni. Valsts jānostiprina uz ārieni, lai tā stāvētu 
spēcīga un apvienota, labās attiecībās ar tāliem un tuviem kaimiņiem. Iekšējā 
pārvaldīšanas darbā stāv daudz uzdevumi priekšā; bez kavēšanās jāizved 
zemē demokrātiskas reformas. Visus uzdevumus tagad neattēlošu sīkumos; 
minēšu tikai svarīgākos un neatliekamos. Mūsu priekšā atrodas grūti 
atrisināmais pārtikas jautājums; viņa nokārtošanai valdība izlietos visus 
spēkus un līdzekļus, un var cerēt, ka izdosies šo darbu veikt, ja visi pilsoņi uz 
laukiem, tāpat kā pilsētās, nāks valdībai talkā. 



Otrais uzdevums — nokārtot agrāro jautājumu. Vispārīgi valdības sociālās 
reformas un sociālā likumdošana būs plašas un dziļas, lai nodrošinātu 
darba ļaužu tiesības un stāvokli. Valdība arī apzinās savu pienākumu gādāt 
par to, lai visi gūstekņi varētu atgriezties mājās un ātri atrastu darbu un 
maizi. Neatliekami jāsper stingri soļi, lai nolīdzinātu visus asumus un 
grūtības, kuras savienotas ar šo ārkārtējo pārejas laikmetu. Bez minētiem 
jautājumiem valdībai stāv citi uzdevumi priekšā, kas savienoti ar Latvijas 
valsts izbūvi un nostiprināšanu. Lai veiktu šo darbu, vajadzīga visas tautas 
jo plaša un sirsnīga pretimnākšana, kā arī viņas ticība, ka patiesi tagad 
ejam pretī savu ilgu un vēlēšanu piepildīšanai. 



Grūtums lai neatbaida. Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas

tautas spēku, izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam. Šai

brīdī atcerēsimies, ka ilgiem gadiem daudzi mūsu tautas locekļi lolojuši šo mūsu

cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti strādājuši priekš viņas un nesuši domu par

brīvo Latviju savās sirdīs. Ar pateicību mums jāpiemin tie, kas centušies turēt

tautas garu možu šai virzienā un nesuši brīvai Latvijai vislielāko upuri — savu

dzīvību. Ja strādās ciešā kopībā, tad nav šaubu, ka rosīgs darbs aizvedīs pie

mērķa. Izdosies dziedēt brūces, ko karš sitis. Tagad, kad esam brīvi un vairs

negaidām no augšas vai ārienes pabalstu un palīdzību, paši veidosim savu dzīvi.

Uzplauks atkal lauksaimniecība, mūsu rūpniecība un tirdzniecība, atjaunosies

dzīvība visā mūsu dzimtenē vēl spilgtāk kā agrāk un pārspēs visu, kas līdz šim

mums bijis. Pie šī darba varēs ņemt dalību visi Latvijas pilsoņi un varēs baudīt

labumus, kas saistīti ar mūsu neatkarību. Visi pilsoņi, bez tautības izšķirības,

aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības būs Latvijā nodrošinātas. Tā būs

demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne

netaisnībai.











Saimnieciskais posts ir tik liels un bada briesmas tik draudošas, ka 
līdztekus kara darbībai jāsākas arī saimnieciskai jaunizbūvei. Bet 
šis darbs ir tik pat grūts kā atbrīvošanas cīņas. Astoņpadsmitā 
novembrī 1918. gadā valsts kasē nav nevienas kapeikas, vēl vairāk 
nav pašas valsts kases, nav pārvaldes aparāta, nav absolūti 
nekādas valsts varas. Būt tādos apstākļos par ministru vai 
deputātu nav patīkams uzdevums, jo lielinieks un vācietis katru 
acumirkli var izrēķināties bez žēlastības.

Klīve A. Valsts kredīts lauksaimniekiem. Valsts pieci gadi 1918 –
1923. Brīvās Zemes bezmaksas pielikums. R., 1923. 43. lpp.



Pagaidu valdību darbības laikā no1918. gada 
26. novembra, ar kuru datēts pirmais protokols, līdz 1920. 
gada 11. jūnijam, kad Pagaidu valdība noturēja pēdējo sēdi, 
notikušas 203 Ministru kabineta sēdes. Pirmās Pagaidu 
vadības darbības laikā sēdes bieži vien notika katru dienu, 
dažkārt, kad situācija bija īpaši saspringta, kā valdībai 
uzturoties Liepājā 1919. gada 1. pusē, vienā dienā tika 
noturētas pat divas sēdes. 
Otrās Pagaidu valdības darbības laikā par sēžu norises dienām 
tika pieņemts konkrēts lēmums, tomēr, piemēram, 
Bermontiādes laikā sēdes tika sasauktas arī tad, kad bija 
jāpieņem neatliekami lēmumi.



Visas trīs Pagaidu valdības vadīja Ministru prezidents K. Ulmanis, 
kurš pirmajā un otrajā kabinetā pildīja arī vairāku nozaru 
(zemkopības, apsardzības, apgādības) ministra pienākumus. 
Trīs ministri – ārlietu ministrs Z. A. Meierovics, satiksmes un darbu 
ministrs T. Hermanovskis un izglītības ministrs K. Kasparsons 
pildīja savus pienākumus nepārtraukti visos trijos kabinetos. 
Kopš 1918. gada 20. novembra Pagaidu valdības Kancelejas 
pārvaldnieka (direktora) pienākumus nemainīgi pildīja D. Rudzītis. 
Pagaidu valdībās kā ministri un ministru biedri darbojās 33 
personas, vieniem un tiem pašiem cilvēkiem ieņemot dažādās 
valdībās atšķirīgus amatus.



Dzimis 1883. g. 14. februārī Jaunjelgavā lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Jaunj –
jelgavas pamatskolā, pilsētas skolā. Pabeidzot Jelgavas reālskolu, iestājies  Rīgas
Politehniskajā institūtā. Piedalījies 1905. g. revolūcijā, bijis spiests pārtraukt 

studijas un emigrēt uz Šveici. Atgriezies Krievijā, strādājis par mājskolotāju 
Pēterburgas guberņas krievu aristokrātu ģimenēs. Vēlāk atgriezies Rīgā un no 
jauna iestājies Rīgas Politehniskā institūta Inženieru fakultātē, kuru pabeidzis 
1911. g. 1912. g. nolicis valsts eksāmenu kā būvinženieris un strādājis Eižena Laubes celtniecības birojā par 
arhitekta palīgu. Vēlāk strādājis par Rīgas–Orlas dzelzceļa valdes inženieri, paralēli nodarbodamies savā un 
elektrisko instalāciju birojā. Pirmā pasaules kara laikā strādājis par ceļu pārvaldes priekšnieku Krievijas armijas 12. 
armijas štābā, kas darbojās Rīgas frontē. 
1918. g. atgriezies Rīgā, Latvijas Pagaidu valdībā uzaicināts par satiksmes un darba ministru. Pagaidu valdībai 
atrodoties Liepājā 1919. g., viens no trim Liepājā palikušajiem ministriem, kurš pildījis arī tieslietu, finanšu, 
tirdzniecības un rūpniecības un zemkopības ministra pienākumus. Būdams finanšu ministra vietas izpildītājs, pēc 
saviem zīmējumiem, uzdevis izdot pirmās Latvijas zīmogmarkas, bandroles un izpriecas nodokļu markas.
Laikraksta „Latvijas Sargs” (1920–1922) un žurnāla „Nedēļa” (1922–1923) redaktors.
1925. g. strādājis savā specialitātē, viens no funkcionālisma stila aizsācējiem Latvijas arhitektūrā. Pēc viņa 
projektiem uzceltas daudzas ievērojamas ēkas Rīgā (piem., kinoteātris „Daile” un „Teika”), vairāk nekā 100 
vairākstāvu nami, vasarnīcas Jūrmalā, viesnīca Rūjienā un citas.
1944. g. emigrējis uz Vāciju, dzīvojis Eslingenē, vēlāk izceļojis uz ASV, kur darbojies celtņu projektēšanā un 
celtniecībā. Miris 1964. g. 3. maijā Edžvoterā Ņūdžersijā (ASV).

Teodors Hermanovskis (1883–1964)



Dzimis 1865. gada 14. oktobrī Siguldas pagasta „Vējakrogā” kā krogus 
nomnieka dēls. Mācījies ģimnāzijā. Studējis Tērbatas universitātē 
teoloģiju, filoloģiju, beidzis Dabas zinību un medicīnas fakultāti 
(1887–1901). Pēc Tērbatas universitātes beigšanas strādājis par ārstu 
Rīgā. 1917. gada pavasarī viens no Latviešu radikāldemokrātiskās
partijas dibinātajiem. 1918. gadā Latvijas Tautas padomes loceklis. Latvijas 
Pagaidu valdības izglītības ministrs (1918 XI–1920 VI). Latvijas atbrīvošanas 
cīņu laikā 1918. gada beigās lielinieku apcietināts, Valmieras cietumā mēģinājis 
izdarīt pašnāvību. 1919. gada martā atbrīvots no apcietinājuma. 
Satversmes sapulces un 1. Saeimas deputāts no Bezpartejisko pilsoņu 
grupas. No 1925. līdz 1929. gadam Latvijas Sarkanā Krusta priekšnieks. 
Vēlāk bijis Latvijas Universitātes mācībspēks, nodarbojies ar zinātni. Medicīnas 
doktors.
1944. gadā emigrējis uz Vāciju, vēlāk uz Dāniju. 
Miris 1962. gada 23. janvārī Kopenhāgenā (Dānijā). Pelnu urna apbedīta 
Bispjebergas kapos Kopenhāgenā

Kārlis Kasparsons (1865–1962)



Miķelis Valters

1874–1968

Iekšlietu ministrs



Pirmā Pagaidu valdība 
(19.11.1918. – 13.07.1919.)

Ministru prezidents                                                                      Kārlis Ulmanis

Ārlietu ministrs                                                            Zigfrīds Anna Meierovics

Iekšlietu ministrs                                                                          Miķelis Valters

Apsardzības ministrs                                                                       Jānis Zālītis

Finanšu ministrs                                                                             Kārlis Puriņš

Tieslietu ministrs                                     Pēteris Juraševskis (līdz 14.03.1919.)

Zemkopības ministrs                                      Kārlis Ulmanis (līdz 20.12.1918.)

Zemkopības ministrs                                    Jānis Goldmanis (no 21.12.1918.)

Satiksmes un darbu ministrs                                         Teodors Hermanovskis

Izglītības ministrs                                                                   Kārlis Kasparsons

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs                                         Spricis Paegle

Apgādības ministrs                                         Kārlis Ulmanis (līdz 16.03.1919.)

Apgādības ministrs                                       Jānis Blumbergs (no 17.03.1919.)

Valsts kontrolieris                                                        Eduards fon Rozenbergs



Grūti stādīties sev priekšā, vai ir bijusi pasaulē kāda valdība, 

kura atradusies bēdīgāka stāvokli par mūsu pagaidu valdību, 

kurai Latvijas tapšanas vēsturē ir piekritusi tik liela loma tās 

darbības pirmajā laikā. Pirmajās dienās pēc Latvijas valsts 

proklamēšanas valdībai nebija ne kapeikas naudas, nebija 

telpas, kur noturēt savas sēdes, un nebija arī nekādas 

varas. Bet šī valdība bija stipra ar savu entuziasmu un 

neatlaidību. Pirmās apspriedes pagaidu valdība noturēja vai nu 

tās pašās krājaizdevu kases telpās vai Centrālviesnīcā, kur 

pagaidām bija apmeties ministru prezidents, vai arī viena vai 

otra jaunā kabineta locekļa privātā dzīvoklī.

Pirmā kārtējā kabineta sēde, par kuru vests protokols, noturēta 

26.novembrī Dzirnavu ielā Nr. 87, krievu laika domēņu valdes 

telpās. 

Rudzītis D. Pagaidu valdības pirmās dienas. Valsts pieci gadi. 1918.-1923. 





Viens no galvenajiem valdības uzdevumiem bija sabiedrības 

informēšana par  savu darbību, kas bija sarežģīti gan 

atbilstošu resursu un pieredzes trūkuma dēļ, gan tādēļ, ka 

plašākai sabiedrībai vēl trūka pārliecības, ka K. Ulmaņa 

vadītā valdība patiešām pārstāv viņu intereses. Tomēr 

valdība, kā liecina protokoli, bija apņēmības pilna visus 

galvenos uzdevumus risināt, veidojot savus informācijas 

līdzekļus – Latvijas Preses biroju, laikrakstus "Pagaidu 

Valdības Vēstnesis" un „Latvijas Sargs”.



Ēka Liepājā, Lielajā ielā 6, 

kurā strādāja Latvijas Pagaidu 

valdība. 1919. gada pavasaris

LKM krājums



Latvijas valsts Liepājas laikmets, divi apriņķi – visa Latvijas 

valsts! Vai nepiepildās ikviens, atminoties šos vēsturiskos 

mēnešus, ar lepnumu un brīnumiem? Bija vajadzīga visa latviskā 

pārgalvība un ticība idejai, bija vajadzīgs saņemt visus gara un 

sirds spēkus, lai še apstātos, uzceltu telti un virs viņas flagu, lai 

sāktu darboties un pateiktu: “Mēs, kas še atrodamies, šai namā 

uz Lielās ielas, esam Latvijas valdība un tas gabaliņš zemes, līdz 

apvāršņa malai, ir mūsu valsts!”

E. Virza. Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. 

Rīga, 1928. 27. lpp.



9.janvāra rītā, Liepājas ostā piestāj kuģelis „Maiga”. (..) Ar šo kuģeli brauc grupa 

veco latviešu strēlnieku virsnieku, ap 20 vīru. Daļa no viņiem nāk no Rīgas, daļa 

no Ventspils. (..) 

(..) meklējām rokā Pagaidu valdību. Tas nav viegls uzdevums šeit valdību 

atrast. Prasam vienam, otram, trešam – tie nekā par savu valdību nezin. Beidzot 

atklājam tās mītni Lielā ielā, kādas iestādes telpās. Redzu pie viena galdiņa 

sēžam Davidu Rudzīti, ministru kabineta kancelejas pārvaldnieku. Viņš patlaban 

nodarbināts ārlietu branžā, izsniedz ārzemju pases, bez pasu nodokļiem. Rudzīti 

nedaudz pazinu no veciem laikiem. Stādos priekšā ierašanās gadījumā: Rīgas 

apgabala tiesas prokurora pirmais biedrs Grāmatiņš ieradies Liepājā Pagaidu 

valdības rīcībā. Kur atrodas priekšniecība, nezinu. Alga neizmaksāta par 

decembra mēnesi; nav eksistences līdzekļu. Saņēmu avansa veidā vairākas 

mūsu jaunās naudas zīmes un piedevām arī ārzemju pasi latvju un franču 

valodā, uz visām pasaules malām. (..)

A.Grāmatiņa atmiņas. 17. lpp.

LKM krājums



Pilsētas naudas drukāšana.

Šodien vietējā Meijera drukātavā sāks drukāt 

jauno pilsētas 200 000 rubļu lielo naudas

izlaidumu, kurš no Pagaidu valdības garantēts jau 

pērngad.

Galvenā kārtā drukās 10 rbļ.,

1 rbl. un 50 kap. gabalus. Jaunā nauda izskatīsies 

tāda pati kā tagadējā un parādīsies apgrozībā jau 

šīs nedēļas beigās. Sarunas starp pilsētas valdi 

un Pagaidu valdību par jaunu pilsētas naudas 

izlaidumu līdz 1 miljonam turpinās.

Latvijas valsts nauda, kā pilsētas finansistu 

aprindās dzird, tikšot izlaista, tiklīdz būs 

noskaidrots valūtas jautājums.

Latvijas Sargs. 1919. gada 4. februāris





Liepājas dzīve

Brīvu pirti un ziepes pils. Palīdzības valde dos sestdien 

visiem trūcīgo pabalsta saņēmējiem (arī 

bezdarbniekiem). Trešdien, 16. apr., jāierodas pirtī Bērzu 

ielā 7, no plkst. 8 rītā līdz 9 vak., paņemot līdz pabalsta 

grāmatiņas vai kartes.
Latvijas Sargs. 1919. gada 13. aprīlis

Ogles elektriskajai fabrikai

Elektriskā fabrika, kuras ogļu krājumi pēdīgi izsīkuši, 

saņēmusi no savas galvenās valdes Francijā ziņu, ka jau 

nākošajās dienās priekš fabrikas izsūtīs lielāku 

daudzumu ogļu.
Latvijas Sargs. 1919. gada 16. aprīlis



Pilsētas domes sēde 11. aprīlī

Uz valdes priekšlikumu dome aizliedz cept 

kūkas, biskvītus, saldmaizi un izgatavot 

konfektes, lai tādā kārtā aiztaupītu pārtikas 

vajadzībām priekš tam izlietojamos smalkos 

miltus un cukuru. Minēto cepumu un konfekšu 

krājumi izpārdodami 4 dienu laikā pēc šī 

lēmuma izsludināšanas, pēc tam neizpārdotie 

krājumi bez atlīdzības konfiscējami.

Latvijas Sargs.1919. gada 13. aprīlis





Otrā Pagaidu valdība
(14.07.1919. – 08.12.1919.)

Ministru prezidents un apgādības ministrs                               Kārlis Ulmanis

Ārlietu ministrs                                                           Zigfrīds Anna Meirovics

Iekšlietu ministrs                                           Miķelis Valters (līdz 31.08.1919)

Iekšlietu ministrs                                        Alfrēds Birznieks (no 01.09.1919.)

Apsardzības ministrs                             Dāvids Sīmonsons (līdz 10.09.1919.)

Apsardzības ministrs                                      Kārlis Ulmanis (no 11.09.1919.)

Finanšu ministrs                                                                    Roberts Erhards

Tieslietu ministrs                                                                   Edvins Magnuss

Zemkopības ministrs                                    Kārlis Ulmanis (līdz 04.09.1919.)

Zemkopības ministrs                                   Augusts Kalniņš (no 05.09.1919.)

Satiksmes un darbu ministrs                                      Teodors Hermanovskis

Izglītības ministrs                                                               Kārlis Kasparsons

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs                                      Jānis Zēbergs

Valsts kontrolieris                                                                        Pauls Mincs



Bermontiādei veltīta pastkarte. 1919. gada beigas. K. Batlgaiļa zīmējums

LKM krājums



Trešā Pagaidu valdība
(09.12.1919. – 11.06.1920.)

Ministru prezidents un apsardzības ministrs                         Kārlis Ulmanis

Ārlietu ministrs                                                        Zigfrīds Anna Meirovics

Iekšlietu ministrs                                                                     Arveds Bergs

Finanšu ministrs                                      Roberts Erhards (līdz 4.03.1920.)

Finanšu ministrs                                            Kārlis Puriņš (no 15.03.1920.)

Tieslietu ministrs                                                                   Kārlis Pauļuks

Zemkopības ministrs                                                          Augusts Kalniņš

Satiksmes un darbu ministrs                                    Teodors Hermanovskis

Izglītības ministrs                                                            Kārlis Kasparsons

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs                                        Kārlis Bušs

Apgādības ministrs                                                            Jānis Blumbergs

Valsts kontrolieris                                                                      Pauls Mincs



„Jaunāko Ziņu” speciāltelegramma.

Liepājā, 26. janvārī. Ministru prezidenta ierašanās  vakar Liepājā bija īsta 

svētku diena. Neskatoties uz prāvo salu, masu sapulce Kūrmājas laukumā 

bija pievilkusi tiešām plašas masas, kuras jūsmīgi apsveica Ulmani un ar 

dzīvu piekrišanu sekoja viņa kodolīgai runai. Par Ulmaņa kunga 

uzturēšanos Liepājā Jums ziņos Latopress, tāpēc  Jūsu korespondentam 

atliekas ziņot tikai par kādu starpgadījumu, kurš Liepājas pilsoņu aprindās 

sacēlis stipru sašutumu. Bija zināms, ka Liepājas pilsētas valde 

nospriedusi sarīkot ministru prezidentam goda mielastu, kura vajadzēja 

notikt pēc masu sapulces Kūrmājā. Pašā pēdējā brīdī mūsu pilsētas valde 

zem kādas partijas [LSDSP – red.] iespaida šo teicamo nodomu grozīja un 

oficiāli savā orgānā „Strādnieku Avīze” paziņoja sekojošo: „Iekšlietu 

ministrs Bergs telegrāfiski paziņojis Liepājas pilsētas galvai, ka Liepājā 

ieradīsies ministru prezidents Ulmanis. Apspriežot šo jautājumu, pilsētas 

valde nolēma uz ministru prezidenta ierašanos nereaģēt. Mazākums, kurš 

faktiski sagrābis savās rokās varu Liepājas pilsētā, demonstratīvi paziņo, 

ka viņam ar pastāvošo Latvijas valdību nav nekā kopēja. Šis viens fakts 

pietiekoši raksturo tagadējās Liepājas pilsētas valdes virzienu.

Jaunākās Ziņas. 1920. gada 27. janvāris



1919. gada 19. augustā, laikā starp Strazdumuižas 

pamieru un Bermontiādi, tika pieņemts Satversmes 

sapulces vēlēšanu likums. Tajā noteikts, ka 

likumdevēji tiek ievēlēti vispārējas, vienlīdzīgās, 

tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, 

piedaloties abu dzimumu Latvijas pilsoņiem no 21 

gadu vecuma, par pilsoņiem nosakot personas, 

kuras Latvijas teritorijā dzīvojušas uz 1914. gada 1. 

augustu. Satversmes sapulces vēlēšanu 

organizēšana tika uzdota Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 



Satversmes sapulce tika ievēlēta 1920. gada 17. un 18. aprīlī, izņemot 

okupētos Latvijas apvidus, kuros vēlēšanas notika 20. un 21. novembrī. 

Tās bija teritorijas, kuras bija okupējušas Igaunijas, Lietuvas un Polijas 

armijas. Valmieras apriņķī vēlēšanas nenotika Ainažu pilsētā, kā arī 

Ainažu, Ipiķu un Mazsalacas pagastos, Valkas apriņķī - Valkas pilsētā, 

kā arī Laicenes, Liellugažu, Lugažu, Omuļu, Pedeles, Valkas un Cores 

pagastos. Ilūkstes apriņķī vēlēšanās piedalījās tikai astoņi pagasti, bet 

desmit pagastu iedzīvotāji okupācijas dēļ vēlēšanās nevarēja 

piedalīties. Toties vēlēšanās piedalījās Palangas iedzīvotāji, jo pagasts 

vēl ietilpa Grobiņas apriņķī. 

Vēlēšanu norisei Latvijas teritorija tika sadalīta 5 vēlēšanu apgabalos, 

tajos bija jāvēl  - Rīgas vēlēšanu apgabalā 22 deputāti, Vidzemes – 37, 

Kurzemes – 26, Zemgales – 26, Latgales – 39 deputāti. Aktīvā armijā 

esošie balsstiesīgie karavīri tika apvienoti vienā vēlēšanu apgabalā ar 

tiesībām balsot par visiem kandidātu sarakstiem. Tika izveidoti 586 

vēlēšanu iecirkņi.



Satversmes sapulces priekšvēlēšanu gaitā iesaistījās vairāki valdības 

ministri, ļoti aktīvs šajā procesā bija arī Ministru prezidents, kurš apmeklēja, 

uzstājoties ar runām par valsts apgādi un citiem būtiskiem jautājumiem, 

daudzas apdzīvotas vietas visā valsts teritorijā. Satversmes sapulces 

vēlēšanās 15 no 35 Pagaidu valdību locekļiem tika ievēlēti pirmajā Latvijas 

parlamentā, kas apliecināja atbalstu viņu paveiktajam valstij visbīstamākajā 

laikā, kad tikai ministru pašu autoritāte dažkārt bija vienīgais valdības 

darbības garants.



Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, K. Ulmaņa sekretārs Jūlijs Druva, adjutants 

Miervaldis Lūkins, šoferis Miklass, šofera palīgs Brēmers pie Lubānas kroga. 

Fotografēts pēc atentāta mēģinājuma pret K. Ulmani braucienā no Jaungulbenes 

uz Lubānu. 1920. gada 15. aprīlis. Fotogrāfs Alfrēds Grāvers. LNVM krājums



Satversmes sapulcē ievēlētie Latvijas Pagaidu valdību locekļi:

Rūdolfs Benuss, 

Arveds Bergs, 

Jānis Goldmanis, 

Augusts Kalniņš, 

Kārlis Kasparsons, 

Kārlis Kellers, 

Juris Ķēmanis, 

Edvīns Magnuss, 

Zigfrīds Anna Meierovics, 

Pauls Mincs, 

Kārlis Pauļuks, 

Kārlis Puriņš, 

Eduards Strautnieks, 

Francis Trasuns, 

Kārlis Ulmanis



203 sēdēs, ko noturēja Latvijas Pagaidu valdības, tās pieņēma 

un realizēja gan īstermiņa, bet attiecīgā laikā 

visnepieciešamākos uzdevumus (apgādē, ārpolitikā, drošībā), 

gan uzsāka ilgtermiņā valstiski svarīgus procesus un vadīja to 

sagatavošanu. Te jāmin valsts de iure atzīšana, Satversmes 

sapulces sagatavošana, darbs pie miera (ar Padomju Krieviju, 

Vāciju), robežu (ar Igauniju, Lietuvu), bēgļu reevakuācijas 

līgumiem, kas tika noslēgti jau pēc Pagaidu valdības darbības 

beigām. 



PROTOKOLS Nr. 57

Ministru kabineta sēde

14. jūnijā 1920. g.
Klāt:

Ministru prezidents K. Ulmanis

Ārlietu ministrs Z. Meierovics

Iekšlietu ministrs A. Bergs

Apsardzības ministrs E. Feldmanis

Finanšu ministrs K. Puriņš

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Fr. Zommers

Satiksmes ministrs A. Kuršinskis

Izglītības ministrs J. Plāķis

Tieslietu ministrs R. Benuss

Zemkopības ministrs H. Celmiņš

Apgādības ministrs A. Kalniņš

Valsts kontrolieris P. Mincs

Darba ministrs Fr. Ozoliņš

Protokolē: Valsts kancelejas direktors D. Rudzīts

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sēde sākas plkst. 7 un 30 min. vakarā.

1) Ministru prezidents atklāj sēdi, apsveikdams jauno Ministru kabinetu kā pirmo, kurš nācis no Satversmes sapulces 

vidus, aizrāda uz priekšā stāvošo kabineta darbību, un izsaka pārliecību, ka kabinets strādās pilnīgā vienprātībā zemes 

labā.

2) Apspriež valdības deklarācijas projektu un pārrunā tekošās darbības jautājumus.

Sēdi slēdz plkst. 10 un 50 min. vakarā.



Gudrie, kas grib stāvēt malā un noskatīties, krietnie, kas grib palikt tīri un negrib 

darbā sasmērēt rokas, drīz redzēs, ka viņi būs aizgājuši laikam garām, jo priekš 

mums vairs nebūs lielāka laika, ne lielāka uzdevuma par brīvo, neatkarīgo Latviju.

Latvijas brīvība ir izcīnīta. Tikpat vienprātīgi, kā mēs gājām pret ienaidnieku, mums 

tagad jānostājas darba frontē. Jo Latviju saimnieciski nostiprināt un padarīt par 

patiesi neatkarīgu valsti mēs varam tikai ar radošu darbu.

Viss mums bija ņemts. Mums bija palikusi tikai viena lūgšana: Dievs, svētī Latviju! 

Un skatieties: katra cīņa, kas ar viņu iesākta, ir laimīgi nobeigta, katrs darbs ar viņu 

ir bijis auglīgs.

Slava un pateicība jums, krietnie kareivji! Jūs parādījāt ienaidniekam mūsu samītās 

tēvzemes dusmas. Daudz lielāks uzdevums – valsti turēt! – jums vēl priekšā. Valsti 

turēt! Ko palīdz brīnumputns, kurš jums ir rokā, ja jūs palaižat to vaļā un viņš krīt 

nodevēja cilpā? Valsti turēt var tikai savienojot spēku un gudrību. Divas zvaigznes, 

Vidzemi un Kurzemi, jūs jau esat aizsprauduši sev aiz cepures. Trešo – Latgali –

jūs vēl ņemsit. Jo visas labas lietas ir trīs. Un trīs zvaigznes nešķirami stāv kopā 

mūsu valsts zīmogā. 
(Rakstīts1919. gada 23. decembrī)

Skalbe K. Mazās piezīmes.


