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Latvijas sabiedrība

un valsts neatharības ideja
(1905.-1990. g. 4. maijs)
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LATVIJASSABIEDRĪBAUN
VALSTSNEATKARĪBASIDEJA
(1985.-1990. GADA 4.MAIJS)

TĒMAS AKTUALITĀTE

Piedāvātās tēmas aktualitātinosaka tas,kaskolēni,kuripašlaikmācās 9. vai12. klasē, 20. gadsimta 80.
gadu beigās un 90. gadu sākumā vēl bija mazi bērni. Par tajā laikā notikušajām pārmaiņām viņi spriež
galvenokārtpēc savutuvinieku,vecāko drauguunpaziņustāstītā. Šo cilvēkupaustie viedokļiir subjektīviun

var atspoguļot kādas noteiktas sociālas grupas uzskatus. Arīpolitiķiemunvēsturniekiemir atšķirīgi viedokļi

par neseno pagātni, sabiedrībāpietiekami nav izvērtētas tā laika norises,pārmaiņas un to sekas. Ir vairāki
stereotipiskiunsavstarpējipretrunīgipieņēmumi,piemēram,

•par valsts neatkarības atjaunošanu cīnījās tikai latvieši, bet krievu valodā runājošiebija par PSRS
saglabāšanu;

• toreiz sabiedrībabija vienotākanekā tagad.

Lai palīdzētu skolotājam mācīt šo tēmu, tiek piedāvāta izstrādne, kas ietver metodiskus ieteikumus,
dažāduveiduavotus, tā laikanotikumuhronoloģiju,jēdzienu skaidrojumus. Izmatojamomateriāludaudzumu
nosaka tēmaiparedzēto stundu skaits unklases sagatavotības līmenis.

Skolotājs varpapildus izmantot metodiskās rekomendācijaspar darba organizēšanuklasē, interaktīva¬
jāmmetodēmu. c.materiālusnopalīglīdzekļiem“Ceļāuzpagātnes izpratni” (Rīga: Zvaigzne ABC,2000)un

“Pretrunīgā vēsture” (Rīga:N.I.M.S., 2000).

MĒRĶI

•Noskaidrot Latvijas sabiedrībā valdošos noskaņojumus no 20. gadsimta 80. gadu vidus līdz 1990.
gada 4. maijam.

• Veicināt skolēnu izpratnipar to,kaLatvijas sabiedrībābija dažādipriekšstatipar valstiskoneatkarī¬
bu un tās īstenošanas ceļiem.

UZDEVUMI

•Izmantojot skolēnu zinašanas un vēstures avotus, raksturot Latvijas sabiedrību 20. gadsimta 80.
gadu otrajāpusē (struktūra,piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē).

•Noskaidrot,kādibijasabiedrības aktivitātespieaugumacēloņi.

•Noskaidrot,kā izpaudās sabiedrības aktivitāte.

•Noskaidrot sabiedrībā tolaik valdošospriekšstatusparLatvijas tālākās attīstības ceļiemunneatkarī¬
bas atgūšanas metodēm.
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NEPIECIEŠAMIE RESURSI

•Materiāli darba grupām.

• Papīrs (AI formāts).

• Flomāsteri, zīmuļi, līmlente.

NODARBĪBU GAITA

Tēmas izstrādnebalstītauz to,ka skolēniemjauir priekšzināšanaspar to,kadabija sabiedrības sociālā

unnacionālā struktūraLatvijā 20. gadsimta 80. gadu otrajāpusē.

Resursi LaiksNr. Kas notiek
IEROSINĀŠANA

15 min.1.A Asociācijas
Skolotājs var piedāvāt skolēniem izteikt savas

asociācijas par to laiku. Var izmantot asociāci¬
jas un bērnu atmiņas par to, ko viņiem stāstīju¬
ši notikumu aculiecinieki. Tādā veidā ir
iespējams noskaidrot klasē esošos stereotipus
par šo vēstures periodu._

Katram dalībniekam:
1) vēsturiskais apraksts “Latvi¬
ja 20. gs. 80. gadu beigās”;
2) jēdzienu skaidrojums;
3) hronoloģija;
4) attēli;
5) informācija par iedzīvotāju
nacionālo sastāvu
(sk. pielikumā)_

15 min.-
lasīt un

pārrunāt

l.B Asociācijas
Darbs ar asociāciju izraisīšanai sagatavotajiem
materiāliem.
Galvenie jautājumi:
Kāpēc sabiedrība 20, gadsimta 80. gadu otrajā

pusē kļuva aktīva?
Kādas bija sabiedrības aktivitātes?

pa
pāriem;
5 min. —

“prāta
vētra”

4 min.2. Rezumējums

• Sabiedrību iekustināja Gorbačova politika
PSRS.

• “No augšas” sankcionētā atklātība stimulē¬
ja diskusijas par līdzšinējām tabu tēmām.

• Sabiedrību satrauca labklājības jautājumi.
Aktivitātes: demonstrācijas, piketi, manifestā¬
cijas, “Helsinki-86”,“Baltijas ceļš”, Rakstnie¬
ku savienības plēnums, cīņa par un pret valodu
likumu, vēsturiskās simbolikas atjaunošana...

1 min.3. Pāreja
Sabiedrībā bija dažādas grupas, kustības un or¬

ganizācijas. Materiāls sagatavots par tām, ku¬
rās iesaistījās sabiedrības aktīvākā daļa:

•LTF;

•LNNK;

•nacionālās kultūras biedrības;

•Interfronte _
APJĒGŠANA

Četras uzdevumu lapas nr.l
(sk. pielikumā);
četri avotukomplekti
(sk. pielikumā)

20 min.Darbs četrās grupās ar avotiem

•Nosaukt, kuras no minētajām organizācijām,

kustībām viedokli pārstāv.

Raksturot tās attieksmi pret neatkarību.

1.

Četras uzdevumu lapas nr. 2;
flomāsteri;
četras A 1 formāta lapas

15 min.2. Praktisks uzdevums

Uzzīmēt plakātu, ar kuru organizācija ('kustība)

piketē pie Latvijas PSR Augstākās Padomes
1990. gada 4, maijā, kad tika pieņemta deklarā¬
cija par Latvijas Republikas neatkarības atjauno¬

šanu.
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3. Prezentācija
Katrai grupai jāraksturo „savas” apvienības
mērķi, prasības, plāni, kas saistīti ar Latvijas nā¬
kotni.

4x6 min.

4. Iespējamie secinājumi (tos var izstrādāt ar skolo¬
tāja palīdzību):

• lielākā sabiedrības daļa atbalstījaLatvi¬
jas neatkarības ideju;

• fakti liecina, ka sabiedrība bija daudz-
slāņaina;

• dažādu slāņu un to noskaņojumu pa¬
stāvēšanai bijanoteikti cēloņi;

• dažas iedzīvotāju grupas (tās var no¬
saukt), kuras veicināja šos sabiedriskos
procesus.

īpaši jāakcentē fakts, ka sabiedrības no¬

slāņošanās notika ne pēc nacionālā principa
un ka neatkarīgas Latvijas valsts izveidi at¬

balstīja dažādu tautību cilvēki.
REFLEKSIJA

1. Diskusija

• Vai sabiedrība Latvijā 20. gadsimta 80.
gadu beigās un 90. gadu sākumā bija
vienota?

2. Videofilma par 20. gadsimta 80. gadu otras pu¬
ses notikumiem.

3. Ja, sākot tēmas izstrādi, skolotājs izmantojis va¬
riantu 1A (sk. daļu „Iērosināšana”), pārrunā, vai
skolēnu priekšstati par 20. gadsimta 80. gadu ot-

rās puses notikumiem ir mainījušies._

95



Pielikumi

Uzdevumu lapa Nr.1

1. Izpētiet avotus!

2.Kādibija organizācijas/kustības galveniemērķiunuzdevumi?

3. Kādabija organizācijas/kustlbas attieksmepret Latvijas valsts neatkarību?

4.Izmantojotno avotiemiegūto informāciju,uzrakstiet organizācijaspamatprasības!

Uzdevumu lapa Nr. 2

Uzzīmējiet un prezentējiet plakātu, ar kuru jūsu organizācija (kustība) piketē pie Latvijas

PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā, kad tika pieņemta Deklarācija par Latvijas Repub¬

likas neatkarības atjaunošanu!

Darbu vērtēs pēc šādiemkritērijiem:

• kā tajā atspoguļota organizācijas/kustības attieksmepretLatvijas neatkarību;

• vaiir lietotiatbilstoši simboli, zīmes;

• oriģinalitāte;

•prezentācija.
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TĒMĀ IZMANTOTO TERMINU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS

“Baltijas ceļš”- trijuBaltijas republiku organizēta akcija 1989. gada 23. augustā, atzīmējot Molotova-

Ribentropapaktaparakstīšanas 50. gadadienu. Tās laikā izveidojās iedzīvotāju dzīvāķēde, savienojot

Tallinu,RīguunViļņu. Akcijāpiedalījās aptuvenidivimiljoni cilvēku,untā demonstrējaBaltijas tautu

vēlmi atjaunot valstiskoneatkarību.

“Helsinki-86”-organizācija izveidota 1986. gada 10. jūlijā, tās mērķis bija aizstāvēt cilvēktiesības

Latvijā. Aizstāvēja latviešunacionālās intereses, izteica attieksmipret Staļina laikarepresijām,

atbalstīja Latvijas izstāšanosno PSRS. 1987. gada 14. jūnijā grupa “Helsinki-86”pirmo reizi orga¬

nizējapretpadomjudemonstrācijupieBrīvībaspieminekļaRīgā.

Glasnostj (krievu vai. znacHocmb-atklātums; terminu citās valodās parasti netulko) - atklātības un

informācijas pieejamības politikaPSRS 20. gadsimta 80. gaduotrajāpusē. Demokrātiskie spēki to

izmantoja,laiveicinātu atklātību,kontrolētuiestādes unamatpersonas, atmaskotunoklusētos staļinis-

kā totalitārismanoziegumusunkritizētupadomjurežīma trūkumus.

Interfronte (Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālā fronte) - dibināta 1989. gada 8. janvārī kā

pretspēks Latvijas Tautas frontei. Tajā apvienojās konservatīvie spēki, kurus atbalstījaLatvijas

Komunistiskāspartijas aparāts. Interfronte vēlējās, laiLatvijapaliktuPSR Savienības sastāvā,bija

parkomunistiskāspartijas vadošās lomasunkontroles saglabāšanu,parnacionālokustībuaizliegšanu

vai stingruierobežošanu.

Latvijas Tautas fronte (LTF)-dibināta 1988. gada 8. oktobrī, sabiedriskipolitiska organizācija, kustība.

Pirmais vadītājs-Dainis īvāns. LTF cīnījās par tiesiskas valsts izveidi,Latvijas neatkarības atjauno¬

šanu. Izdeva laikrakstus “Atmoda” un “EcuimuūcKoe epeMH” (“Baltijas laiks”). LTF bija aptuveni

300 tūkstošibiedru.

LNNK (Latvijas Nacionālās neatkarības kustība) - izveidota 1988. gada 10. jūlijā. Pirmais vadītājs

Eduards Berklavs.LNNK-pirmā sabiedriskipolitiskāorganizācija,kas oficiālipieprasījaLatvijas

okupācijas pārtraukšanu.LNNK pieprasījaLatvijas valsts neatkarības atjaunošanu,balstoties uz

LatvijasRepublikas 1922. gada Satversmi.

Manifestācija-masu uzstāšanās, gājiens vaimītiņš, kurā tiek pausts plašas sabiedrības noskaņojums.

Mītiņš-masu sapulce, kas veltītakādam aktuālam, galvenokārt politiskamjautājumam.

Perestroika (krievu vai. nepecmpoŪKa-pārbūve; terminu citās valodās parasti netulko) - totalitārā

režīmareformēšanas kurss,pārkārtojumi PSRS iekšpolitikāunārpolitikā 20. gadsimta 80. gadu vidū.

Iezīmējāsbūtiskas izmaiņas valsts dzīvē:politiskaisplurālisms, “aukstākara”beigas,palielinājās

informācijas pieejamība {glasnostj). Tā kāprestroika tika īstenota pretrunīgi un tajā trūka pēctecī¬

bas, 80. gadubeigās saasinājās krīze, kas aptvēra visas dzīves jomas.

Pikets-neliela cilvēku grupa,kuripauž savu attieksmi (parasti-negatīvo) pret kādunotikumu vai

parādībuar lozungiemunplakātiem.

Pučs-nelielas sazvērnieku grupas izdarīts valsts apvērsums vai tā mēģinājums.
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LATVIJAS VALSTISKĀS NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS HRONOLOĢIJA

Laiks Notikums

Par PSKP CK ģenerālsekretāru klust Mihails Gorbačovs, kurš sak glas-
nostj unperestroikas politiku._

1985 15. marts

Vides aktīvisti, iesaistot sabiedrību, panak hidroelektrostacijas būves
atcelšanu pie Daugavpils._

1986

Liepāja tiek dibinātā Latvijas cilvēktiesību aizstavešanas grupa „Hel-
sinki-86”.

10. jūlijs

1987 14. jūnijs Rīga notiek pirmais mītiņš 1941. gada represiju upuru piemiņai.

Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas gadadiena pie Brīvības pie¬
minekļa Rīgā notiek masu mītiņš._

23. augusts

Vides aizsardzības kluba (VAK) organizētajā demonstrācijā un mītiņā
pret metro celtniecību Latvijas galvaspilsētā piedalās ap 10 tūkst.
cilvēku.

1988 27. aprīlis

LPSR Rakstnieku savienības valdes paplašinātajā plēnumā (saukts arī

par Radošo savienību plēnumu) Mavriks Vulfsons paziņo, ka 1940. ga-
dā PSRS okupēja Latviju._

1.-2. jūnijs

10. jūlijs Latvijas Nacionālas neatkarības kustības (LNNK) dibināšanas sapulce.

LPSR AP pieņem lēmumu par valsts valodas statusa piešķiršanu latvie¬
šu valodai.

6. oktobris

7. oktobris Rīga Mežaparkā notiek tautas manifestācija „Par tiesisku valsti”.

8.-9. oktobris Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongress.

LPSR Tautu forums - diskusija par tautību kulturāli nacionālo autono¬

miju._
10.-11. decembris

LPSR Darbaļaužu internacionālas frontes (Interfrontes) dibināšana (ka
pretstats LTF)._

1989 8. janvāris

PSRS tautas deputātu vēlēšanas, kuras vairākumu iegūst LTF at¬

balstītie kandidāti.
26. marts

LPSR Augstākā Padome pieņem Valodu likumu, nostiprinot latviešu
valodas kā valsts valodas statusu.

5. maijs

Baltijas Asamblejas un Baltijas Padomes dibināšana Tallinā. Baltijas
tautu kustību regulāru tikšanos sākums._

13.-14. maijs

“Baltijas ceļš” - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas kustību orga¬
nizētā demonstrācija pret Molotova-Ribentropa paktu un tā sekām -

cilvēku sadošanās rokās no Tallinas līdz Vilnai._

23. augusts

LTF 2. kongress, kura pieņemtajā programmā noteikts kurss uz pilnīgu
Latvijas neatkarību_

7.-8. oktobris

LPSR AP 1939./1940. gada notikumu izmeklēšanas komisijas ziņo¬
jums, kurā norādīts, ka Molotova-Ribentropa pakta rezultātā Latvija ti-
kusi okupēta un anektēta._

11. novembris

PSRS Tautas deputātu 2. kongresa rezolūcija, kurā nosodīti un atzīti
par spēkā neesošiem kopš parakstīšanas brīža 1939. gada 23. augustā

PSRS un Vācijas parakstītie slepenie protokoli par Baltijas valstu
iekļaušanu PSRS ietekmes sfērā._____

24. decembris

Labojumi LPSR Konstitūcijā par LKP privileģētā statusa izbeigšanu un

tās pielīdzināšanu tiesībās citām partijām un sabiedriskajām organizā¬
cijām; pilsoņi iegūst tiesības apvienoties partijās._

1990 11. janvāris

Publicēta Interfrontes platforma LPSR AP vēlēšanām. Tā aizstāv Lat¬
vijas PSR suverenitātes nostiprināšanu līdztiesīgu padomju sociālistis-
ko republiku atjaunotā federācijā._

31. janvāris
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Pieņemta Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platforma AP vēlēšanām. Tā
nosaka, ka Latvijas AP jārada priekšnoteikumi Latvijas valstiskās neat¬
karības atjaunošanai un jāpieņem objektīvs lēmums Molotova-Riben-
tropa pakta seku likvidēšanai, kvalificējot LPSR pasludināšanu un ie-
stāšanos PSRS 1940. gadā kā nelikumīgu._

3. februāris

LPSR Augstākā Padome pieņem deklarāciju par Latvijas Republikas
suverenitāti. Par nobalso 177, pret - 48, atturas 14 deputāti. LPSR
Augstākā Padome atjauno Latvijas valsts vēsturisko simboliku- karo-
gu, himnu un ģerboni._

15. februāris

Neatkarīgas Latvijas Komunistiskās partijas piekritēju konference, kas
atzīst par nepieciešamu uz PSKP Latvijas organizācijas bāzes izveidot
neatkarīguLatvijas Komunistisko partiju._

24. februāris

28. februāris Interfrontes lielākais mītiņš pret Latvijas neatkarību.

11. marts Lietuvas AP pieņem Neatkarības deklarāciju.

LPSR Augstākās Padomes velēšanas. Vairākumu iegūst LTF izvirzītie
kandidāti.

18. marts

Igaunijas PSR AP pieņem lēmumu par Igaunijas valstisko statusu, kas
nosaka pārejas periodu valsts pilnīgas neatkarības atjaunošanā._

30. marts

Latvijas Komunistiskas partijas (LKP) 25. kongress. Partijas šķelšanas.
Par LKP vadītāju PSKP sastāvā tiek ievēlēts Alfrēds Rubiks._

6.-7. aprīlis

Izveidota Latvijas Neatkarīgā komunistiskā partija (LNKP), par kuras
priekšsēdētāju kļūst Ivars Ķezbers._
LPSR AP deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjau¬
nošanu”. Par to nobalso 138 deputāti, 1 atturas, bet 57 promaskaviskie
deputāti balsošanā nepiedalās.
LKP CK biroja lēmums lūgt PSRS prezidentu atcelt „nelikumīgi
pieņemto LPSR AP 4, maija deklarāciju”._

14. aprīlis

4. maijs

Baltijas valstu vadītāju oficiāla tikšanās Tallinā, kurā tiek parakstīta
deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienprātību un sa¬

darbību. Izveidota Baltijas Valstu padome, kurā ietilpst Baltijas repub-
liku augstāko padomju priekšsēdētāji un citas augstas amatpersonas.

12. maijs

PSRS prezidenta M. Gorbačova dekrēts par Latvijas PSR AP 4. maija
deklarācijas pasludināšanu par spēkā neesošu, jo tā neatbilst PSRS
Konstitūcijai. __

14. maijs

Interfrontes atbalstītāju - karavīru un civiliedzīvotāju- akcijas pie LR
Augstākās Padomes._

14.-15. maijs

PSRS un Latvijas PSR Konstitūcijas un pilsoņu tiesību aizstāvēšanas
komitejas izveidošana. Tā apvieno pret Latvijas neatkarību noskaņotās
organizācijas, un par tās vadītāju kļūst A.Rubiks._
LR MP priekšsēdētāja I. Godmaņa un ārlietu ministra J. Jurkāna tikša¬
nās Vašingtonā ar ASV valsts sekretāru Dž. Beikeru, kurš uzsver, ka
Baltijas valstu faktiskā neatkarība jāatjauno sarunās ar Maskavu._
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas parlamenta kopīga sēde Viļņā, kur
pieņemts aicinājums pasaules valstu parlamentiem izmantot visu savu

ietekmi, lai Padomju Savienība atteiktos no draudu un politiskā spie¬
diena politikas pret Baltijas valstīm un sāktu sarunas par to neatkarības
atzīšanu un karaspēka izvešanu._

20. maijs

19. jūlijs

1. decembris

Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas aicinājums M. Gorbačo-
vam „ieviest tiešo prezidenta pārvaldi Latvijas PSR”. Līdzīgs aicinā-
jums pieņemts Latvijas Interfrontes IIkongresā 15. decembrī._

6. decembris

1991 12.-13. janvāris PSRS Bruņoto speķu vardarbīgās akcijas Viļņā.

Neatkarības atbalstītāju barikādes Rīga, lai aizstāvētu savu brīvību pret
iespējamām militāristuun neatkarības pretinieku akcijām._

13.-27. janvāris
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Visas Latvijas aptauja par neatkarību. Par demokrātisku un neatkarīgu

Latviju nobalso 73,8% no 87,5%, kuri piedalījās aptaujā._
Puča mēģinājums PSRS. Valsts Ārkārtējā stāvokļa komiteja Maskavā
paziņo, ka tā pārņem varu._
LR AP Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstis-
ko statusu”, kas pasludinaLR pilnīgu neatkarību._
LR starptautiskās atzīšanas procesa sākums: Islande - 23. augustā,
Krievija-24. augustā, ASV-2. septembrī, PSRS- 6. septembrī._
Latvijas Republika kļūst par Apvienoto Nāciju Organizācijas locekli.

3. marts

19. augusts

21. augusts

23. augusts

18. septembris

LATVIJA 20. GADSIMTA 80. GADU BEIGĀS (ISA INFORMĀCIJA)

20. gadsimta 80. gadubeigās komunistisko režīmuPSRS vājināja arvien pieaugošā sabiedrības neap¬

mierinātībaunnevardarbīgāpretestība.Rietumvalstupolitiskās aprindas aktīviatbalstīja tās Baltijas valstu
organizācijasunkustības,kurasbijaparnacionāloneatkarību,kāarīpolitiskos disidentusunoficiālās varas

opozīciju.

Neefektīvas saimniekošanas deļ kopš 70. gadu sākuma pasliktinājās PSRS ekonomiskais stāvoklis.

Samazinājās ražošanas apjomi,pasliktinājās iedzīvotājuapgāde arpārtikuunvieglās rūpniecībasprecēm.

1985. gadā, M. Gorbačovam nākot pie varas, sākās politiskās pārmaiņas: glasnostj (atklātums) un

perestroika (pārbūve). PSRS republikās, īpaši Baltijā, arvien populārākas kļuva nacionālās neatkarības

idejas.

Latvijā sākadarboties cilvēktiesībuaizsardzības grupa“Helsinki-86”,kura1987. gada 14. jūnijā,piemi¬

not 1941. gada deportācijas upurus, organizēja ziedunolikšanupieBrīvības pieminekļa. Šos notikumus uz¬

skata par Trešās atmodas sākumu.

Lielanozīme Latvijas sabiedrības aktivizēšanābijaLatvijas PSRRakstnieku savienības paplašinātajam

plēnumam 1988. gada 1.-2. jūnijā. Populāri radošās inteliģences pārstāvji atbalstīja jaunās idejas, aicināja

aktīvi veicināt pārmaiņas politiskās, sociālekonomiskāsunkultūras dzīves jomās.

1988. gada 10. jūlijā tikanodibinātaLatvijasNacionālās neatkarībaskustība,kurapauda stingrunostāju

jautājumāpar Latvijas Republikas valstisko statusu-neatkarīgas valsts izveidošana ārpus PSRS.

1988. gada 8. oktobrī tiek izveidota Latvijas Tautas fronte (LTF). Skaitliski tābija vislielākā Latvijas

organizācija (apmēram 300 tūkstoši biedru). Tajā apvienojās dažādu politisko uzskatuun tautību cilvēki.

LTF, darbojotiespret totalitāro sistēmuunkomunistisko nomenklatūru,organizējamasupolitiskās akcijas.

1990. gada 18. martā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas. Tās bija pirmās demokrātiskās

vēlēšanas pēc Otrā pasaules kara, un tajās pārliecinoši uzvarēja LTF atbalstītie deputāti.

Vērtējot procesus sabiedrībā, sašķēlās Latvijas Komunistiskāpartija. Daļa tās biedru aizstāvēja vecās

PSRS ideoloģijas un administratīvi birokrātiskās sistēmas saglabāšanu. 1990. gada janvārī tika izveidota

LatvijasPSRDarbaļaužuinternacionālā fronte (Interfronte),kuras mērķisbijasaglabātPSRSunLatviju tās

sastāvā. Daļa Latvijas Komunistiskās partijas biedru atbalstīja Latvijas Tautas fronti un neatkarības ideju,

aktīvi iesaistījās demokrātiskajās pārmaiņās.

Demokratizācijas rezultātāLatvijā sāka veidoties nacionālāskultūrasbiedrības. Tika dibinātas baltkrie¬

vu,ebreju, lietuviešu, igauņu,poļu,krievu,ukraiņu,čigānuuncitaskultūrasbiedrības. Tomērķisbijaapvienot
cilvēkusunveicināt nacionālo tradīcijuatdzimšanu. Šīs organizācijas atbalstījaLatvijasneatkarības ideju.

1991. gada 3. martā notika Visas Latvijas aptauja par neatkarības atjaunošanu un Latvijas valstisko

statusu. 74%no tiem,kuripiedalījās aptaujā,nobalsojapar demokrātiskuunneatkarīguLatviju.
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I

Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs (%) no 1935. līdz 1993. gadam

1935 1943 1959 1970 1979 1989 1993

Latvieši 76,99 81,90 62,00 56,76 53,70 52,04 53,55

Krievi 8,83 9,53 26,58 29,80 32,82 33,09 33,47

Baltkrievi 1,41 2,76 2,94 4,01 4,46 4,49 4,21

Ukraiņi 0,10 0,64 1,41 2,26 2,67 3,45 3,15

Poļi 2,55 2,16 2,86 2,67 2,50 2,27 2,24

Ebreji 4,90 1,75 1,55 1,13 0,86 0,57

Pārējie 5,22 3,01 2,46 2,95 2,72 1,93 2,81

MežsI. Latvieši Latvija: Etnodemografisks apskats. -R.: Zinātne, 1994. - 15. lpp.

Sabiedrības aktivitātes 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā attēlos
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Folkloras festivālā “Baltica’88” gājienā sakums. (No Jana Karoga nomaiņa pie Jēkabpils izpildkomitejas. 1989. vai
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Vides aizsardzības kluba un Latvijas Sieviešu līgas mītiņš
Doma laukumā ar devīzi “Par humānismu,pret vardarbību”. 1990. gada 17. jūnijspieBrīvībaspieminekļa. (K.Bergmaņa
(I. Vārpas foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda) foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)
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MATERIĀLI DARBA GRUPĀM

IGRUPA

NACIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBAS

A

No Romualda Ražuka atminam par Latvijas Tautu forumu

Nepelnīti aizmirstsunlīdz šimtāarīpietiekamineizvērtētsnotikums starpnacionālo attiecībuveicināša¬

nā Latvijā bija Latvijas PSR Tautu forums 1988. gada 10. un 11. decembrī. Vērtējot forumu no šodienas

viedokļa,-untāds tas neapšaubāmibijaarī toreiz-Latvijas Tautu forumsbijarobežšķirtne cīņāpar Latvijas

mazākumtautībām latviešu Trešās atmodas laikā. Iemeslu tam bija daudz. 1940. gada PSRS okupācijas

rezultātā, vēlāko represiju un deportāciju, kā arī pēckara imigrācijas rezultātā latviešu skaits Latvijā bija

sarucis līdz 52% iedzīvotāju. Bez cittautiešu daļas atbalsta nebija iespējama ne Trešās atmodas mērķu

sasniegšana, ne valstiskās neatkarības atjaunošana mierīgā, parlamentārā ceļā. (..)

1988. gadarudenī Latvijābijanodibinātas vai tapa jau 18 nacionālāskultūrasbiedrības: armēņu, azer¬

baidžāņu,VolgasunKrimas tatāru, igauņu,ebreju,ukraiņu, vācu,poļu,moldāvu-rumāņu,lietuviešu,lībiešu,
latgaļu,baltkrievu,baltu-slāvuu.c. (..)Nedēļupirms tautu foruma(..) [darbs] vainagojās ar LatvijasNacio¬

nālo kultūrasbiedrībuasociācijas izveidošanu(..). Par asociācijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Latvijas Kri¬

mas tatārubiedrībaspriekšsēdētājs Refāts Čubarovs,kuršbijaKrimas tatārunacionālāskustības idejiskais

vadītājsunvēlāk atgriezāsKrimā.Par viņavietniecikļuva spilgtākāmūsdienupoļusabiedrības personība-

Ita Kozakeviča (1955-1990) (..).

Nacionālo kultūras biedrību asociācijas 1. kongresa programmatiskās nostādnes pauda atbalstu LTF,
latviešuvalodaskā valsts valodas statusam,nacionālominoritāšukultūrautonomijaspolitikaiLatvijā. (..)

Galvenais Latvijas Tautu foruma paliekošais rezultāts bija tas, kaLatvijābija zudis mīts par padomju

tautukānonivelētubezsejasunbeznācijas ļaužukopumu.

Ražuks R. Latvijas Tautu forums //
Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. - R.: Apgāds Jāņa sēta, 1998. - 66.-69. lpp.

B

No Rutas Marjašas atminam

Labākie manas paaudzes gadi-jaunība, briedums, faktiski visa dzīve pagājapadomju sistēmā. Grūti

bijapat iedomāties,kakaut kas varētukrasi mainīties. StraujāPSRS sairšana nācanegaidīti.

Tomēr drīz vienpārliecinājos par to,kaLatvijādaudzucilvēkuprātos vēljoprojāmir dzīvaneatkarības

ideja. Kad 1988. gadā sākās ļaužupulcēšanās-pie Brīvības pieminekļa,Brāļukapos, Strēlniekuun Arkā¬

dijas parkā, Daugavmalā -,neatkarības atjaunošanas ideja sāka skanēt arvien biežāk, arvien skaidrāk un

nepārprotamāk.

Kadpiedalījos vietējo padomju un Augstākās Padomes vēlēšanās, tikos ar simtiem vēlētāju, unman

biežiuzdeva tiešujautājumu: vaiesmuparLatvijasneatkarību,vaiaizstāvēšu/atbalstīšu to? Atbildējupozitī¬
vi, un tābija patiesība. Tomēr vēl arvienne visai skaidri iztēlojos, kādā ceļā to būs iespējams panākt. Vēl

joprojām pastāvēja PSRS, Komunistiskā partija, armija, valsts drošības iestādes. Bija vajadzīga drosme

stāties tām pretim.

Toreiz tikadibinātaNacionālokultūrasbiedrībuasociācija,kuras vadībābijukopā arItuKozakēvičuun

RomualduRažuku. Sanāca dažādu tautībucilvēki,un arī tur tikabieži izvirzīts jautājums par Latvijas neat¬

karības atjaunošanu. Daudzi cittautieši vēlējās tikt vaļāno PSRS, no apnikušās, absurdās sistēmas.

Marjaša R. Skats uz pagātni // 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju / Red. T.

Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 295.-296. lpp.
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c
Atmoduatbalstīja ievērojamikrievuradošās inteliģencespārstāvji-rakstnieki J. Abizovs,L. Azarova,

R. Dobrovenskis, V. Dozorcevs,M. Kosteņecka, žurnālisti A. Grigorjevs, A.Kazakovsu. c. Rakstnieks un

žurnāla “Daugava” redaktors V. Dozorcevs kļuva par LTF Domes valdes locekli, bet A. Grigorjevs -par
vienu no LTF avīzes “Atmoda” redaktoriem (avīzes krievu tirāža bija liela- 15-100 tūkst, eksemplāru).
Krievuinteliģences pārstāvjus M. Kosteņeckuun V. Tolpežņikovu ar LTF atbalstu 1989. gadā ievēlējapar
PSRS Augstākās Padomes deputātiem. Pozitīva attieksmepretpārveidojumu galveno spēku-LTFbijaari

krievupareizticīgounvecticībniekuvidū.Pareizticīgo garīdznieks A. Zotovs ar Tautas frontes atbalstu 1990.
gadā tika ievēlēts Latvijas PSR Augstākajā Padomē. Vecticībniekubaznīcas Centrālās padomes pārstāvis
I.MiroļubovsLTF avīzē “Atmoda” 1989. gadaLieldienās apelējapie vecticībniekukopienas, lai tā ar izprat¬
ni izturētos pret latviešu tautas centieniem.

ArLatvijas Tautas frontes līdzdalību 1989. gada 4.martā tikadibinātaLatvijasKrievukultūrasbiedrība.
(..) [Tajā] darbojās rakstnieki J. Abizovs, L. Azarova, R. Dobrovenskis, M. Kosteņecka, Krievu drāmas
teātra aktieris M. Ļebedevs, Operas un baleta teātra solists G. Gorbaņovs, garīdznieks A. Zotovs. Avīzes
“Atmoda” krievu variants, kā arī 80. gadu beigās demokrātiskās pozīcijās nostājusies avīze “Sovetskaja
molodjož” (“Padomju jaunatne”) tika izplatītakrievu lasītāju vidū arī ārpus Latvijas, nodrošinot Krievijas
demokrātisko spēku simpātijas AtmodaiLatvijā. (..)

Pēc 1989. gada socioloģiskās aptaujas datiem,Latvijasneatkarības idejuatbalstīja 49%nelatviešu. Tas
sekmēja LTF uzvaru Augstākās Padomes vēlēšanās 1990. gada pavasarī, un šī uzvara veda Latviju uz

neatkarību.
Volkovs V. Krievi // Mazākumtautību vesture Latvija.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998.- 105.-106. lpp.

D

No Latvijas Krievu biedrības iniciatīvas grupas paziņojuma

Nākotnes sabiedrības svarīgākais mērķis-attīstīt krievuunlatviešukultūru sakarus. (..)

Konkrētas sabiedrības akcijas tiks saistītas arkultūras tradīcijuunpieminekļuatjaunošanu, izdevējdarbību
untulkojumiem, teātrauncitāmaktivitātēm,ar žēlsirdībaskustību.

Krievukultūrasbiedrībapārstāv tikai tās dalībniekus,neviskādus citus spēkus.

Mēs esam nolēmuši uzturēt visciešākos kontaktus ar Latvijas Kultūras fondu, Rēriha biedrību, BSB
[Baltslāvubiedrības] radošajāmsavienībām,PareizticīgobaznīcuunVecticībniekukopienu, ar latviešuinte¬
liģenci,arizinātniski tehnisko.

“He CTbtflHO H onraHynbca”: BbicTyroieHHH, mrrepBBro, aorcyMeHTM. -

Pma: flayraBa, 2002. — c. 18-19.

E

LatvijasKrievukultūrasbiedrībaatbalstaLatvijas Tautas frontesprogrammuun saskata šajā organizā¬
cijānevis ekstrēmistu saujiņu,kuriuzspiež savus uzskatus tautai,bet ganorganizāciju,kurair spējīga visla¬
bāk paust gan latviešu tautas, gannacionālo minoritāšu intereses.

“He cxbiAHO H oraaHyTbCfl”: BbicxyiuienMH, HHTepBbio, -

Pora: frayraBa, 2002.-c. 47-49.

F

PoļukultūraLatvijā sāka atdzimtreizē ar latviešuAtmodu,arLatvijas Tautas frontes autoritātes nostip¬
rināšanos, ar Latvijas Tautu forumaidejām1988. gadā.Patipirmāpoļukultūrasbiedrība“Promiēn”(“Stars”)
Henrika Svirkovska vadībā radās 1988. gada augustā Daugavpilī. 1991. gada janvāri izveidojās Latvijas
Poļu savienība-Latvijaspoļus vienojošāorganizācija ar 13 teritoriālāmnodaļām.

Apine I. Poļi // Mazākumtautību vēsture Latvija.
Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 169. lpp.
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G

Latvijas Poļu savienības Ventspils nodaļas biedru paziņojums

Apliecinām savuuzticībuvalsts neatkarības ideāliem,LatvijasRepublikas demokrātiski ievēlētai Aug¬

stākajaiPadomei, tās ieceltajai valdībaiunpieņemtajiemlēmumiem.

Apņemamies aizstāvēt latviešu tautu tās taisnīgajācīņāundarbībā. Jūs atbalstaLatvijā dzīvojošo tautu

progresīviecilvēki.

LailatviešutautuiedvesmoItas Kozakevičas gaišais tēlsunviņas centiemcīņāpar tiesībāmunLatvijas

bnvību.

Turpinās Baltijas ceļš par neatkarību.Iesimpa to lepniunvienoti!

13.12.1990.

Ventspils pilsēta un novads. Notikumu hronika: 1985.-1996. -

Ventspils, 1998.-41. lpp.

H

1988. gada rudenī atjaunojās lietuviešu nacionālo iniciatoru grupa: J. Rudāks, E. Lukošēvičiene, A.

Liepiņš, kas piesaistīja sev jaunus aktīvistus. To vidū īpaši izcēlās ārsts Romualds Ražuks — ienācējs no

Lietuvas,kas šeitbijaizveidojis savuģimeniunlabi iepazinis latviešusabiedrību. 1988. gada27.novembrī šīs

grupas vadībānotikaapmēram600vietējo lietuviešusapulceMaskavaspriekšpilsētā, Aglonas ielā35,kultūras

namā “Lāpa”. Tajā tikanodibinātaLatvijas Lietuviešukultūrasbiedrība(LLKB),kura tūlīt iestājās topošajā

Latvijas minoritāšuNacionālokultūrasbiedrībuasociācijā,kas darbojās Latvijas Tautas frontes ietekmē. (..)

1990. gada vasarā Latvijas radio sākās pārraides lietuviešu valodā (..), kuru sagatavošanā liela loma

bija žurnālistei Juratei Šidlauskienei. 1991. gada janvāra dienās viņa izveidoja grupu, kura dienuunnakti

uzturēja radiosakarus ar Viļņuun sniedza informācijupar lietuviešuun latviešu pretestību PSRS militāro

spēku varmācīgajām akcijām. Tas veicināja “barikāžucīņu” organizēšanuRīgā.

Treija A., Dribins L. Lietuvieši // Mazākumtautību vēsture Latvijā.
Eksperimentāls mācību līdzeklis.-R., Zvaigzne ABC, 1998. -55. lpp.

I

1988. gada11.novembrīRīgānotikaLatvijas igauņupārstāvjusapulce.Piedalījās apmēram400 cilvēku

no Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Alūksnes, Saldus, Smiltenes un Cēsīm,kurinolēma dibināt Latvijas Igauņu

biedrību (LIB). (..) Par LIB priekšsēdētāju sapulce ievēlēja Rīgas Medicīnas institūtaMiokardabioķīmijas

nodaļas vadītājuLeiliUtno.Biedrības vadībā darbojās filologs TeņuKarma,ekonomistsKārlisKrūzs, vēstur¬

nieki Kristīne Ducmane un Linda Dumpe, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas profesors Henns Tu-

herms,reliģiskās dzīves aktīvistsElmārs Johansons, inženierisLeo Tiro,medicīnas darbinieceMāra Alksne

uncitiLatvijas igauņukultūras dzīves veicinātāji.

Latvijas Igauņubiedrība 1988.-1989. gadā apvienoja apmēram 400biedru. Savāpolitiskajā orientācijā
LIBpilnīgi atbalstījaLatvijas Tautas fronti,piedalījāsLatvijasNacionālokultūrasbiedrībuasociācijas veido¬

šanā unLatvijas Tautu foruma organizēšanā 1988. gada decembrī. (..)

Latvijas igauņi aktīvipiedalījāsLTFpasākumos,kurumērķisbijaBaltijas valstuneatkarības atgūšana

un sadarbība ar Eiropas demokrātiju. Viņi stāvēja gan Baltijas ceļa dalībnieku tūkstoš kilometru varenā

ierindā, ganuz 1991. gada janvāradienubarikādēm.

Strenga I. Igauņi // Mazākumtautību vēsture Latvijā.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 77.-78. lpp.
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J

PSRS sabrukuma laikā daudzi Latvijas ebreji aktīvipiedalījās latviešu tautas nacionālo spēku cīņapar
demokrātijuunLatvijasneatkarības atjaunošanu.

VēsturiskanozīmebijaMākslas akadēmijas pasniedzēja, vēlākprofesoraMavrika VulfsonarunaiLat¬

vijas Rakstnieku savienības uncituradošo apvienībuplēnumā 1988. gada 1. jūnijā,kurā viņš atklātikvalificē¬
ja padomju karaspēka ienākšanuLatvijā 1940. gada jūnijā kā Latvijas varmācīgu okupāciju. M. Vulfsons
1988.-1994. gadā bija viens no Latvijas Tautas frontes (LTF) līderiem. Latvijas neatkarības interesēm
kalpoja arī M. Vulfsona darbība PSRS Augstākajā Padomē 1989.-1990. gadā.

LTF pasākumu aktīvisti kopš tās dibināšanas bija dizaineris Herberts Dubins, juristeRuta Marjaša(..),
fiziķis unuzņēmējs Grigorijs Krupņikovs,kinokritiķisun žurnālists LatvijasUniversitātes pasniedzējs, vēlāk
docents Ābrams Kleckins, pedagogs Hone Bregmans, vēsturnieks Marģers Vestermanis, fiziķis Boriss
Cilēvičs, žurnālists Zalamans Kacs,ekonomists Jakovs Briskins (visino Rīgas),uzņēmējs IgorsMovels (no
Jelgavas) u. c. (..)

1988. gada oktobrī bijušajā Latvijas ebrejukopienas namā Rīgā, Skolas ielā 6, notika Latvijas Ebreju
1. kongress, kas darbojās Latvijas Tautas frontes vēsturisko lēmumu gaisotnē. Kongress proklamēja sevi

par ebreju kultūras pārstāvniecību. 1988. gada novembra beigās notika Latvijas ebreju 2. kongress, kas
oficiālinodibinājaLatvijasEbrejukultūras biedrību(LEKB),pieņēma tās statūtus un ievēlēja valdi. (..)

Valdes darbā dominēja trīs virzieni:

1. Sniegt juridiskuunmateriālupalīdzībutiemebrejiem,kuri izvēlēsies dzīviLatvijā,lai viņi varētuvisā

pilnībā īstenot savas tiesības,nacionālās unreliģiskās identitātes saglabāšanu, savas pašcieņas ap¬
liecināšanu.

2. Tiem,kuri izvēlas repatriācijuuzIzraēluvai emigrācijuuz kādurietumvalsti, atvieglot šoprocesu.

3. Aktīvi atbalstītLatvijas Tautas fronti.

1990. gada sākumāLEKB aktīvi atbalstījaLTF izvirzītoskandidātus LatvijasPSR AugstākāsPadomes
vēlēšanām.No ebreju sabiedrības par republikasparlamenta deputātiemievēlējaM. VulfsonuunI.Movelu
kāLTF kandidātus unR. MarjašukāNacionālo kultūras biedrību asociācijas pārstāvi. Visi šie trīs deputāti
balsojapar LatvijasRepublikas Augstākās Padomes 1990. gada 4.maijaDeklarācijupar Latvijas neatkarī¬
bas atjaunošanuun aktīvi iekļāvās LTF frakcijas darbībā.

Dribins L,, Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju kopiena: Vēsture, traģēdija, atdzimšana. - R.: LU Latvijas
vēstures institūta apgāds, 2001. — 68.-70. lpp.

K

1988. gadā latviešu tautas nacionālās atmodas kustība saviļņoja arī Latvijā dzīvojošos ukraiņus. Sep¬
tembramēnesīRīgānotikaukraiņusapulce,kurā tikanodibinātaLatvijasukraiņunacionālās kultūrasbiedrība
“Dņipro”. Tās vadītājibija sabiedriskais darbinieks Viktors Prudiuss unLatvijas Zinātņuakadēmijas darbi¬

nieks Volodimirs Strojs.Biedrībā iestājās apmēram300 cilvēku. (..) Politiskajā cīņā “Dņipro”neiekļāvāsun

Latvijas neatkarības jautājumā līdz 1991. gada augustam pauda neitrālu nostāju. Taču biedrības sastāvā

esošais jauniešuklubs,ko vadīja arhitekteNatālija Skudra, atbalstīja Latvijas Tautas fronti.No 1989. gada
februāra šis klubs darbojās patstāvīgi, nodibināja sakarus arī ar nacionālo kustībuUkraināunpalīdzēja tai
1989. gada rudenī Jūrmalā sarīkot Ukrainas demokrātisko spēkukonferenci.

Latvijas Tautas frontei piekļāvās Rīgas ukraiņubiedrība “Slavutič” (līderis Volodimirs Stešenko) un

Ukrainas patriotiskās organizācijas “RUH” grupa Rīgā, kura pirmoreiz PSRS varas teritorijā te iznesa uz

ielasukraiņunacionālozili dzelteno karogu.

Dribins L. Ukraiņi // Mazākumtautību vēsture Latvija.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 234.-235. lpp.
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n GRUPA

INTERFRONTE

A

Latvijas Krievu kultūras biedrības rezolūcija par attieksmi pret Interfrontes mītiņiem

Interfrontes pēdējās uzstāšanās, it īpaši [1989. gada] 23. un 25. februāri, saasinājusi jau tā sarežģītās

starpnacionālās attiecībasrepublikā.Melīguziņuizplatīšana, šovinistiskanoskaņojumaradīšana veido dra¬

matisku un pat bezizejas situāciju. Zaudējuši realitātes izjūtu, Interfrontes līderi (..) cenšas aktivizēt de¬

struktīvus unnaidīgus spēkus. īpašu līdzjūtībuun sāpes izraisa to bērnuun skolēnu stāvoklis, kuri tiek ie¬

saistītimākslīgajākonfrontācijā.
“He cxbiAHO H oniHiiyrbc»”: BbiCTymieHira, wnepBLio, AOKYMCHTM. -

Para: flayraBa, 2002.-c. 23.
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Interfrontes mītiņš 1989. vai 1990. gadā. (I. Vārpās foto no Interfrontes mītiņš Daugavmala 1989. gada 21. marta.

Latvijas Okupācijas muzeja fonda) (I. Vārpās foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)

B

No Jāņa Dinēviča atmiņām par LTF domstarpībām ar Interfronti (IF)

Diskusijās arInterfrontiLTFuzsvēra,kanavpieļaujama tālākalatviešupārtapšanaminoritātēunka arī

nelatvieši cietīsnoneierobežotas migrācijas,ka teorijapar vienotopadomjutautuar vienotuvaloduirmaldīga

un šīs teorijas realizētāji ir Vissavienības resori vairāk no politiskiem nekā ekonomiskiem motīviem. Jau

toreiz IFuzsvēra,kamigrācijas ierobežošana ir cilvēktiesībuunPSRS likumupārkāpums. (..)

Visasākā konfrontācija starp LTF un IF izvērtās valodas jautājumos. (..) Tuvojoties Valodu likuma

pieņemšanai, IF 1989. gada 28. aprīlī izsludina vienas dienas streiku pret valsts valodas statusu latviešu

valodai. Streiks negūst plašu atbalstu. 1989. gada 5. maijā LPSR AP pieņem Valodu likumu, kas latviešu

valodaipiešķir valsts valodas statusu. (..)

Nevar noliegt, ka IF bija zināms intelektuālais potenciāls, taču pamatā tajā dominēja atvaļinātie pul¬

kveži,kuri “citādidomājošos” (..) neskaitāmas reizes izslēdzaunatkaluzņēma atpakaļ.IF vadmotīvs doku¬

mentos,manifestācijāsunrezolūcijās vienmēr irbijiskonservatīvais “pret”unnekad“par”.

Dinēvičs J. Pretrunu polarizācija. LTF un IF sadursmes //
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Fragments no Latvijas PSR Darba kolektīvu apvienotas padomes uzsaukuma latviešu darba tautai
1990. gada 21. aprīlī

Latvijas Tautas frontes līderi, spekulēdami ar latviešu tautas svētākajām jūtām, grūž Latvijas tautu

bezdibenī.

Apmēram 110 deputātino 170 republikas AugstākajāPadomē ievēlētajiembalstās uz LTFplatformas
vai arī atbalsta to. Šis skaits varkļūt vēl lielāks, janākamajā vēlēšanuposmā daļa vēlētājubūs tikpatpasīvi
kā iepriekš. Kas notiks tad?

NotikumiLietuvābrīdina,ka iespējamaburžuāziskas republikas reāla atdzimšana. Bet tas nozīmē,ka

atdzimsprivātīpašumsuz zemi,uz fabrikāmunrūpnīcām,uzmājām. Atgriezīsieskungiunkalpi,kas strādās

kungu labā. Un tas nozīmē,ka darba tautas dzīves apstākļi pasliktināsies, ka draudēs bezdarbs. Cietīs arī

latviešu tauta, kuras vārdā tas viss šodien tiek sludināts.

IvansD. Gadījumakarakalps-R: Vieda, 1995.-268. lpp.

Interfrontes mītiņš 1989. vai 1990. gada. (I. Vārpās

foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)
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Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes
informatīvais biļetens nr. 17, 1989. gada 30. septembri.
(No TFM krājuma)

Interfrontes mītiņš Daugavmalā 1989. gada
21. martā. (I. Vārpas foto no Latvijas Okupācijas

muzeja fonda)
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Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes izplatītā lapiņa 1990. gada novembra sākumā

IZLASI UN NODOD BIEDRAM!

Līdzpilsoņi!

TuvojasLielāOktobra73. gadskārta.Mēs sagaidām šos svētkus grūtos laikos.Ne tikai tādēļ,ka trūcīgāki

kļuvušimūsu svētkugaldiunveikaluplaukti.Daudz no tā,parko atdeva dzīvībasmiljonipadomjucilvēku,

par ko samaksāts saspringta darba gados, tagad tiek sagrauts un nozākāts. Vai mēs pēc tā tiecāmies,

uzsākotpārbūvi, cerēdamiuz labākudzīvi?

PadomjuSociālistiskoRepubliku Savienība-pasaulēpirmā sociālistiskāvalsts, autoritāti ieguvusī liel¬

valsts tiek grauta ar nacionālistu,politisko avantūristu, ēnuekonomikāradušās jaunāsburžuāzijasuzbruku¬

miem.Kasmums atlicisnokonstitucionālāmtiesībāmuz darbu,uz dzīvojamoplatību,uzmācībām,uz atpūtu?

Ko iesākt ar bēgļiem,kuru skaitu drīzumāpapildinās krievuvalodārunājošieLatvijas iedzīvotāji? Kas at¬

bildēs par tūkstošiempārbūvesperiodaupuru?

Biedri! Atteikšanās no Lielā Oktobra svētkiem ir atteikšanās no mūsu vēstures, no mūsu valsts, no

sociālisma. Tāir labprātīgapārejaprofašistisku, antidemokrātiskinoskaņotusaimniekuverdzībā.

Pietiekbaiļu,nelietības, vienaldzībasun slinkuma. To nekadnepiedos mumsmūsu vectēvi,revolūciju

cīnītāji.

Aizsargāsim savas tiesības dzīvot, savulepnumu, savuticību!

Ārāno Augstākās Padomes Ulmaņa idejumantiniekus!

Visiuz 7.novembra svētku demonstrāciju!

LaidzīvoLielais Oktobris!
Okupācijas vara politikaLatvija. 1939-1991 /

Dokumentukrājums. -Rīga: Nordik, 1999. — 527. Ipp.
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ra GRUPA

LNNK

A

No Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojuma par LNNK mērķiem

Uzskatām, ka latviešu tautas prasība pēc suverēnas valsts ir taisnīga un svēta.

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padome aicina iekļauties kustībā visus Latvijā un ārpus tās

dzīvojošos latviešu tautas nacionālās pašnoteikšanās centienupiekritējus neatkarīgi no tautības, reliģiskās
pārliecības vaipartijas piederības ar mērķi-atjaunot Latvijukā suverēnurepubliku.

Kustības galvenais uzdevums ir panākt Latvijas Republikas demokrātiskā valstiskuma un politiskās
suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu
unkultūrtradīcijuaizsardzību.

Kustība vēršas pret latviešu nacionālo diskrimināciju jebkurā tās izpausmē un aizstāv latviešu tautas

nacionālās intereses.Kustībanav vērstapret citāmLatvijā dzīvojošām tautībām, atzīst to pamatotāspolitis¬
kās, ekonomiskās unkultūras interesesunaicina tās sadarboties kopējo problēmurisināšanā.

PaziņojumspieņemtsLNNK atklātajā dibināšanaspilnsapulcēRīgā, Arkādijā, 1988. gada 10. jūlijā.

Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālās neatkarības
kustība dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. — 11.-13. lpp.

B

No Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojuma par LNNK mērķiem

Par svarīgu uzdevumu kustības mērķa sasniegšanai uzskatām nepieciešamību panākt Latvijas PSR

Radošo savienībuvaldesplēnumarezolūcijas lēmumurealizēšanu.

Bez tam uzskatāmpar nepieciešamu panākt:

1. NekavējošipilnīgipārtrauktmigrantuieplūdiLatvijā, veicināt daļasmigrantuatgriešanos savā zemē.

2. Latviešuvalodunoteiktpar valsts valodu.

3. Noteikt Latvijaspilsoņa statusu, atjaunot nacionālo simboliku.

4. Uzskatīt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešuspar mūsu tautas daļu.

5. AtbrīvotLatvijas teritorijunokodolieročiem.

6. NodotLatvijas valdībaspakļautībā visusLatvijā esošos ražošanas uzņēmumus uniestādes,kas līdz

šimpakļautas Savienībasministrijāmunresoriem.

7. IzveidotLatvijas nacionālās karaspēka vienības,kurās Latvijas jaunieši varētupildīt obligāto kara¬

dienestu, kā arī karaskolas ar latviešumācību valodu.

Atceltmilitāro apmācībuvispārizglītojošās skolās.

8. Praktiskinodrošināt konstitūcijāparedzēto personubrīvībuunpamattiesībuievērošanu.

9. Atļaut presē, radio un televīzijā izteikt no oficiālās nostādnes atšķirīgus uzskatus,kā arī organizēt
mītiņusundemonstrācijas ar politiskāmprasībām.

10. Atļaut iespiestunizplatīt neatkarīgus preses izdevumus.

11. Izstrādāt jaunu,demokrātiskuvēlēšanulikumu,kurš garantētuiespējuizvirzīt vēlēšanām vairākus

neatkarīgus kandidātu sarakstus.

12. Atļaut dibināt neatkarīgas demokrātiskaspartijas.

13. Atzītpar nelikumīgiemunatklātinosodītLKP 1959. gadajūlijaplēnumalēmumus valodu,kadru,
ekonomikasuncitos jautājumos.

14. Likvidēt valstskontrolipār baznīcu.Nodrošināt baznīcai iespējupublicētiespresē,radiountelevīzi¬

jā, izdot reliģiska satura literatūru,veikt labdarības misiju.

PaziņojumspieņemtsLNNK atklātajā dibināšanaspilnsapulcēRīgā, Arkādijā, 1988. gada 10. jūlijā.

Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālās neatkarības
kustība dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. - 11.-13. lpp.
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LNNK sapulce Arkādijas parka 1988. gada 10. jūlija. (I. Vārpās foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)

C

LNNK padomes pamatnostādne jautājumā par Latvijas Republikas statusu

1988. gada 8. septembri

Mēsuzskatām,kavēsturiskiunjuridiski irpierādīts,kaLatvijasRepublikas sovjetizācijauniekļaušana

PSRS sastāvā 1940. gadāirnelikumīga,neatzīstamLatvijukāPadomju SociālistiskoRepubliku savienības

locekli de jure.

Uzskatām,ka defacto Latvijas Republikas iekļaušana PSRS sastāvā ir Latvijas okupācijaunpiepra¬

sāmto izbeigt.

Pieņemts,balsojotpadomes sēdē (vienbalsīgi).

Sēdi vadīja: J. Dobelis

Protokolēja: A. Pauls-Pāvuls

Pamatnostādni atbalstīja vienbalsīgi LNNK pilnsapulce 1988. gada 17. septembrī vairāk nekā 2000

cilvēku sastāvā.

Sēdi vadīja: J. Dobelis

Protokolēja: E. Repše
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālas neatkarības

kustība dokumentos. -R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. - 18. lpp.

D

No Eduarda Berklava atmiņām

Nevienai pirms LNNK eksistējošām organizācijām nebija skaidra politiska mērķa, neviena no tām

nebija izvirzījusi sev uzdevumupanākt, lai latviešu tauta atgūtu savu valsti. LNNK jauno savas darbības

sākumaizvirzījanelokāmuprasībupēc tādas,piedāvājot rīcībasprogrammuokupācijasunsekojošās koloni¬

zācijas sekulikvidēšanaiLatvijā; iestājāspar okupētājvalstsbruņoto spēkunekavējošuunpilnīguizvešanu;

par Latvijaspilnīguatdalīšanos no tā saucamās PSRS.LNNKprogrammābija ierakstīts uzdevums cīnīties

pret masveidīgo cittautiešupārvietošanuuz Latviju, par kolonistu izvākšanu. Galvenajā uzdevumā ietilpa

Latvijas Republikas demokrātiskā valstiskuma unpolitiskās suverenitātes īstenošana, ekonomiskās neat¬

karības nodrošināšana, demogrāfiskā stāvokļanormalizēšanaunkultūrtradīcijuaizsardzība.

LNNK 1. kongresā par LR konstitucionālo pamatu tika atzīta 1922. gada Latvijas Satversme, bet

Komunistiskāpartijauntaipakļautās satelītorganizācijas tikapasludinātaspar noziedzīgāmunslēdzamām.

Tāds bijaLNNK viedoklis.
Berklavs E. Kas notika pirms 4. maija deklarācijas pieņemšanas //

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 191. lpp.

110



IV GRUPA

LATVIJAS TAUTAS FRONTE

A

No Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa rezolūcijas par LTF nodibināšanu 1988. gada
8. oktobrī

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress atzīst, ka Latvijas Tautas fronte ir radusies kā tautas

politiskāsunpatriotiskās iniciatīvasunatmodas kustība. Šobrīd Tautas frontes idejas jau atbalsts grupas ar

vairāknekā 110 000 dalībnieku. Atbalsta grupas ir izveidojušās visosrepublikasrajonosundaudzāspilsētās.
LTF uzskata, ka Tautas frontes pašorganizēšanās process ir noslēdzies. Sakarā ar to kongress Latvijas
Tautas frontikāLatvijasmasusabiedriskipolitiskuorganizācijupasludinaparnodibinātu.

Latvijas Tautas fronte. Pirmais gads. -R., 1989. - 224. lpp.

B

No Latvijas Tautas frontes Domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājuma apspriest jautājumu
par Latvijas pilnīgu neatkarību

MēsredzamnākotnesLatvijukādemokrātiskuvalsti,kurāvisiempilsoņiemneatkarīgino to nacionālās
un sociālās piederības,politiskāsunreliģiskāspārliecības ir nodrošinātas vienādas tiesības.Latvijai ir jābūt
humānisma valstij,kurā valda likums, ekonomiska augšupejaunplašas garīgas kultūras attīstības iespējas
jebkurai etniskai grupai. Attiecības ar citāmvalstīm, savienotajāmrepublikāmjāveidouz savstarpēji izdevī¬
gu,līdztiesīgulīgumupamata.

Latvijas Tautas frontes Domes valde uzskata, ka izšķiroša lomaneatkarības iegūšanā būs pašai Latvi¬
jas tautai. LTF Domes valde redz šī mērķa sasniegšanas ceļu ganparlamentārā cīņā, izmantojot unpārvei¬
dojot atbilstoši tautas gribaiun laikaprasībām esošo Latvijas PSR valsts varas struktūru, gan tautas gribas
tiešās izpausmēs.LTFmērķis irpanākt valstiskoLatvijas neatkarību,nodrošināt tādas juridiskas garantijas,
kuras ļautu tautaipašai izvēlētiespolitiskās varas formuunmehānismu.

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 391. lpp.

nLatvijas Tautas fronte

DOMES LOCEKLIS
LTF 2.KONGRESA DELEGĀTS.

PAGAIDU APLIECĪBAILMāRS
BiŠEPS

vārds

:

Ņ s ouzvārds

VĀRDS I ma r> X. ts

UZVĀRDS R i o on Fļ

Ievēlēts LTF I kongresa
09.10.1988. ;fjļjPMA : a

LTF DOMES ATB.SEKRETĀRS ''<>˙

1989.G. 7.-8.X,RIGA

Apliecība derīga līdz
LTF II kongresam

LTF 2. kongresa delegāta Imanta Belognva pagaidu apliecība.
(No TFM krājuma)LTF Domes atbildīgā sekretāre,

[
S.Kalniete

LTF 1. Domes locekļa Ilmārā Bišera apliecība.
(No TFM krājuma)
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c
No Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platformas 1990. gada Augstākās Padomes vēlēšanām

MŪSU TUVĀKIE UZDEVUMI

POLITISKAJĀ JOMĀ

JaunievēlētajaiLatvijas AugstākajaiPadomei jārada visi priekšnoteikumi,kas sekmētuLatvijas valstis¬
kās neatkarības atjaunošanu.

Vispirms konsekventi jāpieņem objektīvs lēmums Molotova-Ribentropapakta sekulikvidēšanai,kvali¬
ficējot 1940. gada LPSR pasludināšanuun iestāšanos PSRS par nelikumīgu.

Latvijas AugstākajaiPadomei likumdošanas ceļājānodrošinavairākpartijudemokrātijas izveide,PSKP
un valsts varas, pārvaldes un jebkuras citas sabiedriskas organizācijas vai partijas ideoloģijas monopola
novēršana Latvijā. (..)

NACIONĀLĀS POLITIKAS JOMĀ

Pēc gadu desmitiem ilgas PSKP diktētas nacionālo interešu noniecināšanas politikas jāatgriežas pie
Latvijai vēsturiski raksturīgām demokrātiskām dažādu tautību savstarpējo attiecību tradīcijām. Jāsekmē
latviešunācijasunvisurepublikas teritorijādzīvojošonacionālo grupu sadarbība demokrātiskas sabiedrības
izveidēLatvijā, tās valstiskās neatkarības atjaunošanā,kopējās labklājības sasniegšanā.

LTF kategoriski iestājas pret jebkuriemmēģinājumiem sašķelt Latviju, veidojot autonomus nacionāli
teritoriālus apgabalus Latgalē vai citos republikasnovados.

Augstākajai Padomei jāpieņemlikumi,kas garantētuvisāmnacionālajām grupām

- tiesībasuniespējas attīstīt savukultūru, iegūt izglītībudzimtajā valodā;

- visplašāko līdzdalībunacionālo attiecību veidošanā,piešķirot nacionālajām grupāmtiesības topār-
stāvjiempiedalītiesparlamentārokomisijuunkomitejudarbā.

ĀRPOLITIKAS JOMA

Ievērojot Latvijas Republikas intereses unLatvijas-Krievijas 1920. gada 11. augusta miera līgumu,
Latvijas AP nekavējoties jāuzsāk sarunas par Latvijas Republikas atjaunošanu defacto. (..)

TAUTSAIMNIECĪBAS JOMĀ

Pašreizējā pārejās periodā jāatjauno kontrolepār ekonomisko procesu attīstībuLatvijā.

Mūsugalvenais mērķis —pārkārtotLatvijas tautsaimniecībuuz tirgus ekonomikaspamatiem, ievērojot
dabas aizsardzībasun vides atveseļošanas priekšnoteikumus.

Augstākajai Padomei jāizstrādā likumdošanas pamati pakāpeniskai izkļūšanai no ekonomiskās krīzes
Latvijā (..).

SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Jaunajai sociālajai likumdošanai jālīdzsvaro straujie sabiedrības materiālās un sociālās noslāņošanās

procesi,ko radīs ekonomikas pārkārtošana uz tirgus pamatiem.

Nepieļaujotplašuiedzīvotāju slāņutālākuslīgšanunabadzībā, sociālālikumdošanatomērnedrīkstbremzēt
privāto iniciatīvuunuzņēmību.

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 395.-398. lpp.)

113



«3 £3fiš«.ts

v /D ''7
-j3fjk:\J˙jĀIf

o™ 0 0
AŠANAS(KONGRESSLATVIJAS. TAUT/

if< W°CKBA˙KARTĪBA
0˙X; cvr08.10

— dalībnienp reģistrācijā
9.00 — 14.00 — kongresa svinīga atklāšana

— ziņojumi A
— debates 1

— mandātu komisijas ziņojums
14.00 — 15.30 — pusdienas pārtraukums
15.30 — 21.00 =- debates -

8.00

2A
i

pf1 f09.10/---J~r v V
8.0flf —ļ9.00 — dalībnieku reģistrācija
9.00 —*14.00 — debates

14.00
15.30 — 17.30 — debates

/15.30 — pusdienas pārtraukums

— kandidātu izvirzīšana LTF Domei '
— LTF Statūtu apspriešana

17.30 — 18.00 — pārtraukums balsošanai
18.00 — 21.00 — LTF Programmas un LTF dibināšanas

kongresa rezolūciju apspriešana
— balsu skaitīšanas komisijas ziņojums.

r

A

Preses konferences. (LKP CK Politiskās izglītības nama lielajā zālē)
08.10. 21.15 «Latvijas vēstures lappuses: 1939; 1949; 1959 — tas nedrīkst

atkārtoties!»
09.10 21.15 Preses konference ar LTĶ dibināšanas kongresa viesiem.
10.10 12.00 Preses konference
Domes piedalīšanos.

blikas vadības pārstāvju un LTF n

*
s)

Uti
. \7 l

/, . i-V'
i/

GAUJLSU-yt" f,

>\V ,f)c1

#.

kc1 u

i/

r7

yy/

M
1

;

C
m
'ļļpO'f?

b* MV1
%It

( *˙tfoK
tMm ‘

.4 1

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa darba kartība 1988. gada 8.-9. oktobri.

(No TFM krājuma)
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Tikai tad, kad LTF valdes ierosinātā tautas apspriešana konstatēja tautas vairākuma atbalstu Latvijas
neatkarībaiunLTFbija ierakstījusi šopunktu savājaunajāprogrammā,kas tikapieņemta 1989. gada 8. ok¬
tobrī,unkadšis LTF aicinājums guvanospiedošāLatvijas iedzīvotāju(ne tikaipilsoņu) vairākumaatbalstu,
mēs izvirzījām šo jautājumu PSRS Augstākajā Padomē. (..)

Laisagatavotupamatojumuprasībaipar neatkarības atjaunošanu,bijajāpierāda,kaLatvijasneatkarība
tika zaudēta divu starptautisko noziedznieku-Hitleraun Staļina-vienošanās rezultātā. (..)

PirmāPSRS Tautas deputātukongresalaikāLietuvas deputāti AļģirdsBrazausksunVitautsLandsberģis,
kāariLatvijas deputāts JānisPeterspieprasījanodibinātkomisijušīnoziedzīgādivuasiņaino diktatorunoslēgtā
līgumauntampievienoto slepenoprotokoluizvērtēšanai. Šādakomisija aritikanodibināta akadēmiķa Alek¬
sandra Jakovleva vadībā. Latviju šajā komisijā pārstāvēja Mavriks Vulfsons, Ivars Ķezbers unNikolajs
Neilands.

PSRS vadība ganpiekritaminētāskomisijas izveidošanai, tačunegribējapieļaut, lai tāpieņemtunopiet¬
nus lēmumus šajā jautājumā. (..)

īstu varoņdarbupastrādāja deputāts Mavriks Vulfsons. Viņš aizbraucauz Vāciju, sameklēja vēl dzīvu
esošo Ribentropa tulku, kas bija tulkojis sarunu gaitu un varēja pastāstīt to saturu, kā arī ieguva Vācijas
arhīvos saglabātos slepenoprotokolu fotokopijuattēlus.Kadviņš ar savuziņojumuuzstājās 2.PSRS Tautas
deputātu kongresā, zāle bija vienkārši satriekta. Tieši viņam un akadēmiķim A. Jakovļevam galvenokārt
jāpateicaspar to,kakongress 1989. gada24. decembrī pieņēma lēmumu, arkurunosodījaminētos slepenos
protokolus un atzinapar spēkā neesošiemno to parakstīšanas brīža. Tābija lielamūsuuzvara.

BišersI. Neiespējamais tomēr tika īstenots // Sarežģītais gājums. -R., 2002. - 97.-98. lpp.
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LTF organizēts mītiņš “Par Latvijas suverenitāti” 1989. gada

26. jūlijā. (R. Marklina foto no TFM krājuma)
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Protesta akcija pie Brīvības pieminekļa Rīga

1989. gada 23. augustā. (R. Marklina foto no

TFM krājuma)

Protesta plakats pret Molotova—Ribentropa paktu Lietuva

1989.gadā. (R. Marklina foto no TFM krājuma)
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Par Savienības līgumu

1990. gads.

8. decembrī

Pēc LTF valdes aicinājuma 29Latvijas neatkarībuatbalstošās sabiedriskās organizācijasparakstīja aicinā¬

jumu“VienotiLatvijai”.

Apzinoties savu atbildībuLatvijas tautai izšķirošābrīdī, kadPSRS vadība ar vietējās reakcijas atbalstuun

militāra spēkapalīdzībucenšas uzspiestLatvijasRepublikai Savienības līgumaparakstīšanu,mēs,Latvijas

Republikas demokrātisko organizācijupilnvarotiepārstāvji, aicinām savuspiekritējusunvisus Latvijasneat¬

karības cīnītājus:

•maksimāli saskaņot demokrātisko organizācijudarbību. Šajānolūkāmēs izveidojamdemokrātisko

spēkukoordinācijas centru;

• atbalstīt LatvijasRepublikas Augstākās Padomesunvaldības darbībuLatvijasRepublikas atjauno¬

šanā de facto. Mēs uzskatām, ka nepieciešama Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Pil¬

soņu kongresa saskaņota rīcība;

• izstrādāt kopīgurīcībasplānupilsoniskas nepakļaušanās kampaņaiPSRS prezidenta vaikādas citas

īpašas pārvaldes ieviešanas gadījumā. Par pirmo soli šajā virzienāuzskatāmvisuLatvijas iedzīvotāju

sadarbību, lai glābtu tos Latvijas jauniešus, kas pret savu gribu tiek iesaukti PSRS karaspēkā.

Mēs aicinām arī citas Latvijas demokrātiskās organizācijaspievienoties šimdokumentam.

Šo dokumentuparakstīja:

Latvijas Tautas frontes vārdā-Romualds Ražuks

Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas vārdā-Ilmārs Rutks

Latvijas Demokrātiskās partijas vārdā- Juris Goldmanis

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības vārdā-Eduards Berklavs

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādniekupartijas vārdā-Uldis Bērziņš

“Helsinki- 86” vārdā-Inta Čirpuse

Latvijas Sieviešu līgas vārdā-Anita Stankēviča

Latvijas Inženieru asociācijas vārdā-Ilmārs Rutks

Latvijas Zaļās partijas vārdā-Valts Dzenītis

Latvijas Kristīgi demokrātiskās savienības vārdā-Artūrs Pētersons

Latvijas Demokrātiskās savienības vārdā-Mihails Gorskis

Latvijas Sieviešubiedrības vārdā-LīvijaTrūba

Latvijas Sieviešunacionālās līgas vārdā-Rita Valaine

Vides aizsardzības kluba vārdā-Skaidrīte Jansone

Latvijas Kristīgi demokrātiskāspartijas vārdā-Oskars Bogdanovs

Radikālās partijas vides humanizācijas grupas Latvijā vārdā- JurisLommvskis
Latvijas Zemnieku savienības vārdā-Aivars Berķis
Latvijas Jauniešu tiesību aizstāvēšanas līgas “Ugunskrusts” vārdā-Ilmārs Naglis
LatvijasNacionālo karavīru biedrības vārdā-Austris Ozols
Latvijas Sociāldemokrātiskās jaunatnes apvienības vārdā- Andris Romanovskis
LatvijasPolitiski represēto apvienības vārdā-Edmunds Būmanis
Latvijas Liberālās partijas vārdā-Jānis Danoss
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LTF Radikālās apvienības vārdā-Edgars Blomnieks

Starptautiskās cilvēktiesību sabiedrības Latvijas nacionālās nod. vārdā-Mirta Āriņa

Latvijas Strādnieku savienības vārdā-Konstantīns Burovs

“Latvijas Daugavas vanagi” vārdā-Ģirts Astra

Latvijas Republikas AP LTF frakcijas vārdā- Jānis Kinna

Pasaules Brīvo latviešu apvienības vārdā-Līga Korsts-Streipa

Amerikas Latviešu apvienības vārdā-Līga Korsts-Streipa

No šī dokumenta parakstīšanas atsakās Pilsoņukongresa vadība.

Sagatavots pec Tautas frontes muzeja arhīva materiāliem.
Sastādīja M. Usenko.
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Nevardarbīgās pretošanās fenomens - akcija “Baltijas ceļš”. Aptuveni divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, veidoja
660 km gara ķēdi no Tallinas līdz Viļņai. Akcijas dalībnieki Rīgas centrā 1989. gada 23. augustā uz Akmens tilta.

(R. Marklina foto no TFM krājuma)
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