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• 1989.gads bija PSRS tautas deputātu un vietējo padomju deputātu 
vēlēšanu laiks. Pašvaldību vēlēšanās LTF (Latvijas Tautas fronte) ieguva 
vairākumu deputātu mandātu daudzās pašvaldībās. 

• 12.janvārī notika Balvu pilsētas Tautas deputātu padomes sesija, par 
padomes priekšsēdētāju ievēlēja sakaru mezgla inženieri Juri 
Annuškānu, par izpildkomitejas priekšsēdētāju padomju saimniecības 
«Viļaka» direktoru Dzintaru Putniņu.

• 16.janvārī uz 19.sasaukuma 1.sesiju pulcējās Balvu rajona deputāti. 
Sesijas gaitai varēja sekot pa vietējo radio. Par rajona padomes 
priekšsēdētāju ievēlēja LTF un LLS (Latvijas Lauksaimnieku savienība) 
atbalstīto kandidātu Juri Gagaini, par izpildkomitejas priekšsēdētāju 
Voldemāru Šļakotu.



• 1990.gads bija Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu gads, 
vēlēšanu kampaņu no LTF Balvu rajona nodaļas koordinēja Vilis 
Bukšs. 

• 18.janvārī sākās deputātu kandidātu izvirzīšana. 

• 21.janvārī notika LTF rajona Domes sēde. Viens no skatītajiem 
jautājumiem bija rajona tautfrontiešu taktika gaidamājās 
Augstākās Padomes vēlēšanās.



Vēlēšanu apgabali Balvu rajona teritorijā: 

Balvu 107.vēlēšanu apgabals 

Rugāju 109.vēlēšanu apgabals 

Viļakas 108.vēlēšanu apgabals



25.janvārī Balvu pamatskolas zālē pulcējās balvenieši, lai izvirzītu savu deputātu kandidātu LPSR AP vēlēšanām. 
Sapulci vadīja Māris Kozlovskis un vēlēšanu komisijas sekretārs Pēteris Horns. Tika izvirzīti divi kandidāti: 
komunistiskās partijas Balvu rajona komitejas pirmais sekretārs Vitauts Varnas un Rēzeknes juridiskās 
konsultācijas advokāts Andris Līgotnis. 191 sapulces dalībnieks nobalsoja par A.Līgotņa izvirzīšanu



Vēlēšanu apgabals Vārds, uzvārds, ieņemamais amats

Balvu 107.vēlēšanu 
apgabals

1) Andris Līgotnis, Rēzeknes juridiskās konsultācijas advokāts
2) Vitauts Varnas, LKP Balvu rajona komitejas I sekretārs

Viļakas 108. vēlēšanu 
apgabals

1) Ivars Kleinbergs, Žīguru mežrūpniecības saimniecības direktors
2) Kazimirs Šļakota, starpsaimniecību meža kombināta direktors
3) Aivars Zaikovskis, Balvu rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja pirmais 

vietnieks

Rugāju 109.vēlēšanu 
apgabals

1) Dzintars Meščanovs, padomju saimniecības „Baltinava” direktors
2) Juris Salmanis, Balvu rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks
3) Juris Cibulis, Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļas priekšsēdētājs
4) Vitālijs Kuļšs, Tautas kontroles Balvu rajona komitejas priekšsēdētājs

No 18. līdz 31 janvārim Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām izvirzītie deputātu kandidāti



• 15.februārī Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju jautājumā par 
Latvijas valstisko neatkarību un likumu par grozījumiem LPSR 
Konstitūcijā, atzīstot par oficiālo valsts simboliku sarkanbaltsarkano 
karogu, 1921.gadā apstiprināto valsts ģērboni un himnu "Dievs, svētī 
Latviju". 

• 15.februārī LLS Balvu biedrības padome un LTF Balvu nodaļas 
politiskā komiteja 11.sasaukuma AP sēdes 15.sesijai nosūtīja 
telegrammu „Cienījamie tautas deputāti! Lai jūs uzmundrina brašo 
Padomju Armijas sargu klātbūtne! Droši balsojiet par likumu par dažu 
atvieglinājumu apturēšanu dzīvokļu sadalē apstiprināšanu. Mēs vienoti 
ar jums.” 



27.februārī vienlaicīgi plkst.12 Latvijā notika valsts karoga maiņa. Virs Balvu rajona Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejas ēkas sarkanbaltsarkano karogu uzvilka PSRS Tautas deputāts, rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Voldemārs Šļakota
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12.martā LTF Balvu rajona nodaļas Domes Rīcības komitejas sanāksmē apstiprināja pilnvaras LTF 
novērotājiem LPSR Tautas deputātu vēlēšanās



18.martā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas. LTF 
štābs Balvos vēlēšanu dienā bija atvērts visu diennakti. Fragments no 
Koordinācijas centra vadītājas Baibas Voikas piezīmēm:»... balsu 
skaitīšana: 20.33 pirmās bezdelīgas no Briežuciema, LTF labvēlīgas, 
Cibuļa kungam it sevišķi… 20.01. Sajūsmas brēcieni aiz loga. Līgotnim 
urā! Kubulos graujošs panākums...»



Vēlēšanu apgabals Deputāta kandidāts Nodoto balsu skaits

Par Pret

Balvu 107. apgabals Andris Līgotnis 4686 2568

Vitauts Varnas 2293 4961

Rugāju  109. apgabals Juris Cibulis 3926 2940

Vitālijs Kuļšs 1768 5098

Dzintars Meščanovs 1049 5817

Viļakas 108. apgabals Kazimirs Šļakota 3518 3735

Ivars Kleinbergs 1530 5723

Aivars Zaikovskis 1982 5271

Viļakas 108. apgabals
Atkārtota balsošana 31.martā

Kazimirs Šļakota 4494 2025

Aivaras Zaikovskis 1832 2687

Vēlēšanu komisijas paziņojums par nodoto balsu skaitu





LTF Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanās ieguva vairāk nekā 
divas trešdaļas balsu un līdz ar to varēja realizēt konstitucionālo 
neatkarības atjaunošanas ceļu – neatkarības atjaunošanu īstenot, 
respektējot PSRS likumdošanu, kas noteica, ka konstitucionāliem 
likumu grozījumiem nepieciešamas divas trešdaļas deputātu balsu. 



• «A.Gorbunovu – par Augstākās Padomes priekšsēdētāju» – ar  šādu 
aicinājumu pie jaunievēlētajiem AP deputātiem griezās Latvijas 
Lauksaimnieku arodbiedrības dibināšanas kongress.

• Par to, ka A.Gorbunovu vēlās redzēt AP priekšsēdētāja amatā ar 
1544 parakstiem apliecināja Balvu rajona iedzīvotāji. Kubulos – 453, 
Bērzpilī – 169, Ploskenā - 152, Briežuciemā – 78, Rugājos – 50. 



• 20.aprīlī Balvu rajona Tautas deputātu padome pieņēma paziņojumu  
«Ievērojot to, ka Latvijas Republikas teritorija ir okupēta līdz pat šai 
dienai un Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā 1940.gadā ir juridiski 
nepamatota, Latvijas PSR Augstākās Padomes jaunā sasaukuma 
pirmajā sesijā jāpieņem akts par neatkarīgas Latvijas Republikas 
atjaunošanu.» 

• LTF rajona nodaļas Domes rezolūcija  - « LTF dome uzskata, ka 
Latvijas PSR Augstākās Padomes jaunā sasaukuma pirmajā sesijā 
jāpieņem akts par neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanu.»



21.aprīlī notika Vislatvijas tautas deputātu sapulcē, kas iestājās par to, lai ar demokrātiskām un 
nevardarbīgām metodēm panāktu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, piedalījās arī Balvu rajona visu 
līmeņu deputāti.



• 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju „Par 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

• A.Līgotnis: „Kad tika lasīti balsošanas rezultāti, troksnis uz ielas kļuva 
nepanesams, tūkstošbalsīgais koris sāka skaitīt balsis, kas tiek nodotas 
«par». A.Gorbunovs spiests lūgt līdzjutējus netraucēt parlamenta 
darbu, un lūgums tiek izpildīts – aiz logiem iestājās klusums. Skaitīšana 
turpinās čukstus. Pie 132 «par» iela uzsprāgst. Tautas liktenis izlemts. 
Tik varenus saucienus malači, malači nav dzirdējusi neviena auditorija 
Latvijā ne pirms, ne pēc Kristus dzimšanas.”   



Ievēlētie deputāti no Balvu rajona J.Cibulis, K.Šļakota, A.Līgotnis, 1990.gada 4.maijā balsoja par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu.



Imants Ziedonis uzaicināja teātri izrādīt lugu Jūrmalā. Balvu Tautas teātra aktieri kopā ar 
Ramonu Umbliju Jūrmalā, pie Kultūras fonda ēkas (bijusī A.Kirhenšteina vasarnīca)

4.maijā Balvu Tautas teātris Balvu dzimtsarakstu nodaļas telpās izrādīja J.Zvirgzdiņa, 
G.Gudeta lugu «Jubilejas gads», kas cieši sasaucas ar Latvijas vēstures notikumiem





Dokumentu kolekcijā glabājās 1990.gada LTF Balvu rajona Domes 
un Rīcības  komitejas sēžu protokoli, tie atspoguļo LTF Balvu rajona 
nodaļas sadarbību ar rajona sabiedriski politiskajām organizācijām 
un partijām, mītiņa organizēšanu 17.jūnijā Balvos, politisko 
situāciju rajonā, un citus tobrīd rajonā aktuālos jautājumus.



• 27.maijā LTF Balvu rajona nodaļas Domes sēdē pieņemts LTF 
nodaļas lēmums par politisko situāciju Latvijā. «Lai nosargātu 
Latvijas Republikas atjaunošanas un demokratizācijas procesus LTF 
Balvu nodaļa uzskata par nepieciešamu sadarboties ar rajonā 
esošajām organizācijām LNNK, LSA, LSDSP, LNKP, LLS un citiem 
neatkarību atbalstošiem spēkiem.» 

• Aicinājums Balvu rajona Tautas deputātu padomes prezidijam, 
atsaucoties uz 1990.gada 15.maija notikumiem pie Augstākās 
padomes ēkas un Apvienoto darba kolektīvu aicinājumam uz 
politiskajiem streikiem LTF Balvu nodaļas domes sēdē rosināja 
rajona padomes prezidiju pieņemt lēmumu par brīvprātīgo 
zemessargu vienību organizēšanu rajonā.





• 17.jūnijā LTF Balvu rajona nodaļa Balvos rīkoja mītiņu. Mītiņa 
pieņemta rezolūcija par atbalstu 4.maija deklarācijai, tajā izteikts 
protests pret PSKP (Padomju Savienības Komunistiskā partija) 
Latvijas nodaļas darbību Latvijas Republikā. Mītiņa dalībnieki 
kategoriski nosodīja PSRS militāristu iejaukšanos Latvijas Republikas 
iekšējās lietās un aicināja Augstākai Padomei pārtraukt jebkādu 
atbalstu okupācijas karaspēkam. 





23.septembris – LTF Balvu rajona nodaļas 3.konference





2.oktobris – atklāts pirmais muitas kontrolpunkts 
Latvijā „Vientntuļi”



• Decembrī Latvijā sākās parakstu vākšana pret līguma noslēgšanu ar 
PSRS. Arī LTF Balvu rajona nodaļas Rīcības komitejas 10.decembra 
sēdes darba kārtībā bija jautājums par parakstu vākšanu pret 
savienības līguma parakstīšanu. 

• Balvu rajonā savākti 8159 paraksti, visvairāk Rugājos (885), Tilžā 
(702), daudz parakstu ir no Kubuliem, Balviem, Medņevas, Bērzpils 
un Balvu pagastiem.



Lēmums “Par atieksmi pret PSRS bruņoto spēku karakomisariāta darbību Balvu rajonā»







1990.gada notikumi Balvos:

• Bijušo abreniešu tikšanās 

• Bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām

• Muzejā pirmā izstāde

• Dzirnavnieku svētki rajonā  

• Dalība Latgales dziesmu svētkos un Vispārējos Dziesmu svētkos

• Debates par Ļeņina pieminekli Balvos

• Padomju okupācijas laikā nopostīto piemiņas vietu atjaunošana, utt.



Balvu RCB pārceļās no Kultūras nama uz jaunām mājām toreizējā Komunistiskās partijas Balvu rajona 
komitejas ēkā. 



Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli no dokumentu, 
iespieddarbu, rokrakstu un fotomateriālu kolekcijām.


